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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Münakalât ve 
Ticaret vekâletlerile, 
Mezkûr vekâletlerin bütçeleri müzakere ve kabul 

edilerek pazartesi günü toplanılmak üzere inikada 

nihayet verildi. 
Başkan vekili 
R. Camtez 

Kâtib 
Çanakkale 
Z. G. Etili 

Kâtib 
Gazianteb 
B. Kaleli 

HAVALE EDİLEN EVRAK 
Mazbatalar 

1 — Eylül : ikinciteşrin 1938 aylarına aid raporun 
sunulduğuna dair Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresi 

ve Divanı muhasebat 
(Ruznameye). 

encümeni mazbatası (3/52) 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Refet Canrtez 
KÂTÎBLER : Bekir Kaleli (Gazianteb), Ziya Gevher Etili (Çanakkale) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — 1938 yılı muvazeni umumiye kanununa 
bağh bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılma
sına da/ir kanun lâyihaları ile İdare Heyetinin 
Büyük Millet meclisi 1938 yılı bütçesinde 8 400 
lifralık münakale yapılmasına dair kanun teklifi 
ve Bütçe encümeni mazbatası (1/149,156,2/4) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkında mütalea var mı 

BÜTÇE En. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) 
— Bu 42 318 liralık bir münakaledir. Bunun 
tabı tevziinden sonnra birisi Müdafaai Milliye-
ye, diğeri B. M. Meclisine aid olmak üzere en
cümence İM küçük münakale daha kabul edil
miştir. Encümenimiz onları da bu lâyihaya idhal 
ederek Riyaset Divanma takdim etmiştir. Bu 
suretle münakale yekûnu 72 775 liraya baliğ 
oluyor. O suretle okunmasını rica ederim. (Mu
vafık sesleri). 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1938 malî yılı muvazenei umuiye kanununa 
bağlı bazı daire bütçelerinde değişiklik ya

pılmasına dair kanun 
MADDE 1 — 1938 malî yılı muvazenei umu-

miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik 
cedvelde yazılı tertibleri arasmda 72 775 lira-

[1] 83 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

lık münakale yapılmıştır. 

CEDVEL 
P. 

Büyük Millet Meclisi 
1 Aza tahsisatı 

BAŞKAN — Kabul edil
miştir, 

2 Beynelmilel parlâmentolar 
ittihadı konferansına işti
rak edecek olan murahhas
lar harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

20 Beynelmilel parlâmentolar 
ittihadına iştirak hissesi 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

24 Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Tenzil Zam 

8 400 

404 

404 

8 400 

Düyunu umumiye 
265 664 1013, 1177, 1244, 1550 

ve 2425 numaralı kanunlar 
mucibince çıkarılan bono
lar ve bu mahiyetteki 
borçlar 21 653 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
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461 
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485 
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608 

620 

659 

660 
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Dahiliye vekâleti 
İdare masrafları 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Harcırah 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Zam 

2 400 

2 400 

Jandarma genel komutanlığı 
Maasatı umumiye 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Hayvan yem bedeli 2 300 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Nakliyat 25 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
1493 sayılı kanun mucibin
ce verilecek ikramiye 1 400 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
İşletme 4 800 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Adliye vekâleti 
Tedkik için ecnebi memle
ketlere gönderilecek me
murlar harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
İdare masrafı 550 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Maarif vekâleti 
Ulusal dil ve tarihimizle 
ilgili eserlerin veya eski 
yazmalar ve eski metinle
rin satm alınması, basıl
ması, telif ve tercüme etti
rilmesi için lâzımgelen her 
türlü masraflar 3 200 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Harf inkılâbı onuncu yıl 
dönümü sergilerinin hazır
lık, kurma, sevk, nakil, teş
hir ve tanzimi için icab 
eden her türlü tesisat ve 
eşya ile sergi için satın alı
nacak kitab, dergi ve sair 
basmaların bedelleri, ser
gi memur ve müstahdem 
ücretleri, seyyar kitab ser
gisinin her türlü masrafile 
bu sergide bulunacak me
murların ve harf inkılâbı 
sergisi işleri için merkeze 

33 500 

550 

P. 

807 

828 

getirilecek veya merkez
den icab eden yerlere gön
derilecek memurların har
cırah ve yevmiyeleri, sergi 
dolayısile neşredilecek ki
tab, broşür, katalok, afiş 
ve sairenin hazırlama, tabı 
ve neşir masrafı 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Ziraat vekâleti 
1683 numaralı kanunun 
58 nci maddesi mucibince 
verilecek tekaüd ikrami
yesi 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
3335 sayılı kanun muci
bince yapılacak tedavi, 
yol ve saire masrafları 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

tenzil Zam 

3 200 

2 (368 

2 668 

Millî Müdafaa (Kara kısmı) 
88 Müteferrika 21 653 

BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar lüt

fen ellerini kaldırsınlar... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

2 — Devlet demiryolları ve limanlan işletme 
umum müdürlüğü 1938 yılı "bütçesine 160 000 li
ralık munzam tahsisat verilmesi hakkında ka
nun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/150) 
[1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini reye ar-
zediyorum. Kabul edenler ... Eemeyenler .... 
Kabul edilmiştir. 
Devlet demiryoUan ve limanlan işletme umum 
müdürlüğü 1938 malî yılı bütçesine munzam 

tahsisat verilmesi hakkmda kanun 
MADDE 1 — 1938 malî yılı Devlet demir-

[1] 82 sayılı bâşmayazı zaptın sonundadiu 
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yolları ve limanlan işletme umum müdürlüğü 
bütçesinin 7 nci faskam birinci (mebanî, muhar
rik ve müteharrik edevatm tenvir, teshin mahru
kat, yağ ve sair müstehlek mevad masrafları) 
maddesine (160 000) lira munzam tahsisat veril
miştir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

3 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1938 malı 
yılı bütçesinde 30 000 liralık münakale yapılma
sı hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/136) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1938 malî yılı büt
çesinde (30 000) liralık münakale yapılması 

hakkmda kanun 

MADDE 1 — İnhisarlar umum müdürlüğü 
1938 malî yılı bütçesinin ilişik cedvelde yazılı 
fasıl ve maddeleri arasmda (30 000) liralık mü
nakale yapılmıştır. 

OEDVEL 
F. Tenzil Zam 

2 İdarehane ve satış depoları 
kirası 20 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

3 Daimî memuriyet harcırahı 5 000 
BAŞKAN— Kabul edil
miştir. 

7 Emanet ambarlan 5 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

20 Müskirat ve şarab fabri
kaları inşa ve tesis masraf
ları 30 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

[1] 72 sayılı basmayazı zaptın somundadır. 
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I (Birinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya 
Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

4 — Orman umum müdürlüğü 1938 malî yılı 
bütçesinde 6 000 liralık münakale yapılması hak
kında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazba
tası (1/138) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Orman umum müdürlüğü 1938 malî yılı bütçe
sinde değişiklik yapılmasına dair kanun 

MADDE 1 — 1938 malî yılı Orman umum 
müdürlüğü bütçesinin 20 nci (Ankara ve civa-
rmm teşcir ve Ankara fidanlığı) faslından 6 000 
lira tenzil edilerek 11 nci (daimî memuriyet har
cırahı) faslma nakledilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini açık reyle tasvibinize 
arzediyorum. 

5 — Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğü 1938 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılma
sına dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası (1/139) [2] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda söz 
isteyen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] 74 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
I [2] 75 sayılı basmayazı zaptın sonundadır, 
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Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1938 

malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun 

MADDE 1 — 1938 malî yılı Posta, telgraf ve 
telefon umum müdürlüğü bütçesinin ilişik ced-
velde yazılı tertibleri arasmda 57 555 liralık 
münakale yapılmıştır. 

p. 
5 

6 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Tenzil 
Muvakkat müstahdemler 
BAŞKAN— Kabul edil
miştir. 
Merkez mefruşat ve de
mirbaşı 
BAŞKAN— Kabul edil
miştir. 
Kırtasiye 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Vilâyetler müteferrikası 
BAŞKAN— Kabul edil
miştir. 
Defatir ve matbu evrak 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Muvakkat memuriyet har
cırahı 
BAŞKAN— Kabul edil
miştir. 
Müfettişler harcırahı 

Zam 
500 

750 

1 000 

1 500 

20 000 

3 000 

2 000 

11 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

16 Mmtakaları haricinde ça
lıştırılacak hat bakıcıları 
yevmiye ve zarurî mas-
raflarile telgraf ve tele
fon tesisat ve tamiratına 
gönderilecek mühendis, ma
kinist ve diğer fen me
murlarının muvakkat har
cırah ve yevmiyeleri 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

19 Nakliyat 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

20 Şehir dahili telefon dev
re ve şebekeleri tevsiat ve 
tamiratında kullanılacak 
amele yevmiyesi 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

21 Telsiz telgraf istasyonları 
için mubayaa olunacak 
makine, alât, edevat ve 
malzeme bedellerile tamir-

2 000 

5 000 

2 750 

F. Tenzil Zam 
leri, amele yevmiyeleri ve 
işletme masrafları 34 000 
BAŞKAN— Kabul edil* 
mistir. 

26 Mubayaa 21 600 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

27 Ecnebi memleketlerdeki 
kongre ve konferanslara 
iştirak edeceklerin harcı
rah ve masrafları 1 955 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

30 Yüksek mühendis mekte
binde okutturulacak tale
beler masrafı 4 100 
BAŞKAN— Kabul edil
miştir. 

34 Geçen yıl borçlan 1 500 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

35 1935 yılı borçları karşılığı 2 455 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Esas birinci maddeyi cedvelle 

beraber reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 30 ncu fasim ikinci maddesine 
zammedilen 4 100 lira, Nafia vekâleti 1938 malî 
yılı bütçesinin Yüksek mühendis mektebi kıs
mında Nafia vekâletince lüzum gösterilecek ter-
tiblere tahsisat olarak ilâve ve 1938 yılı hesabı 
umumisinde irae olunur. 

BAŞKAN -r- Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Nafia, Maliye ve Münakalât vekilleri memur
dur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini açık reyle tasvibinize 
arzediyorum. 

Bütçe müzakeresine geçiyoruz. 

6 — 1939 malî yılı muvazenei umumiye ka
nunu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/1) 

A - Ziraat vekâleti bütçesi 
BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında söz 

isteyen var mı? 
ADNAN MENDERES (Aydın) — Arkadaş

lar, kiymetli vaktinizi israf etmemek için Zira-
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ât vekâleti bütçesi üzerinde bir kaç cümlelik 
söz söyleyeceğim. Ziraat vekâletinin bu seneki 
bütçesi; geçen senekine nazaran 200 küsur bin 
liralık bir fazlalık gösteriyor. Bundan başka 
merkez teşkilâtı masraflarından otomobil, ted-
kik seyahatleri masraflarından yapılan 300 kü
sur bin liralık bir tasarruf da ilâve edilirse 
600 000 liralık bîr yekûna vasıl oluyor ki, bu pa
ra, geçen seneye nazaran bu sene daha verimli 
işlere tahsis edilmiştir. Buna rağmen Ziraat ve
kâleti bütçesinin yalnız 7 milyon liradan ibaret 
olmasınm memleket ziraat işlerinin yürütülme
ği, ilerletilmesi bakımından kifayetsizliğini ar-
zetmek istiyorum. Köy kalkınma davası, şüp
he yoktur ki, bütün Devlet teşkilâtının vazife 
alacağı geniş, şümullü bir politika mevzuudur. 
Ve yine hiç şüphe yoktur ki Ziraat vekâleti bu 
davada en mühim, en esaslı vazifeyi yüklenmek 
mecburiyetindedir. Ziraat vekâleti, bu yedi mil
yon liralık bütçesile, değil böyle bir kalkınma 
davasının istilzam ettiği fedakârlıkları ve ham
leleri yapabilmek, bu gün memlekette mevcud 
ziraat teşkilâtını bile idame etmek mevkiinde 
olamayacaktır. 

Memleketimizin nüfusunun % 80 inin köyler
de ve ziraatle meşgul olduğunu, ihracat madde
lerimizin hemen hepsini ziraat mahsullerimi^ 
teşikl etmekte olduğunu göz Önünde tutacak 
olursak ziraat işlerimiz için bütçeden daha bü
yük fedakârlıklar yapmak mecburiyetinde ol
duğumuz derhal tebarüz eder. Fakat yalnız pa
ranın her işi yapacağı kanaatinde olduğum zan-
nma varılmasın. Para ile beraber program 
da bu işte esaslı bir müessirdir. 15 seneyi ge
çen Cumhuriyet devrinde bir çok tedbirler ve 
tecrübelerden alınan neticeler üzerinde artık 
Ziraat vekâletinin, ziraat politikamızın veçhe
sini tayin etmiş olduğunu kabul etmek lâzımdır. 
Onun için Ziraat vekilimizin, ziraat politikamı
zın ana hatları üzerinde izahatta bulunmasını 
rica edeceğim. Bir de ziraat teşkilâtımızın, bu 
günkü vaziyetinde kendisinden umulan ve bek
lenen vazifeleri yapmamakta olduğu kanaatini 
müsaadenizle izhar edeceğim. Ziraat teşkilâtımız 
köyde ve tarlada çiftçi ile beraber, çiftçinin ya
nında ve onun baş yardımcısı ve öğreticisi ola
rak çalışmak mecburiyetindedir. Halbuki bu 
günkü ziraat teşkilâtımız, idarî ziraat teşkilâtı
mız nihayet bir havale makamı olmak mevkiin
den ileri geçmemektedir. Ziraat teşkilâtımızı 
kendinden beklenen faydalan verebilecek mev
kie getirmek hususunda Sayın vekilin düşünce
lerini öğrenmek istiyorum. 

Yine bu kürsüye gelmiş olmak fırsatından 
istifade ederek memlekette zürraımızm makine 
kuvvetinden de istifade etmesi hususunda teş
vikler yapılmasını ileri süreceğim. 

Vaktile bir kanunla memlekete sokulacak 
ve çiftçinin kullanacağı traktörlerin istihlâk 
edeceği petrolün rüsumsuz olarak verilmesi te-
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min edilmişti. Bu kanunun hükümlerinden fay
dalanan çiftçi, memlekete bir çok traktör getir
di. Bunun zararlı olduğunu iddia edenler bu
lunabilir. Fakat memlekete sokulan bu traktör
lerin ve sair ziraat makinelerinin millî iktisad 
bilançosunda bir yükselme yaptığı muhakkak
tır. Ziraat vekâletinin de ayni kanaatte olduğu
nu zannediyorum; çünkü Ziraat vekâletinin 
küçük çiftçinin de makinelerden istifade etme
sini temin etmek için kombineler tesis etmek 
yoluna gittiğini işitiyoruz. Kombineler fikri ma
kinelerden istifade edemiyecek olan küçük çift
çinin de o kuvvetten istifade etmesini temin et
mek gayesinden başka bir şeye hamledilemez. 
Bu takdirde makine kuvvetinden fayda memul 
olan ölçüde ve yerlerde istifade olunması lüzu
munda Ziraat vekâletile ayni düşüncedeyiz de
mektir. Traktörlerin ve sair ziraate faideli 
makinelerin memlekete girmelerini teşvikte, 
gümrüklerin kaldırılması ve hattâ mümkünse 
bunlar için prim verilmesi, ondan sonra esaslı 
olan, çiftçinin alabileceği firmaların ve tiplerin 
Ziraat vekâletince tesbit edilmesi lâzımdır. 
Çiftçi, alacağı makineleri Devletin ağzmdan te
min edilmiş olarak parasmı sokağa atmadığına 
emin olması icab eder. Ziraatte makine kullanıl
masının genişlemesinde bu hususun ehemmi
yetli tesiri vardır. Makine bahsinde, parça ve 
tamir meselelerinin, ve makinist yetiştirilmesi 
hususunun ehemmiyeti meydandadır. Bir de 
büyük masrafları istilzam eden tedbirlerle bir
lik, ufak tefek tedbirlerle bir çok dertlerimize 
deva bulunacağını bir misalle arzedeceğhn. Me
selâ Nazillide tesis edilen pamuk ıslah istasyo
nunda arştırma ve çalışmalar neticesinde elde 
edilen bir nevi açık pamuk cinsi, verim itibarile, 
piyasa kıymeti itibarile yerli cinse çok faik ol
duğu için, bir, iki sene zarfında Ege mmtakasm-
da pamuk çiftçisinin vaziyetini çok ıslah etmiş 
bulunuyor. Bu pamuk istasyonuna Devletçe sar-
fedilen paranın büyük bir mikdara baliğ oldu
ğunu sanmıyorum. Fakat bu tedbirin düşünül
müş ve yapılmış olmasınm memleketin istihsal 
bilançosunda husule getirdiği fazlalık bu 
teşebbüs için sarfedilen para ile nisbet edileme
yecek kadar yüksektir. 

Binaenaleyh bu gibi tedbirlerle ziraat ha
yatımızda yapılacak çok işler vardır. Bu büt
çe meselesi üzerindeki sözümü bitirmezden ev
vel ziraate Devletçe sarfedilen paranın yalnız 
Ziraat vekâletine konulan 7 milyon liradan 
ibaret kalmadığını tebarüz ettirmek isterim. 
Yüzlerce milyon liraya baliğ olacak su işleri 
ziraate yardım için Hükümetin katlanmakta 
olduğu fedakârlığın azametini göstermeğe kâ
fidir. 

Bundan sonra, Vekilden bir iki mütevazi 
temennide bulunacağım. Bu sene Aydm ve ha
valisinde pamuk tohumu buhranı karşısında 
kaldık. Zamanmda 3-4 kuruşa satm alman 
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pamuk çekirdeği ekim mevsiminde 10 - 12 
kuruşa çıktı. Halbuki vaktinde küçük bir 
stok yapılmış olsaydı çiftçi böyle dört kuruşa 
alacağı çekirdek için 12 kuruş vermek zarure
tinde kalmazdı. Böyle ufak tefek tedbirlerle 
çiftçinin bir çok ıstırablarmm önlenmesi müm
kündür. Gelecek sene de ayni vaziyette kal
mamamız için icab eden tedbirlerin vaktinde 
almmasmı saym Vekilimizden rica ederim. 

Bir de, Aydmın Elbeyli köyünde bir incir 
istasyonumuz vardır. Bu incir fidanlığı veya 
enstitüsü şimdiye kadar çalışmalarında kendi
sinden beklenilen müsbet yolu tutmuş mudur? 
Saym Vekilimizin bunu anlatmasını rica ede
rim. Çünkü bu hususta mahallinde endişeler 
vardır. 

OAVİD ORAL (Niğde) — Saym arkadaş
lar, faal nüfusunun % 82 sini çiftçi teşkil eden, 
millî gelirinin % 70 ini topraktan alan, ihra-
catmm % 93 ünü toprak mahsulleri temin eden 
ve istihlâkâtmm yegâne kuvveti çiftçi olan bu 
memleketin umumî bütçesi içinde ziraate ay
rılan bu 7 milyon 330 bin lirayı işin büyüklü
ğüne ve hacmine göre biraz fakir ve biraz kı
sır bulmuyor musunuz bilmem. Hiç şüphe yok
tur ki, tarihin en büyük inkılâblarmdan biri
sini yaratan, maziden harab, bakımsız bir yurd 
miras alan Kemalist rejiminin bu memlekette 
başarmak ve başarmak mecbutiyetinde oldu
ğu bir çok işler vardır ve nitekim millî enerji
sini dar bir zaman içinde başardığı işler ve 
eserlerde bir o kadar fazladır. Bu arada zira-
atimiz için de bir çok yardımlar yapılmıştır. 
Şayanı şükrandır. Fakat nüfusunun ekseriyeti 
çiftçi olan, iktisadî refah ve saadeti toprağa 
bakan bu memleket ziraatinin modernleştiril
mesi ve inkişafı için daha çok maddî ihtiyaç
lara lüzum göstermektedir. Fakat bütçenin va
ziyetini göz önüne getirdiğimiz zaman bunun 
darlığı derhal göze çarpıyor. Bütçenin içinde 
öyle mevzular var ki onların her biri için 7 
milyon sarfetmek lâzımgelir. Fakat bütçenin 
bu darlığı hepimizce malûmdur. Daha mühim 
millî ihtiyaçlar karşısmda bulunuyoruz. Bun
ları karşılamakta hiç birimizin kaçmmıyaca-
ğımıza şüphe yoktur. Yalnız millî kudret ve 
kuvvetimizin yegâne esası, temeli ve güvenci 
olan çiftçi ve çiftçiliğimizin lehine olarak ge
lecek yıllarda Ziraat vekâletimizin daha radi
kal tedbirler alabilmesini temin için Hüküme
timizin Ziraat vekâletimize daha çok tahsisat 
vermesini ve daha çok yardımda bulunmasını 
dilerken biraz da ziraat politikamızın bu günkü 
istikameti üzerinde konuşmak istiyorum: 

Arkadaşlarım, hiç bir kimseyi kastetmeden 
açıkça ve samimiyetle ifade etmek lâzımgelir-
se, yıllardan beri takib edilen ziraat politikamız
da ziraat hayatının esası olan bir istikrar bul
manın imkânı yok gibidir. (Doğru sesleri). 

Ziraat politikamızda daima şahsî politika 

takibi yoluna gidilmiş ve vekiller değiştikçe 
de değişen fikir ve kanaatlere göre ziraat po
litikamız da değişiklikler göstermiştir. (Güzel 
sesleri). Ziraat vekâletimiz, diyebiliriz M, di
ğer vekâletlerimiz gibi bir program ve pilânla 
çalışmağa muvaffak olamamıştır. Onun için 
her şeyden evvel saym Ziraat vekilimizden 
Ziraat vekâletini şahıslandırmaktan kurtara
cak tedbirler almasmı ve hedefleri, esasları, 
hatları muayyen ve mütebariz bir pilânla kar
şımıza çıkmasmı bilhassa rica deceğim. (Bravo 
sesleri). 

Arkadaşlarım, Türkiyede ziraat meselesi mev-
zubahs olduğu zaman şu üç mevzu ile karşıla
şırız : Birincisi; köylünün krymetlendirilmesi, 
ikincisi; köylünün teşkilâtlandırılması, üçün
cüsü; köylünün emeğinin krymetlendirilmesidir. 
Şimdi, bu mevzuları birer birer ele alalım. 

Köylünün kiymetlendirilmesi dediğimiz za
man, ilk akla gelen şey, köylünün meslekî ta
lim ve terbiye /ve bilgi ile yetiştirilmesidir. Bu 
da ancak köylüye nüfuz etmek, köylüyü tenvir 
etmek, köylünün bilgisini arttıran ilk ve orta zi
raat mekteblerini kurmakla mümkündür. Halbu
ki bu gün muazzam binasile, modern lâbratuar-
larile, bir çok profesörlerile Ziraat enstitüsü
nü bir tarafa bırakacak olursak bu memlekette 
ilk ve orta ziraat mektebleri yok denecek kadar 
azdır. 

Bakmız makineleşmek isteyen bu memleket
te, makinist mektebi için bütçeye 6 bin, ilk ve 
orta ziraat için 236 bin, fakat enstitü için bir 
milyon liraya yakm, ve ecnebi mütehassıslar için 
de 319 bin liralık tahsisat konmuştur. Bu ra
kamlar zannediyorum ki hakikî ihtiyaçlar kar
şısında biraz nisbetsizdir. Bu memleketin zira-
atini modernleştirmek için, evet enstitüye, pro
fesörlere, âlimlere, mütehassıslara çok ihtiyaç 
vardır. Fakat asıl ihtiyaç bu memlekette mo
dern çiftçiliği, modern ziraati bize verecek olan 
pratik çiftçilerdir. Bunları yetiştirecek de ilk 
ve orta ziraat mektebleridir. 

Sonra arkadaşlar, bu memlekette ziraat tah
siline karşı bariz bir sevgisizlik vardır. Tahsil 
istatistikleri tedkik edildiği vakit görülecektir 
ki, en az rağbet gören ziraat tahsilidir. Bunu 
önlemek lâzımdır. Bunu önlemek de nihayet bir 
yayım ve propaganda işidir. Ziraat vekâletinin 
bütçesinde geçen sene propaganda ve yayım iş
leri için ayrılan tahsisat 55 000 lira iken bu 
sene 20 000 liraya inmiştir. Bununla vekâlet ne 
iş görecektir, yayım ve propagandanm bir mem
leket ziraatinin inkişafında, modernleşmesinde 
ne mühim rol oynadığını sizlere anlatmağı fazla 
bulurum. Yalnız ziraat kongresinde dağıtılan 
kitablar hepimizde vardır. Bunlar içinde Ame
rika ziraat vekâleti teşkilâtından bahseden bir 
kitab vardır. Bu kitabda Amerikan ziraatinin 
bu günkü modern şeklini ve inkişafını tarihî 
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seyrinde yayım ve propagandanın ve bilhassa 
Simit Lever kanununun oynadığı rolü kolaylık
la görürüz. Bu takdirde yayım ve propaganda
nın ehemmiyeti kendiliğinden tebarüz etmiş 
olur. Arkadaşlarım, bence her şeyden evvel 
Türk köylüsünün; zeki, kabiliyetli Türk köylü
sünün kafasmı meslekî bilgilerle doldurmak lâ
zımdır. Bu temin edildikten sonra memleketin 
ziraati kendiliğinden inkişaf edecektir. Nu
mune çiftlikleri : ziraat hayatımızda en mü
him rol oynayacak teşekküllerden biridir. 
Fakat bilmiyoruz, vekâleti şimdiye kadar 
bu hususta kuvvetli bir tahsisat bulamamış mı
dır ki, memleketin bu ihtiyacını kâfi derecede 
karşılayamamıştır. Eğer numune çiftliklerine 
biraz daha ehemmiyet verilecek olursa modern 
ve fennî ziraati tatbik etmek suretile çiftçileri
mizi bundan fazlasile istifade ettirebiliriz. 

Çiftçinin teşkilâtlandırılması; öğrenmek iste
diğim şeylerden biridir. Yine öğrenmek istedi
ğim şeylerden birisi de şudur: Ziraat enstitüsün
den ve ziraat mekteblerinden çıkan talebelere ne 
şekilde iş verilmekte ve ne şekilde ihtisasların
dan istifade edilmektedir.' Bunlardan alman 
randıman neticesi ne derecededir. 

Sonra arkadaşlar, ecnebi profesörler seneler-
denberi memleketimizde oturuyorlar, bunlarm 
yerlerini türk elemanları ne zaman dolduracak
lardır? Küçük çiftçi için çok ehemmiyetli olan 
istihsal kooperatifleri kurumlarıdır. Vekâlet zi
raat mekteblerinden çıkan talebelerden istihsal 
kooperatifleri teşkil etse bunlara maddî yardım
da bulunarak ve toprak vererek memleketin 
muhtelif yerlerinde bu teşekkülü canlandırırsa 
çiftçilere bunlarm bir örnek olması itibarile fay
da temin edilemez mi? Acaba Ziraat vekâleti böy
le bir teşebbüsü almış mıdır? 

Ziraat odalarma gelince; memleketimizdeki 
odalar bu gün ne iradî ne filî kıymıeti olan 
bir teşekküldür. Her vilâyette şu veya bu te-
teşekkülün sığıntısı altma girmiş ve onlarm yar-
dımile geçinir bir vaziyettedir. 4 sene evvel 
Ziraat kurultayınca da bu hususu rica etmiştim. 
ve Muhterem vekil alâkadar olacaklarını vadet-
mişlerdi. Fakat hâlâ ziraat odalarmı ıslah eder 
bir teşebbüs almiamirşlardır. 

Ziraat müdürlükleri; bu günkü ziraat mü
dürlükleri de kırtasiyecilikten başka bir şey de
ğildir. Vilâyetten vekâlete tahrirat yazmakla 
meşguldürler. 

Ziraat müdürlüklerine her mmtakaya göre 
birer mütehassıs eklemek icab eder. Fakat öyle 
bir mütehassıs ki, hiç bir zaman büro işlerile 
uğraşmayacak, daima tarlalarda dolaşacak ve 
çiftçinin suallerine cevab verecektir. 

Kredi meselesi; arkadaşlar memleketin hiç 
bir tarafmda çiftçinin kredi ihtiyacı tam mana-
sile temin edilemiyor. Her tarafta büyük bir 
kredi ihtiyacı vardır. Murabahacılık hâlâ faa

liyettedir. Ziraat bankası bir çiftçi bankası ol
maktan ziyade bir tüccar bankasıdır. Bunu söy
lemekle Ziraat bankasına iftira etmiş değilim. 
Bakin size acıklı bir misal arzedeceğim : 

35 te Büyük Meclis çiftçinin borçlarını öde
yebilmesi için 15 senelik bir tecil kanunu kabul 
etti. Bu kanun çıkmadan, çıkmasının arifesin
de, bilmiyorum başka yerlerde de böyle olmuş 
mudur, fakat Adana şubesi kolaylıkla eline ge
çirebildiği çiftçilere müracaat ederek onlardan 
borçlarını tecili taleb ettiklerine dair ellerinden 
birer sened almıştır. Kanuna göre geçmiş faiz
ler % 5 ten, gelecek faizler % 3 ten hesab edi
lecekti. Halbuki Ziraat bankasının aldığı faiz: 
% 20 - 22 dir. Tecil kanununun bir maddesinden 
dolayı çiftçi bu % 5 ten istifade ettirilmemiş, 
% 20 - 22 ile borçların üstüne faizler ilâve edil
miştir. ,0nun için ya Ziraat bankasındaki bu 
tüccar zihniyetini bertaraf etmelidir veyahud 
çiftçinin menfaatlerine uygun bir kredi müesse
sesi meydana getirilmelidir. 

Esasen Halk partisinin 32 nci maddesinde bu 
hususta gayet sarih hükümler vardır. Yalnız bu 
işi yaparken gerek Ziraat bankası olsun ve ge
rekse başka müessese olsun bunu işlemesinde 
Ziraat vekâletinin bir sözü olmalıdır. Bu mem
lekette her hangi bir müesseseden ziyade çiftçi
nin kredi ihtiyacmı duyacak, bilecek Ziraat ve
kâletidir. 

Makineleşmek : 
Arkadaşlar; muhakkak ki bu yük istihsal 

yapmak mecburiyetinde olan bir millet ve mem
leket vaziyetindeyiz. Yurdumuzun ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek için ancak böyle bir istihsale 
ihtiyaç vardır. Bizim için sür prodüksiyon hiç 
bir zaman mevzubahs değildir. îstihsal etti
ğimiz maddeler meydandadır. Bu memlekette 
hayvan ziraatine ne kadar ehemmiyet veriyorsak 
makine ziraatine de o kadar ehemmiyet verme
liyiz. Yalnız üzerinde duracağımız bir mesele 
vardır. O da; memleketi makine parçalarile 
doldurmaktan kaçınmaktır. Bu gün memle
kette ne kuvvetli bir şoför, ne de kuvvetli bir 
makinist bulabilirsiniz. Ziraat vekâletinin bu 
memlekete makinelerin ucuz ve kolaylıkla gire
bilmesi için de yardım etmesi lâzımdır. 

Tohumluk işinde vekâlet şimdiye kadar hariç
ten idhal yoluna gitmiştir. îstifa ve ıslah usu
lüne pek fazla ehemmiyet vermemiştir. Yalnız 
bu memleketin yetiştirdiği bir çok yerli tohum
lar vardır. Bunların ıslahı lâzımdır. Meselâ 
Çukuovada bir yerli koza vardır. Bunu atama
yız. Çünkü hava ve amele şartlarına uygun
dur. Bu ve buna benzer daha bir çok tohumlar 
vardır ki bunlar üzerinde bilhassa durmak lâ
zımdır. 

Su meselesi : Türkiye ziraatinde suyun ehem
miyetini inkâr edecek kimse yoktur. 936 da 
Millî Şefimizin yaptıkları büyük pamuk seya
hatinden sonra bu gün Çukurovada hepimizi se-
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vindirecek bir şekilde su işi ilerlemektedir. Çu-
kurovanm bir çocuğu olmak sıfatile bütün Çu-
kurovalılann Büyük Millî Şefimize minnet ve 
şükranlarını arzederim. Yalnız su ziraati, en-
tanzif bir ziraat sistemidir. Bu iş tecrübeye ve 
bilgiye ihtiyaç gösterir. Onun için vekâletin bu 
işi ele alması ve su tecrübeleri yapması lâzım
dır. Bu tecrübeyi yapmış mıdır? Yapmadılarsa 
çok geç kalmışlardır. Çünkü Adana ile Tarsus 
arasında 940 senesinde büyük bir arazi parçası 
sulanmağa başlanacaktır. Suyu gübre takib eder. 
Gübresiz su ziraati kabil değildir. 

Fakat şimdiye kadar memlekette gübre ih
tiyacımızı karşılayacak hiç bir şey yoktur. Aca
ba vekâlet gübre ihtiyacımızı hariçten mi, da
hilden mi temin edecektir? Ve acaba maliyet 

bakımından hangisi faydalı olabilir? 
Köylü emeğinin kıymetlendirilmesi; köylü

nün emeğinin kıymetlendirilmesi demek, köylü
nün mahsulünü değer fiyatla satması demektir. 
Bu da ya maliyet fiyatlarını haddi asgariye 
indirmek veya köylü mahsulünü değer fiyatta 
ve primler vermek suretile tutmak demektir. 
Zannederim Türk köylüsünün ve ziraatımızın en 
hassas bir mevzuuna temas etmiş bulunuyorum. 
Bugün açıkça söylemek lâzım gelirse köylü 
emeğinin karşılığını alamamaktadır. Malivet 
fiyatları düşmüyor, günden güne artıyor. Köy
lü zararına is vapıyor. Bir çok köylüler köyden 
şehirlere geldikleri zaman şehirlilerin onlara 
söyledikleri şudur: Maliyet fiyatmı düşürmeli, 
dünya piyasasını takib etmeli, ve ivi hesab yap
malı. Bu işin içinde bulunmıyanlarm söyliye-
cekleri söz evet budur. Fakat işin içinde olan
lar bilirler ki bu günkü şerait içinde, bugünkü 
iktisadi şartlar altmda köylümüzün kendi ken
dine maliyet fiyatlarını düşürmesine imkân 
yoktur. Yapacağı şeyler yok değildir, vardır. 
Fakat asıl iş Hükümetin yardımlarına ve yol 
göstermesine muhtaçtır. 

Meselâ pamuğu ele alalım. 1936 da Millî 
Şefimiz her uğradığı yerde «pamuk bize ko
laylıkla ve cok döviz getirecek ilk maddeleri
mizden biridir» buyurmuşlardı. En büyük bir 
hakikat. 

Hakikaten pamuk bize senede vasatî elli alt
mış milyon lira getirebilir bir metaımızdır. Fa
kat bugün pamuk ziraati zarar içindedir. Maki
ne banalidir, mazot banalidir, yedekler yoktur, 
kredi yoktur. Köylü daha pamuğu ekerken açı
ğa satmak mecburiyetinde kalıyor. Devlet fab
rikaları köylüye sokulub doğrudan dogruva 
ondan mubayaa etmeleri lâzım gelirken bilakis 
satış mevsiminde piyasaya girmezler. Ondan 
sonra mutavassıt ellerden pamuk mubayaa eder
ler. Ondan sonra bugün pamuk ziraatinde ma
kine ziraatine geçilememiştir. Pamuk mibzerle 
çapa ile ekmek suretile çapa masrafından % 40 
nisbette bir kâr bırakmaktadır. 
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Bu meseleler senelerden beri böylece devanı 

ettiği halde küçük köylüye bir mibzer, bir çapa 
dahi temin edilememiştir. Bugün her şey mu
hakkak ki çiftçinin aleyhindedir. Hayat banali
dir, vesait banalidir. Onun için vekâletimiz her 
mmtakaya göre, her mahsule göre ayrı ayrı 
tedkiklerde bulunmalı ve maliyet fiyatlarının 
ucuzlatılmasını temin etmelidir. Aksi takdirde 
çiftçimizi borçtan, sıkıntıdan kurtarmağa im
kân yoktur. Son sualim: 

Haraların vaziyeti nedir, memlekete hariçten 
at getirmekten ne zaman kurtulacağız? Orman 
koruyucuları ne zaman yetişecektir? ve ne za
man işe başlayacaktır? Sütçülük meseleleri kur
mağa tasavvur var mıdır? 

Hayvan hastalıkları içinde veremin çok iler
lediği söyleniyor. Bunun önüne ne zaman geçi
lecektir? Katıksız süt bulmak çok müşküldür. 

Kombineler için alınmış makineler ne olmuş
tur ve nerelerde kullanılacaktır? 

Adanada tohumların tüssülenmesi için bir ta
savvur vardı, ne zaman başlanacaktır?. 

Adanada kalite itibarile glevlândan üstün 
olan akala cinsi ekilmesine müsaade edilecek 
midir? 

Merinos koyununun ıslahı için bütçeye 340 
bin liralık tahsisat konmuştur. Merinosların 
yetiştirilmesi ve cinslerinin ıslâhında bir muvaf
fakiyet elde edilmiş midir? 

Mjemleketimizde sik sık tahribat yapan do
luya karşı bir sigorta düşünülüyor mu? 

Sözlerim ve suallerim bundan ibarettir. Yal
nız son olarak şunu ilâve edeyim ki, bu gün ba
şımızda Türk köylüsünün neşesinden neşe alan, 
ıstırabından acı duyan asîl bir Şef ve çok hüsnü 
niyetle çalışan bir Hükümet vardır. Bu varlık 
her şeyde olduğu gibi ziraat işlerinin de zaman
la başarılacağmm en kuvvetli bir delilidir. Fa
kat büyük inkilâb içinde yaşayan bizler için her 
şeyin çabuk olmasmı ve çabuk bitirilmesini is
temek millî bir karakter vasfmı almıştır. Bu
nun için Ziraat vekâletinin bir az daha dinamik 
olmasmı ve bir programla çalışmasını tekrar ri
ca ediyorum. (Alkışlar). 

SAMI ERKMAN (Tunceli) — Arkadaşlar hiç 
bir mukaddeme yapmadan doğrudan doğruya bir 
iki meseleye temas etmek isterim. 

Birincisi, Cavid Oral arkadaşımın bir iki söz
le temas ettiği sunî gübre meselesi: arkadaşlara 
bir fikir verebilmek için söyleyorum, 1938 -
1939 senesi zarfında bütün dünyada istihsal edi

len sunî gübre mikdarı 40 milyon tondur. Nüfu
sunun % 80 i çiftçi olan ve her şeysini çiftçiliğe 
medyun bulunan memleketimize 40 milyon ton
dan ancak 600 ton isabet etmektedir. Bu mu
azzam rakamı sunî gübrenin ziraate ne kadar 
mühim bir mevki tuttuğunu sarahaten gösteri
yor. Ziraat vekâleti bütçesine baktım. Bu sunî 
gübrelerin kontrolü için bir rakama rastlama
dım. Sunî gübreler alelıtlak kullanılmaz. Onu 

— 353 — 



î : 20 29-5-1939 C : 1 
da bir çok tecrübeden geçirmek lâzımdır. Sonra 
hariçten bu memlekete gübre geliyor. Fakat 
kontrol edilmiyor. Başka memleketlerde meselâ 
Fransada 1875 senesinden itibaren bu sunî güb
relerin satışı kontrol altma alınmıştır. Dünyada 
hiç bir meta sunî gübreler kadar tağşişe müsaid 
değildir. Buraya geliyor. Bunlarm içindeki me-
vaddı gıdaiye nedir, mikdarı ne kadardır. Bun
lar bilinmiyor. Hepsi sunî gübre namı altmda 
satılıyor. Bu vaziyette Avrupadan sunî gübre 
diye toprak getirilse ona da para vereceğiz. 
Bunları kontrol etmemenin en fena neticesi şu
dur, birisi para veriyor; sunî gübre alryor, fay
da görmüyor. Parasını kaybediyor bu bir. Parası 
bir şey değil; asıl fena tarafı, sunî gübrenin fay
dası olmadığı hakkmda çiftçiler yanlış kanaat 
ediniyor. Bu ziraat memleketi için bundan bü
yük felâket olamaz. Dünyada bütün ziraat mem
leketleri bu sunî gübleri kısmen memlekette ya
pıyor, kısmen hariçten getirtiyor. Çok şayanı 
şükrandır ki Iktısad vekâleti Zonguldakta asid 
sulfrik ve süper fosfat yapmağı düşünüyor ve 
programına koymuştur amma tuhaf bir şeye 
tesadüf ettim. Iktısad vekâletinin bu işle alâka
dar şubesi Ziraat vekâletinden soruyor; bu mem
lekete ne kadar sunî gübre lâzımdır, diye aldığı 
cevab şudur; 5 000 ton sülfat amonyak 9 -10 000 
ton süper fosfat. Bununla ben bir az meşgul ol
dum ve ufak bir hesab yaptım. Bu mikdar gübre 
nihayet 36 000 hektara tekabül eder. Halbuki 
bu memlekette 4 000 000 hektar kabili zer, arazi 
vardır, her halde Ziraat vekâletinde bu hususta 
bir yanlışlık olmuş, yahud da dikkat etmemişler 
ve yahud bilmiyorlar M, böyle sudan bir cevab 
vermişler. Binaenaleyh bu meselenin halli mut
laka lâzımdır. Eğer halledilmezse köylü kalkın
ması denen yüksek hedefin tahakkuk etmesine 
ve bu gayenin realize edilmesine imkân ve ihti
mal yoktur. 

Yine bu münasebetle Cavid Oral arkadaşı
mızın burada bahsettikleri maliyet meselesine ben 
de bir az temas edeceğim. Bir rençber tarlasını 
sürer, eker ve nihayet bir mahsul alır. Ne alı
yor? Bire 3 - 4 nihayet 3 - 4 - 5 Niçin? Çünkü 
arkadaşlar, bu memlekette biz ziraatçiler ziraat 
yapmıyor, toprağm mirasyediliği yapıyoruz. İyi 
kötü, az çok bir şey alryoruz, fakat toprağa hiç 
bir şey vermiyoruz. Daima toprak bizim anamız
dır, o bizi emzirecektir diyoruz ve daima ona 
hiç bir şey vermeden hep alalım diyoruz. İşte 
bu vaziyette iptidaî vesaitle yapılan ziraatte 
maliyet de yükseliyor. Maliyet yükselince de 
dünya piyasasına uymaya imkân kalmıyor. Me
selâ; bunun bir misalini arzedeyim; bunun aksi 
neticesini ÖSgede almak mümkündür. Eğede pa
mukçular müşteki değildir, pamuklarını gayet 
iyi fiatle satıyorlar, memnundurlar. Fakat bun
dan daha büyük randıman almak mümkündür. 
Binaenaleyh toprak mirasyediciliğinden sarfı 
nazar edib, toprağa, bu anaya da bir şey vermek 

lâzımdır. Memlekette nebatm üç mühim anasırı 
gıdaiyesinden olan potas yoktur. Sentetik azot 
temini maatteessüf mümkün olmuyor. İktisad 
vekili geçen gün grupta verdiği izahatta bunun 
gayri muayyen bir zamana talik edildiğini söy
ledi. Çok şayanı teessüftür, ne yapalım? Azot, 
fidanmm bir kısmını nitrat dö potas yani bildi
ğimiz güherçile istihsalile telâfiye çalışmak çok 
mümkündür, zannederim. 

Sunî gübrelerin sulama işlerile de gayet sıkı 
alâkası vardır, bunlar birbirinin lâzım ve melzu-
mu kabilindendir. Hani şu yakm zamanlarda 
birbirine yapışık ikizler vardı, gübre ve sulama 
meseleleri de bu yapışık ikizler gibidirler. Birbi 
rinden ayırdınız mı felâket muhakkaktır. Bu
nun en bariz misalini Konya sulama mmtaka-
smda görürüz. En iyi sulanan tarla bire beş ve
riyor Çünkü Konya sulamasmdaki tarlalar sula-
na sulana ve zavallı toprağa hiç bir şey verilme
ye, verilmeye çorak haline gelmiştir. Binaena
leyh, şimdiye kadar sulama işleri için sarfolu-
nan muazzam paralar ve şimdiden sonra sarfo-
lunacak paralar, gübre meselesi radikal olarak 
halledilmedikçe, biraz daha yabana atılmış olur. 

Bir de nebat hastalıklarile mücadeleden bah
sedeceğim : 

Miuhtelif şekilde yapılan hesablara göre bu 
memlekette mahsulâtın % 55 ini haşarat yiyor. 

Arkadaşlar; bunu daha iyi ispat etmek için 
ufak bir misal söyleyeceğim. Çarşıdan aldığımız 
elmanın yüzde kaçı sağlamdır? Muhakkak ki, 
yüzde 55 den fazlası çürüktür. Kaldı ki, Elma-
derisinin kalınlığı itibarile en çok hastalıklara 
mütehammil olan bir meyvadır. 

Bütçeye baktım, 200 bin liralık bir haşerat 
mücadelesi masrafı vardır. Bunun içerisinde 
çekirge ve bilhassa vekâletin çok ehemmiyet ve
rerek tertib ettirdiği domuz sürek avları müca
delesi masrafları da dahildir. 

Bunun neticesi olarak zannediyorum ki, bu 
200 000 liralık mücadele tahsisatının % 60 i 
harcırahlara gidiyor. Mücadele denince, Ziraat 
vekâleti her kesin evindeki ağacmı, bağını mu
ayene etsin, ilâçlasın, iyi etsin gibi bir davada 
değilim. Kendisine böyle bir vazife teklif etmi
yorum. Herkesin bahçesindeki ağacı evi gibidir. 
Nasıl evi harab olan tamir ederse evindeki ağa
cını da temiz tutmak, hastalıktan korumak mec
buriyetindedir. Herkes bahçesindeki ağacı has-
talıksız bir halde tutmak mecburiyetindedir. Fa
kat komşusunun da ağacmm da hasta ol
maması lâzımdır. Bunun için mücadele şeklini 
tesbit etmek ve herkesi buna mecbur eylemek 
lâzımdır. Ziraat vekâleti bundan dört sene ev
vel bir kanun çıkarmıştı. Bunu her kese teşmil 
etti. Her köylü hasta veya hastalanmak ihtima
li olan ağacını Ziraat vekâletine haber vermeğe 
mecburdur. Köylünün anlamadığı işlerde ken
disini tazyik etmek doğru değildir, kanaatin
deyim. Ziraat vekâleti, hastalıklar zaten muay-
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yendir, şu şu hastalıklar vardır, bunların ilâcı 
da budur ve bunu kullanacaksın demelidir. 
Ege mmtakası bunun bariz misalidir. 
Bağlar orada her sene gayet iyi ilaçlanıyor. 
Ve bunun için hiç bir kimsenin tavsiyesine lü
zum yoktur. Bu demek değildir ki Eğe bağcılığı 
için propaganda yapılmamıştır, onlar bunu min-
tarafillâh öğrenmiş değillerdir. Orada 3, 4 sene 
mücadele yapılmıştır. Sonra mücadele için lâ
zım gelen ilâçların teminine de imkân yoktur. 
Cebimde bir rapor vardır. Bir çiftçinin bahçe
sindeki ağaçlar kurumaya başlamıştır. Bu 
rençber kurumaya başlayan bu ağaçlardan biri
ni sökmüş. Bakmış ki kökünde bir çok kurdlar 
var. Bunu enstitüye göndermiş. Onlar tedkik 
etmişler, hastalığını bumuşlar, bu cebimdeki 
raporda o ağaçlara yapılacak ilâçları tevsiye 
ediyorlar. Fakat arkadaşlar bu tavsiye edilen 
ilâçlar memlekete sokulmuyor. Bunları getirt
mek lâzım, bunları getirtmek lâzım gelse Zira
at vekâletine mi müracaat etmek lâzımdır? Zi
raat vekâletine müracaat etse o gümrüklere ya
zacak, velhâsıl ilâç gelinceye kadar bütün ağaç
lar kuruyacaktır, hiç bir şey kalmryacaktır. Bi
naenaleyh memleket dahilinde sarfedilmesi, 
kullanılması lâzım gelen ilâçlar tesbit edilmeli 
ve bunlar tamamen serbestçe ve bir döviz mu
kabilinde memlekete idhal edilmelidir. 

Sonra neşriyat kısmı; ister yirmi, ister elli 
bin, lira olsun her sene her mevsimde broşürler 
neşredilmelidir. Meselâ tohum nasıl ilaçlanır, 
elma ağacma nasıl bakılır, ilâç nasıl atılır, bun
lar için alelitak broşürler neşretmelidir. 

Geçen sene broşür neşrettik, dağıttık, bu se
ne neşretmiyeceğiz. Yoktur öyle şey her sene 
ayrı bir broşür neşretmek lâzımdır. 

Ziraat vekâletinin bir çok tohumluklar ye
tiştirmekle meşgul olduğu malûmdur. Amma bu 
şimdiye kadar amatör derecesinden yukarıya 
çıkmamıştır. Ziraat işi profesyonel bir iştir. Zi
raat işinde amatör işi yoktur, profesyonellik is
ter. Ziraat vekâletimizin, de amatörlüğü bırakıb 
profesyonelliğe gitmesini rica ederim. 

Menemen arpaları dünyada en bahalı satılan 
arpalardır. Son zamanda tohumlarının bozul
duğunu işittim. Bunu tecdid etmek lâzımdır. 
Duyduğuma nazaran Kaliforniya arpa tohumu 
bu Menemen toprağına en iyi gelen bir tohum-
muş. Bunu da tecrübe etmelerini çok rica ede
rim. Ziraat işi herşeyden evvel bilgi işidir. Bu
nu bilmeyen yapamaz. Bilen de mekteblerde 
öğreniyor. Bizde Ziraat mektebleri şöyle par
makla sayılacak derecede azdır, komşumuz 
Buigaristonda bizdekinin on mislidir. Evet şa
yanı iftihar bir Ziraat ensttümüz vardır. Fakat 
bu günkü halile Ziraat Enstitüsü daha çok ulû
mu tabiiye enstitüsüne benziyor. Çok profesyo
neldir. Yani ziraate müteallik dersler hiç oku
tulmuyor. Okutulsa bile okutulan şeylerin hiç 

biri tecrübeye müstenid bir şey değildir. Kaldı 
ki Ziraat Enstitüsünde günde sekiz saat ders 
veriliyor. Günde sekiz saat ders okuyan bir ta
lebe nasıl hazırlanır, nasıl imtihan verir nasıl 
öğrenir, ben bunu bir türlü aklıma sığdıramıyo
rum. Bunlar hakkındaki istirhamları Hükümet
ten tekrar edeceğim. (Alkışlar) 

FİKRET ATLI (Giresun) — Muhterem ar
kadaşlarım; söz söylemek üzere ilk defa huzu
runuza geliyorum. Bu münasebetle B. M. M. nin 
muhterem azalarım, Partimizi ve onun büyük 
Şefini hürmetle selâmlarım. Ebedî Şefimiz Ata-
türkün hatırası önünde tazimle eğilirim. 

Muhterem arkadaşlar, sözüme başlarken ilk 
olarak kendi mebusu bulunduğum Giresun zira-
atinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki Gire-
sunda yalnız fındık mahsulü yetişir ve tek 
çeşidli bir ziraat yapılır. Tek çeşidli ziraatin 
bazı fevaidi yanmda çok büyük mahzurları da 
vardır, bilhassa böyle tam lüks maddesi olan bir 
ziraat olursa, orada bunun yanmda ara ziraati 
olarak şimdiye kadar Hükümetimizce hiç bir 
tedbir alınmamış ve bir şey yapılmamıştır. Ar
kadaşlar, eğer fındık bir gün satılamryacak bir 
mevkie düşerse, orada 150 000 kişilik bir mm-
taka çok feci bir vaziyete düşer. Onun için orada 
çok iyi tedbir alınarak ara ziraati ve halkm gı
dasını temin edecek bazı şeyler yetiştirmek lâ
zımdır. Orada bir ziraat sistemi gördük. En çok 
yapılan da mısır ziraatidir. Katiyen bu ziraati 
bilmiyorlar. Halk emeğini boşuna sarfediyor. 
Sonra oradaki o mmtakadaki insanlar çok zayif 
ve nahifdirler. Sebebi ise hayvanı gıdaların az
lığıdır. Yalnız fındık mahsulü ile uğraşan bir 
memlekette hayvan beslenemiyor. Orada yonca, 
Şu bu ve saire yapılamryor. Hayvanı gıdalar 
çoğalrrsa oranm insanları tabiatile et ve yağ 
gibi şeyler yerler daha çok kuvvetlenirler. 
orada çıkan mısır halkm ihtiyacını aşağı 
yukarı iyi olduğu seneler % 40 olmadığı sene
ler % 30 ihtiyacına tekabül ediyor. Demek-
ki mısır oraya hariçten getiriliyor. Mısırı şimdi 
bazı tüccarlar tevzi etmekle beraber asıl 
Ziraî satış kooperatifi tevzi ediyor. Bunun ko
operatif tarafından tevziine bir diyeceğim yok, 
fakat ben fiatlarda biraz fazlalık grdüm. Alâ
kadar oldum ve alâkadarlardan bunun sebebini 
sordum. Dediler ki; biz bunu filân yerin ziraat 
bankasından almağa mecburuz. Hem alımından, 
hem satımından ziraat bankası üzerine biraz kâr 
koyduğu için pahalılık vücude geliyor. Rica ede
rim arkadaşlar, köylünün kursağından fazla kâr 
olmaz. Binaenaleyh satış kooperatifi memleke
tin her hangi bir noktasından daha ucuza mısır 
almalıdır. Eğer buna salâhiyet verilmezse o zi
raat bankasının yaptığı hareketi çok büyük bir 
haksızlıkla tavsife mecburum. Sonra arkadaşlar, 
orada Ziraat vekâleti tarafından bir fmdık fi
danlığı yapıldı. Fakat bunun arasmda portakal 
bahçeleri de yapılmıştır. Portakal bahçeleri ni-
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hayet lüks addedilebilir. Zaten burası iyi fındık 
yetiştiren bir mmtaka olduğuna göre portakal 
ve mandalina yetiştirmeğe bilmem ne lüzum 
var? Fmdık bizatihi orada çok iyi yetişir. Böy
le bir yerde fındık fidanı yetiştirmeğe çalışma
ğı ben lüzumsuz addederim. Bundan sarfı na
zar etmeli, halk teşvik edilir ve biraz da halka 
bu vadide prim verilirse eminim ki daha çok iyi 
fidan yetiştirilir. Acaba söylediklerimi Ziraat 
vekâleti bilmiyor mu diye tedkik edeyim dedim, 
gördüm ki; o mmtakada, muhterem Ziraat ve
kâletince 935 te bir seyahat yapılmış, ora hak
kında bir rapor çıkmış. O raporda bu arzettik-
lerimin hepsi söylenmiş, yazılmış. Demek ki bu 
derdlerin hepsi daha o zamandanberi biliniyor 
ve görülüyormuş. Bence bilinen bir derde kar
şı koymamak, bilinmeyen bir derde karşı koy
mamaktan çok daha fenadır (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar, biliyorsunuz ki, ziraat denince 
en evvel akla gelen şey, toprak ve onu çalıştı
ran insan, onun üzerinde çalışan hayvan ve onu 
işleyen makine, veyahud pulluk şu ve bu gibi şey
lerdir. Bunların üzerinde ne kadar durursak 
duralım, ırkmı ne kadar düzeltirsek düzeltelim, 
ne yaparsak yaplım her adımda mesele toprağa 
bağlıdır. Bu gün köylünün elinde toprak yok
tur ki, hayvanını kuvvetlendirelim, pulluğunu 
verelim, susunu busunu yapalım.. Evvelâ topra
ğım vermek lâzımdır. Memleketimizin bu gün 
toprağının üçte birini ekeriz, ikisini boş bıra
kırız. Bir taraftan da halkımız topraksızız di
ye bağırır. Binaenaleyh bu dava en evvel hal
ledilmesi icab eden davadr. Ziraat davamıza ev
velâ toprak vermekle girmeliyiz. Bu gün bir 
çiftçi bir çift öküzle 100 dönüm eker. Bir çift 
atla 200 dönüm eker. Fakat bir çift at al de
mek için bir çiftçinin elinde 200 dönüm top
rak olması lâzımdır. Bu gün ziraî istatistikleri
mizde çiftçinin elinde bulunan toprak 30 dönü
mü geçmiyor. Bundan alacağı mahsulün nesi
ni kendisi yesin, nesini hayvanına yedirsin. Bu
nun için her şeyden evvel toprak davasını ele 
almak lâzımdır. 

Arkadaşlar; köylünün kalkınması demek, be
nim anladığıma göre, onun elindeki tavuk 50 
yumurta yapryorsa 60 a, ineği iki okka süt ve
riyorsa 3 e, yüz okka et veriyorsa 125 e, hulâsa 
bütün mahsulünü arttırmak demektir. Fakat 
şunu da arzedeyim ki, bu öyle bir mevzudur ki 
bunu yapabilmek memlekette 25 - 30 fabrika 
yapmaktan daha güçtür. Çok sistematik bir 
program yapmak lâzımdır. Bu günkü ziraat 
programımız bu işe kâfi gelmediği gibi bütçe
miz de kâfi gelmez kanaatindeyim. Bence köy
lünün kalkınması yalnız Ziraat vekâletinin kal
kınması değil, bütün vekâletlerin kalkmması 
demektir. Bu gün biz bir mmtakaya girerken 
o mmtakaya değil, köye, hatta bir evin içine 
gireceğiz. 

Bu gün köylümüzün yaşadığı şeraiti hayatiye 
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çok malûmdur. Bir tarafta hayvanı yatar, Öte

de kendisi. Hayvanm çıkardığı gaz doğan çocu
ğunu zehirler. Onun için biz evvelâ, Sıhhiye ve 
muaveneti içtimaiye vekâletinin köye ve hatta 
köy evlerine girdiğini görmek istiyoruz. Dava
mıza buradan başlayacağız. Köylünün kalkm
ması demek Maliye vekâletinin kalkınması de
mektir. Diğer her hangi bir mmtakada tapu ve 
kadastro işlerini tanzim etmezsek köylü kalkı
namaz. Eğer o mmtakada bunları yap
mazsak o mmtakanm işini tamamile yap
mış olamayız. O mmtakada belki 5 - 6 
batmdan beri arazi ayrılmamıştır. Bu
nun için bir çok kavgalar olmaktadır. Bun
ları halletmezsek davayı halletmiş olmayız. Bi
naenaleyh, arkadaşlar, tekrar arzediyorum, güb
re olsun, fennî alet olsun, şu bu olsun bunların 
hepsinin beraber kalkınması lâzımdır. Bir mem
lekette yol yapılmazsa fennî âlet giremez. Evve
lâ yol yapılır, ondan sonra fenni alet girer. 
Onun için eğer ziraat işinin kalkınması lâzmıge-
lirse Nafia vekâletinin de kalkmması lâzımdır. 
Ürünlerin nakli, kağnının kalkabilmesi için yol 
lâzımdır. Başınızı ağrıtmayayım, her vekâle
tin bir işi vardır. Bu memleketin her tarafına 
bu yedi milyon lirayı gülsuyu serper gibi serp
mek hiç bir f aide temin etmez. Size küçük bir 
misal arzedeyim. Tohum meselesi: Arkadaşlar 
bu gün vekâletin dağıttığı tohum mikdarı ma
lûm ve mukannendir. 50 kilo oraya; 100 kilo şu
raya, 3 000 kilo da buraya verir. Fakat bunlar 
ertesi sene dejenere olur, o sene olmazsa daha er
tesi sene olur. Bu şekilde 10 sene mütemadi ve 
muntazam bir şekilde çalışılmadıktan sonra on
ların orada kalmasına imkân yoktur. 

Arkadaşlar, muhakkak memleketi mmtakalara 
ayırmak mecburiyetindeyiz. Bu mmtakalar üze
rinde durmalıyız, programları yapmalıyız hattâ 
el birliği yapmalıyız Demincek de arzettiğim 
gibi hatta her köy için ayrı ayrı programlar yap-
malryız. Demin de arkadaşımın dediği gibi de
ğil aksine köylünün elinden tutarak yapmalıyız 
(Doğru sesleri). 

Sen gidib temizleyeceksin diyecek değil, be
raber elele gidib temizliyeceğiz. Yoksa arkadaş
lar memlekette ziraat kalkmması için başka bir 
çare yoktur. Onun için memleketi mmtakalara 
ayırmalı, muntazam bir program tutmalı, bunu 
da etüde istinad ettirmezsek kıymeti yoktur. 
Mutlaka etüd yapılarak program çizilmelidir. 
Halbuki, ziraat etüdü hemen olamaz, 3,5 sene sü
rer. Bu şekilde 50 senelik bir program yap
malıyız. Hem kontrol için insanlarımızı ye
tiştirmeliyiz ; hem de geçtiğimiz yerleri bir ma
mure haline getirmeliyiz. Yoksa bu şekilde ya
pılamazsa ne kadar para sarfetsek boştur ar
kadaşlar. 

Arkadaşlar bir de istandarizasyon işleri var
dır. Bir şeyi tipleştirmek. Bu gün komşumuz olan 
bulgarlar dünya kadar üzümü harice sevkede-
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rîer. Biz üzüm kendi vatannnızdadır deriz bir 
tip üzümü gönderemeyiz. Üzüm göndermek için 
en az üzerinde yirmi beş sene uğraşmak lâzım
dır. Bir kavunumuz vardır, Uzunköprüde çıkar, 
Avrupada çok para eder, fakat bir tarladan ayni 
kavunu almağa imkân yoktur. Bu itibarla mu
hakkak ki bir mmtakada durub çalışmak siste
mini koymamız lâzımdır. Yoksa dağmık olarak 
çalışmanın ve onda muvaffak olmanın imkanı 
yoktur. 

Merinos işi arkadaşlar; bunun tarihçesini ya
payım. 1928 senesinde bu memlekete ilk olarak 
macar merinoslarını getirdiler. O zaman memle
ketin en büyük zootekni âlimi olan bir zat da 
beş senede Karacabey ve cıvarmın merinoslaşa-
cağmı söylemişti ve ben de bunu kulaklarımla 
duymuştum. 1928 den 1935 şe kadar çalışıldı, 
bu işde muvaffak olunamaymca vaz geçildi. 
Alman merinoslarına döneceğiz dediler. Evvelki 
başlangıçtan iki sene sonra oraya gittim, köy
lülerden duydum, bu hayvanlar buralarda yaşa-
yamazlarmış. Çünkü lenlatikti. Biz gayet cevval 
kıvırcık ırka alışmıştık. Fakat benim iki senede 
anladığım bu hakikati Ziraat vekâleti maalesef 
yedi senede anlamıştır. ' O koyunlara da 
mera lâzımdı. Mera yok, dikenli idi. Ağıl 
istedik, ağılrmi2i yoktu bu kadar uyuşuk 
hayvanm bizim memleketimize uymadığını 
çok çabuk zooteknisiyen arkadaşların bil
mesi lâzımdı. Döndük 1935 senesinde al
man merinoslarına. Bunlar hakikaten mem
lekete adapte olunacak bir tiptir. Bendeniz o 
mmtakada çok dolaştım. Gteçen sene 100 bin ko
yun aşılandı. Yüzde 33 nisbetinde doğum oldu. 
33 nisbetinde doğum demek aşağı yukarı otuz 
bin kuzu demektir ki bunun on beş bini erkek, 
mezbahalarda kesiliyor, on beş bini dişidir. 
Kanunî bir müeyyide olmadığı için köylü beş 
binini îstanbula mezbahaya götürüb satıyor. Kal
dı on bin kuzu. Hükümet bunun için 340 bin 
lira sarf ettiğine göre bir kuzu 34 liraya mal olu
yor demektir. Bir işi yapmadan evvel evvelâ 
bunu kanunlaştırmalı, ondan sonra kontrolünü 
yapalım. Yoksa hiç bir muvaffakiyet elde edil
mez. 

İstanbul pazarlarında merinos dişi kuzuları 
kesilmekte ve satılmaktadır. Buna mâni olacak 
kanun projesi bu güne kadar neden gelmemiş
tir. Sonra bir ırkdan diğer bir ırka geçerken 
arkadaşlar, bu çok büyük bir davadır; bir ko
yunun yününü şu kadar incelteceğim, bu kadar 
uzatacağım; bir atm boyunu bu kadar uzataca
ğım demek 25 senelik büyük bir davadır. Bu 
büyük davada oradan oraya sıçrarken fakir 
olan köylünün srrtma bir yük yüklememelidir. 
Bu gün ora koyunculuğu iztırar halindedir, iç
lerinde dolaştım; hepsi ile görüştüm. Ve bu 
gün buraya gelmiş olan bir kaç kişinin şikâyet
lerini dinledim. Bunların şikâyetlerinin mevzu
ları nelerdir. Evvelâ bu memleket tstanbulun 
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süt ve kuzu ihtiyacını temin eden bir nııntâ-
kadır. Kuzu ihtiyacı derken şunu da arzedeyim 
ki turfanda kuzudur. Çünkü burada turfanda 
kuzu çıkar, şifada geç başlarlar. Şimdi turfan
da kuzu satışı ile sonraki kuzu fiyatı arasın
daki farkı fiyatı kaybediyorlar, ikincisi sunî 
sıfat yapıldığı zaman arzettiğim gibi verim % 
30 u geçmiyor. Size bir rakam verirsem hayret 
edeceksiniz? 100 koyun^ aşılanmış bunlardan 
ancak 5 danesi doğurmuş. Bunu gözümle gör
düm, bizzat sürüler arasmda dolaştım ve gör
düm. Şimdi sunî sifaddan sonra kendi koçlarmı 
koyuveriyorlar, bir kaç defa hizala gelmiş ko
yunlar tekrar koç istemiyor. Bu itibarla kısır 
adedi artıyor. Ve ikinci bir ziyan oluyor. Sunî 
sıfattan dolayı çektikleri stkmtmm da haddi 
hesabı yoktur. Adam koyununu önüne katacak 
ve bir bir sıkmtı içinde götürecektir, fakat bu
na daha tahammül edeceğiz. Geç doğumları iti-
barile kuzuların neşvünemaları sıcak yüzünden 
de geri kalır. Bunun için de sürü mükâfatı ola
rak 25 lira bilmem ne, 50 lira bilmem ne mükâ
fatı, bununla bu tekabül eder mi? Bu davayı 
muhakkak kaldıracaksak köylünün üzerine yük 
yüklemekten çekinerek bu işi işletecek bir prog
ram yapmak lâzımdır. 

Sonra arkadaşlar, bütün hayatım at ve at
çılık içinde geçmiştir. Bu, teknik bir mevzudur. 
Tafsilât vererek basmızı ağrıtmayacağım. Yalnız 
bir noktaya temas edeceğim. Ziraat vekâletinin 
neşrettiği rakamları arasmda 205 000 sifad ya
pıldığı söyleniyor. Arkadaşlar, sifad yapmakla 
doğum temin etmek bir değildir. 205 000 tane 
sifad yapılır, 5 000 tane hayvan doğar. 205 000 
sıfattan 2 yaşlı demeyim 3 yaşlı nekadar hay
van kalmıştır. Bunu bana ifade etsinler. Yoksa 
şu kadar hayvana sifad yapılmış demek, bizim 
için bir rakam değildir. 

Sonra yine program meselesine avdet edece
ğim. İğdiş işi. Arkadaşlar, pek iyi hatırlayamı
yorum, bundan 5 - 6 sene evvel kadar îstanbula 
baytarlar geldi, bir idiş ameliyesi başladı. Bir 
çok para sarfedildi. Ertesi sene bir şey yok. 
O sene idiş edilmeyen genç taylar üç yaşına' 
gelince yine başladı, kötüyü aşılamağa. Paralar. 
boşuna gitti. Demek ki program olmazsa her 
şey beyhudedir. Bu parayı neye sarfettin. Sar-
fettinse neye arkasını bıraktm. Binaenaleyh iler
lemek işi muhakkak program işidir. 

Yine at meselesi üzerinde bir şey arzedece-
ğim : Ebedî Şefimiz Atatürk, son nutkunda Hü
kümete verdiği direktifler arasında diyordu ki: 
(İdeal olan atla ziraattir, makineyi büyük çift
çilere hasredeceğiz.) Büyük çiftçiler de himaye
ye muhtaçtır. Fakat memleketin 12 milyonunu 
teşkil eden köylü kadar muhtaç değildir. Evve
lâ onu düşünceğiz. Binaenlayeh atla ziraati bi
ze işaret eden Atatürkün bu tavsiyesinden son
ra yapılan program nedir? Bu hususta acaba ne 
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tarafa doğru gidiyoruz? 

Sonra arkadaşlar, müdaf aai memleket meselesi 
ve asıl çift hayvanı denilen ağır koşum hayvanı bu 
memlekette ne vakit yetişecektir. Senelerden-
beri Müdafaai milliye vekâleti hariçten at alıb 
getiriyor. Bu daha ne kadar zaman devam ede
cektir. Halbuki senelerdenberi Uzunyayla mın-
takasında Nonyos cinsleri üzerinde çalışılmakta
dır. Bu teknik mevzulara girmeyeceğim amma 
her zaman vekil beyin emirlerin amadeyim, bu 
mevzu üzerinde istedikleri kadar ' münakaşa 
ederim. 

Arkadaşlar, bir de ziraatin baş mevzuların
dan biri kredi meselesidir. Bu mesele üzerinde 
bir çok arkadaşlarım söz söylediler, fakat be
nim gibi şahsan tecrübe etmemişlerdir. Ben şah
san tecrübe ettim; ziraat tarım kooperatifinden 
400 lira aldım. Fakat imza ettikten sonra eli
me 300 lira geçti. % 25 ni kestiler. Bunun bir 
kısmını ortaklık hissesi, bir kısmını da bina 
yaptıracaklarmış, bilmem ne hissesi diye kesti
ler. Adı % 8 buçuk amma para alındığı zaman 
% 25 e varıyoruz. SeTkiz seneye ortaklık his-
esi verilecektir. Ben bu sene 300 alıb gelecek 
sene 400 lira verdikten sonra bundan ne faide 
hâsıl olur. Hangi çiftçi senede % 25 kazanıyor 
ki bu parayı versin. Ve sekiz sene bu parayı 
veren çiftçide hayır mı kalır. Onun için arka
daşlarımın burada söyledikleri ve çok iyi mü
dafaa ettikleri bu mevzuu bendeniz de şahsın
da tecrübe etmiş bir çiftçi arkadaşınız sıfatile 
anlatmak istiyorum. Arkadaşlar, en mühim bir 
mesele bu davanın program yapılarak millileşti
rilmesi ve milleti temsil eden Meclisin buna el 
koyması lâzımdır. Şahsî dava olmaktan çıkması 
gerektir. Size bir iki acı misal söyleyeceğim. 

Bunlardan birisi kombina meselesi. Kombi
na bu memlekete lâzımdır veya değildir. Bunun 
üzerinde fikir münakaşası yapmayacağım. Fa
kat gelen bir vekil yaptı, arkasından gelen di
ğer bir vekil bunu kaldırdı. Eğer bu lâzım de
ğilse evvelki niye yaptı ve lazımsa bu vekil ne
ye kaldırdı? 

İkinci bir mesele, bendenizin oturduğu Ba-
kırköyüne yakm bir yerde, Ayamama diye bir 
çiftlik vardı. Ziraat vekâleti bunu satm al
dı. Bağ yetişebilecek yerlerinin tedkiki emre
dildi, mütehassıs arkadaılar gittiler. 100 dö
nüm yer vardır dediler. Bunun da bir kısmı, 
20 - 30 dönümü etraftan satm alınmak suretile 
temin ediliyordu. Ziraat vekâleti bir emir gön
dererek 1000 dönüm yapacaksınız dedi. Eğer o 
vekil arkadaşımız kalsaydı, bu 1000 dönüm bağ 
yapılacaktı. Fakat vekil çekilince bu 1000 dö
nümlük bağ da suya düştü. Bu suya düşen bağ 
değildir, arkadaşlar. Memleketin ileri attığı bir 
adımdır. Bunu bir meclis meselesi yapacağız. 
Program, ve muhakkak bir surette bir program 
isteyeceğiz 940 ve daha ileri senelerde nerede 
olduğumuzu bileceğiz. Yoksa başka şekillerde 
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bu ziraat kalkmmasmı tahakkuk ettirmeğe im
kân yoktur. 

Arkadaşlar bundan 15 sene evvel Millî Şefi
miz Inönünün çizdiği program değil midir ki bü
tün memleketi çelik ağlarla ördü. işte. öyle bir 
program, ziraat siyasetimizde ana düsturumuz 
olmalı. 

YAHYA SEZAİ UZAY (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlar; bu gün müzakere etmekte ol
duğumuz Ziraat vekâletinin 1939 senesi bütçesi 
7 330 000 liradır. Umumî bütçemizin mikdarı 
malûmu âlileriniz olduğu üzere 261 milyon küsur 
bin liradır ve umumî bütçemize köyde oturan 
köylülerimizin hayvan vergisi olarak verdiği 
paralar 15 600 000 liradır. 

Köylümüzün nüfusu umumî nüfusumuzun % 
77 sini teşkil ettiğine göre kendi ihtiyaçları da 
o nisbette fazla olduğu aşikârdır. Ziraat vekâ
letinin, arkadaşlarımızın çok güzel bahsettik
leri gibi bu yedi buçuk milyon liraya bile 
varmayan bütçesile köylülerimizin ihtiyaçlarını 
nasıl karşılamağa çalışacağını ben de izaha ça
lışarak başınızı ağrıtmryacağım. Bu ihtiyaçlarını 
karşılamak için o kadar yapılacak işler vardır ki 
bunları başarabilmek için vekâletin bütçesi şim
dikinin on misli, belki daha fazla olması lâzım 
gelir. Ancak Ziraat vekâleti bütçesinin lâzım 
olan bu zammı vermek zamanına intizar ederek 
yapılabilmesi mümkün olan işlerimizi yapamrya-
cak değiliz. Bu sene, belki gelecek sene bir çok 
işlerimizi karşılamak imkânını elde ederiz. Bu 
büyük işleri başarabilecek bütçe gelinceye ka
dar küçük görünen fakat onun muhtaçlarmca 
çok büyük sayılan işleri başarmak lâzım gelir. 
Bendeniz bu gibi küçük görünüp te çiftçilerimiz 
için ehemmiyetli addedilen bazı şeylerden 
bahsedeceğim ve bunların yapılmasına devam 
edilmesini ve bu işlerin her sene birer mikdar 
daha tevsi edilmesini ricalarda bulunacağım. 

Bu sene ziraat vekâleti bu, 7 330 000 liralık 
bütçesinden köylüler için 3 615 207 lira ayırmış
tır. Bütçeye konulan paranm % 50 sinden biraz 
fazla olduğu için mucibi memnuniyet denilebilir-
se de yapılacak işlere biraz daha para koymak 
bana mümkün gibi geliyor. Vilâyetler, köylüler 
için yapılacak işlere koydukları paraya, doğ
rudan doğruya veya bilvasıta kendi menfaatle
rine olan ve yine kendi kalkınmalarına hizmet 
eden işler için. Meselâ: Muzır hayvan ve hasta-
lıklarile mücadele, Mersin fomikatuarı, tohum 
temizleme ve ıslah istasyonları, zeytin bakımma 
yardım ve ıslah ve deneme enstitüsü, fmdık ıs
lah enstitüsü, tavukçuluk; böcekçilik, haralar, 
hayvan depoları, sergiler, merinos mubayaası 
ve yetiştirilmesine, pamuk ıslah ve tohum mu
bayaasına, sergi ve fuarlar masraflarına tahsis 
edilmiştir. 

Bunlar köylülerin işlerine yanyacak şeyler
dir. Kısaca arzettiğim veçhile köylülerin işlerine 
yarayacak ve daha fazla hizmetin nelerden iba-
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ret olduğunu birer birer arzedeceğim: 

Birincisi, vilâyet merkezlerinde ziraat mü-
dürlerile baytar müdürleri vardır. Fakat bir çok 
vilâyetlerde Ziraat vekâletinin ziraate ve hay
vancılığa hizmet için gönderdiği memurlar yegâ
ne bu müdürlerdir. Bazı vilâyetlerde bir kaç 
ziraat muallimi, ve baytar memuru vardır. Fakat 
bunlarm ekserisinin maaşları vilâyet bütçelerin
den verilmektedir. Ancak onlar, kazaların ade
di kadar olmadığı için çok gayri kâfidir. Bun
lar vilâyet merkezlerinde toplattırılır, vilâyet 
merkezlerinde otururlar. Fakat bunlar ne yapar 
arkadaşlar biliyor musunuz, müdürlerin odasın
da kâtiblik yaparlar. Ziraat müdürü ziraat me
murları köylere gidip te ziraatimizin ta âdem 
zamanmdanberi, babalarmdan gördükleri gibi 
yapmakta devam eden köylülerimizi uyandır
mak, bir az daha fennî şekilde hiç olmazsa nasıl 
yapılacağını öğretmeğe ve göstermeğe yetişe
miyorlar. Bir haşere zuhur ettiği zaman veya bir 
hastalık vukua geldiği zaman giderler, müm
kün olduğu kadar ilâçları tarif ederler veya 
yaparlar dönerler. Baytar memurları da keza-
lik öyledir. İhtiyacımız vardır, memuru: gön
derin diye rica ettiğimiz zaman alınacak cevab, 
memurumuz yoktur dan ibarettir. Fakat buna 
mukabil ziraat müdürlerine, baytar müdür
lerine kâtib vermiyorlar. Bu böyle olunca 
baytar memurları, baytar kâtibliği yapıyorlar. 
Kâtib verirlerse baytar memurlarile ziraat me
murları kâtiblik yapmazlar, kendi vazifelerile 
iştigal ederler. Kâtibde mi yok efendim? Ba
zı yerlerde kâtibler vilâyet bütçelerinden ta
yin edilmişlerdir. Bazıları onu da yapmamış
lardır. 1, 2, 3 sene verdik amma daha fazla 
veremeyiz, bu parayı daha mühim başka işe 
çalışan bir memura niçin daha fazla para ve
receğiz, diye onu da keserler. Onun için rica 
ederim vilâyetlere gönderdikleri müdürlere bi
rer kâtib vermelidir. Bunun için tahsisatta mı 
yoktur? Zannederim vardır. Binaenaleyh ve
kâlet vilâyetlere gönderdiği bu memurlara hiç 
olmazsa birer kâtib versin de ziraat memurla
rını kâtiblik yapmaktan kurtarsın. Onlar da 
vazifelerine baksınlar. 

İkinci ricam; köylere ucuz fiatle ve uzun 
seneli taksitlerle demir pulluk vermeği temin 
etsinler. Muhterem arkadaşlarım makineleşme 
işinden ve bunun memleketimiz ziraati için 
çok lâzım olduğundan bahsettiler. Bu, teknik, 
fennî bir iştir. Bu itibarla tedkik mevzuu ola
bilir. Fakat bizim gibi köylüler arasmda, köy
lülerin işlerile zamanını, hayatmı geçirenlerin, 
gözlerile görmüş olduğu şeylerden bazı kana
atleri vardır. 

Yine bazı arkadaşlarımız bahsettiler M, köy
lüyü kaldırmak için evvelâ ona toprak ver
mek lâzımdır. Ondan sonra makine vesaire... 
Evet toprağı olmayan makineyi ne yapsm? 
Toprak bir köylüde ne kadar olabilir? 200 dö

nüm, 300 dönüm, 500 dönüm, bin dönüm. Bin 
dönüm toprağı olan bir köylü zannederim sa
yılabilir. Belki Orta anadoluda mevcuddur. 
Karadeniz sahillerinde, Garbı anadoluda, incir 
ve üzüm mahsulü yetiştiren yerlerde zannedi
yorum bin dönüm toprağı olan yoktur. Eski-
şehirde vardır. Oradaki çiftçiler tarlalarını at
la sürerler. Atla zamanında sürerler, zama
nında ekerler ve zamanında kaldırırlar, yetiş
tirirler. Binaenaleyh evvelâ ziraati atla yap
mak lâzımdşır. Birinci kademe olarak bu ka
demeyi atlarsak, zannederim memleket ihti
yacının büyük bir kısırıma ayağımızı atmış olu
ruz. Ondan sonra daha çok arazisi olmak. 
Amma nereden bulacağız? Bir traktör makine
si, bir batöz makinesi getirirsek bin dönümlük 
arazi için kaç günlük iş ve ne kadar masraflı 
olur. 500 dönüm arazisi olanlar bile zaten biç
me makinesi getiriyor. Fakat ben bu makine 
işine karışmıyorum. Bu teknik bir mevzudur. 
Niçin böyle değil, demiyorum. Fakat atla zi
raat bizim için çok faydalıdır ve en mühim 
işlerden birisidir. 

Üçüncüsü tohumun ıslahı lüzumudur ki, 
şimdi bir çok yerlerdeki zürraımızm ektikleri 
tohumdan aldıkları mahsûl parasile kendi emek
lerinin ve tohumlarmm bedelini bile alamıyor
lar. Çünkü borsada muamele gören mahsul 5 
kuruşken, bunlarm mahsulleri 3 ncü, 4 ncü 
derecede olmak itibarile kilosunu ancak 3 
kuruşa kadar satabiliyorlar. Buğdaydan bah
sediyorum, arpa daha aşağıdır. Ziraat vekâ
leti bazı yerlere geçen sene selektörler dağıttı. 
Çok güzel ve faydalı bir iş oldu. Ondan çıka
rılan tohum daha verimli ve kalitası daha yük
sek olduğu için zürra emeğinin mukabilini 
hemen hemen alacak dereceye yaklaştı. Onun 
için Ziraat vekilimizden çok rica ediyorum. 
Selektörlerin adedini çok teksir etsinler ve 
bilhassa sert buğday olarak iyi mahsul yetiş
tiren Balıkesir vilâyetine de bunlardan müm
kün olduğu kadar fazla versinler. 

Dördüncü ricam; dairei intihabiyem olan 
Balıkesirde bakla ekilir. Buna Karabakla da 
derler. Hem de çok ekilir ve çok ihracat ya
pılır. Bunun kilosu bir vakitler Buğdaydan 
çok yüksek, 12 kuruşa kadar satılırdı. Şimdi 
tabiî o da ucuzdur amma yine verimli oldu
ğundan buğdaydan daha fazla fayda temin 
eder. Ancak, bu baklaya bir kara kurd mu
sallat oluyor. Daha körpe iken o musallat ol-
dumu köylünün emeği mahvolup gidiyor, zür-
ram beli bükülüyor. Başka şey ekmek zama
nı da geçmiştir. Onun için vekâletten çok rica 
ediyorum. Acaba bu haşerenin bu mahsule gel
memesinin imkânı var mı? Bunu önlemek 
mümkün müdür? Bu mümkünse bunu orada
ki çiftçilere öğretmek imkânı yok mudur? 
Gelmezden evvel önü almamazsa geldikten son
ra imhalarına çare yok mudur? 
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Beşinci ricam : Geçen sene Ziraat vekâleti 

Eskişehir vilâyetinde tatbik etti. Harman za
manından evvel memurlar gönderdi. En iyi to
hum yetiştirecek tarlaları gezdirdi; tesbit etti. 
Sonra bu tarlalardan mahsul alan çiftçilerden 
tohumluğa yarryacak birinci derecedeki tohum
lan borsa fiatmdan kırk para fazlasile kendi
lerinden satm aldı. Bunları selektör makinele
rinde temizledi; ilaçladı; ve ondan sonra kendi
lerine ve civar köylerdeki zürraa piyasadaki fi-
attan kırk para eksiğine verdi. Yani 6,5 a aldı, 
4,5 a verdi. Ziraat vekâletinden çiftçiler bun
ları seve, seve, koşa, koşa aldılar. Bu tabiî bir 
teşviktir. jMaamafi neticede böyle pahalı alıb 
da ucuza vermekten Ziraat vekâleti zarar da 
etmiş değildir. Zarar etmedi. Çünkü bunlar 
alındıktan sonra ilaçlanıyor, ıslah olarak çuvala 
dolduruluyor, uzun müddet o ıslaklığı muha
faza ediyor. Bu ıslaklık kaybettiği toz kadar 
telâfi ediyor ve öyle satıldığı için de zarar et
miyor. Bu suretle bu seçilmiş tohumlardan Es
kişehir vilâyetine verildiği gibi çok iyi sert 
buğday yetiştiren Balıkesir vilâyetine de teşmil 
etmesini rica ederim. 

Altıncısı; çiftçilerimizin kalkınması için çok 
tarla lâzım olduğunu biraz evvel arzetmiştim. 
Ne kadar çok olmalı? Her çiftçiye ne kadar tar
la verilmeli? Bendeniz herkese çok tarla vermek 
imkânını aramakla beraber kendilerini kalkın
dırılmasını ve daha evvel neticeye varılmayı 
randımanın fazlalaştırılmasımn temininde görü
yorum. Civarımızda Balkan Hükümetlerinde 
İtalya, Fransa ve Almanyada olduğu gibi ayni 
mikdar tarladan şimdikinin bir kaç misli mah
sul alabilmenin nasıl kabil olabildiğini çiftçiye 
öğretmek lâzımdır. Nasıl yapılacak, sulama ile 
mi, gübreleme ile mi, dinlendirme ile mi ne şe
kilde ise onu takdir etmek ve yaptırmak tabia-
tile vekâlete aiddir. 

Yedincisi, sunî gübre : Arkadaşlarımın ba
zıları bundan bahsettiler. Ben de şahid olduğum 
bazı hususları arzedeceğim. Sunî gübreye yakm 
zamanlardanberi bizim çiftçilerimiz de rağbet 
ediyor. Almanyadan, Rusyadan gelen sunî güb
releri kullanmağa başladılar. Zannederim en 
çok kullanan Karadeniz vilâyetleridir. En çok 
kullanılan tütün zeriyatıdır. Geçen sene Trab
zon vilâyetine 30 000 kilo sunî gübre gelmiş, 
hepsi kullanılmış o kadar daha olsa kullanacak
tı. ilk zamanlarda sekiz buçuk liraya satılan 
gübrenin çuvalı sonradan, 9, 10, 15 liraya kadar 
çıkmıştır. Oralarda tütünden başka fındık, 
sebzede de kullanılıyor. Son zamanlarda Eski-
şehirde pancar ziraatinde de kullanılmağa baş
lanmıştır. 30 bin çuval vasatı on liradan 300 
bin lira eder. 

Yalnız Trabzon vilâyetinde değil, diğer vilâ
yetlerde de Giresun, Eskişehir, Ordu vilâyetle
rinde de ve diğer vilâyetlerde aşağı yukarı hep
sinde 50 000 çuval sarfedilirse, beher çuvalı 10 
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liradan yarım milyon lira tutar. Bu gübrelerin 
çuvalmm maliyet fiatı Almanyada 5 liradır. Bu
rada kendileri 10,5 liraya sattıklarına göre mas
rafı çıktıktan sonra % 35 kâr ediyorlar. Hal
buki bu peşin para hesabıdır. Herkes peşin para 
ile alamıyor. O zaman gübrenin çuvalı 12 li
ra oluyor. Muhterem Ziraat vekilinin nazarı 
dikkatine arzedeyim ki her sene asgarî mikdar 
olarak bizim paramızla yarım milyon lira kadar 
paramız harice çıkmaktadır. Bu mikdar her se
ne artacaktır. Bu, her sene tevessü etmektedir. 
Binaenaleyh bir kaç sene sonra bir milyon liraya 
baliğ olabilir. Bu takdirde daha çok paramız 
harice gidecek demektir. Mademki köylüleri 
kalkındırmak vazifesinin en büyük kısmı Zira
at vekâletine isabet ediyor. Hem paramızın dı
şarı çıkmasmı korumak, hem köylülerimizi kal
kındırmak için bir kaç tane gübre fabrikası yap
mak işini tedkik etsinler. Eğer bu hususu ted-
kik etmişlerse bir kac sene içinde yapılması im-
kânmm hâsıl olup olmryacağmı bildirmelerini 
rica edeceğim. 

Orman kanununun tatbikat ve sairesi hak
kında maruzatım var amma şimdi arzetmiye-
yim. Bütçesinde söylerim. 

Sonuncu olarak bir sev daha arzedeceğim; 
Giresun vilâyetinde «tiftikârlık» denilen bir şey 
vardır. Bendeniz de orava gidinceye kadar bu 
kelimeyi işitmemiştim. Bir arkadaşım fmdık ye
tiştirmenin çok lâzım olduğunu ve Gire
sun mmtakasmm arazi itibarile çok ffüzel ve 
bu ise müsaid olduğunu söyledi. Hakikaten 
öyledir. Giresunun verdiği fmdık mahsulü 
kalite itibarile Avrupadaki fmdıklar arasında 
birinciliği almıştır. Bu tiftikârlık meselesini 
şöyle bir misalle arzedeyim: Bundan 50 - 60 - 70 
sene kadar evvel Ahmedin bir çok arazisi var
mış. Fakat o arazi boş duruyor, fındık ekilmi
yor, ziraat yapılmıyormuş. Oradaki köylüler
den Memed, Hasan, Hüseyin demişler ki, sizin 
büyük araziniz, çok tarlanız var. Bizim yok. 
Siz arazinizi ekmediğiniz için bir mahsul ala
mıyorsunuz, biz de boş durduğumuzdan bir sey 
kazanamıyoruz. Sen tarlalarını bize ver, biz 
fmdık fidanı dikelim, yetiştirelim, hasılat oldu
ğu zaman yarısı sana, yarısı bize. Çok güzel. 
Her iki taraf muvafakat ediyorlar. Bu muva
fakat şifahî. Bir kaç tanesini gördüm. Alelade 
bir kâğıdla tesbit etmişler, kaç sene devam ede
ceği belli değil. Fmdık beş senede mahsul ve
rir. Fakat bu muamele 50 - 60 sene evvel ol
muş. O vakittenberi fındık yetiştiren adamlar 
o tarlanm içine evlerini yapmışlar, çoluklarmı 
yerleştirmişler; o ölmüş evlâdma geçmiş.. On
dan ona, ondan ona şimdiye kadar gelmiş. îşte o 
arazinin içine fidan dikip te fındık yetiştirenlere 
(tiftikâr) diyorlar. Şirketi müzaraa gibi bir şey. 
Her sene ektikleri mahsulü alıyorlar. Fakat 
fmdık mahsulü ağustosun beşinci günü filân 
meydana gelir. Fmdık mahsulünün tam topla-
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nacağı bir sırada muhamminler gönderirler, 
bunlarm ücretini tarla sahibleri verir. Muham
min ne kadar çıkacak derse tarla sahibleri ona 
razı olur. Faraza muhammin 500 kilo çıkacak 
derse bundan 200 kilo çıkarsada gene muham

minin tahmin ettiği beş yüz kilo üzerinden verme
ğe mecburdur. Bu suretle tiftikârlar haylice borç
lanmışlar fakat sonraları fındığın kilosu 200 ku
ruşa kadar çıkmış geçen sene. 80 kuruştu. Tarla 
sahibleri şimdi bu adamlara bizim arazimizden 
çıkm diyorlar. Onlar da tabii çıkmıyorlar. Çün-
ki şimdiye kadar bir çok ağaç dikmişler, emek 
sarfetmişlerdir. Ağaçları söküp götüremezler 
çünki iki tarafm da işine yaramaz. Bu vaktile 
gasben değil, rızalarile olduğu ve fakat müddet 
tayin edilmediği için buna dair bir ahkâmı ka
nuniye yoktur. Adliye bunu halledemiyor. îda-
reten de halledilemiyor. Bu suretle arazi sahib
leri hilelere saparak kira ile tuttu, şimdi çıksm 
diye Adliyeden hüküm almağa çalışıyorlar. 
Bu suretle bir çok aileler pitrişan oluyor. 
Bu aileler, hu vaziyetten dolayı mücadele ha
linde perişan bir vaziyetetdirler. Sayın vekil
den rica ediyorum. Tedkik etsinler. Eğer mev
zuatımızla bunun halli mümkünse halletsinler. 
Değilse bir kanun teklif etmek suretile hallet
sinler ve bu aileleri mücadele ve perişan vazi
yetten kurtarsınlar. Maruzatım bundan ibaret
tir. 

Gl. AHMED YAZGAN (Urfa) — Aziz arka
daşlar, memleketimizde köy kalkınması, zi-
raatçiliğin yükselmesi bendenizce esaslı bir teş 
kilât ile kabildir. Bunun da evvelemirde mah
sulâtımızın daha iyi alınması, köylümüzün ener
jik olarak çalışması için onlara iyi toprak ve
rilmesi lâzımdır. Bu günkü vaziyette köylüle
rimiz çalışryrolar. Fakat bundan istifadeleri 
ancak yevmiye 40 - 50 paradır. Çıkardıkları 
mahsulâtın kıymeti dun olduğundan ellerine 
para geçmiyor. Bundan dolayı köylülerimize 
mümbit yerlerde, ovalarda arazi vermek lâzım
dır. Köylülerimize enerji vermek lâzımdır. 
Köylülerimizin kanmı emen sıtmayı kurutmak 
lâzımdır. Nehirlerimizin taşmasına mâni olmak 
lâzımdır. O vakit köylümüz enerjili, kuvvet
li olacak, mahsul fazla ve kıymeti de çok faz
la olarak almmış olur ki bundan gerek insan
lar ve gerek hayvanlar yiyecek itibarile fev
kalâde istifade eder. Şimdi bütün arkadaşla
rımızın söylediği gibi; gübre, makine, hepsi 
doğrudur. Fakat biz hariçten hayvan alıyoruz, 
bir çok masraf ediyoruz. Bu da doğrudur. Bun
lardan ettiğimiz istifade menfidir. Çünkü can 
boğazdan gelir, diye umumî bir düstur var
dır. Hayvanlara kâfi gelecek yiyecek, mah
sulât, insanların yiyeceği gıda temin edilmez
se nihayet bir çok zaman daha böyle devam 
edip gideceğiz. Onun için bendeniz, ziraat si
yasetimizde, ziraat sahasında mmtaka, mmta-
ka yer ayırarak küçük hayvan nerede yetişti

rilir, büyük hayvanlar nerelerde otlatılabilir, 
bunlar tespit edilmezse emeklerimizden bir se
mere almamıyacağma kaniim. Köylünün kal
kınması için, evet bilgilerini arttırmak için, iyi 
baytar, iyi ziraatçi, iyi ormancı yetiştirmek 
lâzımdır. Herkesçe malûmdur ki bunun için 
çalışan memleketimiz de bir ziraat enstitümüz 
vardır. Bu müessesemiz bu sene daha iyi bir 
hale gelmiştir ve daha iyi bir hale gelecektir. 
Fakat bu talebenin elinde notları yoktur. Ya
rın mektebden çıktıktan sonra müracaat ede
cekleri kitabları yoktur. Şimdiye kadar hariç
ten bir çok profesörler, mütehassıslar getirildi. 
Şimdiye kadar bu mütehassıslardan bir istifade 
edilememiştir. Benim gördüğüm bu dur, ka
naatim de budur. 

Talebe 8 saat ders çalışıyor. 8 saat ders ça
lışan kafadan hayır yoktur. Bilhassa not yaza
cak, bunlar nazarî olarak yetişiyor; halbuki biz 
nazarî değil, amelî bilgili elemanlar istiyoruz. 
Onun için buna da çok itina etmek lâzımgelir. 

Merinos meselesi : Arkadaşlarım uzun uza-
dıya bahsettiler. Köylüye müşkülât gösterili
yor. Köylü müşkülât içindedir. Fakat bu ırkı 
tamamile memleket içinde yetiştirmek için 4 - 5 
sene geçmesi lâzımdır. Biz merinosları kıvırcık
lara çekiyoruz. Bunlardan merinos çıkarmak is
tiyoruz. Bu zannederim çok müşkül oluyor. Ha
kikat halde, Fikret Atlı arkadaşımızın dedikledi 
gibi, bunlardan çıkan kuzular mezbahalarda .sa. 
tılıyor. Bunları Ziraat vekâleti alıb teksir ede-
reke orada beslemesi ve içlerinden iyi olanlarını 
damızlık ayırması lâzımdır. Sonra bazı zarar-. 
lar söyleniyor. Köylüye yardım etmek lâzım
gelir. Hiç olmazsa prim vermek lâzımgelir. 

Fabrikalar yapağryı 60 kuruşa almak istiyor. 
Zorla bu sene yüz kuruşa kadar çıktı. Hariçten 
bu daha pahalı geliyor. Onun için bunu da teş
kilâtlandırmak ve satnnmı da kıymetlendirmek 
icab eder. 

Geçenlerde mevzuabhs oldu. Bizde bir asa
yişi ziraive kanun lâyihası hazırlandı. Herkes 
mahsulünü yetiştirdikten sonra ambarma emni
yet ve asayişle götüremez; bu da millet için za
rar teşkil eder. Onun için bu kanunun az za
manda çıkması çok faydalı olacaktır. Ziraat ve
kâletimiz keçi kadar olan öküzü de süratlendir
mesi icab eder. Çünkü hem köylüyü kambur 
ediyor hem de daha az iş yapıyor. Mesela 30 
dönüm yaparken beygirle yüz dönüm yapması 
imkânı hâsıl olacaktır. Millî bir hizmette kül-
lanlıması için ziraati beygirle yapmak gayemiz 
olmalıdır. Yoksa Millî Müdafaa vekâletinin ala
cağı üç, dört bin beygiri bu işlere karşılık tut
mağa imkân yoktur. Bunu bir millî hizmet ola
rak telâkki edib atçılığı ziraatimizde tamim et
mek gayemiz olmalıdır. 

BAŞKAN — Münakale ve munzam tahsisat
lar hakkmdaki lâyihalara verilen reylerin neti
cesini arzediyorum : 
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1938 yılı muvazenei umumiye kanununa bağ

lı bazı daire bütçelerinde değişiklik yaplıması-
na dair kanuna (304) zat rey vermiştir. Kanun 
(304) reyle kabul edilmiştir. 

Devlet demiryolları ve limanlan işletme 
umum müdürlüğü 1938 malî yılı bütçesine 
160 000 liralık munzam tahsisat verilmesi hak
kındaki kanuna (301) zat rey vermiştir. Kanun 
(301) reyle kabul edilmiştir. 

inhisarlar umum müdürlüğü 1938 malî yılı 
bütçesinde 30 000 liralık münakale yapılmas 
hakkındaki kanuna (311) zat rey vermiştir. Ka-

BAŞKAN — Celse açılmıştır. Ziraat vekâleti 
bütçesinin müzakeresine devam ediyoruz., 

RASIH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar, 
kurultayın bu günkü içtimamda Büyük Millî 
şefimizin nutkunda bir fıkra üzerinde söze baş-
lryacağnn. Buyurdular ki; «icra programımız
dan bir çok maddeler zikrederek sizi yormrya-
cağrnı. Yalnız bir nokta üzerinde durmaktan da 
vaz geçemiyeceğim, o madde de köylüyü kuvvet
lendirmek ve raf aha erdirmektir». Arkadaşlar, bu 
mevzu üzerinde Büyük Atatürkün ve onun bü
yük Başvekilinin, bu günkü Millî şef ismet In-
önünün ilk buldukları reçete arkadaşlar, köyde 
toprakla işe başlamak, köyün toprağı ile işe baş
lamak. Bilirsiniz senelerce evvel Atatürk nu
tuklarında mükerreren bu mevzua temas ede
rek İsmet I tnönü de o vakit Başvekil iken par
tiye lâyihayı getirerek bu işi halletmek için bu 
işe başlamışlardı. Lâyiha partimizde uzun uzadı-
ya müzakere edildi, zannederim şimdi Ziraat 
vekâletindedir. Bu lâyihanın ilk ve acil şifa, 
Ziraat kalkınmasında, köy kalkınmasında bü
yük iki şefin koydukları büyük teşhis budur. 
toprak işidir. Bundan daha büyük teşhisi hiç bi
rimizin koyabileceğine aklım ermez. Onun için 
ilk iş köyde toprak işinden başlryacağız ve kal
kınma işine köyden başlryacağız arkadaşlar. Ar
kadaşlar; bilirsiniz ki Ziraat vekâletimizle te
mas eden Maarif vekâleti son iki sene içinde bir 
eğitim teşkilâtı yaptılar. Bu teşkilât yarm zi
raat tarihine yazılırken göreceksiniz ki köye ilk 
ziraat teşkilâtı olarak tesbit edilecektir. Arka
daşlar, bu gün çok basit gördüğümüz bu teşkilât, 

nun (311) reyle kabul edilmiştir. 
Orman umum müdürlüğü 1938 malî yılı büt

çesinde 6 000 liralık münakale yapılması hak
kındaki kanuna (304) rey verilmiş, kanun (304) 
reyle kabul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1938 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanuna (293) zat rey vermiştir. Ka
nun (293) reyle kabul edilmiştir. 

15 dakika istirahat için celseyi kapatıyorum. 
Kapanma saati : 17,25 

köye bir çok şeyler götürüyor. Bilhassa 3 asırdır 
imparatorluğun şuursuz harb idareleri yüzünden 
köylerin ne hale geldiğini hepimiz çok iyi biliriz. 
Arkadaşlar, burada arkadaşlarımız temas etti
ler ; nüfusumuzun % 80 ni köylü teşkil ediyor. 
Bu ne demketir? Nüfusun heyeti umumiyesi de
mektir. Binaenaleyh nüfusumuzun % 80 hatta 
% 82 adedine cevab veren bir bütçe ile meşgu
lüz. Onun kalkınması ve refahmm artması ve 
kuvvetlenmesi için, bu 300 senenin onun üze
rinde yaptığı tahribatı göz önünde tutarak ar
kadaşlar çok itinalı, çok dikkatli hareket etmek 
lâzımdır, çünkü % 82 nüfus, nüfusumuza naza
ran 12 - 13 hatta 14 milyona kadar çıkıyor de
mektir. Çünkü bazı küçük kasabalar da çiftçi
dirler, köyden farkları yoktur, çiftçi adedi o 
zaman 14 milyona çıkıyor. Onun için büyük iş
lerden başlayarak değil, bu günkü vaziyetile 
küçük işlerden ve köyden başlayarak yukarı 
doğru gelmek lâzımdır. Şimdiye kadar diğer 
vekâletlerde olduğu gibi, Ziraat vekâletinde de 
yapılmış bir çok işler vardır. Bu sahada hiç bir 
şey yapılmadı, bunu diyemeyiz. O vakit kendi 
teşkilâtımızın vazifesini ihmal ettiğini söylemiş 
oluruz. Hakikaten bir çok işlerimiz bu vekâle
tin sahasında da yapıldı. Fakat esas olan derd, 
büyük derd köydedir. Bu günkü teşkilâtımız 
ise köyde değildir. Bu günkü teşkilâtı Ziraat 
vekâletimizin herhalde değiştirmesi lâzımdır. 
Bu günkü teşkilât, imparatorluk devrinin Ziraat 
nezaretinin mümessili bulunması için konulan 
müdürlük gibidir. Onun vesaiti yoktur, harcırahı 
yoktur, köye gidemez, köyde onun eli yoktur, 
kulağı yoktur, gözü yoktur. Onun için ziraat teş-

İ K Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 17, 35 

BAŞKAN — Refet Oanrtez 
KÂTİBLER : Vedid Uzgören (Kütahya), Kemal Ünal (İsparta) 
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kilâtmıızın kalkmma işinde iptida köyden baş- ı 
laması lâzımdır. Bu gün eğitmen köye giren ilk | 
ziraat adamıdır. Şunun için arzediyorum arka- ı 
daşlar, eğitmen köye görgüyü getiriyor, bilgiyi 
getiriyor. Halk bu gün ancak gözile görerek işe 
sarılacaktır, onu benimseyecektir, yaptıracağı
mız işi kendisine maledecektir. îşte bu eğitmen
ler öğrendiklerini köye götürmekle köylünün 
gözlerini dolduracaklardır. Kendi tarlasında zi
raat yaparken köylüye de hocalık yapacaktır. 
Amelî bir iş ve kolay bir iş. Arkadaşlar, Anado-
lunun ziraatini esaslı olarak tedkik ederseniz, 
bu günkü şerait içerisinde en iyi ziraat yapan 
yeri Eskişehir mmtakası bulursunuz. Vaktile 93 
harbinden sonra veya evvel gelmiş muhacir va
tandaşlar, oraya hicret eden kardeşlerimiz atla 
ve pullukla ziraati oraya sokmuşlardır. Atla ve 
pullukla yapılan ziraat sayesinde bu gün Eski
şehir köylerini Anadolunun en iyi ziraatini ya
pan yeri haline gelmiştir. Bu, bizim gözümü
zün önünde en iyi misaldir. Bir kısım köylerde 
atla değil, öküzle yapılabiliyor Makine ve bü
yük motörleri çiftliklere bırakalım. Bu gün bizim 
mevzubahs ettiğimiz 30 - 40 nihayet 50 dönüm
lük arazidir ki bunun da en çoğu kira ile tutulan 
arazidir. Hayvanla ziraati bir az ileri götürmek 
için kademe kademe tedbirler almak lâzımdır. 
. Arkadaşlar; arkadaşlarımızdan bir kısmı or
dunun ihtiyacı olan top koşum hayvanı yetiştir
mek için söz söylediler. Bu günkü teşkilâtımız 
buna cevab veremez. Bu gün bir kaç haramız 
vardır. Fakat aradaki hayvanlar bu kısma cevab 
verecek cinsten değildir, cinsleri daha yüksektir. 
Bunu da gene köye gitmekle yetiştireceğiz. Her 
sene bu hususta idarei hususiyenin israf ettiği 
belki bir kaç yüz bin lira vardır. Yalnız onlar 
depolarında erkek damızlık bulunduruyorlar 
ve onlar senenin sifad mevsimlerinde muayyen 
mmtakaları gezerler. Fakat hepiniz vilâyetleri 
gezecek olursanız görürsünüz ki bunlardan ye
tişmiş tek bir hayvan yoktur. Onun için bu
nun şeklini değiştirmek lâzımdır arkadaşlar. 
Senelerden beri bunun üzerinde yaptığım ted-
kikattan edindiğim kanaat, yer yer dişili er
kekli küçük haralar tesis edebilirsek o vakit 
köylüye, iyi hayvana nasıl bakılır, hayvan na
sıl yerde yatar, iyi hayvana nasıl yem verilir, 
onu da göstermiş olacağız. Bu gün arkadaş
lar, bir çok yerlerde hayvanlar salmadır. Bu 
salma hayvanların verdiği nesil de kıcıktır. 
Çünkü bu hayvanlar gıdasız, bakımsız bir hal
de tabiatin bütün şiddetlerile mücadele ede 
ede bünyeleri kıcıklaşmıştrr. Buna cevab vere
bilmek için teşkilâtımızı köye götüreceğiz ve 
orada hocalık yapacağız. Köye ahırla, dişili er
kekli damızlıkla gideceğiz arkadaşlar. Onun için 
kıymetli Ziraat vekili arkadaşımızdan ricam, 
şunu da burada iftiharla yadetmek isterim ki, 
Cumhuriyetin 15 senesi ziraat mesleki içinde 
çalışan arkadaşlarımızdan bize çok ümid veren | 

| iyi bir nesil yetiştirmektir. Bu iyi nesil ile ve-
I kilimizin bu işde muvaffak olacağma kaniim. 
j Yalnız, aldığımız tahsisatla işi verim verecek 

sahaya götürmemiz lâzımdır, köye gitmemiz 
lâzımdır arkadaşlar. 

Rapor meselesi : Bu mütehassıs şurayı bura
yı gezip rapor verir, bu raporları senelerden 
beri alırız. Demin bir arkadaşım intihab daire
sinde gezilerek verilmiş bir raporun 3 sene 
evvel verilmiş olan raporun ayni olduğunu söy
ledi. Bu rapor işi memlekette bir derttir ar
kadaşlar. Vekâletler senelerdir böyle ihtisas 
raporları alırlar. Fakat bütçe müsaid olmadı
ğı için tatbikma geçilemiyor. Hayır arkadaş
lar. Cumhuriyetin bütçeleri, konulan tahsisat
la iş yapmak esasma müsteniddir. Ne kadar 
tahsisat alınıyorsa o tahsisatla iş yapmağa baş
lamalıyız. 

Memlekette enstitümüz kuvvetli olarak te
essüs etti. Benim o müessese üzerinde vekilden 
ricam, icra ve idare mevkiinde ecnebi bırak-
mamasıdır. Bilhassa icra işlerinde ecnebilerden 
rapor almak kadar tehlikeli bir şey yoktur. 
(Doğru sesleri). Onun için onlar yalnız hoca 
olarak kalmalıdır, müdür olamazlar. Ecnebi 
müdür olduğu vakit çok tehlikelidir, zararlı 
neticeler alırız arkadaşlar. Onun için kıymetli 
vekilimizden bu hususta bizi tatmin etmesini 
rica edeceğim. Yalnız idare işlerinde onların 
raporlarını almamalarını rica edeceğim. 

Arkadaşlar, orman kanununun bir madde
si vardır; bilhassa orman idaresile alâkadar 
olan vekâlet te bu maddenin son fıkrasından 
çok müştekidir. Fakat bu sene yine Meclis iç
timaını bitirmek üzeredir. Tadili için Meclise 
gelmemiştir. Onun için Vekil arkadaşımızın na
zarı dikkatini celbederim, o da zannederim bi
rinci maddenin son fıkrasıdır. Beş hektar ka
dar olan sahada mülkiyet iddiasile orman te
mizleme meselesi. 

Arkadaşlar, bu fıkra Türkiyede asırlardan 
beri yapılamıyan tahribatı yapmıştır, yalnız bu 
fıkra. Nasılsa orman kanununa girmiş olan bu 
^ıkra ile iki senedir yapılan tahrikat iki yüz 
senedir yapılan tahribattan fazla olmuştur. 
Geçenlerde bir encümende izahat veren Orman 
umum müdürü arkadaşımız da ayni kanaati 
bizimle beraber izhar etmişti. Hali hazırda me
bus olarak içimizde bulunmaktadır. Onun için 
Vekil arkadaşımızdan rica ediyorum, bunun 
tahribatını her yerde görüyoruz, bu maddenin 
biran evvel tadilini teklif etsinler. 

İSMAİL KEMAL ALPSAR (Çorum) — Muh
terem arkadaşlar; memleketin maddî, manevî 
terakkiyatmı temin için ziraate, bahusus döviz 
getirecek mahsulâta çok ehemmiyet vermek 
lâzımdır. İşte bu .mahsulâttan birisi de pamuk
tur ki yeni yeni sahalar bulmak, inkişaf ettir
mek lâzımdır. Çankırı çaymın Kızdırmağa ka-

I nştığı yerden başlayarak ta Osmancığa kadar iki 
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tarafmda geniş ve mahsuldar sahalar arasından 

„ gider. Burası pamuk için çok elverişli bir yer
dir. Bunu evvelce arzetmiştim, Ziraat vekili 
Muhlis arkadaşımız vekâletin pamuk mütehas
sıslarından Müsyü Bayuu gönderdi, tedkikat 
yaptırdı. Otuz bin balya pamuk alınabileceği 
anlaşılınca on bin kilo tohum gönderdi ve mah
sul aimmağa başlandı. Ziraat vekili muhik olan 
şeyi muhakkak yapıyor. Nitekim bir zamanlar 
memlekette hayvan hastalığı âfet haline gelmiş
ti, bu gün tamamen kalkmıştır. Bu gün ziraat 
hususunda çok inkişaf vardır. 

Ziraat demek su demektir. Su olmadıkça ta
biî terakkiyat olmuyor. Kızılırmağın iki tarafı 
ikişer saat genişliğindedir. Bu vadiden ce
reyan ettiği' halde etrafındaki tarlalar su
suzluktan yanıyor. Şayanı şükrandır ki Na-
fia vekâleti bütçesi müzakere edilirken GH. 
Ali Fuad Kızdırmakta tedkikat yaptıracağını 
General Ali Fuad Cebesoy, Kızdırmakta ted
kikat yaptıracağız ,memur göndereceğiz, nazarı 
dikkate aldık diye vaid buyurdular. Ormancı
lıkta Irmaktan istifade daha kolaydır. Tedki-
katta bu cihetin nazarı dikkate alınması lâzım
dır. Bu kürsüden bu husustan dolayı arzı şük
ran ederim. Bilirsiniz, diğer sahillerde olan 
memleket mahsulü biraz daha iyidir. Orta Ana-
doluda sular heder olub gidiyor. Bunun için 
Orta Anadoluya biraz daha ehemmiyet vermeyi 
saym Hükümetimizden çok rica eder ve muvaf
fakiyetler dilerim (Alkışlar). Orada hâsıl olan 
pamuk numunesi işte budur (Alkışlar). 

ZİRAAT VEKÎLÎ MUHLİS ERKMEN (Kü
tahya) — Arkadaşlar, gerek bütçenin heyeti 

-. umumiyesinin müzakeresinde ve gerek bu gün, 
bir çok arkadaşlar muhtelif mevzulara temas et
tiler. Bizi çalışmalarımızda teşvik edici, ikaz 
edici, irşad edici beyanatta bulundular ve bir 
çok sualler sordular. Ben bütün bu sözlere mev
zu itibarile toplu olarak sizleri sıkmamak için 
kısa cevab vermeğe çalışacağım ve maruzatıma 
Emin Sazak arkadaşımın ziraî vaziyet hakkında
ki sualile başlayacağım. Bu babdaki izahatımı 
da bölge bölge vereceğim. Her biri bir kaç vi
lâyeti çerçevesi içine alan her bölgede söyledik
lerimin altında veya üstünde fark gösteren yer
ler vardır. Maruzatım, umumî mahiyette olacak
tır. 

Orta Anadoluda yağış geçen seneden noksan 
değildir. Hatta yer yer fazladır. Ekiliş evi
dir, ekinlerin bitişi ve büyüyüşü kuvvetli, mart 
çok yağmurlu ve feyizli, yalnız geçen yıllara na
zaran değil, diğer bir çok yıllara nazaran dahi 
fazla, fakat nisan az yağışlıdır. Ancak ekinlerin 
kuvvetli, gelişli olması ve »martın da çok feyizli 
gitmesi tenebbüte hiç bir sekte vermiyor ve ni
sanda da bereketli mahsul ümidi azalmıyor. An
cak az yağış mayısta devam edince muvazene 
bozulmağa başlıyor, ekinlerde bilhassa yazlık
lar sıkmtrya düşüyor. 
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Trakya mıntakasmda şubat sonuna kadar 

yağış geçen senelere nazaran biraz az, fakat 
martta çok fazla. Nisanda yer yer yağışlı ge
çiyor, bu itibarla mezruat kendisini kurtarmış 
bulunuyor. 

Oradan gelen arkadaşların da bana teyid et
tiklerine göre Trakya vaziyetini iyi olarak göre
biliriz. Garbı Anadoluda hemen hemen ana hat
ları itibarile Trakya gibidir. Nisanda burada da 
biraz kuraklık vardı. Fakat havaların bulutlu 
geçmesi martın feyzini devam ettiriyor. Onlar 
da kurtarmış ve yer yer iyi mahsul verecek bir 
hale gelmiştir. Cenub, cenubu şarkî için ekin 
bakımından iyidir diye ifade edebilirim. Şark 
bölgesi de iyi, müsaid vaziyette devam etmekte
dir. 15 gün içinde inkişaf eden ve dünden bu 
güne, bu günden yanna leh ve aleyhte büyük 
değişiklikler gösterebilen bu vaziyetin size bir 
bilançosunu yapmağa, bunun hakkında bir hü
küm yürütmekliğe imkân yoktur. Nitekim 4 - 5 
gündür rahmet düşmeğe başlamıştır. Yürekleri
mize bilhassa bu büyük imtihan günlerinde be
nim yüreğime su serpen ve Ziraat bütçesi müza
keresine rastlaması dolayısile de ayrıca bir rah
met olan bu yağmurların yurddaki tevezzuu fe
rahlık vericidir. Hepsini okumak suretile arka
daşlarımı yormak istemem. Fakat orta Ana
doluda yağışların bazılarını söylemekliğime mü
saadelerini dilerim. Boluda 10, Kastamonuda 
12, Çorumda 20, Sandıklıda 16, Eskişehirde 14, 
Polatlıda 17, Yozgadda 32, Afyonda 12, Dinarda 
12, Amasyada 31, Merzifonda 17, Sıvasta 17 ki
logramdır. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Konyaya 
yok mu? 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Devam
la) — Konyada 3, Ilgmda 9 dur. Diğer yerleri-
de sayarsam pek uzun olacaktır. Ege mıntaka
smda da yağan yerler vardır. Bilhassa üzerinde 
durduğum rakamlar iyi yağmur telâkki edilebi
lir. Az olan yerlerde de geçirilen sıkıntıya na
zaran kâfi telâkki edilemez amma, havada yağ
murun devam edeceği ümidi var. Sonra bu 
azlığm faydasını çoğaltıcı bazı şartlar da yok 
değild.r. Meselâ; bu yağmurlar sağanak şeklinde 
yağıp sel olub akıp gitmedi, üzerinden kızgm 
güneşini açtırıp bir az evvel verdiğini kısmen 
geri almadı. Geç yağdığından da belli, kibar ki
bar sindire sindire yağdı. Havalar serin geçtiği 
için rutubet toprak tarafından tutulabildi. 
Onun için yağış mikdarı az olmakla beraber bun
ların faydasmı bu rakamların bir az fev

kinde ölçmek doğru olur. En ziyade sıkmtı olduğu 
zannedilen mıntakalara heyetler göndermiştim. 
Ankara, Haymana ve Polatlı müsellesi içinde 
tedkikat yapan heyet son yağmurlar yağmadan 
evvel 1000 metreden yüksek olan yerlerde arıza 
yoktur. Aşağı olan yerlerde, nadas üzerine eki
lenlerde de arıza yoktur. Yalnız anız yerlerde 

— 364 — 



t : 20 ^5-1939 C : 2 
geç ekilmiş olanlarda zarar mahsûstur, fakat 
bir iki rahmet bunlar üzerinde iyi bir tesir ya
pacaktır demişlerdi. Bütün bunları göz önünde 
tutarak, bu sene ekilisin fazla olduğunu, bilhassa 
sonbahar ekim nisbetinin yüksekliğini, hava va
ziyetinin bazı mmtakalarda müsaid geçmiş ol
duğunu hesaba katarak deyebilirim ki: Orta 
Anadoluda yer yer sıkıntı olsa bile umumî istih
sal bakmamdan (eğer hava ifratı ve tefriti ile 
bir oyun bozanhk etmezse) hiç bir endişeye ma
hal yoktur. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Teşekkür ede
riz. 

ZİRAAT V: MUHLİS ERKMEN (Devamla) 
— Vaziyetin inkişafını hassasiyetle takib ediyo
ruz. Buna göre icab ederse tedbirlerini alacağı
mız tabiidir. Umumî istihsal deyince bir arka
daşım Nafia bütçesi müzakere olunurken çok 
isabetli olan bir tezini müdafaa ederken, istihsalâ-
tm artmadığı yolundaki sözlerine cevab vereyim. 
Arkadaşlar Ziraat vekâletinin eseri olarak değil, 
Gümhur.yet devrinin bir feyzi olarak arzederim 
ki 15 - 20 sene zarfmda ziraatte büyük bir. in -
kişaf vardır. Bunu kalem kalem her mahsul üze
rinde göstermek, ispat etmek kabildir.' Fakat 
ben teferruata girip sizi yormak istemediğim 
için yalnız bir kaç kalem üzerinde hatıranızı 
canlandırmak isterim. Bundan pek az evveline 
gelinceye kadar memleketimize hariçten ehem
miyetli mikdarda buğday girerdi. Saltanat dev
rinin Istânbulu, İzmirin bir kısmı, Karadeniz 
kıyısı Anadolu unundan ziyade Romanya, ve 
hatta Amerika ununu tanır ve yerdi. 

1927 senesi gibi çok uzak olmryan bir yılda 
memleketimizde idhal edilen buğdaym mikdarı 
170 000 000 kilo idi ki o zamanki kıymetle sa-
nırmı 17 -18 milyon lira eder. 

Uzun savaşlardan geçmiş olmamıza, istihsal 
düzenlerimizi de tekrar kurmakla vakit kaybet
miş olmamıza, ve arada, bütün dünyada istih
sali azazltıcı tesir yapan umumî buhranı geçir
miş olmamıza ve nihayet nüfusumuzun da art
masına rağmen bugün 170 milyon kilo buğdayı 
ihraç edebilecek vaziyete geçmiş bulunuyoruz. 
(Bravo sesleri) ki bundan evvel bu mikdarı id
hal ediyorduk. 

Daha dört, beş sene evveline kadar hariç
ten getirdiğimiz prinçe verdiğimiz para üri, İM 
buçuk milyon lirayı buluyordu. 

Pamuk sanayiini kurduğumuz zamanda o fab
rikaların istediği mikdarda ve evsaf da pamuk 
yetiştirememek endişesi vardı. Hatta o zaman 
fabrikaların ihtiyacı olan pamuğu hariçten ge
tirmeği bile göze almıştık. Halbuki aradan çok 
geçmeden fabrikalarımızın ihtiyacı olan pamu
ğu memleket dahilinde yetiştirdiğimiz gibi ha
riç için dahi arandan ve istenilen bir ihraç .malı 
olarak fazla yetiştirmeğe başladık. 1932 de 
22 000 ton olan pamuk istibsalâtımız 1937 se
nesinde 64 bin tona, yani 320, 325 bin Myaya 

I baliğ olmuştur. Fakat arkadaşlarım bu maru-
zatmıı bir arkadaşınım ifadesine cevab olarak 
arzediyorum, yoksa başardmış ve neticeye va
rılmış gaye olarak arzetmiyorum. Bir arkada
şımın ifade etmiş olduğu gibi ilerleme savaşın
da, inkişaf yolunda; beklediğimiz, umduğumuz, 
dilediğimiz, alıştığımız tempo ve hıza nisbetle 
bu neticeler bizi tatminden çok uzaktır. 

Umumî bütçenin müzakeresi esnasında bir 
arkadaşımız Ziraat vekâleti daha henüz ameli 
sahaya girmemiştir, dediler. Bu babta biraz iza
hat vermeme müsaadenizi rica edeceğim. Arka
daşım amelî sahaya girmemiş demekle neyi kas-
dettiler, hududunu ve ölçüsünü bilmiyorum. 
Amelî olmak, amelî sahada çalışmanın mâhiyeti 
telâkkiye göre çok değişebilir. Bence Ziraat 
vekâletinin hemen esas işleri, faaliyeti amelî 
sahadadır. Bütün nebat hastalıkları, hayvan 
hastalıklarile mücadele, hayvan ıslanma matuf 
alman bütün tedbirler, fidanlık, tohum ıslahı 
meselesi, pamuk meselesi ilâah... Hepsi filî ve 
amelî faaliyetlerdir. Hatta yeknazarda nazarî 
telâkki edilebilecek ziraî araştırmalar da amelî 
bir gaye güder ve neticeleri de ergeç şu veya 
bu şekilde amelî sahaya intikal eder. 

Amelî olmaklığı ben yalnız el yataklığına el 
işine münhasır görmem. Onun, o işin icabma gö
re muhtelif şekilleri vardır. Her hangi bir ma-
kinayı çok iyi kullanabilmek, çok iyi işletebil
mek amelî olduğu kadar her hangi bir iş için her 
hangi bir makineyi seçmek, tesbit etmek ve onun 
en iyi işleme tarzmı tanzim etmek dahi o kadar 
amelidir. Ziraat vekâletinin üzerine aldığı çok 
çeşidli işler için çok muhtelif derecede, çok muh
telif seviyede amelî sahaya intikal edecek bilgi
li unsurlara ihtiyacı vardır. Bir taraftan yine 
neticeleri, amelî sahaya intikal edecek olan yük
sek ihtisas erbabı yetiştirmeye çalışırken- diğer 
taraftan da bundan daha fazla mikdarda ameli
nin umumî telâkkisine' daha ziyade uygun bir 
şekilde arkadaşlar da yetiştirmeyi ihmal etmi
yoruz. Çok az olduğunu ilâve ve itiraf etmek
le beraber 4 ziraat mekteblerimizde daha ziyade 
amelî tedrisata ehemmiyet vermekte bununla 
da kalınmamakta, bir çok kurslarla daha basit 
usullerle, daha pratik arkadaşlar yetiştirmeye 
çalışmaktadır. Bu sene 61 zeytincilik kursu 
açddı. Bu kurslara bu «ene içinde devam eden
lerin adedi de 1500 ü buldu. Gittim, kursu, ipek 
böceği ve fidanlıklar için açılan kurslar ameli
dir. Bu noktai nazardan da hiç bir vakit vekâ
let amelî sahaya girmemiş denemez ve zaten. Zi-
rat vekâletinin işi amelî sahadır. 

Bir arkadaşım ecnebi mütehassıslar mesele
sine temas etti. ve mütehassıs mıdır diye:sordu. 
Vesika ve saire aranıyor mu dediler. Açıkça ar
zediyorum ki; hepsi mütehassısdalar ve-ken
dilerinden istifade etmekteyiz ve yine arkada
şım dediler ki (ben öyle Türk profesörleri tanı-
ysrumrki, :pıso£esör diye getirilen evvelce onun 
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jranmda asistanmış. Ben bizim vekâlette evvel
ce ecnebi memleketlerde profesörlük etmiş bir 
arkadaş tanımıyorum ki, oradan getirdiğimiz 
ecnebi mütehassıs onun yanında evvelce asis
tanlık yapmış olsun. 

Kütüpane meselesinde arkadaşımın taltifleri
ne teşekKür ederim. Hakikaten kıymetli bir kü-
tüpanedir. Fakat bir kitab zıyaı meselesi mevzuu 
bahs değildir. Üzerinde ihtimamla çalışmaktayız. 
Bu meyanda Cavid arkadaşımın sözlerine de ce-
vab vereceğim. Türk profesörleri yetişmiyor 
mu, dediler. Bu gün enstitüde ecnebi profe
sörlerin adedi 12 dır. Bir kaç tane ustabaşı var
dır. Buna mukabil evvelce tesisinde hiç bir Türk 
profesör yokken bu gün adedi 9 dur. Birinci 
smıf doçent 6, ikinci smıf doçent 15, şefler 15, 
asistanlar 29 ki, 12 ye mukabil 86 kişilik Türk 
tedris heyeti orada çalışmaktadır. Bu arkadaş
larım, burada, huzurunuzda büyük bir iftiharla 
kaydedebilirim ki, giden hocaların yerlerini tu
tacak kadar çalışmışlar ve çalışmaktadırlar 
(Bravo sesleri). 

Arkadaşlar hayvan meselesine temas ettiler. 
ve dediler ki; Ziraat enstitüsündeki tecrübeler 
meydandadır. «Köylünün hayvanı kendi elinde 
sut vermezken enstitüde çok mükemmel süt ve
riyor. Binaenaleyh mesele bakmı meselesidir. 
Damızlık da buna uyar mı, uymaz mı» dediler. 
Hakikaten bakmı meselesi bir hayvanm veri
mini alabilmek için en esaslı bir meseledir. En 
verimli olan bir hayvan bakım noktasından 
icabeden şartları bulamadığı takdirde verimini 
veremez. Bu itibarla verimini alabilmek için 
bakım birinci şarttır. Fakat bu o demek değil
dir ki yalnız bakım meselesi bu işi halleder. Ve
rim, bir hayvanın şahsiyetile irkile mahduddur. 
Bizim Çifteler harasında yaptığımız tecrübeler 
hakikaten çok faydalı oldu. Meselâ yerli kara 
inekler köylü elinde 500 litre süt verirken orada 
1200 litreyi buldu. Bunun bir derece ilerisine 
geçmek imkânı yoktur. Halbuki verimini artır
mak için daha verimli ve vasıflı hayvanların 
kanını aşılamak suretile Karacabey harasında 
aldığımız neticeler daha barizdir. Yapmış oldu
ğumuz tecrübeler ve onların neticelerinden gö
rüyoruz ki meselâ montafonları bu karalarla 
birleştirdiğimiz takdirde senede 2500 den 5200 e 
kadar süt hâsılatı yani vasati olarak 4000 kilo 
hâsılat alınmaktadır. O halde yerli karamız di
ğer bir muslih hayvanla birleştirmek suretile 
verim 2 üç misli artmaktadrr. Kendilerinin 
meth ettikleri, Ruslar zamanındaki, Kars inek
leri de bu yoldan gidilmek suretile ıslah 
edilmiştir. Bu izahatı vermekle tebarüz «ttir-
mek istediğimiz nokta şudur: ne damızlıktan 
müstağni kalabiliriz ne de muslih damızlık ge
tirmek ve kullanmaktan. Arkadaşım sözleri ara
sında Merinostan bahsettiler. Diğer bir arkada
şım da ayni noktaya temas ettiler. Şimdi her 

iki arkadaşıma da arzı cevab etmiş olacağım. 
Arkadaşlar, Merinosun iki safhası vardır. Birin
cisi: Memlekette yetişebilmiş olması ve bu ye
tişmenin iktisadî olabilmesi. İkincisi: iktisadî 
olan ve yetişebilen bu hayvanm artması, mik-
darı meselesi. Birinci mesele üzerinde çok tec
rübeler yapıldı. Fikret arkadaşımızın hakkı 
vardır. Evvelâ Macar merinoslarını intihab et
tik. Bunun intihabında çok haklı noktalar var
dı. Bu hayvanlarm yanlış intihab edilmesi veya-
hud bunlarm binefsihi fena olmaları gibi' bir 
şey yoktur. Yalnız eti azdı. Fakat buna mukabil 
yünü fazla ve yüksekti. Etinin az olması iktisadî 
şartlara uymadı, halk tutmadı. Onun içindir 
ki 1934 senesinde halkm daha ziyade rağbetine 
mazhar olabilecek ve daha ziyade memleketin 
iktisadî şartlarına uygun olabilecek bir ırkı 
intihab ettik. Bu da ayni zamanda eti de iyi 
olabilen bir hayvanm intihabıdır. Bu merhale
leri geçirirken evvelce Merinos hakkmda eti-
yenmez, bilmem neye benzer ve hatta bunun 
etini yemek haramdır denilen bu hayvana bu 
defa rağbet arttı. Rağbetin arttığmm misalini 
oraya -giden arkadaşlarım da anlatabilirler. 
Bundan 15, 20 gün evvel Bursa yetiştiricilerin
den bir kaç arkadaş gelmişlerdi. Bunlarla kon-
gremsi bir içtima yaptık. Arkadaşlarım çok açık 
konuştular. Bir çok şikâyetler yaptüar. Bu şi
kâyetlerin bir kısmı bize bir kısmı da yetişti
ricilere aid idi. Fakat bütün bu şikâyetler ara
sında Merinosun tutunmadığı hakkmda hiç bir 
kimse bana bir ifade de bulunmadı. Evet bazı 
şikâyetlerde bulunuyorlar. Sunî sifad nokta
sından. Uzak yerlere gönderilmesinden zararlı 
bazı neticeler hâsıl oluyor. Bazı yerlerde yetiş
tirilmiş olan kuzular doğrudan doğruya satılı
yor. Bazı mahallerde belki bizim ve belki ye
tiştiricilerin ihmali olarak onlarm icab ettirdi
ği bir bakım temin edilemiyor ve bunun neticesi 
olmak üzere bu üremede istediğimiz hizla iler
leme olmryabilir. Bütün bunlar iktisadî şart
lara tabidir ve hayvan üremesi bidayette çok 
ağır gider, sonra birden bire artar. İlk zaman
lar iki üç bin iken bugün kuzularile 78 000 ni 
bulmuştur. Gelecek sene bunun bir kaç misli 
olacaktır. Çunki bu doğan yavrular da bir 
müddet sonra döl vereceklerdir. 

Kuzularm satılması meselesine temas ettiler 
ve dediler ki «herkes kuzularını mezbahalara 
götürüb satıyor». Kuzularmı satmış olmak ken
dilerine iktisadî menfaat temin ediyor. Bu ku
zular hakikaten yerlilere nisbetle çok büyük
tür. Bundan istifade etmek için etin bahalı ol
duğu zamanlarda mezbahaya götürüyor. Bu
nun bir kanunla önlenmesinin aleyhindeyim; 
çünki öyle bir kanun getirdiğimiz zaman yetiş
tiricinin yetiştirmiş olduğu kuzulara tesahu
bunu az çok tahdid etmiş oluruz, Merinosun 
taammümüne de mâni olmuş oluruz. Bundan 
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başka arkadaşlarımızdan birisinin bir teklifi 
vardır ki bu bizce de düşünülmektedir. Mezba
haya gönderilen bu kuzuları biz satm alacağız. 

Bunlardan damızlığa müsaid olanlarını çiftlik
lere sevkedeceğiz. 

Arkadaşım «şu kadar pahalıya mal oluyor 
bu merinos» dediler. Merinos çiftlikleri için 
aldığımız, arazi, yapmış olduğumuz istimlâk, da
mızlık, demirbaş bedeli meselesi ve nihayet ye-
tiştirilib satılan ve çiftçinin eline para olarak 
geçeni hesab etmediler. 

Arkadaşlar, bendenizce, merinos işi muvaf
fak olmuş ve muvaffak olacaktır, iktisadî cihet
lerden îktisad vekâleti ile bir arada çalışarak 
bunun piyasada bir az fazla para getirebilmesi 
için bazı tedbirler arıyoruz. Bu işte bir az daha 
fazla hızlanırsak yakın bir zamanda neticesini 
daha bariz bir surette göreceğiz. 

Bir kaç arkadaşımız gübre meselesine temas 
ettiler. Kısaca arzedeyim ki sunî gübre hakika
ten çok mühim bir meseledir. Yalnız sunî gübre
nin kullanılabilmesi için ziraî ve iktisadî bir 
çok şartları vardır. Bu şartlar bir araya gelib 
sunî gübrenin kullanılabilmesi imkân haline 
geldiği zman ziraatte bir inkilâb yapılmış de
mektir. Sunî gübrenin ehemmiyeti bilhassa su
lama ile pek artacaktır. Sulama ilerledikçe sunî 
gübreyi bilhassa düşünmeğe mecburuz. Vekâle
tiniz bunu ehemmiyetle eline almış ve bir çok 
tecrübeler yapmıştır. Cavid arkadaşımızın dediği 
gibi bu tecrübe sulama usulüne de şamildir. Al
dığımız neticelerde ne kadar gübre vermek, ne
relerde ve ne zaman ve ne suretel kullanılması 
lâzım geldiği tesbit edilmektedir bitirilmek üze
redir. Sunî gübre için fosfat fabrikası sanayi 
plânında dahildir. Havanm azotunu tesbit edecek 
bir fabrika yapdması meselesi de bir tedkik mev
zuu olarak elimizdedir. Tohum meselesinde bir 
arkadaşım: Ziraat vekâleti amartör olmaktan 
vaz geçsin dedi, bunu şu mânada aldım: «Dağıt
mış olduğu tohum azdır fazlalaştrrsm.» Islah istas
yonlarının takib ettiği gayeye göre bidayette iyi 
tohum elde edebilmek için uzun zaman ister. 
Sonra onun üretilmesi gelir ki bu hendesî bir 
nisbette gider. Bidayette çok mahdut ve müteva-
zî rakamla başlryan dağıtmalarımız son sene 
zarfmda bir milyon kiloya yakın bir mikdara 
varmıştır. Bunun ifadesi köylünün elinde de 
bire 3 - 5 vermesi ve onlarm dağıtılması 5 - 6 
milyon kilo demektir. Bunlar da dağıtıldıktan 
sonra mütemadiyen çoğalacaktır. Yalnız tohum 
islâhmdaki bu tecrübelerimiz ve bu tedkikleri-
miz ve nihayet teşebbüslerimiz iyi bir tohum 
dağıtmağa da inhisar etmiş değildir. Bir arkada
şımın temas ettiği gibi selektör islerimiz; tohum
ları temizleme meselesi hemen bütün memlekette 
büyük rağbet kazanmış, hemen hemen her köyde 
istenilen, arzu edilen adeta ihtiyaç ve itiyad ha
lini alan bir vaziyete gelmiştir. 

Bu son sene zarfmda sektetörlerle temizlenen 

tohum mikdarı da 40 - 50 milyon kiloya baliğ 
olmaktadır ki bunlarm bir kısmı mühimmi to
hum olarak toprağa atılmış ve bir kısmı mühim
mi de piyasaya iade edilmiştir. Bazı arkadaşla
rımızın selektör taleblerini bütçemizin imkânı 
nisbetinde memnuniyetle karşılayacağımızı ifade 
etmek isterim. 

Yine arkadaşlarım, mücadele meselesine te
mas ettiler. Hakikaten mücadele meselesi bir çok 
yerlerde kendiliğinden eksikliği görülen bir me
seledir. Bütün hastalıklarla mücadeleye yetiş
mek ve bunu bütçe fasılları arasındaki müteva-
zi rakamlarla, yani 200 - 300 bin lira ile yapmak 
mümkün değildi. Fakat mücadele ettiğimiz yer
lerde arkadaşlarımın mesaisini takdir ve sta-
yişle yadetmeği de vazife bilirim. 

Yine arkadaşımızın, ifadesine istinaden söyle
yebilirim ki, bu mücadelede muvaffakiyet bir ta
raflı olmaz. Halkm ve köylünün de bir cok nok
talarda bize yardım etmesile kabildir. Köylünün 
bu noktadaki uyanıklığını da gitgide mütezayid 
bir surette görmekteyiz. Bu da mücadeledeki 
muvaffakiyetimizi, takviye etmektedir. 

Bir senelik mücadele bilançosunu okuyabilir
dim. O vakit arkadaşlarım mücadelede çalı
şan arkadaşlarımı takdir ve taltifte bana iştirak 
ederlerdi, Fakat sizi yormak istemiyorum. 

Temas edilen mevzular arasmda toprak me
selesi var. Toprak kanunu üzerinde vekâletiniz 
uzun tedkikler yapmıştır. Bunu tekrar gözden 
geçirerek bünyemize en uygun şekilde hazırla
maya projeyi yüksek huzurunuza arzetmeğe ça
lışmaktayız. 

Söz söyleyen die-er bir çok arkadaşlarımız 
sözleri hulâsa edilirse, program meselesinde 
toplanabilir. Arkadaşlar, Ziraat vekâletinin 
programı yoktur denemez. Bilâkis her bir fasıl 
için üzerinde islenilmiş, durulmuş ve teferrüati-
le tesbit edilmiş program vardır. Yalnız bütçe
de verilen tahsisat nisbetindedir ki, o programı
mız içerisinde ehemmini mühimme tercih etmek 
suretile tatbik mevkiine geçmekteyiz. Belki 
arada bir iki tebeddül olsa dahi esas itibarile bu 
program* yürütmekteyiz. 

Arkadaşlarımız bazı isler hakkmda söyledik
leri sözlerin esbabı mucibesini bizzat, kendileri 
yaptıklarından teşekkür ederim. Bütün hatibler 
Ziraat vekâleti bütçesinin 7 milvon olduğunu, 
7 milyonla bu işleri başarmağa imkân olmadığı-
m söylediler ve bazı işler vardır ki, ancak bun
ları başarmak için 7 milyon lira lâzımdır ve 
ziraat kalkınması için kendilerinden beklenen 
mesaivi tatbik mevkiine getirmek için bu büt
çeye daha fazla para koymak lâzımdır, dediler. 

Arkadaşlarıma bizim tezimizi müdafaa et
tikleri için teşekkür edeceeim. 

Bazı arkadaşlarımız maliyet fiatları, makine 
ve at kullanmak meselesi üzerinde durdular. Bü
tün bunlar vekâletiniz tarafından düşünülmüş ve 
plânlan tesbit edilmiştir. Bu plânları tahakkuk 
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ettirebilmek imkânîle huzurunuza geldiğim va
kit de uzun uzadıya arzı malûmat edeceğiz. 

Maliyet fiatlarmm da indirilmesi kabildir. 
köylünün refahını arttırmak da kabildir. Hat
ta arkadaşlar, nisan ve mayıs aylarında göğe ba
karak rahmet beklemeden kuraklığı önliyebile-
cek ve onun tesirini azaltabilecek tedbirler de 
vardır. 

Bu gün yüksek huzurunuza takdim edilen 
bütçe çok mütevazi bir bütçedir. Ziraat vekâle
ti yüksek direktifleriniz ve emirlerinizle mesa
isine devam edecektir. Evvelâ yüksek itimatla
rınıza dayanarak sonra da mesai arkadaşlarımın 
kıymetlerine istinad ederek büyük işler de ya
pılabileceğini huzurunuzda arza cesaret bulu
yorum (Alkışlar). 

01. KÎAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — 
Köylü ve çiftçinin, dolayısile ordunun menfaati 
düşünülerek ordu hayvanatına sin tahdidi ya
pılmış ve bu sin tahdidine uğrayan hayvanların 
köylüye Ziraat vekâletince sureti tevzii hak
kında bir kanun kabul edilmiştir. Bu hayvan
ların ne kadarının nereye tevzi edildiğini lütfen 
izah buyurun. 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 
— Henüz buna başlanmamıştır. Millî Müdafaa 
nm ihtiyacı malûmdur, o noktai nazardan he
nüz bize hayvan tefrik edilmemiştir. Onun için 
bü babda yamlmıs hiç bir muamele yoktur. 

NURÎ GÖKTEPE (Aydın) — Amasya da 
bir çekirge afetinin olduğunu işittik. Bu çekir
ge Amasya üzerine nereden gelmiş ve kaç kö
yünde vardır? Cenub ve cenubi şarki vilâyet
lerimizde de çekirge var mıdır ve uçma zama
nına kadar bunlarm imhasma imkân var mıdır? 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 
— Amasyadaki çekirgeler gayri mezru arazide
dirler, sahadadırlar. Biz bunu işitir işitmez der
hal tedbir aldık ve uçmazdan evvel imhası için 
mücadele tertibatı aldık. Bu tedbirlerin netice
lerini henüz almadrk. Fakat o kadar büyük bir 
sahayı işgal ettiğim* zannetmiyorum, bunlar 
gayri mezru sahadadır. 

Gl. AHMED YAZGAN (Urfa) — Kitab me
selesine temas etmediniz. 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 
— Hakikaten çok mühim. Af buyurunuz. Not 
meselesi çok mühimdir. Bunları roto makinesi 
ile bastırıyoruz ve bastıracağız. Roto makinesi 
ile bastırdığımız vakit bir faydası daha var: 
kâğıdlarm bir tarafı boş kalryor, bir iki sene 
talebe ve hocalar bunun üzerinde okuttuktan 
sonra noksanları tamamlanmak suretile kitab 
halinde bastırılacaktır. Enstitüde bu yolda bası
lan mikdar bir haylidir, önümüzdeki sene bu 
meselenin halledileceğini umuyorum. 

SAMÎ ERKMAN (TunceH) — Meslekî ders
lere daha fazla itina edilebilecek midir ve bun
lar,tamamile başlryacak mıdır2 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 
— Arkadaşıma derhal arzedeyim ki meslekî 
dersler verilmektedir. Fakat bu programın mü
saadesi nisbetinde icabettiği kadar saat veremi
yoruz. Çünki inkilâb dersleri, lisan dersleri, as
kerlik dersleri çok zaman almaktadır. Hakikaten 
sekiz saat ders görmek talebeyi çok yoruyor. 
Bunu biraz daha indirmek yoluna gideceğiz. 

SAMI ERKMAN (Tunceli) — Sekiz saat ders 
okunan bir mektebde bir şey öğrenileceğine 
kani olan varsa elini kaldırsın; (Gülüşmeler). 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Devamla) 
— Mümkün olduğu kadar saatleri indirmeğe 
çalışıyoruz. Yalnız saat denildiği vakit yanlış 
anlaşılmasın; bizdeki ders saati 45 dakikadır. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Fasıllara geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

865 Vekil tahsisatı 4 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

866 Maaş 1 £49 240 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

867 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 8 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

868 Merkez müstahdemleri ücreti 71 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

869 Merkez müstahdemleri ücreti 676 010 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

870 Muvakkat tazminat 60 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

871 Vekâlete merbut âli mekteb 
mezunlarına 1437 numaralı ka
nun mucibince verilecek avans 14 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

872 2233 numaralı kanun mucibin
ce askerlik dersleri muallimle
rine verilecek ücret 1 720 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

873 Merkez mefruşat ve demirbaşı 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.' 

874 Merkez levazımı 15 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

875 Merkez müteferrikası 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

876 Vekâlet otomobili işletme ve 
tamir masrafları 3 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

877 Vilâyetler mefruşat ve demir -
başı 22 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

878 Vilâyetler levazımı 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

879 Vilâyetler müteferrikası ' 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

880 Mütenevvi masraflar 31 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

— 368 — 



t : 20 29-5-1939 C : 2 
P. Lira 

881 Daimî memuriyet harcırahı 20 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

882 Muvakakt memuriyet harcırahı 27 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

883 Tedkik ve mubayaa için dış 
memleketleer gönderilecekle
rin harcırahı 3 010 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

884 Müfettişler harcırahı 20 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

885 Resmî telefon tesis ve mükâ-
leme masrafı 8 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

886 Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 1 450 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

887 Posta ve telgraf ücreti 47 043 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

888 3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

889 Telifat, neşriyat ve propaganda 20 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

890 Levazım ve alâtı fenniye 10 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

891 Kongre ve teknik toplantılar 
ve beynelmilel teşekküllere iş
tirak ve yardım 12 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

892 Hayvan ıslahı sağlık zabıtası 
encümenleri hakkı huzuru 10 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

893 Yerli, ecnebi tekniker ve mü
tehassıslar ve tercüme büroları 
müstahdemleri 120 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

894 Staj ve ihtisas masrafları 5 010 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

895 Mektebler ve kurslar 236 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

896 Mücadele 370 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

897 Tarla ziraati, ıslâh, deneme, 
üretme ve temizleme müessesesi 292 387 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

898 Bağ ve bahçe ziraati ve mües
seseleri 168 010 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

899 Böcekçilik, tavukçuluk müesse
seleri 40 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

900 Mektebler, kurslar 31 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

901 Mücadele 255 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

F. 
902 

903 

904 

905 

906 

907 

908 

909 

910 

911 

912 

913 

914 

915 

916 

917 

918 

919 

920 

2342 numaralı kanun mucibin
ce hayvan sağlığı memurlarına 
verilecek yem bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Islah, teksir ve tedkikat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
G-eçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2582 sayılı kanun mucibince 
merinos koyunlarının muba-
bayaa, ıslah ve yetiştirilmesile 
tevzi işleri umumî masarifi ve 
bu kabîl işlere yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2582 sayılı kanun mucibince 
pamuk ıslahı ve ıslah edilmiş 
pamuk tohumu mubayaa, üre
tim ve tevzi işleri umumî ma
sarifi ve bu kabîl işlere yardım 
BAŞKAN — Kabuİ edilmiştir. 
Motosiklet işletme ve tamir 
masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Sergi ve fuarlara yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Maaşlar ve ücretler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Enstitü ve laboratuarlar leva
zım ve işletmeleri ve umumî 
masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Y. Z. (Enstitüsü idare levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Talebe ve stajyer talebe mas
rafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ecnebi mütehassıslar ve tercü
manları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Umumî masraflar karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tamirat ve su tesisatı masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKTAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

30 000 

746 450 

20 000 

3 611 

340 000 

300 000 

300 

10 010 

462 519 

35 000 

200 000 

111 010 

181 600 

319 000 

1 000 

74 000 

6 000 

2 000 

5 400 
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B - Millî Müdafaa vekâleti bütçesi: 

1 - Kara kısmı: 
BAŞKAN — Millî Müdafaa bütçesine geçi

yoruz. 
Heyeti umumiyesi hakkmda söz isteyen var 

mı (Yok sesleri). 
Fasıllara geçilmesini kabul edenler... Etmi-

yenler... Fasıllara geçilmiştir. 
F. 

925 
Lira 
4 800 Vekil tahsisatı 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
926 Maaşatı umumiye 22 704 210 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
927 1683 sayılı kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 255 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

928 648 numaralı kanunun 4 ncü 
maddesi mucibince verilecek 
gedikli küçük zabit ikramiye 
ve 1059 numaralı kanununun 5 
nci maddesi mucibince verile
cek küçük zabitler mükâfatı 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — 
Fasıldaki gedikli küçük zabit yerine kanunen 
«Gedikli erbaş» demek lâzımdır. 

BAŞKAN — Tashih taleb ediliyor, encümen 
nediyor? 

B. E. Reisi MÜKERREM UNSAL (İsparta) 
— Muvafık. 

BAŞKAN — Tashih edilmiştir. Faslı kabul 
edenler... Kabul edilmiştir. 
P. 
929 Müstahdemler ücreti 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
930 Muvakkat tazminat 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
931 Temsil tahsisatı ve akçe farkı 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
932 1107 sayılı kanun mucibince 

gedikli erbaşlara verilecek aile 
zammı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

933 Mefruşat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

934 Kırtasiye 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

935 Mütefarrika 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

936 Vekâlet otomobili işletme ve 
tamir masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

937 Mütenevvi masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

938 Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
800 000 

270 000 

135 000 

40 000 

130 000 

41 060 

133 400 

3 500 

326 720 

421 680 

939 

940 

941 

942 

943 

944 

945 

946 

947 

948 

949 

950 

951 

952 

953 

954 

955 

956 

957 

958 

Muvakkat memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muayyenat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Levazımı askeriye 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Levazım ve teçhizatı harbiye, 
fenniye ve tahkimat masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Levazımı sıhhiye 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Beynelmilel askerî tababet ve 
eczacılık ve gazden korunma 
kongrelerine iştirak edecekle
rin yol ve sair masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Gaz ve maske masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Türkiye dahilinden tedarikine 
imkân görülemeyen malzeme
nin mubayaası için ecnebi mem
leketlere gidecek olan heyet
lerle tedkik ve tetebbu maksa-
dile gidecek heyetlerin ve Av-
rupada komutanlık namma 
gaz stajı yapan talebelerin har
cırah ve lüzumlu tesisat inşa 
masrafları 
BAŞKİAN — Kabul edilmiştir. 
Hava kurumuna yardım mas
rafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Levazımı baytariye 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hayvan mubayaa ve tazmini 
BAŞKAN" — Kabul edilmiştir. 
Nakliyat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı memleketler fabrika
larına gideceklerin harcırah 
masrafları 
BAŞKİAN — Kabul edilmiştir. 
Manevra masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Nakil vasıtaları masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Staj ve tahsil masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
260 000 

50 100 

16 090 

10 090 

204 050 

15 985 420 

5 633 060 

2 104 600 

427 800 

7 000 

277 000 

300 

5 000 

58 130 

205 000 

1 580 320 

48 250 

310 000 

11 300 

162 500 
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F. 

959 

960 

961 

962 

963 

964 

965 

966 

967 

968 

969 

970 

971 

972 

973 

974 

Memleket iç ve dışındaki Türk 
şehidlerinin tezkir ve ibkayı 
namı için yapılmış ve yapıla
cak şehidliklerin bilûmum le
vazım ve inşa masrafı ve bekçi 
ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
inşaat ve tamirat ve sabit tesi
sat masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tahdidi hudud komisyonu üc
reti ve harcırah ile idare ve ku
le masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ecnebi mütehassıslar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Memuriyeti mahsusa ile ecnebi 
memleketlere gönderilecek su
baylar ve memurlar harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Cenub hudud kıtaatmm çadır 
mubayaası, mesken icar bedeli, 
nakil ve muhabere vesaiti mu
bayaa ve nakliye masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Askerî mektebler masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Askerî müze masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1493 sayılı kanun mucibince 
verilecek ikramiye 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen sene borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Memnu mmtakalar istimlâk be
deli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Fen sanat umum müdürlüğü 
tecrübe ve muayene masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Maznun olarak askerî mahke
melere celbolunacaklara şahid 
ve ehli vukuf olarak davet edi
leceklerin masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Konkur ipiklere iştirak masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3395 sayılı kanun mucibince 
yapılacak masraflar karşılığı 14 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

35 000 

1 637 000 

4 000 

100 000 

20 000 

F. 
980 

981 

982 

Tenzil Zam 

5 000 

27 900 

1 860 

18 600 

2 000 

4 660 

30 000 

18 600 

9 300 

20 000 

000 000 

2 - Hava kısım 
BAŞKAN — Millî Müdafaa bütçesinin hava 

kısmma geçiyoruz. 

983 
984 
985 

936 

937 

938 
989 
990 
991 
992 
993 
994 

995 
996 

997 

998 
999 

1000 

1001 

Maasatı umumiye 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
648 ve 1107 numaralı kanunla
rın 4 ncü ve 1059 numaralı ka
nunun 5 nci ve 1492 numaralı 
kanunun 6 nci maddeleri mu
cibince gedikli erbaşlara veri
lecek mükâfat ve ikramiye 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Daimî müstahdemler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul ed'lmiştir. 
3485 numaralı kanun muc'bin
ce verilecek zamaim ve tazmi
nat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1107 numaralı kanun mucibin
ce gedikli erbaş aile zammı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2853 numaralı kanun mucibin
ce verilecek ihtisas yevmiyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı ve akçe farkı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mefruşat ve demirbaş 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kırtasiye 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müteferrika 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mükâ-
leme masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muayyenat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Levazımı askeriye 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Levazım ve teçhizatı harbiye 
ve fenniye 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1 368 339 

3 000 

300 

553 318 

13 230 

495 000 

10 848 

11 340 

7 290 

10 000 
4 000 

6 000 

25 000 

15 000 

50 000 

5 000 

6 000 

6 340 

5 478 

496 080 

321 620 

2 588 502 
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P. 
1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

1007 

1008 

1009 

1010 

1011 

1012 

1013 

1014 

1015 

1016 

Tenzil Zam 
Ecza ve malzemei tıbbiye ve 
teçhizatı sıhhiye 33 850 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Nakliyat 250 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1493 saydı kanun mucibin
ce verilecek ikramiye 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Atış, bombardıman, uçuş, tel
siz, fotoğraf, malzemeyi sıya-
net, tamirhanelerde yüksek 
mesai, ihtira, tamir ve proto
tip inşaat ve buna mümasil iş
ler için ikramiye ve mesai ik
ramiyesi 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tayyarecilik eserleri, tercüme 
ve neşriyat ve tabı masrafları 
ve Avrupadan fennî ve mesle
kî Mtablar celbi 10 075 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Manevra masrafı 60 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
inşaat, tamirat, istimlâk 589 320 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı mütehassıslar ücret 
ve harcırahları 190 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Staj, tedkik ve lisan tahsili 
tahsisatı ve yabancı memle
ketler harcırahı ve askerî 
mühendis ve fen memuru ye
tiştirilmek üzere yabancı 
memleketlere gönderilecek su
bay ve talebenin tahsillerile 
yol, tedavi ve tahsil mas
rafları 150 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Memleket dahil ve haricinde 

ücretli müessesatı sıhhiyede te
davi ettirilecek hasta ve malû-
linin tedavi masrafları 6 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Askerî mektebler masrafı 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Amele yevmiyesi 952 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3575 sayılı kanun mucibince 
askerî fabrikalar tekaüd ve 
muavenet sandığı aidatı 47 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 3 760 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yular borçları 700 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 - Deniz kısmı: 
BAŞKAN — Millî Müdafaa bütçesinin deniz 

kısmına geçiyoruz. 

F. Tenzil Zam 
1019 Maaşatı umumiye 2 145 422 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1020 1683 numaralı kanunnun 58 

nci maddesi mucibince cerile-
cek tekaüd ikramiyesi 30 340 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1021 Müstahdemler ücreti 170 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1022 Muvakkat tazminat 10 460 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1023 Temsil tahsisatı ve akçe farkı 23 260 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1024 3486 ve 1144 sayılı kanunlar 
mucibince verilecek denizal-
tıcı ve dalgıç tahsisatı 90 460 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1025 2853 numaralı kanun muci
bince verilecek ihtisas yav-
miyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1026 Mefruşat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1027 Kırtasiye 
BAŞKAN —- Kabul edilmiştir. 

1028 Müteferrika 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1029 Mütenevvi masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1030 Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1031 Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1032 Müfettişler harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1033 Resmî telefon tesis ve mükâ-
leme masrafı 4 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1034 Ücretli muhabere ve mükâ-
leme bedeli 2 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1035 Posta ve telgraf ücreti 4 888 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1036 Muayyenat 1 023 367 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1037 Levazımı askeriye 428 906 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1038 Levazım ve teçhizatı harbiye 1 539 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1039 Sefain ve mevaki levazımı 873 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1040 Levazımı sıhhiye 42 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1041 Nakliyat 39 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1042 Kitab, mecmua ve risale 
masrafı 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 200 

8 610 

8 000 

8 000 

8 590 

15 000 

25 000 

5 000 
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F. Tenzil Zam 
1043 Nakil vasıtaları masrafı 1 500 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1044 1493 numaralı kanun muci

bince verilecek ikramiye ve 
fevkalâde mesai ikramiyesi 6 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1045 Memleket dahil ve haricinde 
ücretli müessesatı sıhhiyede 
tedavi ettirileceklerin masrafı 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1046 648 numaralı kanunun dör
düncü ve 1492 numaralı ka
nunun 6 ncı maddeleri muci
bince gedikli erbaşlara veri
lecek ikramiye 1 500 
BAŞKAN — Kabul edümiştir. 

1047 Bina inşa ve tamiri ve istim
lâk bedeli 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1048 Ecnebi mütehassıslar 57 050 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1049 Ecnebi memleketler harcırahı 50 000 
BAŞKAN — Kabul edümiştir. 

1050 Staj, tahsil ve tedavi mas
rafları 206 827 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1051 Deniz matbaası işletme mas
rafı ve amele ücreti 24 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1052 Deniz mektebleri masrafı 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1053 Geçen yü borçları 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1054 Eski yıllar borçlan 3 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1055 Maznun olarak askerî mah
kemelere celbolunacaklarla 
şahid ve ehlivukuf olarak da
vet edileceklerin masrafları 520 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1056 3575 sayılı kanun mucibince 
tasfiye edilecek temini istik
bal sandığı noksanı karşı
lığı 24 535 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1057 3575 sayılı kanun mucibince 
askerî fabrikalar tekaüd ve 
muavenet sandığı aidatı 25 465 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

C - Askerî fabrikalar V. Müdürlüğü bütçesi: 
BAŞKAN — Askerî fabrikalar umum mü

dürlüğü bütçesine geçiyoruz. 
P. 

1060 Maaşatı umumiye 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
459 000 

F. 
1061 

Tenzil Zam 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 7 920 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1062 Müstahdemler ücreti 385 880 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1063 Muvakkat tazminat 13 720 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1064 2204 sayılı kanun mucibince 
verilecek ihtisas yevmiyesi 10 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1065 2853 sayılı kanun mucibince 
verilecek ihtisas yevmiyesi 18 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1066 Mefruşat, demirbaş ve alâtı 
musikiye 1 900 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1067 Kırtasiye 2 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1068 MJüteferrika ve muhafız kö
pekleri iaşesi 4 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1069 Mütenevvi masraflar 5 700 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1070 Harcırahlar 23 200 
BlAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1071 Resmî telefon tesis ve mükâ-
leme masrafı 1 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1072 Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 1 350 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1073 Posta ve telgraf ücreti 1 491 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1074 Muayyenat 88 665 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1075 Levazımı askeriye 56 322 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1076 Levazımı sıhhiye ve baytariye 440 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1077 SevMyat 6 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1078 Fennî kitab ve risalelerin ve 
gazetelerin mubayaa ve abone 
bedelleri 900 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1079 1493 saydı kanun mucibince 
verilecek ikramiye 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1080 İnşaat, tamirat ve tesisat mas
rafları 151 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1081 Ecnebi mütehassıslar 34 500 
BlAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1082 Staj masrafı 122 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1083 Millî cemiyetlere muavenet 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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P. 

1084 

1085 

1086 

1087 

1088 

1089 

Fabrikalar umumî masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3575 numaralı kanun muci
bince Askerî fabrikalar teka-

üd ve muavenet sandığı aidavı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN —• Kabırt edilmiştir. 
EsM yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2441 numaralı kanunun mu
vakkat ikinci maddesi muci

bin İnhisarlar umum müdürlü
ne ödenecek eşya ve malze
menin beşinci taksiti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3395 sayılı kanun mucibince 
yapılacak masraflar karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
3 773 902 

108 600 

2 000 

500 

9 300 

1 000 000 

D - Harita umum müdürlüğü bütçesi 
BAŞKAN 

geçiyoruz. 
P. 

1091 

Harita U. müdürlüğü bütçesine 

Lira 
Umumî maaş 320 0C0 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1092 1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 9 240 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1093 Müstahdemler ücreti 62 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1094 Muvakkat tazminat 36 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1095 657,' 2047, 2022 numaralı ka
nunlar mucibince verilecek 
tazminat, uçuş ücreti ve taa-
miye 56 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1096 Mefruşat ve demirbaş 1 720 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1097 Kırtasiye 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1098 Müteferrika 3 000 
BAŞKAN — Kabal edilmiştir. 

F. 
1099 Mütenevvi masraflar 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1100 Harcırah 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1101 Resmî telefon tesis ve mükâ-

leme bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1102 Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1103 Posta ve telgraf ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1134 Muayyenat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1105 Levazımı askeriye 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1106 Levazımı sıhhiye 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1107 Nakliyat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1103 Makine, alât, edevat ve de
mirbaş eşya levazımmm mu
bayaa ve tamirat masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1109 Hayvan alımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1110 Nakil vasıtaları masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1111 1493 numaralı kanun muci
bince verilecek ikramiye 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1112 İnşaat, tamirat ve bilcümle 
baliz tesisatı masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1113 Ecnebi memleketlere gönderi-
. lecek subaylar harcırahı ve 

staj ve tahsil için gidecek su
baylar ile talebenin tahsisat 
ve mekteb mahrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1114 Matbaa masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1115 Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1116 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
1 250 

13 500 

500 

100 
490 

64 000 

25 000 

450 
21 000 

107 000 

500 
61 000 

1 950 

31 680 

37 000 

36 210 

5 

5 

4 — TAKRİRLER 

1 — Diyarbakır mebusu Gl. Kiâzım Sevükte-
kin ve Erzurum mebusu Şükrü Koçakın, B. M. 
Meclisinin orduya selâm ve saygılarının iblâğına 
dair takriri. 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutacağım. 
Yüksek Reisliğe 

Memleketimiz raüdafaasmı ve dünya sulhunu 

temin edecek olan yüksek şerefli ordumuza ve 
bu ordunun yüksek liyakatlerile sevk ve idaresi
ni deruhte etmiş olanlara B. M. Meclisinin selâm 
ve saygılarının iblâğını arz ve teklif eyleriz. 

Diyarbakır Erzurum 
K. Sevüktekin Şükrü Koçak 
(iştirak ederiz sesleri) 
(Takrir sürekli alkışlarla karşılandı) 
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BAŞKAN — Takrir ittifakla kabul edilmiştir. 
Divanı riyaset tebligatı yapacaktır. Masraf 

bütçesi bitmiştir. Birinci maddeyi tekrar oku
yoruz. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Birinci maddeyi kabul edenler ... 

Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

E Varidat bütçesi 
BAŞKAN — Varidat bütçesine geçiyoruz : 
MADDE 2 — Devlet bütçesine dahil daire

lerin 1939 malî yılı masraflarına karşılık olan 
varidat bağlı (B) işaretli cedvelde gösterildiği 
üzere (261 110 000) lira tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Fasıllara geçiyoruz. 
P. Lira 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Kazanç vergisi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hayvanlar vergisi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Veraset ve intikal vergisi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Madenler rüsumu 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Gümrük vergileri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muamele vergisi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Dahilî istihlâk vergileri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kara ve deniz av vergileri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Nakliyat vergisi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Sefineler rüsumu 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Damga resmi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tapu harçları ve kaydiyeler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mahkeme harçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Pasaport, kançılarya ve ikamet 
tezkeresi harçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Noter harçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Diğer harçlar 
BAŞKAN —r Kabul edilmiştir. 
Hayvan sağlık zabıtası resmi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tütün, tuz> ispirto ve ispirtolu 
içkiler, revolver, fişek ve pat
layıcı maddeler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tütün ve içkilerden alınacak 
müdafaa vergisi hasılatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

24 560 000 

15 600 000 

450 000 

800 000 

51 875 000 

27 460 000 

21 450 000 

400 000 

1 250 000 

120 000 

7 250 000 

1 250 000 

1 650 000 

1 000 000 

650 000 

76 000 

65 000 

37 000 000 

3 985 000 

F. 
20 

21 

23 

24 

27 

28 

29 

30 

31 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

Kibrit ve çakmak 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Oyun kâğıdı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İşletilen emlâk hasılatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Emval ve emlâk satış ha
sılatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Darphane ve damga matbaası 
hasılatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resmî matbaalar hasılatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Umumî mektebler hasılatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Diğer müesseseler hasılatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Konya ovası sulama idaresi 
hasılatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Fenerler hasılatı mukabili De-
nizbanktan alman 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mükerrer sigorta şirketinden 
alman 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mukavelenamesi mucibince 
Musul petrollerinden alman 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hazine muamelelerinden mü-
tevellid varidat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tayyare resmi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Askerlik mükellefieti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kıymetli evrak 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muayyen masraflar karşılığı 
varidat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski alacaklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Cezalar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
istanbul üniversitesi hasılatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müteferrik hasılat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
iktisadî buhran vergisi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvazene vergisi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hava kuvvetlerine yardım ver
gisi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
1 360 000 

, 30 000 

320 000 

1 300 000 

10 000 

54 000 

27 000 

135 000 

55 000 

650 000 

233 000 

1 100 000 

1 880 000 

2 000 000 

1 900 000 

200 000 

250 000 

90 000 

1 850 000 

75 000 

2 600 000 

16 800 000 

17 550 000 

6 250 000 
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P. Lira 
48 Buğdayı koruma vergisi 7 500 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
(îkinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler ... Etmiy enler ... Kabul edilmiştir. 
Yarın saat 14 de toplanılmak üzere celseyi 

kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,10 

1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire bütçelerinde desğişiklik ya
pılmasına dair kanuna verilen reylerin neticesis 

(Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Cemal Akçın 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Halid Beyrak 
ihsan Tav 

Amasya 
îsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkan ö rs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 

Aı A adedi : 424 
Reye iştirak edenler 304 

Kabul edenler : 304 
Reddedenler C 
Müstenkifler () 

Reye iştirak etmeyenler : 119 
Münhaller : 1 

/ Kabul edenler ] 
Mümtaz Kaynak 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sozener 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şercmetli 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
Dr. Muhlis Sun er 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Neemeddin Sah ir 

Bitlis 
Süreyya örgcevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Cemil özeağlar 
Dr. Emin Cemal Suda 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 

-* 1 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Sadi Konuk 
Fa tin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Rei'et Canıteı 

Çanakkale 
Hilmi Er gen el i 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
M. Abdülhalik Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin | 

Eyüb Sabri AkgÖl 
îsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Necib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necded Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fethi Altay 
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Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırâ* 
Aziz Samih îlter 
Salih Başotaç 

Erzuriim 
Aziz Akyürek 
61. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nakiye Elgün 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
îstamat özdataar 
îzzet Arukan 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı \ 
Ömer Âsim Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Gl. îhsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Naf i Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Yusuf Ziya Zarbun 

v_ Etakkâri 
îzzet Ulvi Aykurd 

t çel 
Ahmed Ovacık 
Emin Jnankur 
Ferid Celâl Güven 
Gl. Cemal Mersinli 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

istanbul-
Ahmed Hamdi Deniz-
meıı 

I : 20 29-5 
Ahmed Şükrü Esmer I 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
ibrahim Alâettin Gövsa: 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Âli ögel * 
Ziya Karamursal 

İzmir • 
Benal Anman 
Dr. Mustafa Bengisu 
Kâmil Dursun 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrey;1 Kızıldpğan 
Ömer Küntay 
Seratfettin Karacan .... 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
I Abidin Binkaya 
j Dr. Tevfik Aslan 

Hacer Dicle 
Hilmi Çoruk 
Hüsnü Açıksöz 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi KalaÇ 
Faik Baysal 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 

I Şevket ödül 

[ Zühtü A km I 
Kırşehir 

Dr. Yusuf Ziya Somer 
Hazim Börekçi 
îzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
îbrahim Dıbjan 
îbrahim Süreyya Yiğit 
îbrahim Tolon , 
Kemalettin Olpak I 
Orgeneral Ali-Said Âk-
baytuğan 
Ragıb Akça 

Konya 
Aİımed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 

I Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudâk 
Galib Gültekin - -J 
Gl. Ali Fuad Cebesoy j 
îzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat • 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Silay | 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
I Dr. Hilmi Oytâç 

Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa < 
Asım Tümer 

I Dr. Saim Uzel | 

I Faîk Kurdoğlü 
Hikmet Bâyür 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Abdülkadir Kemâli 
Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten *•*** 

Mardin 
Dr. Rıza Levent" 
Edib Ergin 
îrf an Ferid Alpaya " 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Sadullah Güney 

Muş 
Hakkı Kılıöoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

I Ordu 
I Ahmed îhsan Tokgöz 

Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalmari 
Hüseyin Ekşi '> 

I İsmail Çamaş 
Selim Sim Tarean 

Rize 
Fuad Sirmen 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 

I Datmar Ankoğlu 
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Gî. Naci Eldeniz 
İbrahim Me*e 
îsmail INîa özler 
Sinan Tekeîioğlu 
Tevfik Tarman 

SHrd 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özöetnir 

&4nob 
Cemal Alış 
Cemil Atay 
HulÛsi Oraçoğlu 

AbdurraMan Naci De-
mirağ 
Attf Hsehbel 

Afyon Ramhisar 
Ali Çetmfcaya (V.) 
Hamza Şrfcan (M.) 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosinan 

Afn 
Dr. Httsa»ettin Kural 

Amasya 
Bsad Uras 

Aıikara 
Aka Güttöftz 
Falifı Rtfkı Atay 
İsmet îft&ıü {Rs. C.) 
Mümtaz tekmen 
Şakir Krnacı 
Yahya (Mlife Kargı 

Antalya 
Ce^milSIr^n (V.) 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmedi (M.) 

Âyftfn 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Memed Uîftir 
Muzaffer Akpmar 

î : m 29-5 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
Mergube Gürleytik 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı t3ke 
Hasîp Ahmed Aytiiım 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

1939 C : 2 
Trabzon 

paniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydın 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 

Tunceli 
Mitat Yene! 
Öami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
S$mi İşbay 

Van 
Hakkı IJngan 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 
Bİhmk 

Salih Bözok (M.) 
Bolu 

Dr. Zihni Üîgen 
Fethi Okyar (V.) 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Memed Sanlı 

Buma 
Dr. Refik Güran 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yakaruç 
Rusuhi Bıîlayırlı 

Çanları 
Dr. Akif Arkan 
Hüseyin CahM Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

Çorum 
İsmet Eker 

Benizli 
Yusuf Başkaya 

İHyarbakır 
Cahit Çubukçu 

Şeref Aykut (M.) 
Elâ&tğ 

Fazıl Ahtned Aykaç 

Fuad Ağrah (V.) 
Erzincan 

İskender Artun 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Nafiz Dumlu 

Eskişehir 
Osman îşm 
Yusuf Zıya özer 

Bazianteb 
Dr. Abdurrahman Melek 
(M.) 
Dr. Memed Ali Ağakay 

Giresun 
İsmail Sabuncu 
Talât Onay 

'Isane 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Dr. Muhtar Berker 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Abidin Daver 
Dr. Refik Saydam (Bş. 
V.) 
Dr, Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Gl. Kâzrm Karabekir 
Gl. Refet Bele 

İbrahim Arvas 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı leöz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hüsamettin Okan 
İbrahim Eteni Bozkurt 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

lemir 
Celâl Baya* (M.) 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kan 
Kahraman Araklı (M.) 

Kayseri 
Nazmi Toker 

Kırklareli 
D*v Fua-d Uınay 

Kocaeli 
Salih Yargı 

Konya 
Ali Muaaffer ööker 

Hüseyin Ranmi Gürpınar 
Muhlis Erkmen (V.) 
Sadri Brtem 

Malatya 
Mafomud îtfedim Zabcı 
Memed Şevket özpazar-
başı 

Hüsnü Yaman 
Refik $ı*ee 

Hasan Reşid Tanfcud 
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1 : âd 29-Ö-1Ö39 & : £ 
Ziya Kayran 

Mardin 
Gl. Seyfi Düzgören 
HaSftS Menemeneioğlu ; 
Rıza Erten 

Muğla, 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Hüsnü Kitabeı 
Yu^aaNadi 

Niğde 
Cavid Oral 
Haşin Tepeyran 
Nai^ İrem 

Rize 
Ali ?Zırh 
Dr.'Saim Âli Dilemre 

Hasan Cavid 
Kemalettin Kâmi 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) ;-., 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Hilmi Uran 
Şemsa îşcen 

Siird 
Hulki Aydın 

Sin&h 
Cevdet Eerinj îneadıyı 
Yusuf Kemal Tengir-
senk (M.) 

Sivas 
İsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay 
(Rs.V.) 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Faik öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal BeyatU 

Tokad 
Cemal Kovalı 

Tmbmn 
Hamdı Ülkümen 
Hasan Saka 

Raif Karadeniz (VJ 
Süleyman Sırrı Gedik 

Tmçeli 
Haydar Rüştü ökteht 

Ürfa 
Ali Saib tJnsavaj (&) 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
MŞnib Boya 

Jozgad 
Yeled îzhudak 

Zonguldak 
Bmm Ksrabaejık 
Mustafa Bozma 

Bevlet demiryolları ve limanlar; işletme umum müdürlüğü 1038 malî yılı bütçesine 160 00Q li
ralık munzam tahsisat verilmesi hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Cemal Ak#ın 
îzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağn 
Malid Bayrak 
İhsan Tav 

Amasya 
îsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Dr. Tâptas 

Az* adedi : 424 
Kefeiştirakedenler : 301 

Kabul edenler : 301 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmeyenler t 122 
Mttphaller : 1 

/ R&hul efUrâer J 
Eşref Üetnirel 
Fevzi Daldai 
Muammer Eriş, 
Rifat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkan örs 

Aydm 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi AJataş 
Dr. Şakir Şe»eF 
Nazmi Topcoğln 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritagkı 

Foyzi Sözeller 
<;|lilnri Şeıçmetİi 
1 srnail Hakkı Uzunçarşjlı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer Ak
alın 
Dr. Muhlis Suner 

BmgB 
B'eridun Fikri 
Necmeddift Sahir 

BMk 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

8otu 
Cemil özçâğlar 
D?: Emin Cemal Suda 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çamhel 

? ^Burâ/ar 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Necini Dümen 

Bursa 
Atıf Akgüç, 
Dr. Galib Kahpa^ajı 
Dr., Eefik Çiiran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Gücendiren 
Fazlı Güleç 
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61 toaci tfmari 
Muhittin Baha Pars 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Neyzad Ayaş ,*- -
Refet Canıtez 

.;,',•' ÇaiMkkale 
Atıf Kamçıl 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmı Öfkün 
M. Abdülhalik Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Mazhar Mİif id Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağ4 
Nuri Kayaalj> 
Süleyman ^stekçio|lu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali öngören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne t 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıram 
Fuad Balkan h 
Osman Şahinbaş 

Fethi Altay, 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu , : 

Erzincan 
Abdülhak FıraV .*• 

1 : 2 0 29-5 
Aziz Samih llter 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nakiye Elgün 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
îstamat özdamar 
İzzet Arakan-
Osman Işın 

Gazhnİeb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen ,, 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Yusuf Ziya Zarbım ; 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Emin İnankur 
Ferid Celâl Öüven 
Gl. CemalMersinli 

İsparta 
Kemal Ünal 
Mükerrein Ühsal 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Faikihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 

1939 0 : 2 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Beııal Anman 
Dr. Mustafa Bengisu 
Kâmil Dursun 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Âbidin Bihkaya 
Hacer Dicle 
Hilmi Çorak 
Hüsnü Açıksöz 

• Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
J ı̂za Saltuğ 
Tahsin Çoşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşyi; özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Hazim Börekçi 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 

ibrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Kemalettin Olpak 
Orgl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça1 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbüdak 
Galib Gültekin 
GL Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel . '• 
Faik Kurdoğlu 
Kani Karaosman 
Kâzım Namı Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 
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Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
İrfan Ferid Alpaya 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğlâ 
Dr* Hüseyin Avni Er--
can 
Sadulla'h Güney 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ahmed îhsan Tokgöz 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (V.) 
Hamza Erkan (Mezun) 
Haydar Çerce! 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Aka Gündüz 
Fal ih Rıfkı Atay 
îsmet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin (V.) 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 

1 : 2 0 29-5-1930 C : 2 
Şefik özdeinir 

Siriob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay . 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci D«-

Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarean 

Bize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin1' 
Meliha Ulaş 
Naşit Fırat 
Süleyman Necmi Seimen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
ismail Safa özler 
Sinan Tekelioğlu 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 

mirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er* 
demgil 
Hükmet Işık 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs.V.) 
Mümtaz Kaynak 

Balıkesir 
Gl. Kâzım ÖzaSlp 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 
Muzaffer Akpmar 

Bilecik 
Salih Bozok (H.) 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 
Fethi Okyar (V.) 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Memed Sanlı 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

•' • Çorum 
ismet Eker 

Denizli 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 

Edirne 
Şeref Aykut (M.) 

Elâzığ 
Fasıl Ahmed Aykaç 

Halil Nihad Bpztepe 
Mitat Aydm 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgân...-.: 
Memed Emin Yurdakul 
Sami Işbay 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 

Yozğad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırn Içöz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hüsamettin Okan 
ibrahim Etem Bozkurt 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

Fuad Ağrah (V.) 
Erzincan 

iskender Artun 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Nafiz Dumlu 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Dr. Abdurrahman Me
lek (M.) 
Dr. Memed Ali Ağakay 
(M.) 

Giresun 
ismail Sabuncu 
Talât Onay 

Gümüşüne 
Hasan Fehmi Ataç (M.) 

- m — 



Şevket Erdoğan 
İçei 

Dr, Muhtar Berfcer 
Turhan Cemal Beriker 

Hüsnü özdanıar 
îstmtml 

Abidin Daver 
Dr. Belik Saydam (Bş. 
?.> 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi: EreL 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Ref et Bele 

îemir 
Celâl Bayar (H.) 
Halil Menteşe 
Memed Aldemir 
Mahmud Esa'd Bozkurd 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Kahraman, Arıklı (M.) 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nasmi Toker 

t: âÖ 
KırUlar&i 

Dr. Fuad TJmay 

Dr. Yusuf Ziya Somer 
Kocaeli 

İbrahim Dıblan 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gür
pınar 
Muhlis Erkmen (V.) 
Sadri Ertem 

Malatya 
MuttaHb öker 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Refik İnce 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Ziya Kayran 

Mardin 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabeı 

Ö : â 
Yunus Nadi 

Niğde 
Cavid Oral 
Hazini Tepeyran 

Rm 
Dr. Şaim Ali Dilemce 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kâmı 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Memed Âli Yörük*r 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Hilmi Uran 
Şemsa îşcen 

Siird 
Hulki Aydın 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk (Mezun) 

Sivas 
İsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay (R. 
V.) 

Cen#l IJybadHi 
Faik öairak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Hasip Ahmed Aytuna 

Trabzon 
Hajndi Ülkümen 
Hasan Salta 
Raif Karadeniz (V.) 
Süleyman S$rı Gedik 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

Urfa 
Ali Saib Uraavaş (H.) 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Münib Boya 

Yozgad 
Veled îzbudak 

ZonavMah 
Hasan Karabacak 
Mustafa Bozma 
Rifat Yardar 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1038 mali yılı bütçesinde (30 0Ö0) liralık münakale y&$ftsı**thak
kındaki kanuna yerilen reylerin netieesi 

(İCanun kabul edilmiştir) 

• 

Afyon Kmahisar 
Ali Çetinkaya 
Bere. Türker 
C%mal Altçın 

An ı adedi : 424 
Rtyt iştirak edenler : 311 

Kabul edenler t 311 
Reddedenler t o 
Mü^enkifler i o 

Reye iştirak etmeyenler : 112 
Münhaller : { 

/ Kabul edenler ] 

İzzet Akosnıan 
: Mebrure Gönenç 

Dr. 
Ağm 

Hüsamettin Kural 

Halid Saysak 
İhsan Tav 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 

Nafiz Akte: 
Ankan* 

Ahmed Uliıs 
Arif Baytın 

-m-



I : 20 29-5-1^9 -0 : 2 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Eşref Dşjtoirel 
Fevzi Öaldal 
Muamma Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Münir Soykanı 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

-Ay&vn, 
Adnan 'Menderes 
Dr. HuMsi Alutaş 
Dr Şakır Şener 
Mümtaz Kaynak 
Nazmi Tapcoğlu 
Nuri Göktepe 

Bahk&sir 
Fahrettin Tiritoglu 
Feyzi S&aener 
Hacim Çarıklı 
Hüsûi Şerenoctli 
îsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Bahir 

Biffis 
Süreyya Örgeevren 
Tevfik *İNraelli 

Bûttt 
(^ml'O^aflaT 
Dr. Emin {Semai Suda 
Emin Ye*îlk«ya 
I [asan Oemil Çambel 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 

Dr. î(MMfe Miahr^man 
Dr. Belik m$m 

Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevrad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Mustafa Abdülhalîk 
Renda 
Ziya fesen 

Çvruh 
Ali Rıza Erem 
Mazhar Müfid Kansu 

Çvrum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgol 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tofead 
Fahri Akçakoca &kça 
Necib Ali Küçüka 
Tabir Berkay 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön-
gören 
Gl. Kiâzrm Sevüktekin 
Rüştü Bekft 
Veli Necdet Sunkitay 
Zeki Mesud Akan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şanînbaş 

Elâztğ 
Fethi A&ay 

Fuad Ziya Çiyütep* 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
Salih Başotaş 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev ö-öle 
Nakiye El«ün 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
tzzet Arakan 
Osman Işm 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Gl. İhsan Sökmen 
Münir Akkaya • 
Nafi Atnf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Atae. 
Yusuf Z%aı Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ürvi ATaknrd 

îçel 
Ahmed Ovacık 
İEmin înankur 
Ferid Celâl Güven 
Öl. Cemal Mersinli 

îsparta 
Hüsnü -özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 

Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
İbrahim Alâettin Güvsa 
Sadettin Uraz 
Salâh Giaaeoz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Aranan 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hasan Âli Yüeel 
Kâmil Dursun 
RaSbmi Köken 
Reşad'Mimaroglu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Knaldogan 
Ömer Kıümtay 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Haeer Dicle 
Hilmi Çoruk 
Hüsnü Açıkgöz 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri TamaÇ 
Rıza Saltağ 
Tahsin Coskan 

Kayteri 
Ahmed Hilmi Kalas 
Ömer Tafeıopa 
Reşdd özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettîn Benfeer 
Hamdi Knleîi 
Şevket tal 
Zühtü Akın 



Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Som er 
Hazim Börekçi ( 
îzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Kemalettin Olpak 
Orgenera'l Ali Said Ak-
baytuğan 
Ragıb Akea 

Konya, 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzrm Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Vedit Uzgnren 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 

1 : 2 0 29-5 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
İrfan Ferid Alpaya 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Sadullah Güney 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgoz 

1939 0 : 2 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı TaTcan 

Eize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arckoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
İsmail Safa özler 
Sina'n Tekelioğlu 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sincib 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğîu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
GL Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 

Remzi Çiner 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmı Trak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Ay t una 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Ataç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydm 
Salise Abanozoğlu 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Sami İşbay 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim ArvaS 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Ziya Arkant ' 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hüsamettin Okan 
İbrahim Etem Bözkurt 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

Afyon Karahisdr 
Hamza Erkan (Mazur) 
Haydar Çerçel 

/ Reye iştirak etmeyenler J 
Amasya 

Esad Uras 
Ankara 

Aka Gündüz 

Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 
Şakir Kınacı 

Yahya Galib Kargı 
Antalya 

Cezmi Ersin (V.) 
Dr. Cemal Tunca 
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Tayf UF Söktün (M,) 
Aydın 

Dr. Majhar* Germeu 
(R8.V.) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 
Muzaffer Akpınar 

Bilecik 
Salih Bozok (H.) 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 
Fethi Okyar (V.) 
Lûtfi <mm 

Burdur 
Memed Sanlı 

Çanokkah 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Rusuhi Bulayırlı 

Çmkm 
Dr. Akif Arkan 
Hüseyin Oahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Uş 
Atıf Tüzün 

Çofum 
İsmet l&er 

üeımli 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 

JSMme 
Şeref Aukut (İzinli) 

Elfaiğ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (V.) 

Mmnmn 
İskender Ar$un 

I : 20 m 
l Saffet Acıkan 

Erzurum 
I Qr. Ahmed Fikri Tuzer 
[ Nafiz Dumlu 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Dr. Abdurrahman Mê  
lek (M.) 
Dr. Memed Ali Ağakay 

Giresun 
Fikret Atlı 
İsmail Sabuncu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Dr. Muhtar Berker 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Abidin Daver 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 

I Şinasi Erel 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 

lzmifr 
Celâl Bayar (İzinli) 
Halil Menteşe 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 

I Şükrü Saraçoğlu (V.) 
Kars 

Kahraman Arıklı (Ma
zur) 

Kayseri 
Faik Baysal 

I Nazmi Toker 
ı 

•1939 0 : 2 
I Kırklareli 

Dr. Fuad Umay 
Kocaeli 

Salâh Yargı 
f Konya 
f Ali Muzaffer Göker 

Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V0 

I Kütahya 
I Hüseyin Rahmi Gürpı-
I nar 
f Muhlis Erkmen (V.) 

Sadri Ertem 
Manisa 

Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Refik İnce 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Ziya Kayran 

Mardin 
Rıza1 Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Yunus Nadi 

Niğde 
Cavid Oral 
Hazim Tepeyran 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

•Seyhan 
Hilmi Uran 
Şemsa tşcen 

Sivrd. 
Hulki Aydın 

Sinob 
Cevdet Kerim lncedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk (Mazur) 

Sivas 
İsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay (Rs. 
V.) 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Bey atlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka ~ 
Raif Karadeniz (V.) 
Sırn Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

Vrfa 
Ali Saib Ursavaş ' 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Münib Boya 

Yozgad 
Veled Izbudak 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Mustafa Bozma 



t : 20 29-5-1939 C : 2 
Orman umum müdürlüğü 1938 malî yılı bütçesinde (60 000) liralık münakale yapılmasına dair 

kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Aza adedi : 424 
Reye iştirak edenler : 304 , -

Kabul edenler : 304 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmeyenler : 119 
Münhaller 1 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Cemal Akçın 
izzet Akosman 
Mebrure Göneny 

Ağrı 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkan örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 

/ Kabul 
ismail Hakkı Uzunçarşılıl 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Ur. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Cemil Özçağlar | 
Dr. Emin Cemal Suda 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Glib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tmaz 
Muhittin Baha Pars 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

edenler ] 
Çanakkale 

Atıf Kamçıl 
Hilmi Ergencli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Mustafa Abdülhalik 
Rcnda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 

I Eyüb Sabri Akgöl 
I İsmail Kemal Alpsar 

Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdı Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
I Dr. Fatma Memik 

Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzurum 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
Salih Başotaç 

Erzincan 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
İzzet Arakan 
Osman Işm 

Gazianteh 
Ahmed Aksu 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Naf i Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
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Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Yusuf Ziya- Zarbun 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aukurd 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Emin tnankur . 
Ferid Celâl Güven 
Gl. Cemal Mersinli 

İsparta 
Kemal Ünal 
Mükerrem Ünsa'l 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali K|mi Akyüz 
Ali Rara Tarhan 
Atıf Bayındır 
Faîkihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Arrman 
Dr. Mustafa Bengisu 
Kâmil Dursun' 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şenime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüşrev Kızıldoğan 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 

Kastamonu 
Abidin Binkaya, 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Hilmi Çoruk 
Hüsnü Açıksöz 
Nuri TamaÇ 
Rıza Saltuğ 

t : 20 29! 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Sa'lih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
Hazim Börekçi * 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
ibrahim Tolon 
Kemal ettin Olpak 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. A. Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Srlay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaîşı 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

-1939 C : 2 
I Malatya 

Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 

I Osman Taner ı 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Kani Karaûsmaîi 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yasar özcy 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
irfan Ferid Alpay a 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Sadullah Güney 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman | 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Ercm 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 

Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
ismail Çamaş 

Bize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Rifat Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena , 
Damar Ankoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
ibrahim Mete 
tsmail Safa özler 
Sina'n Tekelioğlıı 
Tevfik Tarman 

Siird 
AH Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdcmir 

Sinob 
Cemal Al 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci üc-
mira'ğ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda , 
Remzi Çiner 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 



Sıtkı Ataç 
Trabzon 

Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydm 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 

İ : 20 29-5 
Tunceli 

Mita't Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Sami Işbay 

1989 
Van 

Hakkı Ungan 
îbrahim ArvaS 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 

2 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hüsamettin Okan 
îbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya- özençi 

Afyon Kardhisar 
Ali Çetinkaya (V.) 
Hmza Erkan (izinli) 
Haydar Çerçel 

Ağn 
Dr. Hüsamettin Kural 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Aka Gündüz 
Falih Rıfkı Atay 
îsmet înönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cczmi Ercin (V.) 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Adnan Menderes (M.) 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin ÎKâran 
Memed Emir 
Muzaffer Akpmar 

Bilecik 
Salih Bozuk (izinli) 

Bolu 
Fethi Okyar (V.) 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Memsd Sanlı 

Bursa 
Refet Çanıtez (Rs. Y.) 

/ Beye iştirak 
Çanakkale 

Avni Yukaruç 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım. Us 
Atıf Tüzün 

Çorum 
ismet Eker 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 

Edirne 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (V.) 

Erzincan 
iskender Artım 
Saffet Ankan 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Nafiz Dumlu 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
(M.) 
Dr. Memed Ali ağakay 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 

etmeyenler ] 
ismail Sabuncu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Şevket Erdoğan 

t çel 
Dr. Muhtar Berker 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 

İstanbul 
Abidin Daver 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refct Bele 

l&mif 
Celâl Bayar (izinli) 
Halil Menteşe 
Hasan Ali Yücel (Y.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Kahraman Arrklı (Ma
zur) 
Zihni Örhon 

Kastamonu 
Muharrem Celâl Bayar 

Kayseri 
Nazmi Toker 

Kırklareli 
Dr. Fua"d Umay 

KocaeU 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Kâzım Gürel 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Muhlis Erkmen (V.) 
Sadri Ertem 

Manisa 
Dr. Saim üzel (t. ÂJ 
Hüsnü Yaman 
Refik ince 

Hasan Reşld Tankud 
Ziya KayrtM 

Mardin 
Rıza! Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitlıbcı 
Yunus îîttÜ 

Cavid Orîffl 
Hazim Tepeyr-an 

Oram, 
Selim Sırrı IfcS'cftn 

Rke 
Dr. SaM Ali ©ilewöp© 
Hasan CavM 
KemâlölıtSîı haltta 

8wnstön 
Hüsnü Cafer f?.) 
Memed Alî ^Yörtikör 
Zühtü Durukan 

Seykân 
Hilmi Uran 
Şemsa tşcen 
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Siird 
Hulki Aydın 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
(Maaaır) 

Sivas 
tsmail Memed Uğur 

Posta, telgraf ve telefoı 

Afyon Karahisar 
Berç Ttirker 
Cemal Akçm 
îzzet Akasman 
Mebrure Gönenç 

AğTt 
Halid Bayrak 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Akim 

Ankara 
Alımed Ulus 
Arif Baytrn 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Eşref Demiri 
Fevzi Daldal 
Rifat Arffîz 

Aritü&ya 
Numafo A%soy 
Raslh Kaplan 
Türkan örs 

î : 20 29-5-1939 C : 2 
1 Necmettin Sadak 

Şemsettin Günaltay 
(Rs. V.) 

' Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

E ^ 

1 Tokad 
Cemal Kovalı 

Trdbeon 
1 Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz (V.) 
Süleyman Sırrı Gedik 

TunceU 
Haydar Rüştü öktem 

I Urfa 
Ref et Ülgen 
Şeref Ulug 

1 Van 
Münib Boya 

Yozgad 
Veled îzbudafc 

Zonguldak 
1 Hasan Karabacak 

ı umum müdürlüğü 1938 malî yrlı bütçesinde değişiklik yapılm&sma dair 
kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 
i n adedi : 424 

R«ye iştirak edenler : 293 
Kabal «denler : 293 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 130 
Münhaller ı 

/ Kabul edenler ] 
Aydın 

Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
HîlmilŞeremetli 
tsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
•Dr. Muhlis'Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

BiiUs 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Emin Cemal Suda 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin YerlJkaya 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Necini Dilmen 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Gllb Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Ba'ha Pars 
Mustafa Fehmi Gerçeker 

Nevzad Ajm 
Refet Canetez 

ÇanfâhaU 
Atıf Kawçrî 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri öüntefcm 
Rusuhi Bulayıriı 
Ziya Gevher Etili 

Çnnktrı 
Fazıl Na>zmi 'örfkün 
Mustafa Abdülnalik 
Ren da 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Mazhar Müüd Kaasu 

Çomm 
Dr. Mustafa G&ntekin 
Eyüb Sabri Afegöl 
tsmail Kemal Aîpsar 
tsmet Eker 
Münir *Çağîl 
Nuri Kâyaalp 
Süleyman Köstekej80#u 
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Şakir Baran ' 
Denizli 

Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça1 

Tahir Berkay 
Diyarbakır 

Dr. İbrahim,, Tali Ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü BeMt 
Veli Necdet Sungütay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fıra&t 
Aziz Samih îlter 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemi? 
Münir Hüsrev Göle 
NakiyeElgün 
Salim Aliuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin; Sazak 
Istamat özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işm 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun : 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
F'feet'AÜı 

î : 20 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya1 

Nafi Atuf Kansu 
Gümüşane 

Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Yusuf Ziya' Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aukurd 

îçel 
Emin İnankur 
Ferid Celâl Gfforen 
Gl. Cemal Mersinli 
....... ; İsparta 
Kemal Ünal 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deriiz-
men ?M; 

Ahmed Şükrü Esmer' I 
Ali Kâmi Akyüz ;m . s 
Ali Bana Tarhan 
Atıf Bayındır , 
Fa'kihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Salâh Çimcoz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Dr. Mustafa Bengisu 
Kâmil Dursun 
Rahmi Kpken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoguz 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 

Kastamonu •,, '•• 
Abidin Bin^aya 
Dr. Tevfik Aslan 
Haeer Dicle 

29-5-1939 C : 2 
Hilmi Çoruk 
Hüsnü Açıksöz 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ömer Taşeıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Şevket ödül 
'Zühtü Akın 
"•*'••''''•' Kırşehir 

> D#Ul£usuf Ziya Somer 
Haziin Börekçi (M.) 
İzzet Özkan 
Memed Şeyfeli 

Kocaeli 
Aİi Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Tolon 
Kemalettin Olpak 
Orgeneral Ali SaiçlAk-
baytuğan 
Ragıb Akça 

Konya 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Ga'lip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebeşoy 
İzzet Erdal 
Kâzıın Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaişı 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 

Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Gl. Osman KoptaJgel 
]\lemed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosmaıı 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

M araş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören , 
Hasan Menemencioğlu 
İrfan Ferid Alpaya ,... 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla : 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Sadullah Güney 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğd$ 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
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Hüseyin Elişi 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı TâTcân 

Bize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Rifat Dinç 

, Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
îbrahim Mete 
İsmail Safa özler 

Sina'n Tekelioğlu 
Tevfik Tarman —; 

Siirâ 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş (M.) 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mİTBSg 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 

Ziya Basara 
Tekirdağ 

Nazmi Trak 
Tokad 

GalibPekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuna1 

Muammer Develi 
Nâzım Poröy 
Resai Erişken 
Sıtkı Ataç '-
' ' Trabzon 

Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepc 
Mitat Aydın 
Salise Abanozoğlu 

Tunceli 
Mitat Yeriel 

Ur fa 
Gl. Ahmed Yazgan 

Memed- Emin Yurdakul 
Sami îştyay 

Van 
Hakkı Ungan 
îbrahim ArVas :-'-< 

Yözgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat ' >>•• 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 
Ziya Arkarit 

Zonguldak 
Halil Türkmen ?i 

Hasan Karabacak 
Hüsamettin Okan 
îbrahim Etem Bozkurt 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi' 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (V.) 
Hamza Erkan (îzinli) 
Haydar Çerçel 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
ihsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Aka Gündüz 
Falih Rıfkı Atay 
îsmet înönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Şakir Kmacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin (V.) 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

/ Beye iştirak 
Balıkesir 

Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 
Muzaffer Akpınar 

Bilecik 
Salih Bozok (M.) 

Bolu 
Fethi Okyar (V.) 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Memed Sanfr 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Hüseyin Cahid Yalçm 
Ziya Esen 

Çoruh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

Denizli 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 

etmeyenler ] 
Edirne 

Osman Şahinbaş 
Şeref Aykut (îzinli) 

~ Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağrah (V.) 

Erzincan 
İskender Artun 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Ur. Ahmed Fikri Tuzer 
Nafiz Dumlu 

Eskişehir 
Yusuf Ziya Özer 

Gazianteb 
Dr. Abdnrrahman Me
lek (M.) 
Dr. Memed Ali ağaSkay 

Giresun 
Talât Onay 

Gümüşane 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Mükerrem Unsal 

İstanbul 
Abidin Daver 
Dr. Refik Saydam (Bş. 
(V.) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 

İzmir 
Celâl Bayar (izinli) 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Kahraman. Anklı 
(M.) 
Zihni Orhon 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
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U%rhlareli 
Dr. Fuaü Umay 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yaapgı 

Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Gök&r 
Ali Rıza Türel 
Kâzım Gürel 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (î. Â.) 
Hüsnü Yaman 

t : 20 2&-6-1&39 C : t 
Refik İnce 

Maraş 
Haşata Reşid Tankud 
Ziya Kayran 

Mardin 
Rıza' Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabeı 
Yunus Nadi 

Niğde 
Cavid Ora! 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Hazim Tepeyraaı 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Hilmi Uran 
Şemsa lşeen 

Siird 
Hulki Aydın 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
§enk (M.) 

Sivas 
Atıf Esenbel 
İsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay (Rs. 

T.) 
Tekirdağ 

Cemil Uybadm 
Faik CHrJk (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokod 
Cemal Kovalı 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Hamdı Ülkümen 
Hasan Saka.' 
Raif Karadeniz (V.) 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

ürfa 
Ali Saib Ursavaş 
(Hasta) 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Münib Boya 

Yozgad 
Veled Izbudak 

Zonguldak 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 

T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 72 
İnhisarlar umum müdürlüğü 1938 malî yılı bütçesinde 
30 000 liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 

ve Bütçe encümeni mazbatası (1/136) 

T.G. 
Başvekâlet 17-V-1939 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/2573 '.. '_. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
İnhisarlar umum müdürlüğü 1938 malî yılı bütçesinde 30 bin liralık münakale yapılması 

hakkmda Gümrük ve inhisarlar vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 9 - 5 - 1939 
tarihinde Yüksek Meclise arzı. kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuş
tur. v 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

F. M. 

Mueib sebebler lâyihası 

İdarehane ve satış depoları kirası : 
Bir çok mahallerde idarehanelerin eski ve ihtiyaca gayrikâfi ve dağnık olmaları hasebile 
toplu ve daha muntazam binalara nakilleri ve bunlardan bazılarının geçen seneki bedeline 
sahibleri tarafından yapılan zamlar, satışların inkişafı dolayısile bazı yerlerde yeniden 
tutulması zarureti karşısında kalınan idare binaları ve tuz ambarlan için verilmesi lâ-
zmgelen kiralar her sene inşa edilmekte olan idare malı binaların temin edeceğini um
duğumuz tasarrufa imkân vermemiş ve bu suretle bütçenin idarehane ve satış depoları 
kirası tertibine mevzu tahsisatla sene nihayetine kadar idare edilebilmesi gayri kabil 
görülmüş olduğundan bu tertibe münakale suretile (20 000) liranın ilâvesine zaruret 
hâsıl olmuştur. 
Daimî memuriyet harcırahı : 
Tahsil, sıhhî ve idare sebebler dolayısile tahvilleri zarurî görülen memurlar ile vazifeleri 
1939 bütçesinde tasarruf edilib nakledildikleri yeni vazifelerde haziran 1939 dan ev
vel işe başlamaları lâzımgelen memurların senei haliye bütçesinden verilmesi lâzımgelen 
harcırahlarına 1938 bütçesinin «3» ncü faslındaki bakiyei muhassasatın kâfi gelemiye-
ceği anlaşıldığından bu tertibe münakale suretile (5 000) liranın ilâvesine mecburiyet 
hâsıl olmuştur. 
Emanet ambarları : 
Kocaeli, Samsun mrntakalarile Eğe mıntakasmm muhtelif mahallerinde çiftçi malın
dan 1937 yılmda satılmayarak bu seneye fazla mikdarda stok tütün devredilmiş olmasına 
binaen kiramız altında bulunan ambarlardan bir kısmının kira müddetlerinin uzatıl
masına mecburiyet hâsıl olduğu gibi bu ambarlarda bulunan tütünlerin bakım işleri 
için de o nisbette fazla masraf ihtiyarına zaruret grülmüştür. 
Halbuki bu tertibdeki tahsisat bakiyesinin ihtiyaca kâfi gelemeyeceği anlaşıldığından 
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bu tertibe münakale suretile (5 000) liranın ilâvesine lüzum hâsıl olmuştur. 
Şimdiye kadar vukubulan sarfiyata göre daha tasarruf edilebileceği tahmin edilen «20» 
nci faslm 1 nci maddesinden (30 000) liranm tenzilile yukarıda sayılı fasıl ve maddelere 
ilâvesi için ekli kanun lâyihası hazırlanmıştır." 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 35 
Esas No. 1/136 

22 - V - 1939 

Yüksek Reisliğe 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1938 imali yılı 
bütçesinde 30 000 liralık münakale yapılması hak
kında olub Başvekâletin 17 - V - 1939 tarih ve 
6/2573 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan 
kanun lâyihası Encümenimize verilmiş olmakla 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti müsteşarı hazır 
olduğu halde okundu ve konuşuldu: 

Lâyiha, sene sonuna kadar kifayet etmiyeceği 
anlaşılan bazı tertiblere aid tahsisatın tasarrufu 
mümkün görülen tertiblerden münakale yapılmak 
suretile teminini istihdaf etmektedir. Zarurî olan 
Ibu hizmetlerin ifasını mümkün kılmak için Encü
menimiz işbu münakale teklifini yerinde görerek 
aynen kabul eylemiştir. Umumî Heyetin tasvibine 

konulmak üzere 
Reis 

İsparta 
M. Unsal 

Kâtib 
İstanbul 
F. öymen 

İstanbul 
O. B. Göker 
Kırklareli 

Ş. Ödül A. 
Ordu 

H, Yalman 
Yozgad 

A. Sungur 

Yüksek Reisliğe sunuldu. 
R. V. M. M. 

Kayseri Trabzon 
F. Baysal R. Karadeniz 

Çanakkale 
R. Bulayırlı 

Kastamonu 
T. Coşkan 
Kocaeli 

8. Akbaytoğan 
Sivas 

R. Çiner 
Yozgad 
S. Içöz 

Elâzığ 
M. F. Altay 

Kırklareli 
B. Denker 

Kütahya 
A. Tiridoğlu 

Trabzon 
S. Bay 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1938 malî yılı büt
çesinde (30 000) liralık münakale yapılması 

hakkında kanun 

MADDE 1 — İnhisarlar umum müdürlüğü 
1938 malî yılı bütçesinin ilişik cedvelde yazılı 
fasıl ve maddeleri arasında (30 000) liralık mü
nakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya 
Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

9 - V -1939 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam T. F. Sılay N. Tınaz 

Da. V. 
Faik öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mu. Mü. V. 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. 1. V. 
Rana Tarhan 

A. Çetinkaya 

Mal. V. 
F. Ağrah 

Ik. V. 
H. Çakır 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

Ti. V. 
C. Ercin 

( S. Sayısı : 72 ) 
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OEDVEL 

F . M. Miihassasati.il nevi 

2 1 idarehane ve satış depolan kirası 
3 Daimî memuriyet hareıraihı 
7 2 Emanet ambarları 

20 1 Müskirat ve şarap fabrikaları inşa ve tesis masraflan 

Zammo-
lunan 

Lira 

20 000 
5 000 
5 000 

— 

Tenzil 
olunan 
Lira 

30 000 

Fasü yekûnu 30 000 30 000 

( S. Sayısı : 72 ) 
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S. Sayısı; 74 
Orman umûm müdürlüğü 1938 malî yılı bütçesinde 6 000 
liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası ve 

Bütçe encümeni mazbatası (1/138) 

T.C. 
Başvekâlet 17 - V - 1939 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayt i 6/2571 

V Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Orman umum müdürlüğü 1938 malî yılı bütçesinde 6 000 liralık münakale yapılması hakkında 
Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 9 - V - 1939 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
, . Dr. B. Saydam 

Esbabr mucibe 

1938 yılı bütçesine on birinci memuriyet daimî harcırah faslına konulan yirmi bin liranın sene 
sonuna kadar olan ihtiyacı karşılayamayacağı anlaşıldığından yirminci Ankara ve civarının teşcir 

ve Amkara fidanlık faslından sekiz bin lira düşülerek işbu fasla münaklesi yapılmış idi. Gerek ter
his olub gelen mühendislerin bir çok kazalara tayin edilerek izam edilmeleri ve gerek mesaha memur
ları arasında yapılan zarurî nakillerin icab ettirdiği sebebler dolayısile yapılan sekiz bin liralık müna
kalenin de sene sonuna kadar kâfi gelmeyeceği anlaşılmış olduğundan yirminci fasıldan altı bin lira
nın düşülerek on birinci daimî memuriyet harcırah faslma münakalesine katği ihtiyaç hissedilmiştir. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 34 
Esas No. 1/İ38 

Yüksek Reisliğe 

Orman umum müdürlüğü 1938 malî yılı büt
çesinde 6 000 liralık münakale yapılması hakkın
da olup Başvekâletin 17 - V - 1939 tarih ve 
6/2571 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunu
lan kanun lâyihası encümenimize verilmiş ol
makla Orman umum müdürü hazır olduğu hal
de okundu ve konuşuldu: 

Lâyiha ile teklif edilen 6 000 liralık müna
kale, mucib sebeblerin tedkikinden de anlaşıla
cağı üzer ifası zarurî hizmetlerin teminine ma
tuf bulunduğundan encümenimizce aynen kabul 
edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis R. V. 
İsparta Kayseri 

Milkerrem Unsal F. Baysal 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 
Çanakkale 

R. Bulayırlı 
İstanbul 

G. Bahtiyar Göher 
Kırklareli 
B. Benker 

Kocaeli 
A. Said Akbaytuğan 

Ordu 
H. Yalman 

Trabzon 
Sim Bay 

Yozgad 
S. IçÖZ 

22-V- 1939 

Kâtib 
îtanbul 

F. öymen 
Elazığ 

M. F. Altay 
Kastamonu 
T. Coşkan 
Kırklareli 
Ş. ödül 
Kütahya 

A. Tiridoğhı 
Sivas 

Remzi Çiner 
Yozgad 

A. Sungur 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1938 malî yılı Orman umum müdürlüğü bütçe
sinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1938 malî yılı Orman umum 
müdürlüğü bütçesinin 20 nci (Ankara ve civa
rının tescir ve Ankara fidanlığı) faslından 6 000 
lira tenzil edilerek 11 nci (daimî memuriyet har
cırahı) faslına nakledilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

9 - V -1939 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam T. F. Silay N. Tınaz 

Da. V. H«. V. 
Fayik öztrak Ş. Saraçoğlu 

Mf. V. Na. V. 
Yücel A. F. Cebesoy 

S. î. M. V. G. î. V. 

Ma. V. 
F. Ağrah 

îk. V. 
//. Çakır 

Zr. V. 
Dr. II. Alataş Hana Tarhan Muhlis Erkmen 

Mu. Mü V. Ti. V. 
A. Çetinkaya C. Ercin 

-*•»» 
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S. sayısı: 75 
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1938 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası ve 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 17 - V - 1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/2566 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1939 m'alî yılı bütçesinde değişikli kyapdması hakında 
hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 9 - V - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur, 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Efcbabı mucibe 

Fasıl : 5 Madde : 2 
Vilâyet muvakkat müstahdemleri 

Bu tertibe konulan tahsisat ihtiyaca kâfi gelmediğinden fevkalâde ahval ve vaziyetler dolayısile 
mesai saatleri haricinde çalıştırılan memurlarla haatalîklanndan nâşi kusa bir zaman i@in vazifeleri 
başına gelemeyen muhabere, mükâleme ve mürasele memurlarının yerlerinde muvakkat bir zaman için 
istihdam olunanların yevmiyelerine tediye ve sene sonuna kadar vukubulaeak ihtiyaçları temin edil
mek üzere 500 liranın ilavesine lüzum vardır. 

Fasıl : 6 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Umumî müdürlük binasının idarei merkeziye aklamını istiaba kâfi gelmemesinden bazı dairelerin 
yeniden isticar olunan binalara nakli dolayısile bu fasla konulan tahsisat tamamen s&rfedilmiş bulun
maktadır. 

Umumî müdürlük veznesinde mevcud ve kıymeti milyonları aşan posta pullarının muhafazasını 
teminen yaptırılacak dolablar için bu tertibe 750 liranın münakalesi icabetmiştir. 

Fasıl : 10 Madde : 2 

Kâğıd fiatlannın yükselmesi ve yeni açılan merkezlerin kırtasiye ihtiyacı dolayısile bu tertibe 
1 000 liranın ilâvesi icabetmiştir. 

Fasd : 11 
Vilâyetler müteferrikası 

Gazetelerle • yapılan ilânlar dolayısile fazla- masısaf yapılmak iztıran karşısında kalındığından sene 
sonuna kadar tahakkuk edecek bu gibi masrafların tediyesi için. işbu tertibe 1 500 liısaya lüzum gö
rülmüştür. 



T Fasıl : 12 Madde : 3 
Def atir ve matbu evrak 

Kâğıd fiatlarmın geçen seneye nazaran bir misle yafein tereffü göstermiş ve ezcümle beher kilosu 
20 kuruşa olan mitel kâğıdı 36 ve yine kilosu 25 kuruşa olan Hlolç kâğıdı 25 kuruştan 48 kuruşa ve mu
kavvanın beher paketi 450 kuruştan 575 kuruşa yükselmiş olması hasebile defter ve matbu evrak ihti
yacımız yarı nisbette temin edilebilmiştir. 

Hakikî ihtiyacı temin etmek ve yeni açılan ve açılmakta olan merkezlerimizin taleblerini isaf 
edebilmek ve yeni sene bütçesile verilecek olan tahsisatla yeni defterler ve matbu evrak ihzar olunun
caya kadar hâsıl olacak ihtiyacı karşılamak için bu tertibe 20 000 liranın ilâvesi zarurî görülmüştür 

, Fasıl : 13 
Daimî memuriyet harcırahı 

Her hangi bir sebeble inhilâl eden telgraf ve telefon muhabere ve mükâleme memurluklarına 
meslekî bilgi dolayısile her zaman hariçten memur alınmasına imkân hâsıl olamadığından bu gibi 
memuriyetlerin diğer mahallerden nakledilecek memurlarla imlâsı zarureti karşısında kalınmakta 
ve bu itibarla bütçeye konulan tahsisatın ihtiyaca kâfi gelemeyeceği anlaşılmakta olduğundan sene 
sonuna kadarki ihtiyaçlar için bu tertibe 3 000 liranın ilâvesi lâzım gelmiştir. 

Fasıl : 14 
Muvakkat memuriyet harcırahı 

Merakiz adedinin fazla ve kadrolarının dar olması hasebile hastalanan, nakil ve tahvil olunan 
veya kanunî mezuniyetlerini istimal eyliyen memurların yerlerini temin için hariçten memur izam 
olunmasından bu tertibe konulan tahsisat kâfi gelmemiş ve sene sonuna kadarki ihtiyaçlar için 
2 000 liranın daha ilâvesine lüzum görülmüştür. 

Fasıl : 15 
Müfettişler harcırahı 

P. T. T. Merkezleri adedinin fazla olması ve müfettiş kadrosunun darlığı hasebile merkezler 3, 4 
senede bir defa teftişe tâbi tutulabilmekte ve teftişin bu suretle uzun fasılalarla yapılması cüretkâr me
murların idare paralarını şahsî menfaatleri için kullanmalarına veya zimmetlerine geçirmelerine mü-
said bir zemin hazırlamaktadır. Son zamanlarda bu gibi hadiselerin çoğalması teftiş heyetinin daha 
faal bir hale getirilmesini ve merkezlerin daha sık bir teftişe tâbi tutulmasını zarurî kılmıştır. 
Heyeti teftişiyenin bu faaliyeti sebebile bütçeye mevzu tahsisat tamamen sarf edilmiş olduğun
dan heyetin mesai ve faaliyetine ayni şekilde devam edebilmesi için 11 000 liranın bu fasla ilâve
sine zaruret hâsıl olmuştur. 

Fasıl : 16 
Mıntakaları haricinde çalıştırılacak hat bakıcıları yevmiye ve zarurî masraflarile telgraf ve te

lefon tesisat ve tamiratına gönderilecek mühendis, makinist ve diğer fen memurlarının muvakkat 
harcırah ve yevmiyeleri. 

Yeni hatların inşası dolayısile bu tertibe konulan tahsisat kifayet etmemiş olduğundan bu hu
susta izam olunan mühendislerle fen memurları ve hat bakıcılarının zarurî masraflarile yevmiye
lerine tediye olunmak üzere 2 000 liralık tahsisata lüzum hâsıl olmuştur. 

Fasıl : 19 Madde : 1 
Nakliyat 

Araba veya hayvanla' yapılan posta nakliyatının otomobile tahvili ve muhtelif mahaller arasında 
yeniden posta sürücülüğü ihdası ve posta seferlerinin sıklaştırılması dolayisile bütçeye mevzu tahsi
satın kâfi gelemiyeceği anlaşıldığından işbu tertibe 5 000 liranın münakalesi zarurî görülmüştür. 

Fasıl : 20 Madde : 4 
Şehir dahilî telefon devre ve şebekeleri tesisat ve tamiratında kullanılacak amele yevmiyesi 
Telefon hatlarının tevsi ve tamirine devam edilmekte olmasmda'n dolayı eldeki tahsisatın sene so-

( S. Sayısı : 75 ) 



nuna kadar kâfi gelemiyeceği anlaşıldığından bu maddeye 2 750 liranm münakalesi lüzumlu görül
müştür. 

Fasıl : 30 Madde : 2 
Yüksek Mühendis mektebinde okutturulacak talebeler masrafı 

îdare hesabına Mühendis mektebinde tahsil estirilmekte olan talebenin beherine senede 300 lira 
sarf edilmekte olduğu mevzuubahs edilerek bütçeye mevzu 7 000 liranm 11 100 liraya iblâğ edilmesi 
Mühendis mektebi müdürlüğünden istenilmiş ve mektebde 37 talebe okutturulmakta olmasına göre 
beheri için 300 liradan ceman 11 100 liranın verilmesi icab etmiş olup bundan 7 000 liranm bütçeye 
mevzu bulunmuş olmasına nazaran daha 4 100 liranm bu tertibe ilâvesi zarurî görülmüştür. 

P. T. T. bütçe kanununun 13 ncü maddesinde bu talebelerin masraf karşılığı olarak bütçenin 
30 ncu faslın 2 nci madesine konulmuş olan 7 000 liranm Hazineye tediye edilmesi ve bu paranın 
Nafia vekâletince 1938 Nafia vekâleti bütçesinin Mühendis mektebi kısmındaki tertiblerine tahsi
sat olarak ilâve edilerek 1938 hesabı umumisinde gösterilmesi zikredilmiş olmasına binaen mezkûr 
tertibe bu defa ilâvesi arzolunan 4 100 liranm da ayni veçhile muameleye tâbi tutulması için kanu
nun 2 nci maddesi teklif olunmuştur. 

Fasıl: 34 
Geçen yıl borçları 

Tahakkuk etmiş ve edecek olan borçların tediyesi için 1 500 liralık tahsisata ihtiyaç hâsıl ol
muştur. 

Fasıl: 35 Madde: 2 
1935 yılı borçlan karşılığı 

1935 senesinden tahakkuk etmiş olan borçların tediye edilebilmesi için 2 455 liranın bu tertibe 
ilâvesi lâzım gelmiştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. ' 
Bütçe encümeni [ 22 - V - 1939 

Mazbata No. 32 
Esas No. 1/139 

Yüksek Reisliğe 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1938 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında olub Başvekâletin 17 - V - 1939 tarih 
ve 6/2556 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunu
lan kanun lâyihası Encümenimize verilmiş olmak
la Posta, telgraf ve telefon umum müdürü hazır 
olduğu halde okundu ve konuşuldu: 

Lâyiha, tahsisatı kifayet etmiyen tertiblerin 
tasarrufu mümkün görülen tertiblerden müna
kale suretile ikmaline ve bunlardan 30 ncu faslm 
ikinci maddesine nakledilen 4 100 liranın da bu 
idare namına Yüksek mühendis mektebinde okut
turulacak talebe tahsisatına karşılık olmak üzere 
Nafia vekâletinin 1938 malî yılı bütçesinin Yük
sek Mühendis mektebi kısmında mezkûr vekâletçe 

lüzum gösterilen fasıllara nakline ve bu muamele
nin mezkûr yıl hesabı umumisinde iraesine salâ
hiyet verilmesine dair ahkâmı ihtiva etmekte olub 
lüzumlu görülen işbu münakalenin icrasma va 
mezkûr salâhiyetin verilmesine Encümenimizce 
karar verilerek lâyiha aynen kabul edilmiştir. 
Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

Reis R. V. M. M. 
İsparta Kayseri Trabzon 

M. Unsal F. Baysal R. Karadeniz 
Kâtib 
İstanbul Çanakkale Elâzığ 

F. öymen R. Bulayırlı M. F. Altay 

( S. Sayısı : 75 ) 



ÎStaîibul Kastamonu 
G. B. Göker T. Coşfam 

Kırklareli Kocaeli 
?. ödül A. S. Akbaytoğan 

Kırklareli 
B. Denker 

Kütahya 
A, Tiridoğlu 

Ordu 
H. Yalman 

Yozgad 
A. Sungur 

Sivas 
R. Çiner 

Yozgad 
8. Içöz 

Trabzon 
8. Doy 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğü 1938 malî yılı bütçesinde değişildik 

yapılmasına dair kanun lâyihası 
MADDE 1 — 1938 malî yılı Posta, telgraf ve 

telefon umum müdürlüğü bütçesinin ilişik ced-
velde yazılı tertibleri arasmda 57 555 liralık 
münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — 30 ncu f asim ikinci maddesine 
zammedilen 4 100 lira Nafia vekaleti 1938 malî 
yılı bütçesinin Yüksek mühendis mektebi kıs
mında Nafia vekâletince lüzum gösterilecek ter-
tiblere tahsisat olarak ilâve ve 1938 yılı hesabı 
umumisinde irae olunur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Nafia ve Maliye vekilleri memurdur. 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

, Da. V. 
Faik Öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. II. Alataş 

Mu. Mü. V. 

Ad. V. 
T. F. Silay 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. î. V. 
Rana Tarkan 

A. Çetinkaya 

M. M. V. 
N. Tınaz 
Mal. V. 

F. Ağralı 
Ik. V. 

/ / . Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmc/n 
Ti. V. 

0. Ercin 
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CEDVEL 

Muhassasatm nevi ff. M. 

5 2 Muvakkat müstahdemler 

6 Merkez mefruşat ve demirbaşı 

10 2 Kırtasiye 

11 Vilâyetler müteferrikası 

12 3 Defatir ve matbu evrak 

13 Daimî memuriyet harcırahı 

Muvakkat memuriyet harcırahı 

Müfettişler harcırahı 

Tenzil ecİilen Zaanmedileti 

14 

15 

16 Mıntakalan haricinde çalıştırılacak hat bakıcıları yevmiye ve 
zarurî masraflarile telgraf ve telefon tesisat ve tamiratına 
gönderilecek mühendis, makinist ve diğer fen memurlarının 
muvakkat harcırah ve yevmiyeleri 

19 1 Nakliyat 

20 4 Şehir dahili telefon devre ve şebekeleri tevsiat ve tamiratın
da kullanılacak amele yevmiyesi 

21 

26 

27 

Telsiz telgraf istasyonları için mubayaa olunacak makine, alât, 
edevat ve malzeme bedellerile tamirleri, amele yevmiyeleri ve 
işletme masrafları 

1 Mubayaa. 

Ecnebi memleketlerdeki kongre ve konferanslara iştirak ede
ceklerin harcırah ve masrafları 

30 2 Yüksek mühendis mektebinde okutturulacak talebeler masrafı 

34 Geçen yıl borçlan 

35 2 1935 yılı borçlan karşılığı 

YEKÛN 

500 

750 

1 000 

1 500 

20 000 

3 000 

2 000 

11 000 

34 000 

21 600 

1 955 

2 ÖÖÖ 

5 000 

2 750 

4 100 

1 500 

2 455 

57 555 57 555 
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S. Sayısı: 82 
Devlet demiryolİarı ve limanları işletme umum müdürlüğü 
1938 yılı bütçesine 160000 liralık munzam tahsisat verilme

si hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/150) 

T.C. 
Başvekâlet 22 - V - 1939 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/2635 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1938 malî yılı Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğü bütçesine munzam 
tahsisat verilmesi hakkında Maliye vekilliğince tadilen hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
18 - V - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
sunulmuştur. 

Başvekil 
; A Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

1938 malî senesi bütçesinin tanziminde 14 milyon tren ve 18 480 000 lokomotif kilometresi yapı
lacağı tahmin ve tesbit edilmiş ve işletme meyanmda kömür sarfiyatı da buna göre hesab edilerek o 
yolda tahsisat istenmiştir. 

Hâlbuki şimdiye kadar alınan filî neticelere ve münakalâtta baş gösteren inkişafa göre sene niha
yetine kadar tren ve lokomotif kilometrelerinin tahmin edilmiş olan mikdarları aşacağı ve ayni za
manda işletme ile sıkı temas ve alâkası olan kömür sarfiyatının o nisbette artacağı tahakkuk etmiş bu
lunmaktadır. 

Artan ve yükselen bu trafik dolayısile tahakkuk eden kömür ihtiyacının karşılanması münakalâtın 
temini bakımından zarurî bir keyfiyet olub Etibank idaresinin mevcud mukavele ile taahhüd ettiği 
kömürlere ilâveten bu malî yıl sonuna kadar ancaklö bin ton kömür teslim edebileceği anlaşılmasına 
binaen bu mikdar kömür için muktazi (160 000) liranın munzam tahsisat olarak istenmesine lüzum 
ve zaruret görülmüş ve muhammenata nazaran işletme varidatında meşhud olan fazlalık da buna 
karşılık gösterilmiş olduğundan ilişik kanun projesi tanzim ve takdim kılınmıştır. 



— 2 
Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 39 
Esas No. 1/1X0 

- V 1989 

Yüksek Reisliğe 

1938 malî yılı Devlet demiryolları ve liman
lan işletme umum müdürlüğü bütçesine mun
zam tahsisat verilmesi hakkında olub Başvekâ
letin 22 - V - 1939 tarih ve 6/2635 sayılı tezke-
resile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası 
encümenimize verilmiş olmakla Maliye vekili 
Puad Ağralı ve mezkûr müdüriyetten gönderi
len memurlar hazır oldukları halde okundu ve 
konuşuldu: 

Hükümet mucib sebeblerinhı tedkikinden de 
anlaşıldığı üzere 1938 malî yık zarfında tahmin 
edilen münakalât faaliyetinin sene başında yapı
lan tahminden fazla bulunması hasebile husule 
gelen masraf teza'yüdü meyanmda 15 bin ton 
kömüre de ihtiyaç bulunduğu ve bunun için va
ridat fazlasından temin edilmek üzere 160 000 
lira munzam tahsisat verilmesi işbu lâyiha! ile 

istenilmekte olub bu tahsisatın bütçeye ilâvesini 
lüzumlu gören encümenimiz lâyihayı aynen ka
bul eylemiştir. 

Umumî heyetin tasvibine konulmak üzer*1 Yük
sek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis R, V. M. M. 
İsparta Kayseri Trabzon 

Mükcrrem İJnsul F. Baı/sal H. Karadeniz 
İstanbul Diyarbakır Elâzığ 

F. (hjmvn R. liekit F. Alton 
(J-ü muşa ne Kastamonu Kayseri 

1). Sakarya T. Coşkun S. Serim 
Kırklareli Kütahya Malatya 
B. Denker A. Tiridoğlu M. Öker 

Trabzon Ur fa Yozgad 
Sırrı Vay S. İşbun A. Sungur 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1938 malî yılı Devlet demiryolları ve limanlan 
işletme umum müdürlüğü bütçesine munzam tah

sisat verilmesi hakkında kanun lâyihası k 

MADDE 1 — 1938 malî yılı Devlet demir
yolları ve limanlan işletme umum müdürlüğü 
bütçesinin 7 nci faslmm birinci (mebanı, muhar
rik ve müteharrik edevatm tenvir, teshin mah
rukat, yağ ve sair müstehlek mevad masrafları) 
maddesine (160 000) lira munzam tahsisat veril
miştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Muhabere ve Münakale vekilleri me

murdur. 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayık öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. î . M. V. 
Dr. H. Alataş Bana Tarhan 

Mu. Mü. V. 
A. Çetinkaya 

Ad. V. 
T. F. Sılay 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. î . V. 

18- V 
M. M. V. 
iV. Tınaz 
Ma. V. 

F. Ağralı 
Ik. V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

C. Ercin 

*>&<{ 

( S. Sayısı : 82 ) 



S. Sayısı: 83 
1938 yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire 
bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihaları 

ve Bütçe encümeni mazbatası (1/149,156) 

1938 yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun layihası (1/149) 

T. C. 
Başvekâlet 22 - V - 1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/2636 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1938 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması hakkında 
Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra .Vekilleri Heyetince 18 - V - 1939 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucib sebebler lâyihası 

F. M. Lira 

Jandarma genel komutanlığı 
461 33 500 Yeniden celbedilen eratın maaşları karşılanacaktır. 

Maarif vekâleti 
660 3 200 Harf inkılâbının onuncu yıl dönümü dolayısile Maarif vekilliği tarafından 

Ankarada Sergievinde açılan (On yıllık Türk neşriyat sergisi) için* kabul edil
miş olan tahsisat ancak serginin ihzar ve tanzimi masraflarına yetmiştir. Ser
ginin bozulması ve eşyanın yerli yerine dağıtılması için bu mikdar tahsisata da
ha lüzum hâsıl olmuştur. 

Bu ihtiyaçların karşılıkları münakale cedve linin tenzil sütununda gösterilen tertiblerden te
min edilmiştir. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1938 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1938 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik cedvelde 
yazılı tertibleri arasında (36 700) liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
• MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. -

' 18 - V - 1939 
Bş. V. Ad. V. 

Dr. R. Saydam T. F. Silay 
Mİ V. Na. V. 
Yücel A. F. Cebesoy 
Mu. Mü. V. 
A. Çetinkaya 

M. M. V. 
İV. Tınaz 
Ik. V. 

H. Çakır 
Tİ.V. 

C. Ercin 

Da. V. 
Faik öztrak 
S. 1. M. V. 

Dr. H. Alataş 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

G. 1. V. 
Bana Tarkan 

Mal. V,, 
F. Ağralı 

Zr. V. 
Muklis Erkmen 



2 — 

F. M. 
CEDVEL 

Muhassasatın nevi 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

461 Maaşatı umumiye 

479 2 Hayvan yem bedeli 

482 Nakliyat 

485 4 1493 sayılı kanun mucibince verilecek ikramiye 

486 2 İsletme 

Tenzil edilen Zammedilen 

33 500 

2 300 

25 000 

1 400 

4 800 

MAARİF VEKÂLETİ 

659 tJlusal dil ve tarihimizle ilgili eserlerin veya eski yazmalar 
ve eski metinlerin satırı alınması, basılması, telif ve tercüme 
ettirilmesi için lâzımgelen her türlü masraflar 

660 Harf inkılâbı onuncu yıl dönümü sergilerinin hazırlık, kur
ma, sevk, nakil, teşhir ve tanzimi için icab eden her türlü 
tesisat ve eşya ile sergi için satın alınacak kitab, dergi ve 
sair basmaların bedelleri, sergi memur ve müstahdem ücret
leri, seyyar kitab sergisinin her türlü masrafile bu sergide 
bulunacak memurların ve harf inkılâbı sergisi işleri için 
merkeze getirilecek veya merkezden icab eden yerlere gön
derilecek memurların harcırah ve yevmiyeleri, sergi dolayı-

- şile neşredilecek kitab, broşür, katalok, afiş ve sairenin ha
zırlama, tabı ve neşir masrafı 

Yekûn 

3 200 

3 200 

36 700 36 700 

1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun lâyihası (1/156) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/2715' 

24-- V - 1939 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması 
hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 24 - V - 1939 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

24 - V - 1939 
Başvekil 

•' Dr. R. Saydam 

( S. Sayısı : 83 ) 



404 

608 

— 3 — 
Mucib sebebler lâyihası 

F. M. Lira 

Dahiliye vekâleti 
2 400 Dördüncü umumî müfettişlik için tefrik edilen idare masrafı tahsisatı mayıs 

sonuna kadar yetişmiyeceği anlaşrlmış olmasından bu mikdar tahsisata ihtiyaç hâ
sıl olmuştur. 

Adliye vekâleti 
,550 Bu tertibe mevzu tahsisat tam amen sarf edilmiş olduğundan, tahakkuk edecek is

tihkakları karşılamak üzere bu mikdar tahsisatın ilâvesine lüzum hâsıl olmuştur. 

Ziraat vekâleti 
807 2 668 Vefat eden Vekâlet Teftiş Heyeti Reisi Bekir Şasenin yetimlerinin tahakkuk eden 

ikramiyelerine verilecektir. 
Yukarıda yazılı ihtiyaçların karşılıkları münakale cedvelinin tenzil sütununda gösterilen tertibler-

den temin edilmiştir. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair 
Kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1938 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik eedvelde 
yazılı tertibleri arasında (5 618) liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

_ 24 - VI - 1939 
Ha. V. Ma. V. 

Ş. Saraçoğlu F. Ağrah 
G. î . V. Zr. V. 

Bana Tarkan Muhlis Erkmen 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. R. Saydam T. F. Sılay N. Tınaz 

Mf. • V. Na. V. îk. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

Mu. Mü V. 
A. Çetinkaya 

-

F. M. 

402 İdare masrafları 

405 Haroırah 

Da. V. 
Fayik 'Öztrah Ş 
S. î. M. V. 

Dr. H. Alataş Ban 
Ti. V.' 

C. Ercin 

CBDVEL 

ı Muhassasatın nevi 

DAHİLİYE VEKÂLETİ 

i 

Tenzil edilen Zammedilen 

2 400 

2 400 

AMLİYE VEKÂLETİ 
608 Tedkik için ecnebi memleketlere gönderilecek memurlar hareırahı 550 

620 3 İdare masrafı 550 
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F. M. Muhassasatın nevi Tenzil edilen Zammedilen 

ZİRAAT VEKÂLETİ 
807 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek te-

kaüd ikramiyesi 2 668 
828 3335 sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi; yol ve saire 

masrafları 2 668 . 

Yekûn 5 618 5 618 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 25 - V - 1939 
Mazbata No, 38 
Esas No. 1/149,156 

Yüksek Reisliğe 

1938 malî yılı muvazene i umuıuiyesine dalıil 
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması hak
kında olub Başvekâletin 22 ve 24 mayıs 1939 
tarih ve 6/2715, 2636 sayılı tezkerelerile Yüksek 
Meclise sunulan iki kıta kanun lâyihası Encüme

nimize verilmiş olmakla Maliye vekili Fuad Ağralı 
ve alâkadar dairelerin memurları hazır oldukları 
halde okundu ve konuşuldu. 

Her iki lâyiha, ilişik cedvelde gösterilen daire
ler bütçelerinin noksan kalan bazı tertibi erini tah
sisatları müsaid olan diğer tertibi erden münaka
le yapmak suret ile ihmal maksadile sevkedi.lmiş ve 
hizmetlerin ifasını sekteye uğratmamak için bu 
lâyihalar Encümen im izce esas itibarile kabul 
edilmiş ise de yapılan tedkiklerin neticesinde En
cümenimizde husule gelen kanaate göre vekâ
letlerde münakale mefhumunun çok geniş ölçüde 
tabiî bir bütçe muamelesi olarak telâkki edildiği 
ve tertiblerinde tahsisatın mevcud olub olmadığı 
düşünülmeksizin münakale ile temin edilebi
leceği zihniyeti]e sarfiyat yapıldığı ve bu halin 
ise Bütçe esaslarile kabili telif bulunmadığı 
şüphesizdir. İstilzam edeceği masrafların katği 
surette tayini mümkün olan hizmetlere aid ter
fihlere konulacak mikdarların bidayette bütçe 
yapılırken iyice hesab edilerek tesbiti ve İm 
neviden olmayan hizmetlere müteallik tahsisatın 
kâfi gelmeyeceği anlaşıldığı takdirde ise daha 
hizmetin başlangıcında keyfiyetin Yüksek Mec

lise arzile ihtiyacın teinini mümkün iken sene 
sonuna kadar bu muamelenin yaptınlmaması ve 
malî senenin son günlerinde,bu taleblerin Mec
lise şevkini Encümenimiz doğru görmemektedir. 

Bazı vatandaşların hakları mevzubahs olmak 
itibarile bu münakale talebini de son defa olarak 
Encümenimiz kabul etmekle beraber önümüzde
ki yıllarda münakale hareketlerini sureti kafi
yede en dar çerçeveye inhisar ettirilmesinin 
Hükümetçe temini lüzumunu ve sene sonlarında 
münakale taleblerini kabul etmiyeceği yolun
daki kararının mazbatamızda tebarüz ettirilme
sini münasib görmüştür. 

Aynen kabul'edilen her iki lâyiha birleştiril
mek suretile yeniden hazırlanarak Umumî Heye
tin tasvibine konulmak üzere Yüksek Reisliğe 
sunulmuştur. 

îsparta Kayseri Trabzon 
Reis Reis V. M. M. 

Mükerrem Unsal F. Baysal R. Karadeniz 
Kâtib 

İstanbul Diyarbakır Elâzığ 
F. Öymen Rütşü Bekit F. Altay 
Gümüşane Kastamonu Kayseri 
T). S karıt a Talisin Coşkun H. Serim 
Kırklareli Kütahya Malatya 
B. DenJrer A. Tiridoâlu M. Ökcr 

Trabzon Urfa Yozgad 
Sırrı f)aif Hami İşbun A- Hunyur 
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BÜT^H ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — 1938 malî yılı muvazenei umu-
miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik 
cedvelde yazılı tertibleri arasmda 42 318 lira
lık münakale yapılmıştır. 

19H8 malî- ydı muvazenei umumiye kanununa 
bağlı bazı daire bütçelerinde değişildik yapılma

sına dair kanun lâyihası 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

F. M. 

404 İdare masrafları 

405 Harcırah 

Bütçe encümeninin teklifine bağlı 

CEDVEL 

Muhassasatın nevi 

DA II t UY E VEKÂLETİ 

Tenzil edilen Zammedilen 

2 400 

2 400 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

461 Maasatı umum i ve 

479 2 Hayvan yem bedeli 

482 Nakliyat 

485 4 1493 sayılı kanun mucibince verilecek ikramiye 

486 2 İsletme 

2 300 

25 

1 

4 

000 

400 

800 

33 500 

ADLİYE VEKÂLETİ 

608 Tedkik için ecnebi memleketlere »'önderilecek memurlar har
cırahı 

620 3 İdare masratı 550 

550 

MAARİF VEKÂLETİ 

659 Ulusal dil ve tarihimizle ilgili eserlerin veya1 eski yazmalar 
ve eski metinlerin satın- alınması, basılması, telif ve tercüme 
ettirilmesi ic.in lâzım gelen her türlü masraflar 3 200 
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Muhassasatın nevi Tenzil edilen Zammedilen 

Harf inkilâbı onuncu yıl dönümü sergilerinin hazırlık, kur
ma, sevk, nakil, teşhir ve trfnzimi için icabeden her türlü te
sisat ve eşya ile sergi için satın alınacak kitab, dergi vesair 
basmıaların bedelleri, sergi memur ve müstahdem ücretleri, 
seyyar kitab sergisinin her türlü masrafile bu sergide buluna
cak memurların ve harf inkilâbı sergisi işleri için merkeze ge
tirilecek veya merkezden icabeden yerlere gönderilecek me
murların harcırah ve yevmiyeleri, sergi dolayisile neşredilecek 
kitab, broşür, katalok, afiş ve sairenin hazırlama, tabı ve neşir 
masrafı 1 ^ ^ ^ 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibnce verilecek 
tekaüd ikramiyesi 2 66S 
3335 sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 2 668 

YEKÛN 42 318 42 318 

-*•»-
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