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REİS — Celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Zaptı sabık hulâsası okunacaktır: 

Yetmişbeşinci içtima 

11 Mart 1341 Çarşamba 

Birinci Celse 

İsmet Beyin tahtı riyasetlerinde inikat ederek zap
tı sabık hülâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide ait 
oldukları mahallere havale olundu. İrtica harekâtının 
ret ve takbihi hakkındaki telgrafnamelere lâzım gelen 
cevapların itası tensip edildi» Kapatılan bazı gazete
lere dair Erzurum Mebusu Rüştü Paşa ile Ankara 
Lisesinde yapılan tahribat hakkında Sivas Mebusu 
Rahmi Beyin suallerine Dahiliye Vekili Cemil ve Ma
arif Vekili Hamdullah Suphi beyler tarafın
dan verilen cevaplar istima olundu ve müteakiben 
Nafia Vekâleti bütçesinin müzakeresine geçildi ve bir 
müddet ceryan eden müzakereden sonra fasıllara, ge

çilerek mevcut fasıllardan 15 fasıl müzakere ve bun
lardan 247 nci fasıl tadilen, 250 nci fasıl tashihen ve 
diğerleri aynen kabul edildiği gibi A/258 namiyle 
bir fasıl da ilâveten kabul olundu. Bu meyanda inşa
sı mukarrer demiryolları için muktazi tahsisatın Mu
vazenei Umumiye kanununda bir madde ile tespiti 
hakkındaki teklifler de- esas itibariyle kabul edildi. 
Badehu teneffüs için celse tatil edildi. 

İkinci Celse 

İsmet Bey tarafından kuşat edilerek Nafia Vekâ
leti bütçesinin müzakeresine devam ve 262 nci fasıl 
aynen kabul olunduktan ve 263 ncü fasıl bir müddet 
müzakere edildikten sonra Perşembe günü içtima edil
mek üzere celse tatil olundu. 

REİS — Zaptı sabık hülâsası hakkında mütalâa 
yok. Aynen kabul edilmiştir efendim. 

396 — 
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2. — EVRAKI VARİDE : 

Lâyihalar 
1. — tienup ve cenubu şarki hudutlarının setir 

ve muhafazasını temin için iki hudut taburunun 1 
Mart 1341\ bidayetinden itibaren teşkiline mezuniyet 
verilmesi hakkında kanun lâyihası (1/646) 

(Muvazjenei Maliye Encümenine) 

Mazbatalar 
1. — %rzurum Mebusu Rüştü Paşa ve rüfekası-

nın, damızlığa ve çifte elverişli hayvanatı bakariye 
vesairenin Sureti muhafazası hakkında 1 Nisan 1334 
tarihli kanonun ilgasına dair (2/437) numaralı tek
lifi kanunisi ve Ziraat Encümeni mazbatası. 

(Ruzna^neye alındı) 

Tezkereler 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk hükümeti 

arasında \münakit ahitname Arnavutluk Meclisi 
Müessesanbıca tasdik edildiği cihetle bu baptaki mu
ameleyi tasdikiyenin sürati ikmali hakkında Başve
kâlet tezkeresi. (3/392) 

(Haricice Encümenine) 

2. — Müsakkafat Kanununun 22 nci maddesiyle 
Tahriri U^numî Nizamnamesinin 88 nci maddesinin 
tefsiri hakkında Başvekâletten mevrut tezkere (3/393) 

(Kavanîni Maliye Encümenine havale edildi) 

! Evrakı Saire 
1. .— İrtica harekâtının ret ve takbihi hakkında 

Alucra, Avanos, Alaca, İzmir, Balâ, Pazarcık, Pa
pazlık, Zaj>a, Seydişehir, Koçhisar, Keçiborlu, Manav
gat'tan mevrut telgraflar. 

REİS 4- Bunlara Divanı Riyasetten münasip ce
vaplar yazılacaktır. 

/. — 
man Beye 

(İkinci 

Azayı Kiram Muamelâtı 
Elâziz Mebusluğuna intihap olunan Süley-
^ait intihap mazbatası. 
şubeye veriyoruz.) 

Ankara'da 

2. — (Şiresun Mebusu Hacim Muhittin Beyin ha
rekâtı askeriye mıntıkası İstiklâl Mahkemesi Riyase
tinden istidasını mutazammın telgraf. 

REİS -t- Okunacak : 

Türkiye Büyük Millet 
Celilesine 

Meclisi Riyaseti 

VilâyatJL şarkiye İstiklâl Mahkemesi Riyasetine in
tihap buy^ırulduğuma dair olan 9 . 3 . 1341 tarihli 
telgrafnamjeyi Riyasetpenahileri cevabıdır. 

Ankara'da iken de arz eylemiş bulunduğum veç
hile birbuçuk aydan beri ayakta geçirdiğim grip has
talığı İzmir'de kesbi istidat etti, adeta müşkülâtla yü
rüyebildiğim cihetle ahvali sıhhiyem uzun seyyahat 
icrasına müsait değildir. Heyeti Celilelerinin hakkı 
acizanemde gösterdiği büyük ve tarihi teveccühe ar
zı şükran ve mahkemei mezkûre riyasetinden affımı 
istirham eylerim efendim. 

10 . 3 . 1341 
İzmir'de Karantinada Giresun Mebusu 

Hacım Muhittin 

3. — Çorum Mebusu Ferit Recai Beyin irtihaline 
dair zevcesinden mevrut telgraf. 

Okunacaktır : 
Müstaceldir. 

Ankara'da Türkiye Meclisi Millî Riyaseti Celile
sine. 

Zevcim Çorum Mebusu Ferit Bey bu gece vefat 
etmiştir. 

Kadıköyünde Osmanağa Mahallesinde 
Gaziosmanpaşa Sokağında 22 numa

rada merhumun zevcesi 
Kâmuran 

REİS — Efendim! Merhumun hatırasına hürme-
ten müzakereyi beş dakika tehir ediyorum. 

Takrirler 

/. — Çorum Mebusu Münir Beyin ve rüfekası-
nın Çorum Mebusu merhum Ferit Recai Beyin tah
silde bulunan mahdumlarının tahsil masraflarının 
hükümetçe tahtı temine alınması hakkında takriri. 
(4/179) 

REİS — Okunacaktır : 

Riyasti Celileye 
Mücadelei milliye iptidasından beri İstiklâli va

tan uğrunda mücahadei milliyede birinci ve ikinci 
Büyük Millet Meclisleri azalığında bulunarak feda-
kârane hizmeti vatanperveranesi sepkat eden Çorum 
Mebusu merhum Ferit Recai Beyin elyevm Macaris
tan'da Ziraat tahsilinde bulunan mahdumiyle İstan
bul'da hususî bir mektepe tahsil eden diğer mahdu
munun nimeti maariften mahrum kalmamak üzere 
ikmali tahsillerine kadar mesarifi tahsiliyelerinin hü-

— 397 -
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kümetçe tahtı temine alınması zımnında işbu temenni 
takririmizin Heyeti Celilede bilkabul Başvekâleti Ce-
lileye tevdi rica olunur. 

Çorum 
Münir 

Gaziayıntap 
Kılıç Ali 

Tokat 
Mustafa 

Şarkikarahisar 
Mehmet Emin 

Kütahya 
Ferit 

Muş 
Osman Kadri 

İzmir 
Mustafa Necati 

İstanbul 
Ali Rıza 

12 Mart 1341 

M araş 
Mithat 

Muş 
İlyas Sami 

Denizli 
Hasar Müfit 

Bolu 
Cevat Abbas 

Çorum 
İsmail Kemal 

Sivas 
Rasim 

Aydın 
Tahsin 

Bolu 
Falih Rıfkı 

Karahisarısahip 
Ruşen Eşref 

Amasya 
Rıza 

M araş 
Tahsin 

Bayazıt 
Şefik 

Saruhan 
Vasıf 

İzmit' 
Ahmet Münir 

Sinop 
Recep Zühtii 

Kastamonu 
Mahir 

Siirt 
Halil Hülki 

Van 
Hakkı 

Giresun 
Musa Kâzım 

Rize 
Fuat 

İzmir 
Kâmil 

REİS — Münasipmi efendim? (Münasip sesleri.) 
MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Reis Be

yefendi! Bu takrir, temenni mahiyetinde değildir; 
bilkabul Heyeti Vekileye havale edersiniz. 

REİS — Efendim! Heyeti Celilenin reyini aldım, 
-T 

kabul buyurdular. Bittabiî o yolda havale edeceğiz. 
(Pekâlâ sesleri.) 

MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — 1341 senesi Muvâzenei Umumiye Kanunu 
Lâyihası ve Muvâzenei Maliye Encümeni Mazbatası : 
(1/506) 

A) NAFIA VEKÂLETİ BÜTÇESİ : 

REİS — Efendim! Ruznamemizde bulunan Nafia 
Vekâleti Bütçesinin 263 ncü faslının müzakeresine 
başlıyoruz : 

Malumu âliniz bu faslın müzakeresi cereyan et
miş ve başka söz alan kalmamış, bir de kifayeti mü
zakere takriri verilmişti. Fakat ekseriyet olmadığın
dan reye vaz edilmişti. 

Şimdi reye koyuyorum. 
- TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efen

dim! Nafıa Vekili Beyden sualim var. 
REİS — Takrir okunsun, badehu efendim. 

Riyasete 
Faslın müzakeresi kâfidir. Reye konulmasını tek

lif eylerim. 
Erzurum 
Rüştü 

REİS — Bundan sonra efendim iki takrir var. 
Birisi Trabzon Mebusu Muhtar Beyin, diğeri Erzin

can Mebusu Sabit Beyindir. Muhtar Beyefendi geçen 
içtimada takrire ait noktaı nazarlarını izah ettiler. 
Takririnde; 263 üncü faslın birinci maddesinde bu
lunan 270 bin liradan kırk bin lirasının Erzurum 
Ovasındaki Karasu mecrasının tathiriııe tahsis olun
masını teklif ediyorum. Temenni mahiyetindedir. 
Binaenaleyh Vekâletin bu yoldaki vazaifi meyanıhda 
olduğu için bu Vekâletin taktirine muhavveldir, Ve
kâlete havale ediyoruz. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim! Bu ama-
liyata zaten başlanmıştır. Yanız Hükümet tasvip etsin. 

REİS — Evet efendim! Sonra Sabit Bey de tak
ririnde meni haşarat fashndaki iki yüz yetmiş bin 
liradan otuz bin lirasının Erzincanın Vazkirt çayı 
bendlerinin inşasıyle haşaratın menini teklif ediyor. 
Bu da temenni mahiyetindedir. Binaenaleyh Vekâle
tin vazaifi esasiyesi meyanındadır. Bunu da Vekâlete 
tevdi ediyoruz. Efendim! Başka mütalâa kalmamıştır. 

NAFİA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY 
(İstanbul) — Müsaade buyurunuz. Efendim! Evvel
ce, yani bu bütçe yapıldığı zaman Aşar Kanunu 
mevcuttu. Halbuki aşar kalkınca tabiidir ki bu sula-

_ 398 — 
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ma ücretinjde bu nispet bulunamıyacaktır. Binaena
leyh arazilin sahası üzerinden ücret almak lâzım 
gelecektir ki bunun için de mühendis lâzımdır. Onun 
için müsaadenizle bütçeye bir miktar zammını rica 
edeceğim. Sonra efendim evvelce bir ziraat memuru 
vardı, yine mevcuttur. Halbuki bu sene sehven kon
mamıştır. Elde on binden fazla ağacımız vardır. Tah
kime vesaifeye yarar. Onun için şurada yapılan he
sapta 263 üncü fasla mühendis ve memurlara veril
mek üzere (1 620) liranın zammını teklif edeceğim. 
Konya ovası sulama idaresi memurin ve müstahde
min maddesine - ki ikinci maddedir - 1 620 lira ilâ
vesinin kabulünü teklif ediyorum. Tahsisatı fevka
ladesi de ayrıca faslında ilâve olunacaktır. 

REİS -<- Ne kadar teklif ediyorsunuz? 

NAFÎA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY — 
1620 lira efendim. 

REİS -t- Encümenin mütalâası var mı? 
MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ NAMI

NA ŞEFİK BEY (Trabzon) — Encümen kabul edi
yor efendim. 

REİS — Yekûn ne ediyor? 
ŞEFİK BEY — (448 764) lira. 

REİS"4- Şu halde ikinci madde (13 746) oluyor 
faslın yekunu 448 764 lira oluyor. Başka mütalâa yok
tur. Faslıı^ yekûnunun bu suretle kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir |efendim. 

Fasıl Lira 

263 A Mersin Limanının keşfiyat ve inşaat 
maaş ve masarifi 50 000 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Takririmiz vardır. 
REİS — Pekâlâ, başka mütalâa var mı? 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Bu 

(263 A) f ıslı dolayısıyle görüyorum ki limanlar su 
işleri şubesine ithal edilmiştir. Halbuki evvelden 
beri limanlar Demiryolu İdaresine merbut idi. Li
man ile demiryolları ayrılamaz. Çünkü her liman de
miryollarının mühteha istasyonudur. Münteha kıs
mıdır ve muameleleri o şekilde ceryan eder bu 
hususta Vjekil Beyefendinin noktai nazarını anla
mak istiyorum. Bu su işlerine limanlar niçin nakle
dilmiş?... 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Efendim! Limanların mahiyeti mahsusa-
sı vardır. Ne demiryoluna merbuttur, ne de şehrin
dir, yahut bunların heyeti mecmuasının bir münte-

hasıdır. Binaenaleyh şu daireye bu daireye mer
but olması hepsi için varittir. Turuku maabir ida
resine de raptedilebilir. Sonra şehrin müessesatı ile 
alâkadar olan daire en ziyade Nafıa dairesidir. 
Oraya da raptedebiliriz. Demiryollarına da raptede
biliriz. Bu hususta bendeniz de Vekâlete geldiğim
de limanlar, Demiryollar Müdüriyetine merbut büt
çeyi de tertip ederken onu yine demiryollarına rap
tetmişler. Fakat Demiryollar Müdürü bendenize 
dedikr bu hususta limanları başka bir idareye rap
tederseniz ben daha ziyade memnun olurum. Bi
naenaleyh alâkadar olan müdürü böyle arzu ettiği 
için ben kendim reyimi ona verdim. Onun için bura
ya konuldu. 

AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — Müsaa
de edermisiniz bir sual ̂ soracağım. Böyle olursa ida
rede müşkülât olur. Meselâ bir misal söyleyeyim: 
Haydarpaşa limanı denilince o limanın bütün müş
temilâtı kendisinin imtiyazı dahilindedir. Meselâ Hay
darpaşa istasyonu, hatta bütün liman idare altında
dır, eski istasyon hatırımdadır, ta yukarıdadır. Ta 
yukarıya kadar olan demiryolunun hududu şimdi ica-
bederki; vagonun iki tekerleği liman hududunda 
kalıyor. Onun için hangi komiser bu işe bakacak
tır soruyorum? İki imtiyazlı meselede şimendife
rin üstündeki idare başkadır diğeri başkadır. İda
re de intizam olmak için limanlarla şimendifer bir 
arada kalırsa aynı komiserlerle aynı - memurlarla 
idare edilebilir. İstirham ediyorum bunu nazarı itiba
ra alsınlar, 

NAFİA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Bendeniz arz ettim. Bu hususta bitarafım 
her üçüne de verilebilir. Buyurdukları misal yalnız 
Haydarpaşa hattı içindir. İzmir'e iki demiryolu geli
yor, üç tana de gelebilir. Binaenaleyh bu da şehirle 
alâkadardır. Şehrin müessesatı ile alâkadar olan Na-
fia Vekâletidir. Binaenaleyh filan demiryolu filan 
demiryolunundur diyemez. Buyurduğunuz Haydar
paşa için yapılmıştır ve ekseriya imtiyazat verir
ken hiçbir vakitte biz liman imtiyazını da demir
yolu idaresine vermek istemeyiz. Mecbur olursak 
demiryollarından ayrı bir imtiyaz veriyoruz. Liman
ların mahiyeti mahsusası demiryolunun münteha is
tasyonu değildir. Vakıa münteha istasyonudur bir 
hadde kadar, fakat kendisinin malı değildir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Anlatamadım, imti
yaz o demiryolunun üzerinde olması değildir. Vekâ
leti âliyenizin bu demiryolu işine bakan dairesi li
mana da bakarsa iş daha suhuletle olur. Çünkü ken-
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dişine merbut bir memuru ile baktırabilir. Yine im
tiyazları ayrı ayrı olsun, Nitekim Haydarpaşa istas
yonunun limanlarının imtiyazları ayrıdır. Lâkin De
miryolları Müdüriyeti Umumiyesine merbut bir ko
miser onlara bakabilir. Halbuki su yollarına ait şu
be büsbütün başkadır, iki ayrı şubenin müşterek 
bir komiseri olamaz. Onun için nazarı dikkatinizi cel-
bettim. Mamafih meselenin uzun uzadıya müzake
reye tahammülü yoktur. 

NAFİA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Efendim! Bu hususta tamamiyle bitarafım. 
Demiryolları Müdüriyeti, Limanlar İdaresine ben
den al, dedi. Bendeniz de hiç kimseyi sıkmak taraf
tarı değilim. O istemem deyince niçin ona fazla bir 
yük tahmil edeyim? Bundan başka Demiryolları Mü
düriyeti Umumiyesi de yalnız bu vazife ile de uzun 
boylu iştigal etmeli ve ihtisas peyda etmelidir. Bi
naenaleyh Heyeti Celileniz kabul ederse yine Li
man İdaresini buraya raptederiz. Henüz esaslı tes
pit edilmiş bir şey yoktur. Müdür bu şekilde istediği 
için ben de böyle yaptım. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim! 
Geçen gün sorduğum sualler meyanında bazı sual
lerimin cevapsız kalmış olduğunu görüyorum. Ci
han Harbinde epeyce ders aldık. Ormanlarımızdan 
bile eser kalmadı. Şu halde Ereğli limanı için ne dü
şünüyorsunuz? Bartın limanı içinse bütçeye bir şey 
konmamıştır. Ereğli kömür havzasının ehemmiyeti 
malûmdur. Onun için bu her iki liman hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Diğer cihetten asıl sualim, üçe 
ayrılmış olan Nafia siyasetidir ki, evvelce de arz et
miş olduğum veçhile Kara, ırmak, deniz siyasetle
ridir. Bunların mahallî tatbikatı için ne düşünüyor
sunuz? 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Hilmi Bey! 
Vekil Bey bunlara cevap vermişlerdi. Fakat siz bu
lunmadınız. 

NAFİA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Efendim! Bunların bir kısmına cevap ver
miştim. Yalnız zannedersem bir şey noksan kalmış
tır ki o da, malî siyasetiniz nedir, şeklinde olan sual
lerdir. Bu sual hakikaten esaslıdır. 

REİS — Bu fasılda malî siyaset mevzubahis de
ğildir. Madde, Mers'in limanıdır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Reis Bey! 
Soruyorum. Bunu Hükümet mi yaptıracak, yoksa ser
mayedarlara mı yaptıracaktır? 

REİS — Nafia Vekâleti bütçesinin heyeti umu-
miyesinde ki suallerinizin cevaplarını Vekil Bey ver

mişlerdi. Siz dinlememişsiniz! Binaenaleyh madde
nin mevzuu Mersin limanıdır, başka bir şey değil
dir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Reis Bey! 
Benim de sormak istediğim bu... ? 

Mersin Limanı deniliyor da, niçin Ereğli, Amasra 
limanları denilmiyor ve niçin bütçeye bunlar konul
mamış? Sormak istediğim cihet budur. Bu limanları 
kendi parasiyle yaptıracaksa bütçeye para koysun. 
Benim anlamak istediğim malî mesele işte budur. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs-
tabil) — Bu gibi müessesat için bütçeye bir para 
koymak tabiîdir ki evvelemirde bütçenin müsaade
sine tabidir. Biz bütçenin müsaadesini göremedi
ğimiz içindir ki Ereğli vesair limanlar için bir şey 
koymadık. Bu böyle olmakla beraber Ereğli limanı 
yapılmayacak değildir. Hatta Ereğli limanı ve Ereğ
li'nin Ankara'ya bağlanması bu memleketin en bü
yük siyasetidir. Onu geçen defa da arz ettim. Çün
kü her ne suretle olursa olsun gerek hali harpte ve 
gerek hali sulhte kömür ocakları mutlaka Anado
lu'nun orta yerine bağlanmalıdır. Meclisi Âlinize bir 
ufak malûmat olmak üzere onu arz edeyim ki ev
velce bu kömür meselesiyle mezcedilmek üzere, Ereğ
li limanı buraya raptedilecek bir şubeyle Bolu'ya, 
oradan Adapazarı'na raptına ait hattın yapılması 
için bir müzakere geçmişti. Ancak müzakere daha 
hitama ermedi. İhtimal ki bunu intaç ederiz. O va
kit mesele hallolur. Buyurdukları en mühim sual; 
memleketin malî Nafia siyaseti hususundaki sualle
ridir. Öyle zannediyorum ki onu bütçe ile gösteri
yoruz. Dışardan sermaye gelmedikçe biz kendi işi
mizi kendimiz yapacağız. Fakat sermaye gelmezse 
kendi işimizi yapmıyacağız demek hiç bir zaman 
mevzubahis olamaz. Hiç bir millet yoktur ki hariç
ten gelen sermayeyi kabul etmemiş olsun ve sermaye 
istemesin. Bilhassa bizim memleketimiz de âmili is
tihsal olan arz, say mevcut iken sermayeyi bulama
yız diyerek servet istihsalini terk edemeyiz ve etme
yeceğiz, binaenaleyh gelen sermayeyi de burada 
kabul edeceğiz ve Meclisi Millinin de bu hususa mut
main olduğuna bendeniz kaniim. Vakıa bu kürsüden 
Hasan Beyefendinin buyurdukları gibi tek tük sözler 
söyleniyor ve sermaye •, ürkütülüyor. Fakat maksat 
hakikatte sermayeyi ürkütmek değildir, ihtimal ki 
sürçü lisan vaki oluyor. Sermayeye karşı söyleniyor. 
Fakat o, sermayeye değil, o eşhasa ait olan sermaye 
meselesidir. Burası hiç bir zaman sermayeye düşman 
değildir. Sermayeye düşman demek; bu Meclisi 
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Milliye isnattır ki böyle bir şey yoktur. Binaenaleyh 
sermaye g< sidikçe onlarla iştirak edeceğiz. Nitekim 
ufak tefek bazı işler yaptık ve bazıları da başlıyacak-
tır. 

TUNALI HlLMt BEY (Zonguldak) — Teşekkür 
ederim. 

REİS -H Efendim! Başka mütalâa yoktur. Fasla 
ait iki takri|r varmış, okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
19 Nisan 1340 tarihli ve 489 numaralı Kanunla 

esasen ikmali inşaatı için muktezi tahsisatın heyeti 
mecmuası kabul edilmiş olan Mersin Limanının ber-
mucibi kanun inşaatında icap eden faaliyetin temini 
için bu sene Nafia bütçesinin 263 (A) faslına mevzu 
tahsisatın 500 000 liraya iblağını arz ve teklif eyle-

Gaziayıntap 
Ahmet Remzi 

Kayseri 
Doktor Halit 

M araş 
Necip 
M araş 

Abdülkadir 
Dersim 

Ahmet Şükrü 
Karahisar 

Musa Kâzım 
Bolu 

Şükrü 
Antalya 
Rasih 

Kângırı 
Rifat 

Erzurum 
Münir Hüsrev 

Kozan 
Ali Sahip 

Ordu 
İsmail 
Denizli 

Necip Ali 
Canik 

Süleyman Necmi 
Amasya 

Nafiz 
İstanbul 

Ahmet Hamdi 

Adana 
İsmail Safa 

Kayseri 
Ahmjet Hilmi 

Nİardin 
Abdjtilrazzak 

rahisar 
ît Ulvi 
ingin 

Yu^uf Ziya 
Gjiresun 
Tahir 

Eİtuğrul 
Ahrket İffit 

Rize 
Ali 

Trabzon 
Rahmi 

Karajıisarışarki 
İsmail 
İçel 

Mehmet Emin 
Canik 
Nafiz 

Mardin 
Derviş 

N Malatya 
Mahmut Nedim 

C : 1 

Eskişehir 
Abdullah 

Sivas 
Ömer Şevki 

Urfa 
Yahya Kemal 
Gaziayıntap 

Şahin 
Niğde 
Ata 

Gaziayıntap 
Ferit 
Urfa 
Refet 
Sivas 

Muammer 
Biga 

Mehmet 
Çorum 

Mustafa Lütfi 
Tokat 

Hacı Kâmil 
Şarkikarahisar 
Mehmet Emin 

Ordu 
Hamdi 

Konya 
Tevfik Fikret 

Erzurum 
Raif 

Erzurum 
Ziya 
Van 

İbrahim 
Karesi 

Osman Niyazi 
Canik 

Talat Avni 
Aksaray 

Neşet 

Bolu 
Mehmet Vasfı 

Konya 
Naim Hazım 

Muş 
llyas Sami 

, Zonguldak 
Yusuf Ziya 

Karahisarısahip 
Kâmil 
Urfa 

Şeyh Saffet 
Urfa 

Ali Fuat 
Diyarbekir 

Cavit 
Sivas 

Rahmi 
Giresun 
Kâzım 

Kırşehir 
Yahya Galip 

Kângırı 
Talat 

Ankara 
İhsan 

Konya 
Fuat 

Antalya 
Ahmet Saki 

Ergani 
İhsan Hamit 

Bolu 
Mehmet Vasfi 

Hakkâri 
Nazmi 

Aksaray 
Vehbi 

Aksaray 
Besim Atalay 

Riyaseti Celileye 

Karadenizin fırtınalı zamanlarında kısmen tabiî 
bir mahfuziyeti haiz olması hasebiyle fırtınadan ka
çacak vapur ve gemileri muhafaza eden Amasra li
manına'dalga kıran aksamı ilâvesiyle ufak bir liman 
inşası Harbi Umumî iptidalarında kararlaftarılmış 
ve yüz bin altın lira sarfıyla doksan metrelik bir 
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dalgakıran inşa edilmişti. Gerek bu inşa edilen 
kısım ve gerek 9, 10 metrelik bir kısmı ikmal edebil
mek üzere sahilde ihzar edilmiş olan yüze yakm blok 
vesair malzemeyi tesiratı havaiye ve dalgalar tahrip 
etmektedir. Bu suretle bir taraftan sarf edilmiş olan 
bir buçuk milyon lira mahvü heba olmakta olduğu 
gibi inşaatı iltilzam eden ihtiyaç ve tehlike de baki 
kalmaktadır. Halbuki ancak iki yüz bin liralık cüzî 
bir para sarf edildiği takdirde, malzemei mevcudenin 
istimaliyle vücuda getirilecek kısım; hem ufak bir 
liman meydana getirmiş olacak ve hem de bu kadar 
para ve emek havaya gitmemiş bulunacaktır. Bina
enaleyh 263 ncü fasla Amasra limanı tamirat ve ik
mali inşaatı için iki yüz bin lira ilâvesiyle bu nafi 
işin de hazyizi husule getirilmesini teklif ve rica ede
riz. 

Zonguldak 
Halil 

Bolu 
Cevat Abbas 

Muş 
İlyas Sami 

Kırklareli 
Doktor Fuat 

Siirt 
Mahmut 

Sinop 
Recep Zühtü 

Sivas 
Rahmi 

Urfa 
Ali Fuat 

Kastamonu 
Mahir 
Muş 

Osman Kadri 
Aydın 
Tahsin 

Kocaeli 
İbrahim Süleyya 

Çorum 
İsmail Kemal 

Saruhan 

Siirt 
Halil Hülki 
Zonguldak 
Yusuf Ziya 

11 Mart 1341 
Zonguldak 

Tunalı Hilmi 

Maraş 
Mitat 
Bozok 
Avni 
Bolu 

Şükrü 
İzmir 

Necati 

Bolu 
Falih Rıfkı 

Tokat 
Mustafa 

Karahisarısahip 
Ruşen Eşref 

Amasya 
Rıza 

Mersin 
Niyazi 

Kütahya 
Rağıp 

Kocaeli 
İbrahim 

Gaziayıntap 
Şahin 

Bayazıt 
Şefik 

Karahisarışarki 
Mehmet Emin 

Van 
Hakkı 

Denizli 
Mazhar Müfit 

Rize 
Fuat 

Konya 
Refik 

Kângırı 
Rifat 
Maraş 
Tahsin 
Konya 

Mustafa 
Elâziz 

Muhittin 
Diyarbekir 

Cavit 
Elâziz 

Hüseyin 

Kastamonu 
Halit 
İzmir 
Münir 

Giresun 
Kâzım 
İzmir 
Kâmil 

Antalya 
Rasih 
Van 

Münip 
Mardin 
Necip 

Diyarbekir 
Mehmet Nuri 

îstanbul 
Hakkı Şinasi 

Kângın 
Talât 

REÎS — Efendim! Niyazı Bey ve rüfakasının tak
riri zaten kanunî olarak bütçenin 263 ncü A faslını 
teşkil eden Mersin limanının inşaatı maaşat ve masa-
rifatına tefrik edilen «50» bin liranın «500» bin lira
ya iblağını talep etmektedir. (Maliye Vekili nediyor 
sesleri) Takrir 50 imzayı mütecavizdir. Şimdi Muva-
vazenei Maliye Encümeni ile Maliye Vekilinin müta
lâasını almak lâzımdır. Bu hususta ne buyuruyorlar? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Heyeti Celileyi; böyle takrirler dolayisiyle 
beyhude yere tasdi ediyorum. Böyle takrirler üzerine 
Vekâletinizin elinde miktarı Heyeti Celilenizin elinde
ki varidat bütçesiyle malum olan paradan başka bir-
şey yoktur. Bunun üzerine vaziyeti maliye hakkında 
yeniden maruzatta bulunmaya hacet bile görmüyo
rum. Böyle olmakla beraber bütçenin nihayetini alın
caya kadar daha bu kabil bir çok takrirler gelecektir. 
Fakat arz ettiğim gibi vaziyet gayet sarihtir ve bunu 
gayet açık olarak evvelcede söyledim. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Yekûnu açık ola
rak söylemediğiniz için teklifler vaki oluyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Efendim! 
Biraz evvel arz ettiğim gibi Vekâletinizin elinde mik
tarı, Heyeti Âliyece malum olan paradan gayrı bir pa
ra yok ki, bütçe açığına inzimam suretiyle tensip bu
yuracağınız bu hidametin icrasını temin edebileyim. 
Bunların neticesi gayet vazıhtır. Tensip buyuracağı
nız şeyi kanuna koyacağız, sene nihayeti gelecek, bu 
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iş niçin yabılmadı? diyeceksiniz. Biz de para yoktu ki 
yapılsın diyeceğiz. Vekili aidine niçin yapmadınız di
ye sorulaca[k, Vekil de, efendim! Ne yapayım Maliye 
Vekili paraj vermedi ki, bu emrinizi infaz edeyim di
yecek. Nihayet niçin Maliye Vekili para vermemiş di
ye sorulacajk, bendeniz de param yoktuki emrinizi in
faz edebileyim, diyeceğim. Binaenaleyh en doğru söz 
budur. 

Bendenize, karşılığı olmayan hizmet için para ya
ratmak gibi, kudretim dahilinde olmıyan birşeyi tek
lif etmezsinjiz zannındayım. Onun için bu gibi takrir
ler hakkıncja maruzatta bulunmak lüzumunu hisset
miyorum. Arz ettiğim gibi bütçenin nihayetini ele alın
caya icadarj daha böyle bir buçuk milyon lira kadar 
zaman için teklifler gelecektir. Heyeti Celileniz ise her 
türlü maluıpatı haizdir. Bunu bildiğiniz halde, yapı
lan teklifler^: «Evet kabul ettim yapılacaktır.» dersem 
bittabiî inahmıyacaksınız. (Handeler) Bendeniz de 
Mebus sıfatiyla oturduğum yerden bir Maliye Vekili 
çıkıpta bu işi yaparım derse yüz de bir ihtimalle buna 
inanmam. Efğer siz inanmak istiyorsanız bendeniz size 
inandıracak i cesareti kendimde görmiyorum. 

RElS — Efendim! Diğer takrir de, 263 ncü A fas
lına Amasra! limanının tamirat ve inşaatı masrafı ser-
levhasıyle 200 bin lira ilâvesine dair elli küsur imzalı 
takrirdir. 

NÎYAZt BEY (Mersin) — Efendim! Heyeti Celi-
leye geçen s^ne ve bu defa bunun esasatı hakkında iza
hat arz etti]»im için sizi tasdik etmiyeceğim. Yalnız 
Maliye Vekili muhteremi Hasan Beyefendinin bütçe 
hakkında bugünkü mütalâası biraz geç kalmıştır. 
Zannederim | bundan evvel daha birçok teklifler yapıl
mıştır. Onla? hakkında hiçbirşey söylememişlerdir. 

MALÎYfl VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hepsi hakkında söylemişimdir. 

NÎYAZt BEY (Devamla) — Geçen sene tsmet Pa
şa hazretleriyle bu husus hakkında görüştükten sonra, 
îsmet Paşa hazretleri Nafia ve iktisat Vekilleriyle gö-
rüşmekliğimizi söylemişti. İkisi de beraber idi. O va
kit Nafia Vekili olan Muhtar Beyefendi ile beraber 
olan Hasan Şeyefendi, bir hatıra olarak arz edeyim, 
demiştiki Trabzon limanı olmazsa ben Trabzona na
sıl girerim dlemişti. Trabzon limanının tahsisatını da 
kabul ettik Hasan Beyefendi! 

MALÎYEİ VEKİLİ HASAN BEY — Bendeniz-
ce hep birdiıj. Trabzon, Mersin limanı hepsi aynıdır. 
Ademi imkâna maruzdur. 

NİYAZİ [BEY (Mersin, devamla) — Hepsi esas 
itibariyle aynı müsmiriyeti ve aynı kıymeti haizdir. 

Hiçbirisini feda edemeyiz. Şunu da arz edeyim. Bizim 
noktaı nazarımız bütçeye mevzu olan tahsisatın sarfı 
ve bütçede mevcut olan mevadın hükümetçe ifasıdır. 
Bu bapta Maliye Vekili Bey bütçenin açığı ve noksanı 
vardır diyorlar. Varidat betçesini getirdiği vakit tet
kik eder ve diğerleriyle beraber nazarı dikkate alırız. 

REtS — Encümenin mütalâası varmı? 
MÜKERREM BEY (İsparta) — Muvazenei Ma

liye Encümeni namına Maliye Vekili Beyefendi söyle
diler. Biz de kendisine iştirak ediyoruz. 

REİS — Mersin Mebusu Niyazi Beyin teklifini re
ye arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın. Efendim! Tekrar reye vaz edeceğim. 

Efendim! Niyazi Beyin teklifini kabul buyuran
lar lütfen ayağa kalksınlar.. Oturunuz efendim. Ka
bul etmeyenler lütfen ayağa kalksın.. Kabul edilmiş
tir. 

Efendim! Halil Bey ve rüfekasının takriri vardır. 
HALİT BEY (Kastamonu) — Takrir de bendeni

zin de imzam vardır. Müsaade ederseniz bir iki kelime 
ile izah edeyim. 

Muhterem arkadaşlar! Bu Amasra limanı hakkın
da bendenizin iki üç ay evvel bir teklifi kanunim var
dı. Bendeniz Amasra limanından evvel İnebolu limanı
nın yapılmasını arzu ve tercih ederim. Tabiî vilâyeti
mizin iskelesidir. Fakat bendenizi Amasra limanının 
inşaasını teklife sevk eden saik şudur. Muhtasaran 
arz edeyim: Bu defa Kastamonuya giderken Bartın 
tarikini ihtiyar ettim ve Amasraya uğradım. Orada bir 
üssü bahrî vardır. Kumandanlık, Belediye vesaire var
dır. Bendenizi gezdirdiler Amasra limanı tabiî bir li
mandır. Görenler bilir. Karadeniz sahilinde bilhassa 
boğaz arasında en emin ve tabiî bir limandır. (1327) 
senesinde İstanbul hükümeti burada bir liman yapıl
masını (Veşepre) namında bir Fransız mühendise ha
vale etmiştir. Planı da yapılmış. Takriben 80 metresi 
tam mendirek olarak ikmal edilmiştir. Miktarını bil
miyorum. Fakat belki bu günkü para ile altı yediyüz 
bin lira sarf edilmiştir. Memlekette araya Harbi Umu
mî girmiş ve haliyle bu liman kalmıştır. Sonra yirmi 
metre kadar kısmının temeli atılmış ve denizin yirmi 
metre kadar fevkine çıkılmıştır. Sonra 89 tane blok 
hazırdır, sahilde kumlar üzerindedir. Bir macuna ile alıp 
oraya getirmek lâzımdır. 

Orada bendeniz tahkik ettim. Orada Üssü 
bahrî kumandanı olan Celâl Bey - ki kendisi 
geyve köprüsünün ayaklarını yapan zattır. Diyordu 
ki: «Kendi efradım arasındaki ustalardan istifade et
mek şartiyle bana yüz bin lira verirseniz ben ikmal 
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ederim ve imza veririm.» Onun için bu kadar para sarf 
edilmiş, denize dökülmüş, bunu yarım bir halde bı
rakmaya vicdanım razı olmadı. Onun için bu teklifi 
kanunide bulunmuştum. Gerçi Nafia Vekâleti proje
sinde fazla paraya ihtiyaç gösteriyor. O keşif, sahil
de rıhtım vesaire yapılacağına göredir. Halbuki men
direk vesaireleri için nihayet 200 - 250 bin lira bir 
para ile maksat hasıl olur. Bu kabul buyurulursa yarı 
kalmış olan şey kısmen ikmal edilmiş olacaktır. Ka
rar Heyeti Celilenize aittir. 

NAFIA ENCÜMENİ REİSİ MUHTAR BEY 
(Trabzon) — Mesele Nafia Encümenindedir. Müsaade 
ederseniz Encümen namına izah edeyim. Amasra li
manının teklifi kanunisi Nafia Encümeninden geçmiş
tir. Arkadaşlar! Amasra limanının ehemmiyetini Ha-
lit Bey izah etmişlerdir. Hakikaten mühim bir liman
dır. Meşrutiyette imparatorluk hükümeti bunun in
şasına başlamış ve kısmen yaptırmıştır/Lâkin bu gün 
öyle bir vaziyet karşısında bulunuyoruz ki bu limanın 
ikmali için daha beş yüz bin lira lâzımdır. Halit Beyin 
buyurduğu gibi 90 blok vardır. Fakat 90 blok dör
der metre mükaptan 4x9= 36 eder, yani 36 metre mü-
kabı birşeydir. Bu limanın inşası için 85:90 blokun 
inşaası o kadar ehemmiyetli birşey değildir. Nafia 
Encümeninde bu teklifi kanuniyi mühim gördük. 
Bunun üzerine bu meseleyi tekkik ettik ve bu limanın 
bu sene bütçesine ithaline taraftar olduk. Ve miktarı 
hakikisini bütçeye koymak için evrakını Nafia Vekâ
letinden istedik. Evrakı Keşfi yede (60) bin altın para
nın lâzım olacağına dair sarahat mevcuttur. (60) bin 
altın, bu günkü galayı esara göre bire on ilâve edi
lirse, 600 bin lira lâzımdır. Neyse, biz asgarî olarak 
500 bin lira diyelim. (500) bin lirayı bu senenin bütçe
sine tahmil etmek mümkünmüdür, değilmidir diye 
Encümen tereddüt etti. O veçhile Muvazenei Maliye 
Encümenine bu sene bunun kabulü caiz olamıyacağı-
nı söyledik. Onunla beraber Nafia Encümeni buna 
göre hareket etti. Bendeniz lâzım olacak parayı biliniz 
de ona göre karar veriniz diye maruzatta bulunuyo
rum ki lâakal bunun ikmali için beş yüz bin lira lâ
zımdır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Mersin li
manını elli bin lira ile bitirebilecekmisiniz? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Mersin limanı için 
on iki milyon lira lâzımdır. 

TUNALI HtLMÎ BEY (Devamla) — Mersin li
manı için lazım olan on iki milyon lira yerine bütçeye 
elli bin lira koymuşsunuz. Bu parayı denize atmak 
değilmidir? İki yüz bin lira Amasra limanı için bu se-
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ne sarf ederseniz pek büyük bir iş görmüş olmayacak-
mısınız? Milyonların deniz dibine çökmesine razı ola-
cakmısınız? Gemilerin batması dolayısıyle insanların 
selef olmasına mani olmıyacakmısınız? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Ben
deniz Amasra limanına para konmasın demiyorum. 
Nafia Encümeni namına Amasra limanının ehemmi
yetini ve bu liman için lâzım olan paranın miktarını 
arz ettim. 

Mersin limanı meselesine gelince: O vakit sırf adi.. 
Mebus sıfatiyla bendenize sual teveccüh etmez. Onun 
için cevap vermekte mazurum. (Mebusun adisi yoktur 
sesleri) Efendim! Encümen reisi sıfatıyla sual tevec
cüh eder. Yani adi tabirinden maksat fenalık değildir. 
(Handeler). Sıra Mebusu sıfatıyla sual teveccüh et
mez. (Handeler) 

REİS — Maliye Vekili Beyin teklifi veçhile; yeni 
inşaatı nafia için masarif atı esasiyenin bir kanunla 
tespitini usul ittihaz ederek Heyeti Celileniz kabul 
buyurdunuz ve bir iki takrir de kabul edilerek Mu
vazenei Umumiye Kanununa dercedilmek üzere Mu
vazenei Maliye Encümenine havale edildi. Muhtar 
Beyefendi de bu limanın ikmali inşaasının beş yüz 
bin liraya olabileceğini izah ettiler. Ya kanunu Nafia 
Encümeninden çıkarmalı veya kabul buyurulan usu
le tefikan Muvazenei Maliye Encümeni bunun için 
bir madde ilâve etmelidir. Eğer Heyeti Celileniz iki 
yüz bin liranın zammını kabul buyurursanız Muva
zenei Maliye Encümeninin dahi ona göre kanuna 
bir maddei mahsusa ilâve etmesi icap eder. Bu esas 
dahilinde Halil Bey ve rüfekasının teklifini reyi âli
nize vaz edeceğim. Bu sene için Amasra limanının ik
mali inşası için iki yüz bin lira teklif etmektedirler. 
Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın.. Kabul buyur-
mayanlar lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. Faslın 
maddesinin serlevhası şöyle olacak «Mersin Limanının 
keşfiyat ve inşaatı ile Amasra limanının tamirat ve in
şaatının ikmali maaş ve masarifi» 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim! 
(Mersin ve Amasra limanlarının) denilse daha muva
fık olur. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Efendim! Bütçeden 
maada bunun ayrı kanunu mahsusu vardır. 

REİS — Efendim! Takrirlerde tahsis edilen mik
tarlar farklıdır. Binaenaleyh bu takrirler bu fasla esas
tır. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Müsaade buyurun! 
Mersin limanı ayrı bir kanunla teklif edilmiştir. Onun 
ayrıca bir kanunu mahsusu vardır. Faslı da ayrıca ola
caktır. Yani birleşemez. 



î : 76 12 . 3 , 1341 C : İ 

REÎS -4 Efendim! Teklif bu fasla aittir. Heyeti Ce-
lile bu fasty ait olmak üzere nazarı itibare almıştır. 
Eğer Encürhen faslı ayırmak isterse ayrı olarak da gös
terebilir. Encümenin bir mütalâası varmı? 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA ŞEFİK BEY (Trabzon) — Efendim! Ayrı fas
la konabilir. Madem ki Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bir madde konulacaktır. Bütçede de ayrı fasıl
da olması cfaha iyidir. 

REİS - i Şu halde efendim! 263 ncü (C) faslı ol
mak üzere koyarız ki (C) faslının serlevhası «Amas
ra limanının ikmali inşaat maaş ve masrafı» olacak
tır. Bunu Muvazenei Maliye Encümeni dahi kabul 
ediyor. Muvafıksa bütçeyi o şekilde tashih edelim. 
Teklifi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lüjtfen el kaldırsın... Kabul edildi. Bütçe o 
suretle tashjh olunacaktır. Bu takriri de Muvazenei 
Maliye Encümenine tevdi ediyorum. 263 ncü (A) fas
lının yekûnu 500 bin lira olmuştur. Bu suretle faslı 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 263 ncü (C) 
faslı olarak 200 bin lira nazarı mütalâaya alınmıştır. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen e\ kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

263 B 

Lira 

Bursa, Kirmastı, Karacabey ve 
Manyas ovalarının sulanması ve 
suların meni hasarına ait keş-
fiyat ve ameliyat maaş ve 
masarifi 270 000 

REİS — 

el kaldırsın.. 
Fasıl 

Mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 

Kabul edilmiştir. 
Lira 

264 Müessesat ve Umuru mihahiye 
memurin maaşatı 1 680 

REİS —! Mütalâa var mı? Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın...) Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

265 Tahsisatı fevkalâdei şehriye 260 682 

REİS — :Bu faslı kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. 
edilmiştir. 

Kabul 

Fasıl 

26 A 

Lira 

REİS 

Memaliki şarkiyeye izam kılı
nacak memurini fenniyenin al
makta oldukları tahsisatı fev
kalâdelerine zamimeten verilecek 
tahsisat 54 000 

- Mütalâa var mı? 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim! Vilâyatı 
şarkiye de memurini fenniyenin noksanlarını ikmal 
etmek lâzımdır. Efendim! Memurların yalnız maaşı
na zam yapmakla maksadın tamamiyle temin edile
ceğine emin değilim. Mükellefiyeti Bedeniye Kanunu 
kabul edildiği için inşaat her mahalde başlıyacaktır. 
Binaenaleyh; memurini fenniyein vaktinde ikmâli lâ
zımdır. Onun için Nafia Vekili muhteremi Beyefen
dinin bu memur noksanlarını hariçten memur celbi, 
Erkânı Harbiye, İstihkâm Zabitan mütekaidininden 
temini vesaire suretiyle bu memurin noksanını ik
mâl etmesi lâzımdır. Koca bir vilâyatte bir mühen
dis vardır. O da en mühim vilâyetlerde... Binaenaleyh 
ne Mükellefiyeti Bedeniye Kanunundan istifade edi
lecektir, ne de turuku umumiyede yapılacak inşaat 
esaslı bir surette yapılabilir. Bu meseleyi ehemmi
yetli bir surette nazarı dikkate alsınlar. Vakit geçme
den evvel memurini fenniyenin ikmalini kendilerin
den rica ederim. 

NAFİA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İstan
bul) — Efendim! Paşa hazretlerinin tekliflerini geçen gün 
arz etmiştim. İhtimal ki kendileri o gün burada bu
ralarda bulunmadılar. Heyeti Celilenize maruzatta 
bulunurken arz etmiştim ki biz de mektepli mühen
dis olarak 188 kişi vardır. Mütekabini Erkânı Harp 
zabitanından ve İstihkâm zabitanından aldık. Bun
dan başka kondüktör namzeti diye lise mezunlarını 
da alıyoruz. Yani mektepten mühendis, kondüktör 
çıksın diye beklemiyoruz. Bu suretle işi uzatmıyo
ruz. Hemen memur tedarik etmekteyiz. Binaenaleyh 
teklifleri esasen yapılmaktadır. 

REİS — Başka mütalâa yoktur (54 000) lirayı ka
bul edenler lütfen »1 kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

266 Memurini mazule 13 000 
REİS — Mütalâa var mı efendim? 13 000 lirayı 

kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 
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Fasıl Lira 

266 A Telgraf ücreti 19 000 
REİS — Mütalâa var mı efendim? 19 000'i kabul 

edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim! Nafia Bütçesinin müzakeresi hitam bul
muştur. Bazı fasılların maddeleri hizasında maddelere 
konan tahsisatın muhtası lehini tavzih eden şerhler 
vardır. Bu şerhler; evvelce de arz ettiğim gibi, muta-
rıza dahilinde maddelerin hizasına yazılacaktır. Mu-
vazenei Maliye Encümeni teklif etmiştir. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Reis Beyefendi! Bazı 
yanlışlıklar vardır. Ezcümle Mersin limanının tefrik 
için tahsis edilen paraya dair olan şerh, çok gayrı 
vazıhtır. Ve maddede mevcut olan izahat, herhalde 
şerhden daha iyidir. Şerh, bazı tefsirleri, itirazatı ve 
bazı sui tefehhümü mucip oluyor. Evvelce emirde 
Divanı Muhabesai itiraz edecektir. 

RElS — Efendim! Encümence yazılan şerhlerin 
bilâhara maddelerin hizalarına işaret edilmesini Heye
ti Celile kabul etti. Binaenaleyh; Encümenin şerhle
rini, maddelerin hizalarına dercedeceğiz. Eğer tavzi-
hat yoksa, Encümen o şerhi tavzih ve tadil edebi
lir. 

NAFİA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Efendim! Bu tavzihat hakkında bendeniz 
de Heyeti Celileden bir şey istirham edeceğim. 

262 nci faslın birinci maddesi istikşafata aittir. 
Taşrada mürakipler tereddüt ediyorlar. Onun için bu 
262 nci faslı birinci istikşafat maddesine berveçhizir 
tavzihin ilâvesini temenni ederim. 

REİS — İstikşafat maddesine mi? 
- «İstikşafatta istihdam edilecek memurini fenniye 
ve amele yevmiyesi ve istikşafata ait masarifi 
saire dahi işi u tertipten sarf edilecektir.» 

NAFİA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (De
vamla) — Evet efendim! İstikşafat maddesine. Son
ra yine aynı faslın «İnşaat ve müstacel tamirat ve 
büyük köprüler» maddesine de «Turuku umumiye ve 
Devlet yollarında yapılacak müceddet inşaat ve ta
miratı müstacele mesarifatı ile turuku umumiye ve 
hususiyei üzerinde masarifi azimeye mütevakkıf bü
yük köprüler inşaat ve tamiratına ve işbu inşaat ve 
tamiratta istihdam edilecek amelenin ücuratı ile her 
nevi levazım masarif atı ve silindirler mubayaası es
manı işbu tertipten verilecektir.» tavzihinin ilâvesini 
rica ederim. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Hacet yotkur 
efendim. Zapta geçiyor. Zaten Divanı Muhasabat da 
buna itiraz edemez. Bu tertip, zaten bu gibi masarifa-
ta mukabildir. 

REİS — Efendim! Sureti umumiyede Muvazenei 
Maliye Encümeninin muhtasıl lehini tavzih eden şerh
lerini mutarıza dahilinde dercedeceğiz. Bütçenin mat-
buu bunların dercine müsait olmadığından dercedile-
memiştir. İfadeleriniz de zaptedilmiştir. 

NAFİA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Zaten kabul edilmişti efendim. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Muvazenei Maliye 
Encümeni, esasında tahkikat yapacaktır. Lüzumu olan 
yerlere konacaktır. 

REİS — Evet efendim! Bu şerhler ilâve edilmiş
tir. 

B — ZİRAAT VEKÂLETİ BÜTÇESİ : 

REİS — Ziraat Vekâleti Bütçesinin müzakeresine 
geçiyoruz. Halit Bey, Mehmet Bey ve Rüştü Paşa
dan başka söz isteyen var mı? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Fasılla
rın müzakeresinde söyleyeceğiz. 

REİS — Ziraat Bütçesinin heyeti umumiyesinin 
müzakeresine başlıyoruz. Söz Halit Beyefendinindir. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Muhterem arkadaş
lar! Ziraat Vekâleti Bütçesine merbut kadrolarda 177 
fen memuru, 120 mesaha memuru var. Bunun, or
manlarımızın vaziyetine ve miktarına nazaran ne ka
dar az olduğu malûmdur. Hatta bu zaruretten do
layı geçen sene Meclisi Âliniz, üç sene zarfında or
manlarımızın plânları yapılması esasını kabul etmiş 
iken fen memurlarının ihtiyaca kâfi olmamasından 
dolayı bu plânların tayin edilen müddette yapılama
yacağı anlaşıldığı için katiyata sekte gelmemiş ve 
tüccarların, ahaliyi sıkmaması için bilâhara bu ka
nunu tadile mecburiyet hasıl oldu. Vekâlet bu ihti
yacı nazarı dikkate alarak vilâyetlerde yeniden Or
man mektepleri açmaya karar vermiştir ki bu şa
yanı şükrandır. Aynı zamanda ormanımızın havai 
vesaitle, haritalarını, plânlarını ahzettirmeyi kararlaş
tırmış ve bütçeye 333 ncü fasla tahsisat koymuştur. 
Vekil Beyefendiden rica ederim. Bu havaî vesaitle 
ormanlarımızın plânları ne suretle yapılacaktır, ne 
zaman başlanacaktır, nereden başlanacaktır ve ne za
man bitecektir? Bizi lütfen bu hususta tenvir buyur
sunlar : 

İkincisi: Vilâyetlerde Orman mektebi yapılmasına 
karar verilmiş ve bütçeye para konmuş. Şayanı şük-
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randır. Bu vesile ile Vekil Beyefendinin bir noktaya 
nazarı dikkatlerini celbedeceğim. Malumu âliniz. 
Kastamonu ve Bolu vilayetleri Türkiye dahilinde 
ormanı en kesif olan vilâyetlerdir. Adeta bu iki vi
lâyette orman denizi, ağaç denizi tabir edilebilir. 
Fransızların vaktiyle memleketimize ait neşrettikleri 
bir coğrafya kitabında bu vilâyetlere Ağaç denizi tes
miye etmişl|erdir. Mekteplerin, bilhassa Orman mek
teplerinin t&tbikat görebilmesi için orman olan yer
lerde tesisi lüzumu cümlemizce tastik buyurulur. 
Vilâyetimiz dahilinde ormanı en kesif olan yer Saf
ranbolu kazasıdır ve bilhassa bu kazanın Ulus nahi-
yesidir. Bu nahiye dahilinde elyevm dört tane ke
reste fabrikası vardır. Ve peyderpeyde yapılmak iste
niyor. Bu kazanın merkezinde gayet güzel bir kışla 
vardır. Vaktiyle bu kışlayı ahali asker ikamet etmek 
için iane suretiyle yapmıştır. Fakat bilâhara Harbi 
Umumî araya girmiş ve hiç kimse ve hatta tek bir 
asker oturmadan metruk bir halde kalmıştır. Bugün 
bacası yıkılmakta, kapılan pencereleri kırılmaktadır. 
Ciheti askeriye de tesahup etmiyor. Nazarı dikkatle
rini celbettik. Adeta vaz geçmişlerdir. Şimdi bir gar
nizon da değildir. Yeniden yapılacak mektepler için 
birçok para i sarf edilecektir. Bu kadar para sarf edil
memek için I en ziyade kesif ormanlık olan bu mıntıka 
da ve bu kaszanın merkezinde bu binada güzel bir Or
man mektebi olabilir. Vekâlet tetkik buyurur, işine 
gelirse yaparlar, gelmezse yapmaz. Tabiî kendileri 
bilir. Bendeniz nazarı dikkatlerini celbederim. Gayet 
güzel pavyonlardır. Talebeler de gayet güzel tatbi
kat görebilirler. 

Efendim!! Mesaha memurlarının, fen memurları
nın miktarı jmalum. Tabiî ihtiyaca kâfi derecede de
ğildir. Bunların ne kadar zamanda yetiştirebileceği 
de kestirilemez. Onun için mekteplerde biraz staj gör
dükten sonra hiç olmazsa mesaha memurluğu yapa
cak memurlar tedarik etmek lâzım geldiği zannında-
yını. Bunun için Vekil Beyin nazarı dikkatine arz 
ediyorum, ^alümu Âliniz Harbi Umumî hitamında 
ihtiyaçtan f^zla olduğu için ve bir çok esbap tesi
riyle ordudah bir çok genç zabitan tekaüde sevk edil
mişlerdir. Bpnlar Mektebi Harbiye tahsili görmüş
lerdir ve Mektebi Harbiye de Topografya dersi de 
görmüşlerdir^ Gayet güzel harita alırlar. Bunlar genç, 
dinç arkadaşlardır. Zannediyorum ki bir müddet staj 
gördükten sonra güzel mesaha memurluğu yapabilir
ler. Fen memurluğu için Orman Mektebini ikmal et
melidirler. Fjakat mesaha memurluğu için her halde 
ufak . bir teşvik görürlerse çalışırlar ve bunlardan 

istifade mümkündür. Ve kabul de ederler, ihtiyaç da 
kısmen temin edilmiş olur. Bunu da bir hatıra ola
rak arz ediyorum. Bendeniz bir kazada bir harita 
memuriyle görüştüm. Emin olunuz, daha harita yap
maktan âcizdi. Halbuki, bunların vazifesi, katiyat 
için müsaade verirken, ormanların az çok krokile
rini yapmak, planlarını tanzim etmektir. Böyle elde 
istifadesi mümkün arkadaşlat^uarken bu istifadeyi 
kaçırmamalıdır ve bundan istifadeyi temin etmeli
dir. 

Sonra, kadroları tetkik ederken mesaha memur
larının maaşına dikkat ettim. Mesaha memurunun 
maaşı on liradır. Üçüncü sınıf fen memuru on lira, 
ikinci sınıf fen memuru onbeş lira, birinci sınıf onse-
kiz liradır. Arkadaşlar! Ormanlar bizim için mühim 
bir servettir. Tüccarların ve ahalinin, buradan ka
tiyat yapabilmesi için, fen memurlarının onlara bir 
makta göstermesi lâzımdır. Rica ederim; on lira 
maaşlı bir mesaha memuru suiistimale sülük edebi
lir- - Tabiî bendenizin hepsi hakkında hüsnü zan-
nım vardır - Fakat, böyle az maaşlı bir memura, böy
le mühim vazaifi teslim etmek için, insan biraz dü
şünür. Böyle mühim orman gibi bir serveti bunla
ra tevdi etmek için, gelecek sene bütçelerinde ve 
bütçenin heyeti umumiyesi nispetinde peyderpey 
bunların maaşlarının tespitini bendeniz temenni ede
rim. Ormanların memlekete lüzumu her veçhile aşi
kârdır ve bunların muhafazası için kadroya orman 
muhafaza memurları konmuştur. Geçen sene Vekili 
Muhterem Zeki Beyefendi ormanların muhafazası 
için efrat istemişti ve Heyeti Celileniz kabul buyur
muştu. İki bin nefer bütçeye kondu. Fakat bu sene 
yapılan tecrübede, bu efratla bu maksadın temin edi
lemeyeceği anlaşıldı. Zannediyorum ki Vekâleti Ce
hle bunu tatbik edemedi. Ve bu pek sarihtir. Malû-
muâliniz muhafaza memuru olmak için az çok oku
yup yazmak lâzımdır. Halbuki Ordunun okur, yazar 
efrada ihtiyacı pek çoktur. Birçok kıtaati fenniyesi 
vardır. Memleketin irfan sahası da malûmuâliniz-
dir. 

Bendeniz bunu tetkik ettim. Ahzı Asker şubelerin
de bilhassa 1318 - 1319'lu efrat arasında ne kadar 
okur yazar vardır? Emin olunuz ki yüzde beş nispeti
ni geçmiyor. Yüz de beş ise ordunun ihtiyacına kâfi 
gelmez. Şu halde Ziraat Vekâletinin Müdafaai Mil
liye Vekâleti efradı nereden versin? Onun için öy
le ince hesap edilmeden, ceffel - kalem teklif edil
mişti. Ve bu sene Vekâlet bunu ispat etti. Yine eski 
usulde muhafaza memurları teklif etmiştir. 
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Yalnız muhafaza memurlarından birinci sınıf 
muhafaza memurunun miktarı 400'dür ve maaşları 
on liradır. İkinci sınıf muhafızların miktarı 1 600' 
dür. Maaşlarının miktarı altı liradır. Bilhassa bun
lardan en çok istifade edilen birinci sınıf muhafaza 
memurlarıdır. Onun için bunların miktarını imkân 
nispetinde tezyit etmek memleketin ve Hazinenin 
menafii iktizasındandır ve bu hususta arkadaşlarla 
beraber bir takrir takdim ettik. Hiç olmazsa mu
hafaza memurlarının adedine (50) daha zammede
lim, diğerlerinden keselim. Yani ikinci sınıf muhafa
za memurları 1 600 olacak iken 1 550 olsun ve bi
rinci sınıf 450 olsun. Bendeniz bunu daha ziyade tez
yide taraftarım. - Bu sene bütçenin vaziyeti umumi-
yesinde belki imkân olmayabilir - fakat hiç olmazsa 
bu elli zammı Heyeti Celilenizden rica ederim. 

Vekil Beyin bir noktaya daha nazarı dikkatle
rini celbederim. Bu defa gezdiğim yerlerde arka
daşlar! Bilhassa ormanlık yerlerde, cahil ahalinin 
ormanların kadrini bilmeyerek, bir çok tahribat yap
tıklarını gördüm. Meselâ dağlık yerlerdeki köyler tarla 
yapmak için, ormanları yakıyorlar. Çünkü yakılan or
man, tarla da bir gübre haline geçiyor. O tarladan 
nihayet iki ilâ üç sene istifade ediyorlar. Biraz aka
mete uğradımı, toprak feyzini kaybettimi, öteye gi
diyor, bir parça daha yakıyor, yeni bir tarla yapı
yor. Emin olunuz tapuda arayınız katiyen bunların 
kayıtları yoktur. Bilmem bu neden böyle? Ankara' 
nın civarı bile - eski ihtiyarlara sorarsanız eskiden 
tekmil ormanlık imiş - şimdi bakılmamak yüzün
den her taraf ağaçsızdır ve Anadolu'nun her tarafı 
böyledir. Binaenaleyh elimizde kalan ormanları böy
le dikkatsizlik yüzünden tahribata mâruz bırakır
sak, netice çok vahim olur. Onun için Vekil Beyden 
çok rica ederim, icabında Maliye Vekâletiyle, Tapu 
Müdüriyetiyle görüşülür ve bunlar yoklama edilir 
ve ağır cezalar verilir, muhtelif esbabına teşebbüs 
edilir. Herhalde bu ormanları yakıp, tarla yapmanın 
önüne geçilsin. 

Ziraate ait kısımda da ricam şudur. Vilâyetimizin 
Tosya ve Safranbolu kazalarında üzüm bağları var
dır. Ve takriben her ikisinde yetmiş bin dönüm ka
dar bağ vardır. Bu sene her iki kazaya da gittim, 
bu bağlarda hastalık vardır. Ve bu sene bir kısmın
da pek cüzi üzüm olmuştur ve o hastalığı itfa içinde 
ciddî teşebbüsatta bulunulduğunu görmedim. Lütfen 
Vekil Beyefendi; bendenizi tenvir buyursunlar, bu 
nastalığın mahiyeti nedir ve itfası için ne teşebbüs 
yapılmıştır ve ne zamana kadar itfa edilecektir? 

Efendim! Vilâyetimizin kuvvei imbatiyesi biraz, 
azdır. Bazı yerlerin müstesna olmak üzere, buna rağ
men bir de tohumlarımız pek fena bozulmuştur. 
Diyebilirim ki tohumlar, bilhassa buğday tohum
ları kalburdan elendiği zaman kalburun altında ufak, 
tefek süprüntüler halinde kalır. Adeta tohumlar o 
dereceyi bulmuştur. Esasen memleketin birkaç ye
rinde bundan şikâyet vardır. Bilhassa kendi vilâye
timiz dâhilinde, esasen toprağın kuvvei imbatiyesi 
de az olduğundan, hâsılat pek az oluyor ve zürra bir 
şey istifade edemiyor. Vilâyetimiz de bu tohumla
rın ıslâhına Vekâleti Celilenin fazla ehemmiyet ver
mesini bilhassa rica ederim. Tabiî bu tohumların ıs
lahı için tebdili lâzımdır. Bu tebdil için de ahaliye 
tohum vermek vesair birçok şekiller hatıra gelebi
lir. Belki para meselesi olduğu için Vekâlet bunu 
ceffelkalem yapamaz. Hiç olmazsa Vekâleti Celile
nin yapabileceği tedbir mevcut tohumları temizle
yebilmek için Ziraat Bankasında kalbur makineleri 
vardır. Bendeniz bu defa Kastamonu Ziraat Banka
sından, Ziraat Müdüriyetinden, bütün vilâyetimiz dâ
hilinde ki alâtı ziraiyenin ve bu gibi makinelerin mik
tarını aldım. Şimdiye kadar bütün vilâyette sapan ye
rine kullanılan pulluk 250 taneyi geçmiyor, Ziraat 
Bankası vasıtasiyle tevzi edilen 250'yi geçmiyor. Dört 
kazanın nüfusu karasapanla sürüyorlar. Tohumlar 
fena, toprağın kuvvei imbatiyesi az. Bundan ne bek
lenebilir? Sonra ahali alsın deniyor. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Kalbur 
makineleri de işe yaramaz. 

HALÎT BEY (Devamla) — Bilhassa bizim vilâye
timizin halini arz edeyim. Ahalinin on da sekizi fa
kirdir. Bir kalbur makinesi alacak paraları yok
tur. Onun için bendenizce yapılacak şey, Ziraat Ve
kâleti her kaza merkezinde olan Ziraat bankalarına 
birkaç tane kalbur makinesi gönderir ve ahaliye ilân 
eder. Tohumlarını o kalbur makinesinde eletirler. 
Mukabilinde isterse onun eskime bedeli olmak üze
re muayyen bir ücret alınabilir ve az zamanda bu
nun ücreti temin edilebilir ve bunu bilhassa kendi 
mıntıkamın vaziyetine ve haleti ruhiyesine nazaran 
daha muvafık ve münasip görüyorum. Tabiî bunu 
fen arkadaşlarımız daha iyi tetkik buyururlar. Bun
ları o arkadaşlarımın nazarı dikkatine arz ediyorum. 
Gezdiğim kazalarda Ziraat memurları beylerle de 
temas ettim ve bilhassa kazalarının ahvali ziraiyesi, 
mıntıkalarının kabiliyeti ziraiyeleri hakkında izahat 
istedim. Maalesef beni tatmin edecek izahat vere
mediler. Meselâ bir kazada Ziraat memurları ben-

^ 408 — 



İ : 76 12 . 3 . 1341 C : 1 

denize bir i istatistik verdi. Bu sene şu kadar pirinç 
zeredilmiş ve şu, şu tohumları atılmış. Sonra Ti
caret Odasfna gittim. Belediye heyetiyle görüştüm. 
Oradan aldığım malûmatla memurun verdiği malû
mat arasıncja o kadar bariz fark var ki taban tabana 
zıttır. 

| 
Sonra njıntıkalarımızın kabiliyeti ziraiyeleri hak

kında fazla] malûmattar değildirler. Çünkü gidemi
yorlar. Harçirahları yok, binek hayvanları yok. Onun 
için bendeniz taşralarda, bilhassa kazalarda Ziraat 
memurlarından istifade edebilmek için bunlara va
zıh bir talimat yapmak, hatta binek hayvanı ver
mek ve bunları köy köy dolaştırmak lâzımdır. Bulun
dukları kazanın muhtelif mıntıkaları var. Her nahi
yenin filân I filân mıntıkası var. Meselâ bir mtntıka 
iyi meyve yetiştirir. Bir mıntıka kendir yetiştirir. Di
ğer mıntıka! patates yetiştirir, tütün yetiştirir. Halbu
ki zavallı ahali fenden bibehre olduğu için patates 
ekilecek yere buğday ekiyor, arpa ekmeye çalışıyor. 
Tabiî bunu bilmiyor. Ecdadından böyle görmüş, bir 
atavizmdir gidiyor. Bunu kafasına sokmak, zorla yap
tırmak lâzınjıdır. Bunun için teşvik edecekte fen me
murlarıdır. Fen memurları aralarına gitmez, bunlar
la halleşmece bittabi imkân yoktur. Binaenaleyh 
Ziraat memurlarının vazifesi yalnız Hükümet daire
lerinde oturup vilâyet bir istatistik istediği vakit 
muhtarları vesaireyi çağırarak ne ekildi, ne biçil
di ise ona dair basit bir istatistik ve bir cetvel gön
dermekten ibaret kalıyor. Halbuki bu kadar mas
rafla bu teşkilâtı yapmaktan maksadımız, gaye
miz, hedefiniiz başkadır. 

Bu sene tabiî mümkün değildir. Gelecek sene büt
çesine, bu gazalarda ki Ziraat memurlarından aza
mî istifade çtmek için ne lazımsa tetkik buyurarak 
bir tahsisat koysunlar. Öyle zannediyorum ki He
yeti Celileniz hayatî olan bu masrafı kabulde te
reddüt etmez. Vilâyetimiz valisi Fatin Beyefendi, sa
hil kazalarında bilhassa İnebolu ve Cide kazala
rında bulunan tabiî zeytin ağaçlarından istifadeyi 
düşünmüştün Vilâyet meclisi umumisinden de bir 
masraf almıştır ve takriben yüz, yüzelli bin ağacı 
aşılatmıştır. [Birçok kısmı tutmuştur. Aynı zaman
da Giresun civarından fındık fidanları getirtmiştir. 
Bu ağaçların da semere vereceği ümit edilmektedir. 
Sahil ahalisi \ esasen arazi dar olduğu için hububat 
yetiştiremiyor Zeytin ve fındıkçılıktan az zaman son
ra azamî isiifade edilecektir. Sonra vilâyetimizin 
sahil kısmı bilhassa Cide kazası fevkalâde fakirdir. 
Bu ahaliyi vfe zaruretten kurtarmak için zeytin ve 

fındıkçılıktan oraların arazisinde daha çok suretle 
istifade etmek kabilse ahaliyi o noktaya sevk etmek 
lâzımdır. Meselâ : Cide kazasının 37 bin nüfusu var
dır. Bendeniz Cide'ye gittiğim zaman postanesin
den - Ağustos içinde zannediyorum - îsmet Paşa 
Hazretleriyle Recep Beyefendiye posta ile ahalinin 
yediği ekmek numunesinden birer tane takdim et
miştim. Emin olunuz arkadaşlar! Yedikleri ekmeği 
köpeğe verseniz yemez, iki gün durdu. Yemyeşil küf 
tuttu. Bunu arz etmekten maksadım, madem ki bu 
arazi akimdir. Ve zavallı ahali istifade edemiyor. 
Bunların maişetlerinin fındık, zeytin gibi işlerle te
min edebilmek için iyi rehberlik ve teşvikât lâzım. 
Bunun için bir teklifi kanunî gelmiştir. Vilâyet ge
çen sene İnebolu da yapmıştı. Bu sene de Vekil Bey
den rica ediyorum. Cide'ye teşvikât faslından bi
raz yardım etsinler. Zeytin, fındık fidanları garsı la
zımsa yapılsın ve bu ahali de sefaletten kurtulsun. 

Vilâyetimizin kendir hususundaki derecesi He
yeti Celilenizce malûmdur. Bu defa bendeniz vilâ
yetin Ticaret Odası Müdüriyle görüştüm. Uzun 
müddetten beri orada bulunmuş tecrübeli bir zat
tır. Meselâ: Harbi Umumî iptidasında senede ecne
bi memleketlere Almanya, Fransa, İngiltere, Yuna
nistan gibi memleketlere bir milyon lira kıymetinde 
ihracat yapılırken 1339 senesi zarfında ancak yirmi 
bin liralık kendir ihraç edilebilmiştir. Çok azalmış
tır. Kastamonu da kendir sarfiyatı malûm. Ticaret 
Vekâleti belki ilerde urgan, ip, çuval vesaire için bir 
fabrika yapmaya mecbur, kalacak. Bu bapta Ziraat 
Vekâletine de terettübeden vazife, kendi istihsalâtını 
artırmak için tohumların ıslâhı ve fazla ihtiyacı olan
lara tohum verilmesi hususunu temin etmektir. 

Geçen sene yine Vekâleti Celilenin nazaıı dikka
tini celbetmişim; orada bir kendir tohumu meselesi 
oldu. Bazı muhtekir zevat işe karışmış. Malûmuâli-
niz bizim kendirlerle başlıca rekabet eden İtalya 
kendirleridir. İtalya kendirleri İstanbul piyasasında 
çok rekabet ediyor. Yalnız sarfedilen kınnabı naza
rı dikkate alın, arkadaşlar malûmuâliniz rejiyi lâğ
vettiniz, ihtimal yarın bandrolü kabul edeceksiniz. 
Yalnız tütün demetlerini bağlamak için lâyuat kın
nap sarfediliyor. Bu kınnap kendirden yapılır. Yal
nız bir kınnap ihtiyacı İtalya ya milyonları götü
rür. Binaenaleyh bu kendir istihsalâtı tezyit edilirse 
memleket dahilinden harice fazla para gitmemiş olur. 
Vekâletten bir ricam da bu kendiri himaye buyur
sun. 
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Efendim! Vekâlete ait baytar kısmında da şu ri
ca da bulunacağım. Geçen bütçenin heyetei umumiye-
sinde de Heyeti Celilenize biraz arz etmiştim. İne
bolu; malûmuâliniz vilâyetin iskelesidir. Hatta Kân-
gırıya kadar birçok yerlerden hayvanlar İnebolu is
kelesine iner ve buradan harice gider ve hariçten da
hile gider hayvanatı muayene etmek için orada bir 
baytar vardır. Emin olunuz elinde âlet yoktur. O sı
rada İnebolu kazasında bir köyde hayvan hastalığı 
zuhur etmişti. Dedim kazanızda sari hastalık var-
mıdır? Yoktur. Yalnız filân yerde bir köyde yeni zuhur 
etmiştir. Oraya gideceğim dedi. Fakat vilâyetten âlet 
isteyeceğim dedi. Bu benim nazarı dikkatimi celbetti. 
Sonra vilâyete geldim. Şuradan buradan tahkik ettim. 
Vilâyetin Baytar Müdürü, vilâyetin sekiz kazasına 
bakıyor. Elinde iki tane enjeksiyon vardı. Halbuki 
1338 - 1339 senelerinde vilâyetimize müthiş hay
van hastalığı girmiş, kırmış geçirmiştir. 

Külliyetli hayvan zayi olmuştur. Binaenaleyh ta
savvur buyurunuz ki dört kaza da birden hayvan 
hastalığı oldu. Baytar iki tane basit enjeksiyonla ne 
yapacak? Ankara veyahut İstanbul'a yazsın da ora
dan âlet gelsin, öylemi muayene etsin? Bunlar gerçi 
basit aletlerdir, fakat fıkdanı çok büyük zararları 
mucip oluyor. İhtimal ki zahirde hiç nazarı dikkati
nizi celbetmiyor. Bizzat müdürle de görüştüm. Ye
ni birtakım alât da göndermişti. Baytar Müdürü 
Umumisi Bey. Tetkik ettim hakikaten sekiz kazaya 
bakan müdürün elinde, sekiz kazaya bakan fen 
memurunun elinde sağlam olarak iki tane enjeksi
yon aleti vardı. Onun için rica ediyorum bu gibi ba
sit görülen şeyler ikmal buyurulsun. 

Sonra bir noktayı daha arz edeceğim. Vilâyeti
miz dahilinde Eflani nahiyesi vardır. Bu nahiye Saf
ranbolu kazasının mühim bir nahiye merkezidir. 
Burası mühim bir hayvan pazar mahallidir. Bütün 
Şimalî Anadolu da, Sinoptan hatta Adapazarına, Bo-
luya kadar her taraftan o pazara hayvan gelir ve hay
van satınalınır. Binaenaleyh bilhassa * buraya hay
van hastalıklarının sirayet menbaı denebilir, fa
kat bizde sabit olarak bir teşkilât kabul edilmiştir. 
Meselâ kaza baytarları, mutlaka kaza merkezinde 
otururlar. Halbuki burası tecrübeten anlaşılmıştır 
ki bu Eflani merkezinde hiç olmazsa küçük bir sıh
hiye baytar memuru istisnaen herhalde bulunmalı
dır, çünkü Eflani'nin istisnai bir vaziyeti vardır. 
Onun için bendeniz bu noktayı da Vekil Beyefendi
nin nazarı dikkatine arz ederim. Buraya bir baytar 
tayin, edilir, bir hastalığı haber alıp anında tedabir it
tihaz ederse o hastalığın sirayetine mani olur. 

Buraya gelen hastalıklı bir hayvanı köylü satın-
alıyor, getiriyor, damına koyuyor, ondan ona der
ken her tarafa alev saçılıyor, alev saçağı sarmadan 
daha evvel tedabir ittihaz edilse daha doğru bir şey 
olur. 

Sonra bilmem nedendir? Bendeniz vilâyetin bay 
tar müdüriyle görüşürken orada bir meseleye agah 
oldum. Safranbolu kazasının Ulus nahiyesinde bir 
köy de hayvan hastalığı zuhur etti. Safranbolu kaza
sının da baytarı yok. O nahiyenin merbut olduğu 
Safranbolu kazasının baytarı yoksa, onun berisin
de Kastamonu cihetinde olan Araç kazasında bay
tar vardır. Baytar Araç baytarına emir veriyor, di
yor ki: Safranbolu'nun filân köyünde hayvan hasta
lığı vardır. Git, o köydeki bu hastalığı keşfet ve ra
porunu ver ve lâzım gelen tedabir ittihaz et. Şimdi 
Araç kazası baytar memuru cevap veriyor: Harici-
rah veriniz, hayvanım yok, hangi ağaya, hangi beye 
yüz suyu dökeyim de gideyim? Harcirah verin ki gi
deyim. Geçen senenin vaziyeti malûm, harcirah fas
lı bitmişti. Harcirah veriyorlardı. Fakat bitmişti. Be
hemehal git dediler. Tabiî bilâ harcirah, nereden hay
van bulduysa gitti. Arası kaç saat? Zannediyorum na
hiye sekiz on saat, oradan da köy aynı bir mesafe. 
Otuz saatte dönüş lâakal azimet ve avdet elli saat
lik bir mesafe tutuyor. Bu efendi parasını kesesin
den vererek gidiyor. İhtimal ki bilâhara harcirahını 
alacaktır. Fakat o an için bu efendinin vaziyeti ne
dir? Küçük bir memurdur ve aldığı para gayet az
dır. Yani böyle bir zaman için bilmiyorum defter
dar, vali idareten bir yerden para bulup bunu temin 
edemezler mi idi? Acaba bu adam gitmem derse bi
lâhara mesul olacak mıdır? Alacağı maaş ancak ken
di ailesini, kendini doyurmak içindir. Bunu bir misal 
olarak Vekil Beyefendinin nazarı dikkatlerine arz 
ediyorum. Bazen böyle vukuat oluyor. 

Sonra bağ hastalıkları; meselâ demin arz ettim. 
Tosya bağlarında bağ hastalığı vardır. Sonra bazı 
yerlerde çekirge zuhur ediyor. Kazanın fen memuru
na emir veriyorlar. Gidiyor, günlerce geziyor. On 
parasız, harcirahsız, harcirah faslından para biti
yor, birçok eşkâl yüzünden hacirahını vermiyorlar. 
Sonra rica ederim bunu misal olarak Heyeti Celile
nize arz etmekten maksadım, bilüzum yerlere para 
sarf ediyoruz. Buralarda halkın en mühim ve ha
yatı işlerinde ve en ziyade istifade edeceği yerlerde 
bir fen memurunun vakti zamaniyle harcirahını te
min edemiyoruz. Ricam bundan ibarettir, 
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MEHMET BEY (Kastamonu) — Arkadaşlar! Mu-
vazenei Umûmiye Kanunu müzakere edildiği gün
den beri arkadaşların kıymetli mütalâalarından is
tifade ettik. | Fakat her şeyde tenkit kolay ve iş zor 
olduğu için klâkadar olmadığımdan ve mesleğim ol
madığından dolayı söze karışmadım. Fakat şu Zi
raat bütçesi I mesleğime aittir. Ve kökten yetişmiş bir 
çiftçi olduğum için birkaç söz söylememe müsaade 
buyurunuz. j(Hay hay sesleri) 

i 

Arkadaşliar! Memleketin mamuriyet ve servetini 
ziraatin telakkisinde aramak mecburiyetinde oldu
ğumuza Hejyeti Celile kanidir. Memlekette ziraatin 
ilerlemesini ive zürraın yükselmesini su teşkilât ve 
şu bütçe ile Ziraat Vekâletinin başarabileceğine ka
ni olamıyorum. 

Efendilet! Emri mühimm'i ziraatin terakki ve 
tealisi için i umum vekâletlerin bihakkın alâkadar 
olması zaruridir. Alâkadar olup olmadıklarını ufa
cık bir misalle arz edeyim:. 

Geçen sjsne Heyeti Celileniz de mühtacini zürraa 
Ziraat bankalarından yapılacak ikrazata ait deyin 
senetlerinin i Kâtibi adilliklerce tasdik edilmeyip ma
hallî iht'iyatj komisyonlarının tasdikiyle iktifa edil
mesine dal^ bir kanun çıktı. Numarası 422'dir. Ma
lûmu âlileri! geçen sene her yerde afatı semaviye çok 
oldu. Dairei intİhabiyem olan Devrekani nahiyesinin 
sülüsü nispetinde mahsulâtını dolu aldı. Adeten sü
lüs, serveteh nısfından ziyade. Devrekani ise mün-
bit, mahsuİdar bir nahiyedir. Ahali tohumluk için 
müracaat etmiş, zararlar tespit edilmiş, tohumluk ih
tiyacı hissedilmiş, bu ihtiyaç yüz binlere baliğ 
olmuş, birçok müracaatlar vukubulmuştur. Geçen 
sene zürra^i takviye maksadiyle bir para kabul etti 
idik ya, buj paradan bizim dairei intihabiyemize bir 
şey yok. Hamiyyeten Ziraat Bankasından % 9 faiz 
ve % 1 kjomisyon ile bunlara vilâyet itibariyle elli 
bin lira dajğıtıldı. (Süphâne men tehayyere fi suni'hül 
ukuul) ne lütfü yahu!.. Ne zürrai takviyedir bu!.. Bu 
evvelâ çiftçinin kendi parasıdır. Bunun faizi evvel
ce % 6 idij. Sonra % 9'a çıkıyor. Ayrıca da bir de ko
misyon vaıf. Buna da şükür..,. İhtiyaç komisyonları ih-
tiyacatı tespit ediyorlar, diyorlar ki, efendiler! Şahıs 
başına otuz liradan fazla veremeyiz. Fakat benim 
15 liralık ^ohuma ihtiyacım var. (30) kâğıt almaktan^ 
ne duyârırh. «Usul böyledir» deniyor. Peki ona da 
razıyım. Köylü geliyor, ihtiyaç tespit ediliyor. Ban
ka diyorkj: Senedini kâtibi Âdile de tasdik ettir de 
getir.. Kâibi Adil de diyor ki: Şöyle bir kanunu 
ahir çıktı,! ben tasdik edemem, Ziraat Bankası bu 

sefer diyor ki, hayır,- ben Kâtibi Adillikten musad-
clfk olmadıkça senet alamam. Zavallı ahali sokak
larda kalıyor, şehire geliyor, üç gece kalırsa ellişer 
kuruş yatak parası yüzelli kuruş eder. Diğer masa
rif vesaireyi de ilâve ederseniz yüzde dokuz olan faiz 
yüz de yetmişbeşe çıkıyor. 

Bendeniz o vakit dairei intihabiyemde bulunu-
yordum. Hasan Fehmi Efendi arkadaşımız da orada 
idi. Ziraat Bankasına ve Kâtibi Adile söz anlatama
dık. Vali de ara yerde muztar kaldı. O da söz anla
tamıyor. Kanun şudur beyefendiler:. 

Madde 1. — 12 Mayıs 1333 tarihli Ziraat Banka
sı Nizamnamesinin birinci maddesine berveçhizir 
fıkra ilâve edilmiştir. Mühtacini zürraa tohumluk ve 
alâtı ziraiye ve çift hayvanatı tedariki için Ziraat 
bankalarından aynen veya bedenen yapılacak ikra-
zat deyin senetleri mahallî İhtiyaç komisyonları tara
fından tasdik edilir. Mezkûr komisyonlardan musad-
dak bu deyin senetleri Kâtibi Alilerden musaddak 
senedat hüküm ve kuvvetini haizdir. 

Madde 2. — tşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Adliye ve İk
tisat vekâletleri memurdur. 

Bankacıyı çağırıyor ve diyoruz ki: Efendim! se
netler Kâtibi Adillikten musaddak senetlerin hü
küm ve kuvvetini haizdir. Bunu kabul etmekte ne 
mahzur görüyorsunuz? Diyor ki hayır efendim, Zi
raat Bankası bu kanunu tefsir etmiştir. O kanun Hü
kümet tarafından zürraa verilmiş ve tahsis edilmiş 
paralara mahsustur. 

Rica ederim arkadaşlar, bu kanunda böyle bir 
kayıt yoktur. Aynı tohumluk ihtiyacını üç dört gün 
sonra İhtiyaç komisyonları tespit ediyorlar. 

REFİK BEY (Konya) — Kanunu anlamamıştır. 

MEHMET FUAT BEY (Devamla) — Bunun için 
istirhamda bulunuyoruz, diyoruz ki zürraın huku
kunu muhafaza buyurun. Ne yapalım, nereye müra
caat edelim? Çiftçilerin başı Ziraat Vekâletidir oraya 
müracaat ediyoruz. 

REFİK BEY (Konya) — Ama köylü orada bek
liyor. 

MEHMET FUAT BEY (Devamla) — Köylü bek
liyor vallahi. Ziraat Vekâletine müracaat ediyoruz, 
sükût, Adliye Vekâletine müracaat ediyoruz, sükût. 
Bankanın emri ve tefsiri doğrudur. Şaşırdık. Ne ya
palım, köylüye acıdık. Hasan Fehmi Efendi ile bera
ber Kâtibi Adli bendehaneye çağırdık, evlât dedik, 
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âşârın ıslahını umdelerine dahil eden ve çiftçilerin hu
kukunu koruyan, terâkki ve teceddütte daima rehbe
rimiz bulunan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri
ne umum çiftçiler namına teşekkür ve hürmetlerimi 
arz ve iblağ eylerim. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Bahriye Vekâleti ne yap
malı, onu. söylemediniz? 

MEHMET FUAT BEY (Devamla) — Teyyare 
ile: su götürecek. 

Arkadaşlar! Türkiye Cumhuriyetinin onüç mil
yon küsur nüfusunun hemen hemen 8 : 9 milyonu 
hakiki müstahsil olan çiftçileri teşkil eder. İşte bu 
kitleyi uzman hükümeti cumhuriyetinin icraatında 
ve meslekleri dolayısıyle vatana yapılan hizmet ve 
himmetten memnun ve medyunu şükrandırlar. Bugün 
yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, var olsun Türkiye Bü
yük Millet Meclisi diye bağırıyorlar. 

sen bu vatanın gencisin, şu köylüyü bekletme, şu se
netleri tasdik et. 

Onların senetlerini meccanen tasdik ettiği için bu 
meşgaleden çekiniyor. Ne ise, ben de başında dur
dum, tasdik yaptırdık, bankaya da haber gönderdim. 
Köylüye de Ziraat Bankasına gidin, bekleyin para
yı almadan çıkmayın dedik. Senetler tasdik edildi, 
gitti. Biz daha Vekâleti Celileden cevap alacağız. Zür-
raın hukukunu muhafaza edeceğiz. Arkadaşlar! Bun
lar elim dertlerdir. 

Diğer vekâletlerin vazifesine gelince : Düşünebil
diklerime geçiyorum : 

Ticaret Vekâleti : Mahsulâtın tebdil ve imal ve 
ihracı işlerinde ciddî surette meşgul bulunması zira-
atin inkişafiyle alâkadar... 

Maarif Vekâleti : Malûmu ziraiyenin mekâtibi 
umumiyede bilhassa köy ve kasaba mekteplerinde 
neşir ve tamimine çalışmalı. Yalnız nazariyat ile de
ğil, amelî sahalara da geçmelidir. Bu da ziraat ders
lerine ehemmiyet vermek ve imkânı dairesinde zira-
atten anlar muallimler bulundurmakla olur, kanaatin
deyim. • 

Nafıa Vekâleti : İhtiyaçatı ziraiyeyi nazarı dikka
te almalıdır. 

Adliye Vekâleti : Köylerde, çiftçileri alâkadar eden 
muamelâtta, anlayacağı ana lisanı ile tebligatı nazarı 
dikkatten dûr tutmamalıdır. 

Müdafaai Milliye Vekâleti : Ahzı asker muame
lâtında çiftçilerin işlerini bozmayacak tedbirler itti
haz ve askerlere ziraat dersleri ve âlâtı cedidei zirai
ye talimleri hususlarına itina buyurmalıdırlar. Geçen 
sene de bu hususa dair Meclisi Âli- bir kanun çıkar
mış idi. Maatteessüf hiçbir kışlada, hiçbir karargâhta 
böyle bir teşebbüs duymadım. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Kanun var
dır. 

MEHMET FUAT BEY (Devamla) — Maliye Ve
kâleti zürraı. mahv ve indirasa mahkûm eden vergiler
den sarfı nazarla ziraatın inkişafına yarayacak vergi
ler tarh ve varidat aramalıdır. Mamafih hükümeti 
cumhuriye, bu ciheti ve Büyük Millet Meclisinin gös
terdiği temayülleri nazarı dikkate alarak varidatının 
çoğunu teşkil eden ve çiftçiyi mahveden âşârın ilga
sını ve yerine münasip vergiler ikamesini talep etti. 
Bilhassa Maliye Vekili sabıkı muhterem Mustafa 
Abdülhâlik Beyefendi rehber olarak cesaret göster
miştir. Burada Hükümeti Cumhuriyemize ve onun 
Maliye Vekili bulunan Abdülhâlik Beyefendi ve Zi
raat Encümenine ve Büyük Millet Meclisi Âlisine ve 

Ziraatın terakkisi için Dahiliye Vekâletinin vızi-
fesi pek mühimdir. Ziraat Muhibbi memurlar tayin 
etmeli. Bu memurlar mütemadi irşadatla köylüye tes-
hüât ile mükellef tutulmalı. Bu hususda hizmeti gö
rülenler taltif, görmeyenler icabına göre tecziye edil
melidir. 

Arkadaşlar! Ruh olarak mühim bir noktaya mü
saadenizle temas edeceğim. O da şudur. Heyeti Celi-
lenizin ekseriyetinde de mutlak Ziraat aşkı hâkim bu
lunmalıdır. Ziraat Vekâletinin vazifesi, Muhterem 
Efendiler! mütehassıs bir Vekâlet ise bittabiî vazifesi
ni müdrik olması lâzımdır. Vazifelerini yapıp yapma
dıklarını Heyeti Celileniz pek güzel takdir buyururlar. 
Hükümeti müstebide ve hükümeti meşruta ve elanda 
hükümeti cumhuriye anında Ziraatın terakkisi dolayı-
siyle müsmir bir yol tutulmamıştır, diyeceğim. Hü
kümeti meşrutata işlerin nasıl olup bittiğini sinema 
şeridi gibi hayalimizden geçirirsek mesele kendiliğin
den tavazzuh eder. 

Hükümeti Milliyeye gelince : İstiklâl harbinin 
verdiği gaileler, çekilen mihen ve meşak bittabiî zi-
raate inkişafa meydan bırakmamıştır. Buna rağmen 
Anadolu çiftçisi çoluğu çocuğu, kadın, kızanı ile sa
panını kullanmış, buğdayını yetiştirmiş cephedeki ev
lâtlarını fedakâr muazzam ordularını beslemiştir. Bu 
vazifesini ilelebet yapacaktır. 

Efendiler! Hükümeti milliyemiz halkın hâkimiyeti
ni, hükümetin istiklâlini kurtarmıştır. Biz bu hükü
mete haklarımızı helâl etmekle beraber halaskarları
nı ilâüevmikiyame tebcil ve takdis ederiz. Nail oldu
ğumuz hükümeti Cumhuriyemizin muhafazası uğrun
da fedayı cana hazırız ve her ne suretle olursa olsun 
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o kudsi müesseselere sürünmek istenen lekeyi, kirli el
leri kıraca^ olanlar şüphesiz köylü çiftçilerdir. 

Arkadaşlar! Süratle terakki ve teceddüt yolların
da yürürken ihmal ve terahiyi reddetmek ve Ziraat 
Vekâletini vazifeye davet etmek, çiftçiler için yegâne 
bir vazifedir, işte elim dertlerimizden biri Anadolu zi
raatı yirmi I asırdan beri hemen hemen değişmemiştir. 
Biz de ca.rj. olan usulü ziraat, iki senelik bir müna
vebe ziraatadır. Yine bir sene ekilen yerleri ertesi se
ne sürüp Şoş bırakmak itiyadı sakiminden ibarettir. 
Ziraatın azj çok ilerlemiş olduğu yerlerde Ziraatı mü-
tenavibe uskılü kâim olmuştur. Ziraati mütenavibe ise 
ziraatte tekâmülün neticesidir. Sorarım Ziraat Vekâle
tine ve sojrarım memlekette yetiştirdiğimiz ve reisi 
kârda bulundurduğumuz Ziraat mütehassıslarına, bu 
cihete atfı |nazar etmişler midir? Ben cevap vereyim: 
Asla! Ziraatın inkişafını ümit ederek geçen sene Zi
raat Vekâljetini ihdas ettik. Emel ve arzu çok müsip 
ve muva'fıjc idi. Heyet! Bendeniz, ziraatın inkişafına 
hizmet edilip edilmediğini anlayamadım. İktisat Vekâ
leti zamanındaki kadar olsun bir eseri hayat gösterile
memiştir. Nazarıyatcılık ile bisût teşkilâtlarla seneyi 
geçirdik, diyorum. 

Bakınız; Vekâlet ne yaptı? Evvelâ mücerrep, umur-
dide müdüjranı dama taşı gibi ileri, geri hareket ettir
di. Yerlerime diğerlerini getirdi. Açık söyleyeyim, tşe 
adam değjl, adama iş aradı. Hatta evvelce suiidare 
vesaireleririden dolayı meslekten çıkanlar ve mahalle
rinin ademi itimadını kazanmış olanlar bile eski yer
lerine tayin edildi. Buna Kastamonu Ziraat Müdürü 
ufacık bir I misaldir. 

- Ziraat [Vekâletinden 19 . 1 . 1341 tarihli bir tak
rirle beş s|ual sormuştum. O vakit Ziraat Vekili bu
lunan Haspan Beyefendi sathi cevap vermek istediler. 
Bendeniz tie verilen cevabın kâfi olmadığmı ve gayri 
kâfi bulunduğunu arz ile şu müzakere edeceğimiz Zi
raat Bütçesinde ariz ve âmik münakaşa edileceğini 
-söylemiş }dim. O zaman Vekili muhterem de kabul 
buyurmuşlardı. Bittabiî Vekil değişmekle mesuliyeti 
maneviye jzail olamaz. Gayri lâyık muamele de müp
hem kalaıjnaz. O beş sualimin dördüncüsü şu idi, tc-
malen ari ediyorum; Vekili aidinden tekrar soruyo
rum : 134JO senesi bütçesiyle-Ziraat Vekâletine verilen 
2,5 milyoln liralık zürraı takviye tahsisatı nerelere 
sarf edilmiştir? Hangi müsmir işlere hasredilmiştir? 
Doludan pasarzede olan zürraın tohum ihtiyaçlarına 
bu paradan niçin birşey verilmemiştir? Lütfen izahat 
vermelerimi rica ederim. 

Bisût teşkilâtlarının birincisi Ziraat murakıpları 
teşkilâtıdır. Bu murakıp teşkilâtı hakkında Kastamo
nu Vilâyetinin Hacı Muharrem kariyesi Heyeti lhti-
yariyesinin Açıksöz Gazetesinin 123 numaralı nüsha-
sındaki cevaplarını Vekâlet müdüranı umuru görmüş-
lerse isabetsizliklerini anlamış olabilirler. Mezkûr me-
kalei cevabiyede aynen şu sözler mevcuttu «Murakıp 
mühendis olmalı, Ziraatle alâkası olmayan, Ziraat 
Mektebi görmeden murakıpların fiiliyata hiç tesiri ol
maz. Ancak fen memurlarından istifade edilir. O da 
bizde varsa kâğıt üzerine yazıp çizmekle de olmaz, 
murakıplarda, yapılacak zeriyat miktarını tespit et
mek, yalan söylemeden başka birşey değildir yalancı 
bir istatisik olur. Ziraat Bankasından para almak 
müşkül. Pulluğa herkes meraklı. Fakat kırıldığında 
tamir edecek mahal yok. Uç demiri bulmak kabil 
olmuyor. Arzu edenlere makine verilmiyor. Biraz 
fazla söyledik. Yaramıza çare bulmayı, yapılan işle
rin doğru olmasını arzu ettik. İster nazarı itibare alı
nız, ister nazarı itibare almayınız diyorlar.» 

Arkadaşlar! İşte bu sözler Hacımuharrem Kariye
si Heyeti ihtiyariyesinin Açıksöze söylediği haklı 
sözlerdir. Arkadaşlar! Görebildiğim bazı nevakıs da
ha vardır. Çareyi tedavi olmak üzere birşey düşünüyo
rum. Müsaadenizle arz edeyim : 

1. — Ziraat Mektepleri muallim ve memurini fen-
niyesinin maaşları az olduğundan, daima Ziraat me
murlukları ve müdürlüklerine gidiyorlar. İstikrar ola
mıyor. Eğer muallimlik bir meslekse yerinde sebat 
etmesi lâzımdır. Vekâlet bunlar için ne düşünüyor? 
Vekâletin Maarif muallimler hakkında bir kanunu ol
duğu halde Maarif Ziraiye için olmaması büyük nok
sanlardan değil midir? 

2. — Maarifi Ziraiye muntazam ve ihtiyacı mem
lekete göre tanzim, ve tespit edilmeli ve her Vekilin 
keyfine göre programlarla oynanılmamalıdır. 

3. — İdarei Ziraiyemiz halka doğru gitmeli, halk
la temas etmeli, köylerden başlamalı. Yoksa fuzuli 
raporlarla iş gördüm diye iftihar etmemelidir. 

4. — Tohumlar, memleketin ihtiyacı nazarı dik
katte alınarak ıslahına esaslı suretle başlanmalıdır. 
Alâtı ziraiyenin her memleket ihtiyacına göre intihap-
ve tamimi cihetine gidilmelidir. Geçenlerdeki beş sua: 

lime sabık Ziraat Vekili muhteremi «Tohumların İs
lahı lâzımdır. Fakat fikirlerine iştirak edemem» gibi 
sözlerle beni bilgisizlikle tavsif etmek istediler. Kim 
diyor tohumlar İslah edilmesin? Kim diyor fennî bir 
suretle tefrik ve tathir edilmesin? Arkadaşlar! Ben 
yaptığınız iş; usul ve fenne mugayir ve faydasızdır, 
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diyorum. Kırk kör işe yaramaz. Harp senelerinde har
be mahsus zahire güzlük için yapılmış ve o vakit için 
her nasılsa mubayaa edilerek depolarda kalmış. Çü
rük şeylerle ve bunların basma birer, birer buçuk li
ra ücreti yevmiye ile makine görmemiş adamları ta
yin ederek yapılan israfat ile tohum İslah edilemez, 
diyorum. Bu makinelerin işe yarayacağına ve tohum 
ayırmak" için yapıldığına çiftçiler kani olsaydı, para-
lariyle alırlar ve kullanırlardı, mükümetten böyle se
mahat hiç bir vakit beklemezlerdi. Bunlar tohum İs
lah edilir diyecek ziraat fen memuru varsa yazıktır, 
onları yetiştirmek için, milletin sarf edilen paralarına. 

Geçen sene zannederim Ziraat Vekâleti Maro kal
bur makinelerinden yirmi kadar mubayaa etti ama 
bunlar da verilen traktörler gibi esbabı yesara veril
miş olsa gerek. 

Hele bizim Kastamonuya böyle faydalı şeylerden 
pay çıkmaz. Ne için bu işe yaramaz makinelerden faz
la zayiat yapıyor, fakat esaslı olarak işe başlanmıyor? 
Romanya; tohumlarını islâh için yirmi bin tane Ma
ro kalbur makinesi almış ve esaslı olarak işe başla
mıştır. Tohum İslâhatı buna derler. Öyle hatta makine 
taklidi bile denilemiyen, çünkü soba boruları kabilin
den olan şeyler için uğraşmak ve bu hususda para is
raf etmek, göz boyamak değilmidir, diyorum?. 

Göz taşı ile tohumları ilaçlamak; bu ameliye de yi
ne görürüz murakıpların ellerine veriliyor. Bu ilâçlar 
köylere sevk ediliyor. Bunlar fen dairesinde yüzde nis-
petiyle suda eritilecek, tohumlar islatılacak bizler 
de kömür hastalığı denilen sürme hastalığının önüne 
geçeceğiz. Arkadaşlar! Çiftçiler nadaslarını yapmış, 
afatı semaviye, dolu mahsulatı kamilen elinden almış, 
tohum bulacağım diye çırpınıyor. Murakıp geliyor, 
Bul tohumluğu sana ilâç yapacağım diyor. «Süphane 
men tahayyere fi sinifehil ukuub Benim memleke
timde sıtma yok ve benim sıtmaya tutulmak kabiliye
tim yok. Zaten karnım aç. Zorla reçete ile kinin vere
rek milletin parasını israf etmek mi hayırlıdır! Yok
sa karnını doyuracak çare bulmak mı elzemdir? 

Hülâsa arkadaşlar! Bu gidişle, bu tecrübesizlikle 
ziraat işleri yürümez ve yürümiyecektir. Arkadaşlar! 
Biz de her işimize ecnebi mütehassısı aramak ve getir-
mekde bir moda oldu. Türklerin biniciliğini, dikicili
ğini hatta öteki işini cihan tasdik ederken Karacabey 
Çiftliğine Ecnebi mütehassısı getirmeye ne demeli? 
Bizdeki Türk süvarileri nereye gittiler? Hani bizim 
muallim süvari zabitanımız bunlar memlekette yok-
mudurlar? 340 ncı fasılda binici ecnebi mütehassıs için 
maktuan mahiye yüz lira, idmancı için de yüz yetmiş 

beş liradır. İzmir Ziraat Mektebinde de hayvan ba
kıcısı ecnebi bir mütehassısa maaş veriliyor. Allah, Al
lah bizde hayvana bakacak kadar da adam yetişme-
diyse Ziraat Mekteplerine ne lüzum var? 

Arkadaşlar! Biz de bu işleri beleğan mabelağ ba
şaracak adam vardır. Kendimizi bilelim ve tanıyalım. 
İşte şuracıkta makarrı hükümetimizde müesses Zira
at Mektebi var. Burada Avrupai her ırktan hayvanat 
vardır ve bakanlar da Türktür. Ben görüyorum, fenni 
olarak bakılıyor ve yaşatılıyor. Ecnebi mütehassıs 
bulunan mektepte Avrupadan celbedilmiş binlerce li
ralık o güzel ırklar telef oluyor, mahvoluyor. Bu hal
lere bilmem ne demeli. Diğer mekâtipte de türlü türlü 
namlarla bir takım mütehassıslar bulunuyor. Ben ka
naati vicdaniyeme ve yaptığım tatbikata müsteniden 
arz ediyorum ki bunlardan kattiyen istifade edilmedik
ten başka, mekteplerde vahdeti idareyi ihlâl etmişler
dir, bunlar nazar boncuklarıdır. 

İki tane makinist mektebimiz var. Birisi Adanada, 
birisi Ankarada bu bütçede bu mekteplerin müdürleri
ne dair bir tahsisat görmüyorum. Bu mektepleri de Zi
raat mektebi müdürleri idare ediyor. Fakat diğer Zi
raat mektebi müdürleri gibi maaş alıyorlar. Bu da 
trıkdirsizlik olsa gerektir. 

Mııterem arkadaşlar! İnsanlar herhalde görgü ve 
tecrübe ile hakikatlere vakıf oluyorlar. Bendenizin Zi
raat Vekâleti hakkındaki kanaatim şudur: Geçen se
ne bir Vekâlet ihdası suretiyle Ziraat işlerini, memle
ketin hayatı ziraiyesini siyasi ceryanlara kaptırmış ol
duk. Halbuki bendeniz mesleğime aşkımdan müstakil 
bir Ziraat ekicisinin ihdarına müfrit derecede taraftar 
idim. Hatta teklif de Kastamonu Mebusları tarafın
dan yapılmış idi. Bugünkü kanatım aksinedir. Mem
leketin Ziraat İşlerini siyasî ceryanlardan ayrı olarak, 
müstakil ve Ziraat Müdüriyeti Umumiyesi halinde 
idare edilirse daha müfit ve daha müsmir neticelere 
vasıl olunacaktır. Ve Milletin bütçesine de bar olan 
bisût masrafların da önüne geçilmiş olacaktır. Eli
mizdeki bütçeyi görüyoruz. Mekteplerinden maada
sı, bu mekteplerdeki israfatı nazarı dikkate almak şar-
tiyle mütebakisi aynı bir müstehlik bütçesi mahiyetin
dedir. Sarfına benim gönlüm razı olamıyor. 

Arkadaşlar! Fen, ilim, sanat ceryanları siyasetle 
alakadar olmamalıdır. Ziraat Vekâletinin mebdei te
şekkülünden beri bir sene zarfında dört vekil değişi
yor, şu hal icabı siyaset dolayısiyîe zaruri imiş. Fakat 
arkadaşlar, görülecek işler çığrından çıkmıyçr mu? 
Hayatı Ziraat mahkumu indiras kalmıyor mu? Elbet
te kalıyor. Bizde öteden beri birinin yaptığını diğeri 
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mak üzere, 
mak üzere, 
raate elvertşl 
daha doğrfcd 
zın çerçevesi 
bakışıyla a 
mecmuasıy} 
hububat 
deposuna 
Fakat Garbın 
havalii 

memleketin gun 
nan kısmini 
meyiz. 
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Efendim! Söz alan diğer rüfeka sözlerini 
talik ediyorlar. Binaenaleyh söz sırası 

Vekili Hasan Fehmi Beyindir. 
FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Arkadaş-

bjenüz bir yaşına baliğ olan Ziraat Vekâleti-
ve müstakbel mesaisi hakkındaki maruzat 

arz etmezden evvel memleketin hali 
Vani 1340 senesindeki ihtisalâtına umumi 
atfetmekte fayda vardır, zannederim. Pek 

zamandan beri Türkiye Ziraat memleketidir 
işitiriz ve yine son senelerin bir tashihi ol-
hakikaten mahalline masruf bir tashih ol-
Türkiyeyi Ziraat memleketi değil, Belki zi-

i bir memleket şeklinde talâkki etmek 
ur. Hali hazırda ki siyasî hususlarımı-
dahilinde bulunan Anadolumuza bir kuş 

fi nazar edersek görünüşte garbini heyeti 
a bir bahçeye teşbih etmek, merkezini bir 

anjıbarına teşbih etmek, şarkını da bir hayvan 
^eşbih etmek zannederim çok muvafık olur. 

bahçeleri, merkezin" hububat ambarları, 
şar^iyenin de hayvan depoları demek için bu 

ziraate elverişli olan kısmıyla zer olu-
mukayese edersek, bunları dahil ifade ede-

Türkiye! de ziraate elverişli 320 milyon dönüm ara
ziden bu kadar mesaiye rağmen 1340 senesinde zerre-
dilen arazinin yekûnu 48 milyon dönümü geçmemiş
tir. Usulü ziraatimizin pürüzlü olması sebebiyle mil
yon dönümden alınacak, istihsal edilecek miktarda 
azami faydayı değil vasatiyi bile geçmemiştir. Esbabı 
muhteliftir] Müstahsilin hayvanı noksandır, makinesi 
yoktur. Sepeti yoktur. Hâsılı madde kuvveti, uzun 

harp senelerinin tesiratı altında erimiş ve ezilmiştir. 
îşte ziraat gibi servete, sermayeye muhtaç olan bir mes
leğin servet ve sermayesizlik yüzünden, zayıf hayvan
larla, noksan vesaitle, yapılan pürüzlü ziratten elde 
edilen ıstihsalât, memleketimizi de yaşayan nüfusun 
yalnız müstahsil sahadaki kısmını iaşe ermeye kifa
yet edebilmiştir. Müstehlik şehirlerimiz yine hariçten 
zahire tedarik etmek zaruret ve ihtiyacında kalmıştır. 

Memlekette bu kadar geniş, ziraate elverişli arazi 
olduğu halde hepsi zerredilememektedjr. Çünkü hep
sinin işletilmesi için, kesif nüfusa, hayvanata, maki
neye ihtiyaç vardır. Filhakika bugün mevcut olan 13 
milyon nüfusumuzun vesaiti ziraiyei fenniyesi, nüfus 
nispetinde olsa herhalde bugün işlemekte olduğu arazi
nin en.aşağı üç mislini işleyebilir ve o vakit memle
ketin müstehlik şehirlerinin ihtiyacatı tamamen te
min edilmiş olur. Belki ihracat da yapılır. 

1340 senesinde bütün Türkiye de mevcut olan ma
kine adedinin 500 küsur olduğunu arz edersem, vesai
ki ziraiyeden makine hususunda memleketin ne kadar 
fakir olduğunu Heyeti Celileniz, anlamış olursunuz. 
Orman ve taşlık olan sahalarla ziraate elverişli olan 
arazi hariç olmak üzere 100 milyon dönümü müteca
viz Mer'a vardır. Halbuki Ziraate elverişli olan arazi
nin büyük bir kısmı ekilmediği için, Heyeti Mecmua
sı mera halindedir. Bu geniş meralarda yayılan hay
vanat miktarı ise 20 milyon küsur keçi ve koyundan 
ibarettir. Türkiyenin hayvanatı, öküzü, ineği yani ba-
karat hâlâ beş milyonu tecavüz edememiştir. Harp 
senelerinden evvel yalnız Erzurum ve Civarında bu
lunan bir iki vilâyetin hayvanatı bu rakama tekabül 
edebilirdi. Binaenaleyh, bu yara çok derindir, boşluk 
çok mühimdir. Fakat zaman, mesai bunların hepsini 
bertaraf edecektir. 

Arkadaşlar! Takdir buyurursunuz ki; îdarei Mil
liye Ankara'da teşekkül ettiği andan itibaren bir ta
raftan hariçle mücadeleye, diğer taraftan dahilde tez
yidi iştihsalâta atfı ehemmiyet etmekten hiçbir zaman 
millî hükümetiniz geri kalmamıştır, Vaktiyle altın pa
ra olarak, büyük rakamlar ifade eden imparatorluk 
bütçesinden doğrudan doğruya ziraate muavenet için 
sarf edilen paralar pek mahdut ve lisana alınmayacak 
derece de ehemmiyetsiz iken, en ihtiyaçlı senelerde 
dahi idarei milliye, ziraatın ihtiyacı için mühim mil
yonlar tahsis etmiştir. Hiçbir sene yoktur ki zürraın 
ihtiyacına tahsis edilen meblağ bir kaç milyon noksan 
olsun, Binaenaleyh uzun senelerin yani uzun muhare
belerin tahrip etmiş olduğu istihsal kuvvetleri toprak
tan fışkırır gibi biıden fışkırmaz ve fışkıramazdı. Fa-
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kat şayanı şükrandır ki halkımız hükümetin yaptığı 
muavenetle, yardım ile ve bilhassa kendi mesaisiyle 
istihsal sahasında gayet mühim hatveler atmaktadır
lar. 

Bendeniz istikbali fevkalade iyi görüyorum ve fev-
kâlede nikbinim. 

Ziraat Vekâleti bendenizin telâkkime göre henüz 
teessüs ve teşekkül devresindedir. Bir arkadaşımızın 
işaret buyurdukları gibi, senelerce yaşayacak, payidar 
olacak umumi bir istihsal programlarını vücuda getir
mek için memleketteki erbabı ihtisasın ve tecrübekâr 
çiftçilerin fikrinden, mütelââsından, malumatından is-
tigfade etmek lâzımdır. îşte bu mülahazaya mebnidir 
ki, Heyeti Celiîenize (Ziraat Meclisi Âlisi) teşkili hak
kında bir kanun teklifi edilmiştir. Ve yine bu mülâha
zaya mebnidir ki, fikir ve mütalâaları doğrudan, doğ
ruya teşvik ve icra sahasında memleketleri dahilinde 
âmil ve müessir vazife görebilecek Ziraat Odaları teş
kili için o kanunun mütemmimi addedilecek ikinci bir 
kanun lâyihası verilmiştir. Bendeniz Heyeti Celileden 
pek çok rica ederim, bu devrei içtimaiyede bu lâyiha
ların kanuniyetini tasdik buyursun. Türkiye gibi ge
niş bir memleketin her tarafında, her kazaya göre, ik
lim, hava, toprak, kabiliyeti arziye değişir. Bütün 
memlekete tam ve şamil olmak ve uzun zaman tat
bik edilmek üzere bir program vücuda getirmek öy
le günün, ayın işi değildir. Hatta bir kazanın, beş ka
zanın yapacağı iş dahi değildir. îşte bu teşkilât vücu
da getirildikten sonra Ziraat Meclisi Alisi bu progra
mı yapıp Heyeti Celiîenize arz edebilir ve hiçbir hükü
met onu değiştiremez, yalnız icra ve tatbiki üzerinde 
yürür. Zamanın, icabatı siyasiyesine göre bu programı 
esas ittihaz ederek istihsalâtı mütemadiyen tezyide ha
dim olur. 

Efendiler! Aşar meselesini halletmekle, yani usu 
lu cibayeti değiştirmekle nispetlerini tenkis etmekle, 
dahildeki istihlâkâtı istisna etmekle küçük çiftçiye fev
kalade hizmet edilmiştir. Onlar buna lâyıktılar, müsta-
haktılar. Fakat memlekette küçük müstahsilin, Türki-
yenin istihsalâtı umumiyesi üzerine vasi mikyasta 
haizi tesir olamıyacağı zannındayım. Küçük müstah
silin vücuda getireceği hâsılat kendi maişetine kifayet 
eder. Saniyen pek cüzi miktarını en yakın pazara gö
türür ve civarında bulunan şehir ve kasabanın istihlâ-
kâtına yardım edebilir. Küçük müstahsil ne kadar is-
tihsalâtını artırırca artırsın bununla, memlekette fenni 
usullerle makineyle ziraatın tarakkisine hadim ola
maz. Fakat bu; küçük müstahsil için muaveneti deriğ 
edelim demek değildir. Böyle birşey kattiyen zanno-

nulmasın. Maksadım, asıl memlekette istihlâk pazar
larını doyuracak olan büyük müstahsillerin vasi mik
yasta ziraat yapabilmeleri için lâzım gelen teşvikât 
ve muavenetin icıasıdır. 

Hedefi mütalâam; İzmir, İstanbul gibi, Karade
niz sahilinde bulunan mühim bazı müstehlik şehirler 
gibi istihlâkâtı umumiye üzerine tesir icra edecek olan 
büyük müstahsillerin istihsalâtıdır. Bu büyük müstah
sillere atfı ehemmiyet etmek, bendenizce günün, mem
leketin siyaseti iktisadiyesine en muvafık, en mülayim 
usullerden birisidir. 

DOKTOR FUAT BEY (Kırklareli) — Trakya 
hakkında hiçbir mütalâa beyan etmediniz. 

HASAN FEHMÎ BEY (Devamla) — Efendim! 
Bendeniz Türkiyeden bahsediyorum. Trakya müstah
sildir, müstehlik değildir. Saydığım şehirler, müsteh
lik şehirlerdir. 

Bir arkadaşımız mütaalâaları arasında tohumların 
ıslâhına temas buyurdular. Bendenizce tohum ıslâhı 
memleket için çok lâzımlı bir esastır. Fakat tohum ıs
lahını çiftliklerde tatbik ile bundan zürraın tohum ih
tiyacını tatmin etmek uzun senelere muhtaçtır. Lâ
kin mevcut tohumlan kalbur makineleriyle tathir et
mek, bu gün suhuletle yapılabilecek bir muameledir. 
Geçen sene Ziraat Vekâletinin bu kalbur makinelerin
den bir miktar mubayaa ederek bir çok yerlere tevzi 
ettiğini ve sene nihayetine doğru daha bir miktar mu
bayaa ettiğini ve henüz bir kısmının teslim muamele
si icra edilmediğini yakinen biliyorum. Ümit ederim 
ki 1341 senesinde de yine tohum ıslahı hususunda 
başlanılan bu muameleyi Vekâlet ehemmiyetle takip 
eder. 

Ehemmiyetle arzu ederim ki; Tohum ıslahı işinin, 
bütçenin müsaadesi nispetinde, diğer işlere tercihan ya
pılması, memleketin menafii iktizasındandır. Kalbur 
makinelerinden bu vilâyete verilmiş, bu vilâyete ve
rilmemiş, onları bilmiyorum. Belki Türkiyenin ihtiya
cının yüzde birini ifa edecek kalbur makinesi alınmış
tır. Ondan sonra ikinci parti henüz gelip teslim edil
memiştir. Tabiî zamana göre hareket edilecektir. Bu
gün Türkiyenin, herhangi pulluk veya kalbur makine
si yahut başka bir makine ile zannedermisiniz ki 3-5 
sene de bu ihtiyacı tatmin edilebilir? O Vakit azim 
milyonlar mevzu bahis olabilir. 

Arkadaşlar! Bu fennî usullerle ziraatin İslahında 
yalnız para da mevzu bahis değildir, fen adamları da 
mevzu bahistir. Farzediniz ki bu gün Heyeti Celile-
niz büyük bir para kabul buyurdunuz, 1 000 - 5 000 
traktör alındı. 
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miş değildir 

Efendiler Bu bin, beş bin traktöre makinist lâ
zımdır. Acabja (500) tane bulabilecek misiniz? Adedi 
sekiz, onu geçmeyen ziraat mekteplerinin bir kısmı 
malumu âlihrdir ki, vilâyetlerden devren alınmıştır. 
Henüz üç tanesi tesisat ve teşkilâtını ikmal edebilmiş
tir. Mütebakisi hali teessüs ve teşekküldedir. Mehmet 
Bey arkadaşımızın şikâyet ettikleri Kastamonu mek
tebi de henüz hali teessüsdedir. Teessüsünü ikmal et-

Yalnız bizi memnun edecek birşey var
sa mesela asjkerî mekteplere az talebe talip olduğu ve 
liseler de az talebe bulunduğuna dair bazı şikâyetler 
vaki oldu. Bendeniz aksine şahit oldum: Ziraat mek
teplerine çok talebe talip olmuştur, bilhassa makinist 
mekteplerine kadronun 2-3 misli talebe talip bulu
nuyor. Bina yoktur. Bina hususunda Heyeti Celile-
niz daha bir1 ay evvel bir tahsisat kabul buyurdunuz. 
Ziraat Vekili Beyefendiden çok rica ederim. Bu tah
sisatı bu sen|e behemehal bu mekteplerin bina ve inşaatı 
için mevsiminde sarf ile bu bina meselesini bertaraf 
etsin, kadrolar o vakit kolaylıkla tespit olunur. Mem
lekette makineden evvel makineci hazırlamak, tamir
hane getirmsk, tamirci ustası bulmak lâzımdır. Bun
ları yapmazsak, bunlardan başlamazsak memlekette 
getireceğimin makinelere mukabil harice vereceğimiz 
servet heba, heder olur. 

MEHMET FUAT BEY, (Kastamonu) — Başla
nırken esassız başlandı. Tamirhane yoktur. 

HASAN FEHMt BEY (Devamla) — Arkadaşlar! 
Heyeti Celibnizi çok tasdi etmek istemem. Müsaade
nizle kısaca bir ik! şeyden daha bahsedeyim. 

Efendim Takviye faslının nerelere tevzi edildiği 
sual ve Kastamonu vilâyetine birşey verilmediğin
den bahs büyuruldu. Bendeniz az bir zaman bu va
zifede buluıdugum için - Söyleyen arkadaşımızın 
sözleri bittabii Vekâletin şahsiyeti maneviyesine ma
tuf idi fakat bendeniz de bir müddet bulunduğum 
için kendimi şahsen alakadar addettim. Müsaadeniz
le bunada cevap vereyim. Malumu âlinizdir ki, geçen 
sene bu tahsisat müstehlik mahallerde vesaiti fenniye 
ile ve kolaylıkla nakliyat yapabilecek sahadaki zi-
raati takviye edelim maksadıyle kabul buyurulrnuş-
tur. Vekâlet bu tahsisatı mümkün olduğu kadar o 
esas dahilinle sarf etti. Şunu da sarahaten ifade ede-
yimki; 23 teşrinisani 1340 tarihinden sonra takviye 
faslından para sarf olunmamıştır. O tarihe kadar 
muamelesi ;ahakkuk etmiş, kesbi katiyet etmiş olan
lar intaç edilmiştir. Yoksa 23 Teşrinisani 1340; tarihin
den sonra Vekâlet çiftçilere, çiftlik sahiplerine mua
venet hakkında yeni karar almamıştır. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Demek 
tahsisat duruyor. 

HASAN FEHMt BEY (Devamla) — Tahsisat o 
tarihe kadar tahakkuk etmiş, tespit edilmiş ve sarfe-
dilmiştir. Yalnız Evrakı müsbitesinin alınması ve te
diye muamelesinin ikmâl edilmeyen kısmının ikmali 
kalmıştır. Bu iki milyon lira doğrudan doğruya vilâ-
yetlerdeki ihtiyaç komisyonlarının takdirlerine tevdi 
edilerek vilâyetler üzerine tevzi edilmiş.. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Hangi 
vilâyetler, onu bilelim? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Hafızamda 
değil Mehmet Beyefendi! Bunun bir buçuk milyon 
lirası böyle tevzi edilmiş, iki yüz bin lirası teminat 
mukabili çiflik sahiplerine tevzi edilmiştir. Diğer bir 
kısmı ile de boğa mubayaa edilmiştir. Boğaların bir 
kısmı teslim alınmış, bir kısmı henüz teslim alınama
mıştır. Tabiî teslim alınmayanların bedeli verilmemiş
tir. Bu boğaların da muayyen vilâyetler üzerine ter
tip ve tevzii yapılmıştır. Paranın da muayyen vilâyet
ler üzerine tertip ve tevziatı yapılmış ve bu tertip ve 
tevzi çok evvel, belki tahsisatın kabulünün müteakip 
aylarda yapılmış havaleleri verilmiş, tediye muamelesi 
muhaberesini diğer aylarda takip etmekten ibaret kal
mıştır. 23 Nisandan sonra alınmış karar yoktur. 

ARİF BEY Eskişehir) — Bu vilâyetleri sayar mı
sınız? 

HASAN FEHMt BEY (Devamla) ~ Ecnebi mü
tehassıslar memleketimizin her şubesi idariye ve fen-
niyesinde lâzımdır. Bilhassa şuabatı fenniyede ecnebi 
mütehassıslara ihtiyacımız vardır. Bu ihtiyaç daha 
geçen sene takdir edilerek bütçeye bir milyon lira 
vazedilmişti. Bu para Vekâletler arasında tevzi edil
miştir. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Bilâkis 
mekteptekiler vahdeti ihlâl ediyor. Onların göreceği 
işi görecek kadar bizde de adam vardır. 

HASAN FEHMt BEY (Devamla) — Efendim! 
Bu bir tarzı telâkki meselesidir. Heyeti Celile bunun 
lüzumuna kani olmuş, tahsisatı kabul etmiş, bir ki-, 
sim mütehassıs getirilmiş ve bir kısmı henüz getirile
memiştir. Hemen para verilmekle mütehassıslar ko
şup bize gelmiyorlar. Avrupa da milyonlarca müte
hassıs mevcuttur. Geliyor zannolunmasın. Çok müş
külâtla getiriliyor, işte bir sene geçtiği ve en yüksek 
para kendilerine teklif edildiği halde yine bir kısım 
mütehassıs işleri eylevm açıktır. Kimse gelmemiştir. 

Karacabey Harasına binici mütehassısın getiril
mesini söylediler. Mesela yarış için, binici yetiştir-
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mek için, fennî usûllerle hayvan bakmak için müte
hassısa ihtiyacımız vardır. Bu gün memleketimizde 
fennî usûllerle hayvan bakmayı bilen yoktur. 

Mehmet Beyefendi! tzmir mektebine bir hayvan 
bakıcısı geldi, Hollandadan celbedilen İngiliz öldü de
nildi. Hayır yanlıştır. Hollandadan gelen İngiliz, bizim 
yerli bakıcıların bakımsızlığı yüzünden, öldüde on
dan sonra Macaristandan bir hayvan bakıcısı celbe-
dildi. Bir mektebe bir tane hayvan bakıcısı gelmiştir. 
Bir mektebe on tane, elli tane getirilmiş değildir. Bir 
iki hara için hayvan bakıcısı getirilir de bizim ahali
mize hayvana nasıl bakılacağı öğretilirse fena mı olur? 
Bunda zarar mı vardır, fayda mı vardır? Hatta on 
tanesine ihtiyaç vardır. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Binicide 
mi yok' bu memlekette? -

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Efendimi 
Memurların pek çok tebdil edildiğinden Vekâletlerin 
mensubin ile dolduğundan vesaireden bahsedildi. 
Mehmet Beyefendiyi bendeniz temin ederim ki: Za
manım da otuz küsur memuru tahtı muhakemeye al
dım, evraklarını Memurun Muhakemat Encümeni
ne gönderdim, fakat bir memur azlletmedim. Men-
subininden bir fert yoktur. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Zamanı 
Âliniz için söylemedim. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Kim nispet 
iddia ederse hilafı hakikattir. Yalnız söylüyorum otuz, 
otuz beş memuru tahtı muhakemeye aldım, evrakları
nı da Muhakemat Encümenine verdim. Fakat idare-
ten kimseyi azlletmedim. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Encümende de hiç bi
risi kurtulmadı, beraat edemedi. 

HASAN FEHMt BEY (Devamla) — Efendim! 
Ziraat memurlarının masa başında oturmayıp icabın
da köyleri, nahiyeleri devir ve teftiş etmeleri ve aha
liye Ziraat için lâzım gelen tembihatta bulunmaları 
hakikaten çok lâzımdır ve çok faydalıdır ve memurini. 
fenniyenin gerek ormanda gerek umuru baytariycde 
ve gerek ziraatte olsun vakti zamaniyle harcırahları
nın verilmesi ve bunları daima seyyar halde bulundu
rarak doğrudan doğruya müstahsillerle temasta bulun
durulması fevkalade faydalı bir tedbir ve bir iştir. İş
te bunun içindirki, elimizde ki matbu bütçeden göre
ceksiniz ki (Memurun harcırahı) için bir fasıl ve (Ka-
vaninin tatbikinden mütevelli harcırah) için diğer bir 
fasıl vardır. Memurinin harcırah faslı memurine nis
peten pek az bir miktardır. Fakat Kavaninin tatbi
kinden mütevellit olan harcirah oldukça mühim bir 

miktardır. İşte bu maksatla bu fasıllar ayrılmış ve bu 
vazaif ayrılmıştır. Bu fasıllara ayrılmakla ve o namda 
bir fasıl açmakla, memurini fenniyenin doğrudan 
doğruya müstahsillerle temasını temin etmek için 
'hangi istikamete gidildiğini pekâlâ gösteriyor. 
Ziraat Vekâleti zaten bütçe ile kesbi kanuniyet ede
cek olan bu sistemi aynen tatbik eder ve bu suretle 
memurini fenniyenin harcırah hususundaki müşkülât
larını izale ederse bunların doğrudan doğruya müstah
sillerle yakından temasları temin edilmiş olur ve ta
biî bendeniz buna eminim. 

Baytarların adedi çok azdır. Memleketin ihtiyacı
na kâfi baytar yetiştirmek oldukça uzun senelere muh
taçtır. Yine bu bütçe de «Mütekait asker baytarlara 
ücreti maktua» diye bir fasıl manzuru âlileri olacak
tır ve zannediyorum ki, seksen veya yüze karip askerî 
mütekait baytar vardır. Bunların içerisinde Anadolu-
nun herhangi bir mahallinde gezecek, devir yapacak ve 
vazife ifa edebilecek hiç olmazsa kırk elli tane bulmak 
mümkündür. Bunların hakkı tekaüdüyelerine halel 
gelmemek üzere, ücreti maktua ile Ziraat Vekâletin
de istihdam edilmelerinde azamı fayda mülahaza eden
lerdenim. Başka suretle baytar ihtiyacını temin ede
meyiz. Ziraat Vekâletinden rica ederim ki, bu hususa-
da atfı ehemmiyet buyursunlar. Zaten bu bütçe ile 
kanun halini iktisap edeceği için herhalde tehir bu
yurmazlar. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Sıhhiye Vekâletinin 
kulakları çınlasın, aynı ihtiyaç içindedir ve aynı şeyi 
yapabilirler. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Efendim! 
Orman Fen memurlarının azlığından bahsedildi. 
Hakikaten azdır arkadaşlar! Fakat bütçede, geçen se
ne kabul etmiş olduğumuz kanun mucibince, iki mek
tep daha açılacaktır. Bu mekteplerin memleketin or
manı en geniş olan sahalarında açılması lâzımdır. Ümit 
ve zannederim her vekâlet aynen bu şekilde düşünür. 
Ve icra eder. Ormanı olmayan bir yerde orman mek
tebi açacak Ziraat Vekâleti tasavvur edemem. Ben
deniz. Ümit ederim ki; hakikaten düşünüldüğü gibi 
tertip edildiği gibi, en mühim ormanların dahilinde 
veya onlara en yakın şehir ve kasabalarda bu mek
tepler açılacaktır. 

Amanajman için bütçede bir miktar para vardır. 
Para olsa da memurini fenniye kâfi değildir. O pa
rayı sarf edebilecekleri kanaatindeyim. Gerçi arka
daşlar arzu ederler ki ormanların fenni üssullerle iş
letilmesinin temini için biran evvel kadastrosu yapıl
sın. 
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Fakat memlekette ki memurini fenniye adedi bu 
işe haizi tesirdir. Havai vesait ile alınacak harita için 
mukavele yapılmış bir şirket mevcut değildir. Bu bel
ki mümkündür. Belki de mümkün olamaz. Şayet bu 
mümkün qlamazsa, diğer iki fen grupu vardır. Sene 
de bu fenşi gruplardan birisi 20 bin hekdar ormanın 
kadasturo [muamelesini ikmal edebilir ikinci grupta 
20 bin hekjtar yapacağına göre bir sene de 40 bin hek
tarın kadasturo muamelesi ikmal olunabilecektir. Fa
kat Türkiyede dört milyon hektar orman vardır. Bi
naenaleyh üçüncü bir grup teşkil edilecek kadar me
murini fenniye bulunacağına kaniyim. Şayet ecnebi
den bir talip zuhur etmezse ve onunla bir mukavele 
akdedilemeze, o zaman konulan para ile üçüncü bir 
grubun teşkili için mezuniyet itasına dair Muvazene 
kanununda j bir madde mevcuttur. Binaenaleyh her iki 
suretle ya navai vesaiti veyahut memurini fenniyenin 
kararda hapta alması suretiyle amanejman yapmaları 
hususuna Vekil Beyin ehemmiyet vereceklerini kuv
vetle ümit ederim. Ve zaten bütçe noktayı nazarından 
vekâlet bu şususda muhayyerdir. 

Mehme^ Beyefendi arkadaşımız, Ziraat Vekâletinin 
Vekâlet oynaşından hiç bir şey anlamadığından ve 
Vekâletin l̂ içbir .mevcudiyet gösteremediğinden bah
settiler. Arkadaşlar! Hatıra olmak üzere arz edeyim ki, 
Ziraat Vekkleti Müdüriyeti Umumiye halinde iken 
1330 senesinde Ziraat Müdüriyeti Umumiyesinin mer
kez memurininin adedi 125 idi. Nezaret olmuştur, bu 
gün Ziraat Müdüriyeti Umumiyesinin şuabatı ile be
raber 122 rhemuru vardır. Mülhakat teşkilâtı itibariy
le 1330 senjesinde, yani imparatorluk zamanında Zira
at Mudürijjeti Umumiyesinin bütün Türkiye dahilin
deki vilâyatjta 200 memuru varmış. Şimdi 211 memuru 
vardır ki, jsaha itibariyle vilâyat memurlarının bir 
misli tezayüt ettiğini kabul etmemiz lâzımdır. Merke
zin değil, vilâyet memurlarının tezayüt ettiğini kabul 
etmemiz lâzımdır. İhtiyacı hakikiyeye gelince; her ka
zaya - Nahiyelere kari yelere demiyorum - Ziraat Me
muru tayin [etmek lâzım gelse, ne kadar Ziraat Memu
runa ihtiyat olduğunu takdir buyurursunuz. Vilâyat 
merkezleriyle beraber mevcut kazaların yarısında teş
kilât yani birer memur vardır. Adana, Konya gibi teş
kilâtı oldukça muntazam bazı merakizi dahili hesap 
edersek bu miktar nısfından daha az bir mevcut teş
kil eder ve ekser yerlerde birer memurdan ibarttir. 

MUSTAFA FEYZt EFENDİ (Konya) — İsti
fade yok. Oturup duruyorlar. Hiç faydası yoktur. 

HASANİ FEHMİ BEY (Gümüşane) — Evet bu 
şekilde şimdiye kadar belki bir fayda görülmedi ve

yahut az fayda görüldü denebilir. Fakat bir şeyden 
tam fayda görebilmek için tam teşkilâtını yapmak, tam 
tahsisatını, bütçesini vermek lâzımdır. Ziraat Meclisi 
Âlisi, Ziraat programı, ziraat tahsisatı, müessesatı 
ziraiyenin muntazam usullerle idaresine ait usul ve 
kavanin vazolunduktan sonra ziraat memurlarından 
fayda görülür mü görülmez mi?, O vakit belli olur. 
Fakat bu gün için fayda görülmez denemez. Belki pek 
az bir zaman sonra fayda görülmüş olabilir. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — O za
manı belkleyelim, ziraat yapmayalım. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Gerçi ser
veti umumiyenin esasını teşkil eden istihsalâtımız ki, 
ziraat ve hayvan mahsulatıdır, eşcarı müsmireden el
de ettiğimiz menfaatler zannediyorum ki Türk serveti 
umumiyesinin belki yüz de doksan beşini bunlar teş
kil eder. Biz ticareti hariciyeden memlekete servet it-
har den bir millet ve memleket değiliz. Madeniyat-
tan henüz müstefit olacak derecede servetimiz taşmış 
değildir. Sanayii umumiyemiz hariçten bize para cel-
bedecek mahiyette değildir ve olabilmesi için daha 
çok zaman lâzımdır. Binaenaleyh Türkün iki mesleği 
vardır, bu, fitridır. Türk iyi bir askerdir ve daima çift
çidir, müstahsildir. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Onun için iyi bir 
askerdir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — İyi çoban
lığını unuttunuz mu? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Nasıl vaktin
de Dünyanın en iyi askeri olursa, ihtiyacı, vesaiti ken
disine verildiği vakitte de dünyanın en iyi çiftçisi ol
maya namzettir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — En iyi 
çobandır. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Bendeniz 
Mehmet Beyefendinin bu fikirlerine iştirak edemiyo
rum, takviye lâzımdır, vesait lâzımdır, memleketin 
hali maliyesine göre mümkün olduğu kadar azami 
muavenet lâzımdır. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Yapıl
masın demedim. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Ve bu mua
venet mahdut birkaç sene zarfında yapıldıktan sonra 
ati için buna lüzum kalmaz. Halk kendi kuvvetiyle, 
kendi vesaitiyle bunu temin edebilir. Gerçi altı mil
yon lira az görülüyor, fakat arz ettim ki daha Vekâ
let haline inkilâp edeli bir sene olmuştur. Evvelce bir 
Müdüriyet halinde idi. İki senede, bir Vekâlet tama-
miylc teessüs edip, memlekette esaslı surette faydasını 
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gösterecek bir vaziyet alamaz. (Tabiî sesleri) Çok ar
zu ederim ki, gelecek sene Ziraat Bütçesi on beş mil
yon lira olarak gelsin. Meclisi Âli Nafia Bütçesinde 
gösterdiği aynı semahatı - ki mahalline masruftur -
aynı arzuyu, aynı hissi Ziraat Bütçesinde de göster
sin. 

Arkadaşlar! Gerçi hatıra gelirki, denize, iskeleye 
ve istasyonlara uzak olan mahallerde istihsalâtın ne 
kıymeti vardır? Fakat arkadaşlar! Buçün Türkiye'nin 
hiçbir yerinde müddehar bir zahire yoktur. Mevcut 
zahire o memleketin ancak gıdasına tekabül edecek 
zahiredir. Binaenaleyh (Zahire çoktur, çürüyor) gi
bi sözler bugün için doğru değildir, varid değildir. 
Herhangi bir iskeleye, bir istasyona 700 - 800 - 1 000 
kilometre uzak mesafede olan bir Vilâyeti tasavvur 
buyurunuz, o vilâyette dahi çürümeye mahkum zahi
re yoktur. Binaenaleyh aşağı yukarı istihsal sahasında, 
her vilâyet elinde bulunan vesaite göre, mevcut nü
fusunun gıdasına kâfi gelebilecek bir istihsal yapabi
lir. Yalnız yol yapmakla mesele bitmez, şimendifer, 
taş, toprak nakledecek değildir. Nihayet buğday nak
ledecektir. Şimendifer herhangi vilâyete giderse, o 
vilâyetin ziraatine tahsisat veririz, demek doğru ola
maz. Fakat bendeniz bu günden büyük para verelim 
demiyorum. Zaten o para yoktur ve olmadığına ka-
niyim. Bu parayı bütün memlekete tevzi edelim fikrin
de değilim. Fakat bir fikir vardır ki iskele ve istas
yonlara yakın olan mahallerin Ziraatine ehemmiyet 
vermek iktisadiyatımız üzerinde haizi tesir değildir. 
Fakat her memleket yalnız kendi gıdasına kâfi gele
cek bir istihsal derecesindedir. Bu gün taşmış bir de
rece yokturki böyle bir mütalâa varit olsun. 

Ziraat Bankasının ikrazatından bir arkadaş bahis 
buyurdular. Tabiî geçen sene kabul buyurulan kanun 
mucibince Ziraat Bankası müstakil bir idaredir. Aza
sının nısfı Meclisi Âli tarafından, ikisi Heyeti Veki-
leden diğer üçü de bu beş zevat tarafından münte-
hap müstakil bir Meclisi tdare tarafından idare edil
diği için bunun hakkında bendeniz birşey arz edecek 
değilim. Bu nihayet müstakil olan Ziraat Bankası
nın vaziyeti umumiyesine taalluk eden bir meseledir. 
Meclisi Âli tarafından müntehap olan arkadaşlar ta
biî işittiler. Bu mütalâât ve mülâhazatı nazarı dikkate 
almaları hususunda bendeniz de Mehmet Beyefendi
nin fikrine iştirâken rica ediyorum. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRÎ BEY (Saruhan) — 
Efendim! Heyeti muhteremenizin malumu âlileridir 
ki Vekâlet makamını işgal edeli henüz bir kaç gün olu
yor bunun merasimi mahsusasını da tahattur buyu

rursunuz. Tebrik kabulleri ve diğer merasimden do
layı o günlerden tamamen istifade edemedim. Şüphe
sizdir ki, huzuru âlinize esnayı müdafaatta, gayet mü
cehhez olarak gelmek saadetinden mahrum bulunu
yorum. Ümit ederim ki, Heyeti Celileniz bendenizin 
bu mazeretini nazarı itibare alarak fazla tafsilât tale
binde bulunmazlar ve vereceğim pek muhtasar cevap
larla iktifa ederler. 

Fakat yine teşekkür ederimki, muhterem selefim 
Hasan Fehmi Bey bu uzun izahatı beyan buyunnak 
külfetini ihtiyar ettiler. Çünkü kendileri gayet veciz 
ve etraflı bir suretle izahatı lâzımede bulundular. Ben
deniz yalnız bu noktayı teemmül ederek hakikaten ba
na nezaketle temenni ve suallerde bulunan bazı arka
daşlarıma cevap vermek isterim. 

Birincisi Halit Beyefendi, tekrar ederim ki, gayet 
nazik ve hep temenni mahiyetinde sualde bulundu
lar. Memurini fenniyenin azlığı, şüphe yoktur. Bunu 
kabul ve itiraf ederim. Harita usulü; harita usulü hak
kında uzun boylu tetkikatta bulunamadım. Fakat Ha
lit Beyefendiye vaat ederim ki, müsait zamana vasıl 
olduğum zaman tetkikatımı ikmal eder ve Heyeti 
Muhteremenize gelmezden evvel raporu kendilerine 
takdim ederim. İcap ederse Heyeti muhtereminize 
de raporun müeddasından bahsederim. 

İhtiyat zabitanı meselesi; Geçen sene kabul edil
miştir. Bu sene dahi bütçenin müsaadesi nispetinde 
açılacak kurslarda muvaffakiyet istihsal edenleri tav
zif için hiç tereddüt etmiyeceğime itimat buyursunlar. 
Mesaha memurlarının maaşları; memur deyince bü
tün memurlarımızın az maaşla istihdam edildiklerini 
kabul etmek icab ettiği için maaşın azlığından bah
setmeye lüzum görmem. 

Orman muhafızları; burada lütuflarını bir kayıt 
ile takyit buyurmalarını rica ederim. İkinci sınıfın ade
dini tezyit suretiyle değil, birinciyi tezyit suretiyle lü
tuf buyursunlar ki lütufları cidden her türlü teşekkü-
râta lâyık bulunsun ve ümit ederim ki bu taleplerini 
mevkii mahsusunda tekrar buyururlar. 

Hastalıklar; Efendiler! Üç gündür meşgul oluyo
rum. Devairi aidesinin vermiş olduğu hastalık hari
taları karşısında tetehhüş ettim dersem mazur görür
sünüz. İnşallah zamanı münasibinde bu hastalıklar 
hakkında daha ziyade izahat veririm ve değil bugün 
kendim için benden sonra da bu makamı işgal edecek 
bütün arkadaşlarımızdan da istirham ederim ki mem
lekette hayvanât ve nebatat hastalıklarını cidden bü
yük bir ihtimamla telâkki etsinler ve bunun için en bü
yük kudretlerini, sailerini bu cihete sarf etsinler. Bu 
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temennide ^ulunduktan sonra kendimin ne suretle ça
lışacağım zinnederim ki müstağnii arzdır. 

Bozuk phumlar hakkındaki kalburlar; şüphesiz 
ki memleketimizin en büyük felâketlerinden birisi bo
zuk tohumljardır. Kemâli şükran ve tahsin ile tekrar 
ederim ki seleflerim bu husus da büyük mesailer sarf 
etmişlerdir, j Ben de onların açmış oldukları çığırda 
devam edeıjek mümkün olan hizmeti ifaya çalışaca
ğım. Kalburlara gelince; 170 kalburumuz mevcuttur. 
Yüz yirmisijde geliyor. Yani devenin kulağındaki bir 
kılı vücuda [getirilmiştir. İnşallah ilerisi de nasip olur. 
(Handeler) j 

Hayvan I Hastalıkları; hastalıklardan yukarda 
bahsettim tekrara lüzum görmüyorum. 

Mehmet I Beyefendiye gelince: Suallerinin yüz de 
doksan dokuzunun cevabını mukaddemelerinde arz et
tikleri bir sjözde verdikleri için ben ayrıca cevaptan 
müsetağni addediyorum. -Mukaddemede bu bütçe i!e 
lâzım gelen) hizmet vücuda getirilemez buyurdular. 
Binaenaleyh! mabadı da aynı marazın neticei tabiiye-
sidir ve bun|ı hüsnü kabul buyuracaklarına ümitvarım. 

Memurir) hakkındaki mütalâalarına gelince; istir
ham ederimj mazur görsünler, iştirak edemem. Me
murlarımızın heryerde yaşadıkları vaziyet ve hâle 
nazaran fedkkâr sınıf olarak taîâkki edilmesi lâzım
dır. Yalnız Ziraat Memurları değil, diğer memurla
rımızın ekserisi de vücudu beşere bile sirayet edecek 
emraz içerisinde koşmaktadırlar. Bu biçareler az ma
aşlarla çalışmaktadırlar. Ümit ederim ki bu zanlarını 
takdire kalp buyururlar. 

îdareten azil meselesine gelince; size arz ederim ki 
benden evvejki refikim zamanında bir kimse azlolun-
madığı gibi j namus ve liyakatları dahilinde çalıştık
ları halde zapıanımda da idarî aziller vücuda gelmiye-
cektir, bittabiî kayıtlarım tahakkuk etmek şartiyla. 

Sonra, TJakviye tahsisatından bahis buyuruluyor. 
Takviye tahsjisatı da yine arz ettiğim veçhile ve ken
dilerinin de jınukaddemelerinde zikirrettikleri sebepten 
dolayı memleketin ihtiyacatına tekabül edecek derece
de değildir. Ejahusus bu önümüzde geçen seneler büyük 
tahribat senejleri idi, ihtiyacat pek ziyade idi, tabiidir 
ki istilâ, hari> vukuu bulan sahalarda bilhassa ziraat 
noktai nazarından daha yüksek bulunan sahalarda ih
tiyacat pek çoktu. Bunun için heyeti muhteremenin 
bütün bütçe (darlıklarına rağmen ita buyurdukları tah
sisattan kendjilerine ancak (62) bin lira verilmiştir. Bu
nun (58) bini lirası Ziraat Bankası vasıtasiyledir. Dört 
bin lirası da (teşvikat tertibindendir ve ümit ederim ki 
kendileri buıjuı hüsnü telâkki buyururlar. Bu, idare

nin bu hususta Kastamonu'yu unutmıyarak ihtiyacatıni 
temine çalışmış olduğuna delildir. Yalnız Mehmet 
Beyefendiye buradan bir istirham ve bir tavsiyede bu
lunacağım Ve bunu samimiyetime atfedeceklerini 
ümit ederim. Efendiler! Size şimdiden arz edeyim ki 
bu sene değil, gelecek sene değil, on sene değil, on 
beş sene değil, eğer bütün Ziraatın tarakkisi yalnız Ve
kâletinin kendi duşu tahammülüne yükletilecek olur
sa memlekette lâzım geldiği veçhüzere ziraat terakki 
edemez. Bunun için muhakkaktır ki; Mehmet Bey gi
bi, cidden memleketimizin en müsmir bir müstahsili, 
en akit bir müstahsili en müdebbir bir müstahsili ve 
bir ferdi bulunan zat gibi bütün zürra ve hepiniz ce
miyetler teşkil ederek ve hükümetle zürraın mesaisi 
tevhit edilerek yürümek lâzımdır. Bilhassa bu fikir ilk 
hastalıkları tetkikimde bendenize mülhem olmuştur. 
Meselâ. Bursadan tutunuz, bütün Karesi sahilleri 
zeytinlikleri hastalık içindedir. Düşünüyorum, elimde
ki vesaiti, bütçeyi tetkik ettim ve büyük bir yese, 
hüzne düştüm. Çünkü bu vesait ile ben bu işi süratle 
defedemiyeceğim. Fakat Karesi ahalisi eğer teşriki 
mesai ederler ve onlar da benim yapacağım teşkilâta 
muaveneti nakdiyede bulunacak olursa ve bu suretle 
elindeki teşkilât tevsi edilecek olursa, şüphesizdir ki 
ahali ile hükümetin mesaisi iştirak ettirildiği zaman
da marazları imha ettikten sonra daha nafi bir takım 
mahsuldar ağaçlar meydana getirecek ve yetiştireceği
mizden ümitvarım. 

ALÎ ŞUURİ BEY (Karesi) — Ciheti fenniyesini 
deruhte edince Karesi ahalisi kemali memnuniyetle 
iştirak ederler ve iftiharla muaveneti naktiyede bu
lunurlar. 

ZİRAAT VEKÎLİ SABRI BEY (Saruhan) — Bu 
vaadinize samimi teşekkürler ederim. İnşallah Karesi 
bu tarz saide memleketimizin ilk numune sahası olur 
ve diğerleri de o numuneye imtisalen yapılır. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Onlar 
rehber olarak önde hükümeti arzu ederler. 

SABRİ BEY (Devamla) — Ziraat muallimleri ma
aşlarına gelince; Efendiler! Biliyorsunuz ki hamiyetin 
bir hattı mahdudu vardır. Ancak fevkalade bir za
man da hiçbir kayıt ve şart görmeden yürür. Fakat 
ahvali adiyede hamiyet, midenin biraz boşluğu karşı
sında sükût eder. Muallimler, az maaş aldıkça ve yük
sek maaşlı memuriyetler münhal bulununca meslek
lerine olan muhabbetlerinin tesirleri altında ve fakat 
o kürsüleri terk ederek fazla maaşlı yerlere giderler. 
Ümit ederim ki Mehmet Beyefendi - Bu günkü bütçe 
de bilmem imkânı var mıdır? - fakat ati bütçelerde 
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memleket için çok lâzımlı oİan bu teşkilâta, bu sınıfı 
mahsusa fazla maaş vermek cihetini temin buyurarak 
beni kendilerine derin şükranla merbut kılarlar.. 

Tohum islâhı hakkında arz ettim. 

Binicilik hakkında, muhterem selefim Beyefendi 
mütalâalarını söylediler. Efendiler! Biz her hususda 
geriyiz, bizim artık kendimiz için ihtisas addedile
cek bir şeyimiz kalmamıştır. Ne usulü ziraatte" ihtisa
sımız kalmış, ne de alatı ziraiyemiz de bir mahiyeti 
mahsusa kalmış, ne de hayvanlarımız kalmıştır. Şar
kın maruf olan hayvanları bugün kalmamıştır. Düşü
nünüz ki, tabiat bizim elimizde tabiî olarak bir taraf
tan Arabistan haralarını açmış, diğer taraftan Kaf
kas dağları gibi haralar vücuda getirmiştir. O güzel
ler güzeli Arap atlarından mukarrenet keyfiyetini ida
re ederek maatteessüf istifade edememişiz. Bugün eli
mizdeki atlar keçi gibi atlardır. 

Biniciliğe gelince; bu hususda ben hiçbir lakırdı 
söylemiyeceğim. Çünkü içimizdeki kumandan Beyler 
bu hususda tecrübelerini, ne derecede biniciliğimiz 
vardır, arz ederler. 

REİS — Celseyi açıyorum efendim, Ziraat Ve
kâleti bütçesinin 328 nci faslının müzakeresine baş
lıyoruz : 
Fasıl Lira 

328 İdarei merkeziye 71 052 
HASAN BEY (Gümüşane) — Efendim! Heye

ti Celilenize, bu faslın maddeleri arasında ufak bir 
tadilât arz edeceğim. Bunun da lüzum ve vücubuna 
bendeniz de kailim. Kadroda otuzar lira maaşlı mü-
essesat şubesi müdür muavini vardır. Bu otuz lira 
maaşlı müdür muavininin tayyı ile ikiyüzkırk liradan 

Efendim! Zannediyorum ki, arz edilecek başka 
nokta kalmamıştır. Arz ettiğim veçhile Vekâleti yeni 
işğâl ettiğim için uzun uzadıya taciz etmiyeceğim. 
Müzakerenin kifayeti kabul edilerek fasıllara geçilir
se teşekkürüm tezayüt eder. 

(Müzakere kâfi sesleri) 
REİS — Efendim! Kifayeti müzakere takriri al

dım. Bununla beraber üç arkadaşın da sözü vardır. 
Bunlardan ikisi sözlerini fasıllara tehir ettilir. Kifa
yet takririni okuyacağız: 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Fasıllara geçilmesini teklif ede

rim. 
Sinop 

Recep Zühtü 
REİS — Müzakereyi kâfi görüp fasıllara geçilme

sini kabul edenleı lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyen. 
ler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Efendim! Beş dakika teneffüs için celseyi tatil 
ediyorum. 

Hitamı Celse : Saat : 5,00 

ibaret olan farkı maaşının dördüncü maddeden ikin
ci maddeye naklini ve bu suretle beş bin kuruş maaş
lı bir müdürün Ziraat Müdiriyeti Umumiyesine bir 
muavin olarak ilâvesini rica edeceğim. Esasen para 
itibariyle, adedi memuriyet itibariyle bir fark yoktur. 
Ziraat Müdiriyeti Umumiyesinin vazifesi çok fazla
dır, evrak içerisinde boğulup kalıyor. 

Atiyi, istikbali düşünmek için zaman bulamıyor. 
Müessesatı ziraiye şubesi ise bir şubedir ve zaten bir 
müdür idare edebiliyor. Onun için bunun kadrodan 
tayyı ile Ziraat Müdüriyeti Umumiyesine beş bin 
kuruş maaşlı bir muavin ilâvesini ve farkı maaş olan 

İKİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 5,10 

REİS : Reisvekili İsmet Bey 

KÂTİPLER : Rağıp Bey (Zonguldak), Hakkı Bey (Van) 
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(240) liranın da dördüncü maddedeki, mülga neza
ret binasiyle dosyaların muhafazasına memur memu
rini muvakjkate maaşından nakli hususunu rica edi
yorum. Çünkü artık mülga nezaret binasındaki, dos
yanın ve evrakın Ankara'ya celbi ile meşgul olan 
oradaki mâmurların Eylüle kadar celbi lâzımdır ve 
bu altı ay zarfında oradaki memurini muvakkatenin 
vazifesine Şylülden itibaren nihayet verilmesini ben
deniz Ziraat Vekâletinden rica etmekteyim. Onun 
için bütçed^ de maaş altı aylık kalmalıdır. Bu far
kı maaş ile; çok işi olduğunu arz ettiğim Ziraat Mü
düriyeti Urhumiyesine bir muavin ilâve edilmelidir 
ki, gerek para itibariyle ve gerek adedi memur itiba
riyle bütçedje bir tebeddül olmuyor. Yalnız fasıl da
hilinde bir maddeden diğer maddeye naklini rica edi
yorum. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — 
Efendim! Heyeti Muhteremece malumdur ki Vekâ
letin her şubesi mühimdir. Fakat Ziraat Şubesinin va
zifesi cidden hepsinden daha mühimdir. Beyefendi
nin teklifleri cidden musiptir. 

OSMAN KADRİ BEY (Muş) — Reis Bey! Bir 
sual soracağım Vekil Beyden. Efendim! Nafia, Sıh
hiye, Dahiliye Vekâletleri mütehassıs memurinine 
zammı maa^ kabul edildi. Vekâleti Celilenizin bu 
husustaki tajsavvuratını öğrenmek istiyorum. 

ZİRAATİ VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — 
Efendim! Beyefendinin mevzubahis buyurdukları su
al cidden pçk mühim ve pek mevkiindedir ve bu 
sualin icap ettiği hakikatin vücuda gelmesini bütün 
gönlümle çok istirham ederim ve zannederimki, Ve
kâletin mütehassisinin de bu karardan müstefit 
edilmesiyle cadden idarenin istikbali için ve binnetice 
memleketin menafii hususunda gayet müsmir bir 
esas vaz buyturulmuş olacaktır ve hatta - vazifem de
ğil amma - (jliğer Vekâletlerin mütehassır memurinine 
bu şekilde zam; cidden mahalline masruf olur. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Efendim! Bende
niz bir sual soracağım. Fakat sualim maatteessüf 
Sabri Beyefendiye ait olmıyacak, sabık Vekil Hasan 
Fehmi Beyden soracağım. Bu memurin arasında bir 
İstatislik Müdüriyeti vardır. Hasan Beyefendinin be
yanatı arasında, vakıa rakkamın belagatına pek kani 
olanlardan değilsem de, istatistiğe ait hiç bir şey geç
memiştir. Bu senenin ahvali ziraiyesi ne merkezdedir, 
müsaade buyurulursa bunu Vekili sabıktan sorayım? 

REİS — Efendim! Gümüşane Mebusu Hasan 
Fehmi Beyden soramazsınız. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Öyleyse Sabri Bey 
cevap versin. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — 
Efendim! İstatistik yapılmalıdır ve Vekâlete geldi
ğim günde ilk işim ahvali hazırai ziraiye hakkında 
her yerden sual sormak oldu ve müstacelen cevap ta
lep ettim. Arzu ediyorum ki, Heyeti Celileye bu hu
susta bütçe müzakeresi esnasında oldukça tam iza
hat verebileyim. Cevapları henüz alamadım. Bu tah
kikatım neticesini heyeti umumiyeye arz ederim. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Yazlık mahsulât 
her yerde fenadır, nazarı dikkatinizi cel'bederim. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — 
Bunları da sordum. İnşallah alacağım neticeyi zati 
âlinize de hususi olarak arz ederim. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Nafia Vekâ
leti memurlarına fen memuru diye maaşlarına zam 
yaptık. Halbuki Ziraat memurları da fen memurudur, 
fenne kıymet vermek lâzımdır. Binaenaleyh Zati Âli
nizin talebini rica ediyorum. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — 
Pek iyi efendim, teşekkür ederim. 

REİS — Başka mütalâa kalmadı efendim. İki tak
rir vardır. İlki Menteşe Mebusu Şükrü Kaya Be
yindir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Takrirler 
2. — Menteşe Mebusu Şükrü Kaya Bey ile 

rüfekasının; ^Liraat Vekâleti müsteşarı ile bazı mü
dürü umumilere mütehassıs tahsisatı itasına dair tak
riri. (4/458) | 

Riyaseti Celileye 
Ziraat Vekâleti Müsteşarlığı ile Ziraat, orman 

baytar müdüriyeti umumiyelerinde istihdam kılına
cak zevatın vasi malumatı fenniyeyi haiz olmaları 
muktazidir. Bugün bu makamlarda bulunan zevat 

cidden memleketimizin en mütefennin, namuskâr ve 
kıdemli memurlarıdır. Binaenaleyh mumaileyhime de 
Nafia Vekâleti bütçesinde yapıldığı veçhile mütehas
sıs tahsisatı olarak maktuan (60) diğer müdürü umu
milere ellişer lira ita buyurulmasını teklif ve rica ey
leriz. 

Menteşe Rize 
Şükrü Kaya Ahmet Fuat 

Elâziz Sivas 
Hüseyin Rahmi 
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Bozok 
Avni 

Kırklareli 
Dr. Fuat 
Malatya 
Hilmi 

Ertuğrul 
İbrahim 
İstanbul 
Ali Rıza 
Antalya 

Ahmet Saki 
Malatya 

Mahmut Nedim 
Genç 

Muhittin 
Ankara 
Hilmi 

Mardin 
Abdülğâni 
Tekirdağ 

Faik 
Elâziz 

Mustafa 
Çorum 
Münir 

Hakkâri 
Nazmi 
Sivas 

Rahmi 
Ordu 
İsmail 
Sivas 
Ziya 

Karahisari Şarki 
Mehmet Emin 

Karahisari Sahip 
İzzet Ulvi 

Kayseri 
Zeki 

Erzurum 
Raif 

Erzurum 
Münir Hüsrev 

İzmir 
Ahmet Münir 

Diyarbekir 
Cavit 

Kütahya 
Ragıp 

Siverek 
Kadri 
Kars 

Ağaoğlu Ahmet 
İzmir 

Mahmut Celâl 
Karahisari Sahip 

Ruşen Eşref 
Malatya 

Reşit 
Ordu 

Ali Fuat 
Kozan 

Ali Sahip 
Malatya 

Hacı Bedir 
Ordu 
Recai 
İzmit 

Ahmet Şükrü 
Zonguldak 

Halil 
Sivas 

Ömer Şefki 
İzmir 
Kâmil 
Bitlis 

Muhittin Nami 
Bursa 
Necati 

İçel 
Hafız Emin 

Çorum 
Mustafa 
Bayazıt 
Şefik 
Bolu 

Falif Rıfkı 
Ertuğrul 

Halil 
Erzurum 
Ziyaettin 
Ankara 
Şakir 

Ergani 
Kâzım Fehbi 

Mersin 
Niyazi 
İzmit 
Saffet 

Aydın 
Tahsin 

Sivas 
Ömer Şefki 

Amasya 
Rıza 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — 
Müsaade buyurulur mu? Efendim, Heyeti muhtere-
menize kusurumu itiraf ederim. Bu arzuya şahit ola
cağımı bilseydim pek tedarikli gelirdim. Şimdi bu 
birkaç zat hakkında bir zam teklif ediliyor. Eğer He
yeti Muhteremeniz tensip ve itimat buyurursa idarem
de 22 mütehassıs vardır. Bunlar için aralarında tak
sim edilmek üzere toptan bir meblâğ lütuf buyurur
sanız cidden minnettar kalırım. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Söz istiyo
rum. 

REİS — Fasıl hakkında mı? 
HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Hayır, bu tek

lif hakkında. 
REİS — Takrir hakkında söz yalnız takrir sahip

lerine aittir. 
HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Ayrı bir tek

liftir, ayrıca müzakere açılması lâzımdır. Tekliftir, 
tabiî müzakere açılması icap eder. 

REİS — Nizamname sarihtir. Takrir de imzası 
olmayanlar takrir hakkında söz söyleyemezler. 

HALİS TURGUT (Sivas) — Aleyhinde söyleye
ceğim. 

REİS — Buyurun. 
HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim! Esas 

hakkında söylemiyeceğim. Usul hakkında arz edece
ğim: Bir takrir, bir teklif var. Teklifte bazı zevatın 
maaşatına zam icrası teklif ediliyor. Heyeti Âliyenize 
bilhassa bir noktayı hatırlatmak isterim Birisine zam 
yapıp, diğerine zam yapmamak doğru bir keyfiyet 
midir? Bugün Nafia Vekâleti mütehassıs memurları
na, Sıhhiye ve Ziraat Vekâleti müsteşarlarına bihakkın 
zam teklif ediliyor. Fakat öbür tarafta Adliyeye ve-
saireye niçin teklif edilmiyor. Bu adalete muvafık 
mıdır? Böyle mütemadiyen müsavat ve adaleti ihlâl 
edersek doğru olamaz ve binnetice makine de işlemez. 
Onun için müzakere açılsın. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — 
Efendim! Hissiyatı adaletkâraneleri şüphesiz şayanı 
tahsilidir. Malumuâliniz bugün yapılması lâzım ge
len birşeyi diğer, yapılacak bir iyilik tehir etmez. 
Tabiidir ki, bu zam şüyu bulmuştur, idare memurla
rının fevkalâde müteheyyiç olacakları tabiidir. Onun 
için evvelâ Vekâleti acizi memurları hakkındaki bahis 
ettiğim mütehassıslar yirmiiki kişidir. Beherine otu-
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zar liradın Senevi 7 900 lira ediyor. Kabul buyu
rursanız minnettar olurum. 

REİS — Efendimi Heyeti Celil eniz bu hususda 
iki takrir kabul buyurdu. Birisi Sıhhiye ve Muave
neti İçtimaiye Vekâletine ki, onu da Vekil Bey takrirle 
teklif etmişlerdi ve o takrirde mütehassıslar madde
sinden memurini merkeziyeye ihtisas ücreti maktuası 
verilmesini^ teklif ediyorlardı. O teklif nazarı mü
talâaya alındı. Muvazenei Maliye Encümeni kanuna 
fıkra ilâve etmek üzere aldı. İkincisi Nafia Vekâleti 
bütçesinde ilk faslın altıncı maddesi olarak ihtisas 
ücreti verilmiştir. Binaenaleyh Ziraat Vekâleti dahi 
mütehassıs müdüranı ihtisas ücreti maktuası olarak 
madde ilâvesini teklif ediyor. Bütçelerin müzakeresi 
henüz ikmal edilmediği için füsul ve mevadı müza
kere edilmiş olan diğer bütçeler hakkında dahi bir 
teklif dermeyan edilecek olursa Muvazenei Maliye 
Encümeni bu hususta muvafık harekette bulunabilir. 
Şimdi bir takrir daha gelmiştir. 

3. — Sivas Mebusu Halis Turgut Beyin; bilûmum 
Vekâlet müsteşarlarıyle müdür i umumilerinin maaş
larının teadül esasına riayeten müsavi bir hadde ib
lağına dair takriri. 

Riyaseti Celileye 
Bilûmum Vekâlet Müsteşarlarının ve Müdürü 

Umumilerinin maaşlarının teadül esasına riayeten 
müsavi bir hadde iblağını veyahut 1341 bütçesindeki 
asıllarının muhafaza edilmesini arz ve teklif eyle
rim. 

11 . 3 . 1341 
Sivas 

Halis Turgut 

REİS —: Efendim! Teklifler arasındaki bir ihti
lâfı nazarı dikkatinize arza mecburum. O da, ihti
sas ücreti rhaktuasıdır. Maaş zammı değildir. Eğer 
bu takrir maaş zammı şeklinde ise bu teklif ile ala
kası yoktur. Yani mesele, ücreti ihtisas meselesidir. 
Her dairede mütehassıs olan erkâna verilmesi teklif 
edilmektedir. Her daiiredeki mütehassıs erkâna, Ve
kâletlerin tetkik etmesi icabeder. Bu Vekâletin tet
kik ve teklifine mütevakkıftır. Binaenaleyh o teklif 
ile bu takrir arasında münasebet yoktur. Ayrıca reye 
vazzedeceğimı. Bu takrir (57) imzalıdır. Muvazenei 
Maliye Encümeninin mütalaası yok mu? 

AHMET MÜNİR Bey (İzmir) — Efendim! 
Bendenizin ücreti ihtisasa dair bir takririm vardır. 

4. — İzmir Mebusu Münir Beyin; bilûmum Ve
kâlet müsteşar ve müdüri umumilerine Nafia Vekâ
letinde olduğu gibi ücret verilmesine dair takriri. 

Riyaseti Celileye 
Meclisi Âlinin Sıhhiye, Nafia Vekâletleri müsteşar 

ve Müdürü Umumilerine mahiyen yüzer lira ücreti 
ihtisas itası suretiyle Türk mütehassıslarına verdiği 
ehemmiyet şayanı tebcildir. Ancak bir kısım Vekâ
letlerin müsteşar ve müdürü Umumiyeîerine karşı 
gösterilen bu semahatın diğer Vekâletler müsteşar ve 
Müdürü Umumilerinden deriğ edilmesi tecviz buyu-
rulmayacağından bazı Vekâlet bütçelerine vazzolu-
nup kabul olunmayan Vekâlet tahsisatı munzamma-
larıyla gece mesaisi ücuratmdan kâfi miktarın iş bu 
hususa tahsisi veyahut bu mahrumiyetin süveri aheıie 
izalesi suretiyle Vekâletler müsteşar ve Müdüri Umu
milerinin keyfiyeten takviyesine inayet buyurulmasmı 
istirham ve teklif ederim. 

tzmir 
Ahmet Münir 

(Çok doğru sesleri) 
REİS — Efendim! Ahmet Münir Beyin teklifleri 

diğer teklifleri muaddildir. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRI BEY (Saruhan) — 
Reis Beyefendi! Müsaade buyurulur mu? Bir yeni 
takrir, Vekâleti acizeye ait takririm mevzu bahis ol
masına mâni değildir. O ayrıca âmme ve şâmil olan 
bir takrirdir. Bizimki hastır. Muvazenei Maliye de 
sükût ikrardan gelir, fehvasınca sükût ettikleri için 
istirham ederim, bu takrirle şimdi Heyeti muhtere-
menin müzakere eylediği bu fasla idareî merkeziye ve 
taşrada mevcut mütehassıslar ücreti maktuası diye 
bir maddei mahsusa ilâvesini istirham ederim. 

AHMET MÜNİR BEY (İzmir) — Müsaade 
buyurulur mu, takririmi izah edeyim. Efendim! 
Bendenizin mütalâam ihvanı kiramın ziraat mütehas
sısları hakkında (İşitmiyoruz sesleri) Efendim! 
Bendeniz bu takriıv Ziraat mütehassısları hakkında 
vukuu bulan teklifi tehir maksadıyla vermedim. Ma
demki Nafia ve Sıhhiye müsteşar ve müdüri umumi
lerine karşı Meclisi Âlinin samahatı sadır olmuştur. 
Bundan diğer vekâletlerin mütehassıs memurlarının 
da müstefit olmasını istedim. Binaenaleyh bu takri
rimin Muvazenei Maliye Encümenine havalesiyle me
selenin tetkikini rica ediyorum. Teklifim bundan 
ibarettir. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Kimin malını ki
me veriyorsunuz? 

REİS — Efendim! Sıhhiye ve Muvaneti İçtimaiye 
ve Nafia Vekâleti bütçesinde kabul edilen ihtisas üc
retinin Ziraat Vekâletindeki müdüri umumilerle müs
teşara da teşmilini teklif etmektedirler. 
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Diğer arkadaşlar da bu tekliflerin diğer vekâlet
lere de teşmili icabedeceği mütalâsındadırlar. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Etendim! 
Şimdi mevzubahis bir Ziraat Bütçesi vardır. Diğer
leri mevzu bahis olamaz. Bu adaletsizliği telâfi et
mek üzere bilahare bir şey düşünülebilir. Fakat şim
diden bir şey düşünmeye imkân yoktur. 
. Filvaki Nafia Vekâleti mütehassıs memurlarına 

mütehassıslarına diğerlerine faik olarak bir şey kabul 
edilmiştir. 

Fakat Nafia Vekâleti pek büyük bir yükün ve 
pek şerefli bir vazifeyi üzerine aldığı için bu kabul 
edilmiştir. Bu herhangi bir vekâlet için yapılacak 
birşey değildir. Bu mevzubahis olmaz. Nafia Vekâleti 
pek müstesna bir mevkidedir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Ziraat de 
müstahsildir. O da ayni vaziyettedir. 

FERİT BEY (Kütahya) — Efendim! Heyeti Ce-
lilenizin mütehassıslar hakkındaki takrirleri şüphe-
sizki mahalline masruftur. Ziraat Vekili Beyefendi
nin Ziraat Vekâletinin mütehassısları hakkındaki 
tekliflerini kabul etmeye hiç bir mani yoktur. Ben
deniz teklif ediyorum ki, Ziraat Vekâleti mütehassıs
ları hakkında Vekil Beyefendi tarafından vaki olan 
teklifi tamamiyle kabul edelim. Fakat Münir Beye
fendinin tekliflerine de tamamiyle mahalline masruf 
değildir dersek bu da doğru değildir. Memleketin 
teşkilâtı tedrisiyesi icabı olmak üzere; mesela Nafıa 
mütehassıslarımız az yetişmiş, ziraat mütehassısları
mız az yetişmiş. Bu gün onlar hariçte iş buldukları 
cihetle idarei umumiyeyi terk edip gidiyorlar. Fa
kat bu, diğer devair de mevcut değil midir? Bilfarz 
Adliye de. Şimdi Adliyeyi unutacak mıyız? Adliye
de de biliyorsunuz ki memurin hakkında bilhassa 
Ankara da oturan merkez memurları hakkında tea
dül esası kabul edilmiş olmakla idarei umumiyenin 
bu kısmında memurlarımız hakkında gadredilmiş 
olmakla beraber intizamı mesai ve idarî vücuda ge
tirilmiş olmaz ve binnetice bunların arasında müte
hassısları, muktedirleri gider, muktedir olmayanlar 
kalır. Bendeniz bunu daha ziyade tamim etmek is
tiyorum. Malumu âliniz bu maaş meselesidir. Bilhassa 
bizim meskukâtımız meselesidir, havayiçi zaruriye 
netayıçıdır. Diğer devairin bu tarzdaki müdiranı da 
aynı surettedir. Bendeniz bu noktayı nazardan di
yorum ki; Münir Beyefendinin vaki olan teklifini 
Muvazenei Maliye Encümenine havale buyurursu
nuz, Muvazene Encümeni bu ciheti tetkik eder ve 
adaleti tesis etmek üzere henüz kanunumuz, elimiz

dedir. Kanuna bir madde tezyil ederek Heyeti Celile-
ye takdim eder ve bu kanunla memleketimiz de tea
dül esası vikaye edilmiş olur. Bendeniz diyorum ki, 
mademki esas itibariyle kabul edilmiştir. Ziraat büt
çesine ait aksamı tehir etmiyelim. Vekilin teklifi 
veçhile reye koyalım, Ve Heyeti Celileniz tasvip 
ederse onu da kabul ederiz. Diğerini de Muvazenei 
Maliye Encümenine havale edelim. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Maliye Vekili 
Beyin mütalaası nedir? Muvazenei Maliye Encümeni
nin ne Reisi ne Mazbata Muharriri ve ne de raportö
rü burada değildir. 

REİS — Buradadır, sırası gelince söyler. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim! Ben
denizin takririm umumidir. Ziraat Vekâletine taal
lûk eden memurlar hakkındaki teklifin aleyhinde 
değilim. Biz de bir iki darbı mesel vardır. Biri yer 
biri bakar, kiyamet ondan kopar derler. Bu, açık 
ve sarih bir darbı meseldir. Nafia Müdürleri, müs
teşarı, Sıhhiye Vekâleti müsteşarları, müdürleri fen 
adamlarıdır. Nafia Vekâletinin işleri de ihtisas işidir. 
Ziraat Vekâleti aynı esas dahilindedir. Demin Ferit 
Beyefendinin buyurdukları gibi Adliye Vekâleti niçin 
düşünülmüyor? Onlar da ilim adamıdırlar. Bu işler 
fen işi, ilim işi değil midir? Bunlar hariçte daha faz
la rağbet buluyorlar. Bugün mühendisler hariçte umu
mî hususi müesseselerde bir takım işler bulabiliyor
lar. Dava Vekâleti ile meşgul ve umuru hukukuyeye 
mensup olan zevat memleketin her tarafında iş bula
bilir ve her tarafta iş bulabilmek imkânı vardır. 

Bununla beraber öbür tarafta Ticaret Vekâleti
nin müsteşari, Maliye Vekâletinin müçteşarı, Dahili
ye Vekâletinin müsteşarı neden ihmal edilsinler? 
Bunlar istismar edilecek meseleler değildir. Bütün 
memleketi idare eden Dahiliyedir. Bütün muamelat 
oradan geçer. Onları nazarı itibare almayıpta aynı 
şeraiti haiz olan ve hatta vazifeleri itibariyle arala
rında bazı farklar da bulunan bu memurları nazarı 
itibare almak doğru değildir. Binnetice memlekette 
memurlar arasında adaletsizlik yapılmış olur. Ben
denizin maruzatım, umumî esasa taalluk eden bir ta
kım bütçeler çıkmıştır. 

Diğer bütçelerde tahsisattan, şuradan, buradan 
karşılık göstererek bunlar hakkında yaptığımız sa-
nıahat, adalet ve müsavatı diğerleri hakkında da tat
bik edebilmekliğimiz için müsaade buyurursanız Fe
rit Beyefendinin teklifi veçhile Muvazenei Maliye En
cümenine gönderelim ve Encümen bu esas dahilinde 
birşey yapsın ve Heyeti Celileye teklif etsin. Ve ara-
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da da bu nispetsizlik olmasın. Çünkü doğru birşey 
değildir. Biınun bir çok açı misallerini görüyoruz. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — 
Efendim! (görülüyor ki Vekâlete ait olan teklife hiç 
itiraz yoktur. Evvelâ bunu reye koyup halledelim. 
Takrir reye!konsun (Reye sesleri). 

REİS —f- Efendim! Ahmet Münir Beyin takriri de 
Halis Turgiıt Beyin takrirleri esas itibariyle birleşi
yor. Binaenaleyh bu takrirler esas itibariyle reye 
arz edilecektir. Sonra müzakere ettiğimiz fasla ait 
elliyedi imzalı bir takrir vardır. Reye arz ediyorum. 

Altıncı madde olarak ve ihtisas ücreti maktuası 
namiyla 2570 liranın (79QQ) sesleri. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Efendim! Bu 
teklif esas itibariyle tasvibe iktiran ederse faslı mah
sus olarak kjoyabiliriz. 

REİS —t Efendim! Nafia Bütçesinde ilk faslın 
altıncı maddesini teşkil etmişti. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — O takrir de 
dört kişiye ait olduğuna dair sarahat vardı. Burada 
ise hakkı takdir Vekâlete bırakılıyor, o itibarla bu
nun faslı mahsus halinde konulması icab eder. Çün
kü sonra müfnakele yapılamaz. 

REİS —+ Efendim! Takririn esas itibariyle na
zarı mütalâaya alınması lâzımdır. Bilahare faslını, 
maddesini tespit ederiz, diyorlar. (Olamaz sesleri). 
Bu teklifi kabul edenler.. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — Efen
dim! Bu takrirle beraber diğer mütehassısların da he
sabını yapalıjn. (7 900) lira ediyor. 

REİS —I Efendim! Vekil Bey ihtisas ücreti olarak 
bütçesine (l\ 900) liranın ilâvesini teklif ediyor. En
cümenden soralım. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Maliye Vekili 
ne diyor? 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Efendim! Nafia 
Bütçesinde teklif edilen tahsisat Müsteşar, Turuku 
Muabir Müdürü Umumisine, Demiryollar Müdürü 
Umumisine, [Nafia Müdürü Umumisine yüzer liradan 
4 800 lira idf. O itibarla o faslın bir maddesi olarak 
ilâve ettik, jFakat şimdi Ziraat Vekili Beyefendinin 
teklif ettikleti (7 900) lirayı buraya koyacak olursak 
sonra mevadiı saireden yapılan tasarruftan münakale 
icrası kabil olamaz. 

FERİT BEY (Kütahya) — Alâ efendim. Öyle ol
sun. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Binaenaleyh bunu 
(328/A) faslı |olarak ayrıca ilâve edelim, 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — 330 ncu faslın ikinci mad
desinde mütehassıslar vesaire masarifatı vardır. Bu 
paradan bizim mütehassıslara da verilemez mi? 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Olamaz, 
verilemez efendim. 

REİS — Efendim! Takrirlerdeki teklif 2 570 lira 
için idi. Vekil Bey taşradaki mütehassıslara da teş
mil etmek üzere (7 960) liranın bütçeye ilâvesini teklif 
ediyorlar. Bu teklif âm ve şâmildir. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Nasıl olur efen
dim? Maliye Vekili kabul edecek, ondan sonra reye 
vazedilecektir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Maliye Ve
kili kabul edecek ondan sonra reye vazedilecektir. 

REİS — Efendim! Muvazenei Maliye Encümeni 
Mazbata Muharriri Mükerrem Bey kabul ettiklerini 
söylediler 

ALİ ŞUURt BEY (Karesi) — hayır! Mükerrem 
Bey Muvazene Encümeninin Mazbata Muharriri de
ğildir. Mükerrem Beye kim Vekâlet vermiştir? Mille
tin üstünde ip yoktur, burası yağma hasanın böreği 
değildir! 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Efendim! Bende
niz Muvazene Encümeninin muvafakatini mutazam-
mın bir kelime söylemedim. 

REİS — Rica ederim efendim! Encümene söz 
verdim. Encümen kabul ediyorsa, diye söyledim. (Gü
rültüler). 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Efendim! Bu tek
lif hakkında mütalâa nedir diye Encümene sorulmamış
tır. Yalnız Heyeti Celile bu takriri kabul ettiği takdir
de (7 900) lira değil belki binlerce lira masrafı mucip 
olacaktır diye bunu men için bendeniz nazarı dikkati 
celbettim. 

REİS — Efendim! Teklif Vekil tarafındandır. Ka
bul edip etmemek Heyeti Celilenin hakkıdır. (Olamaz 
sesleri; reye konamaz sesleri.) 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Nizamname 
sarihtir. Nizamnamei Dahilî mucibince Muvazenei Ma
liye Encümeninin mütalâası alınmadıkça hiçbir teklif 
reye konamaz. Muvazenei Maliye Encümeninin fikrini 
almak şarttır. Makamı Riyaset şimdi bunu reye ko
yamaz. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Efendim! Bütçe me
selesi en mühim meselemiz idi. Fakat millet gibi öyle 
talihsiz bir bütçe ki üç defa Heyeti Vekile değişmiş
tir, hâlâ o bütçeyi intaç edemedik ve bu Heyeti Veki-
lelerin resmigeçit yapmasından mütevellit muadelet-
sizlik değil, adaletsizlik o dereceye geldi ki hangi taşa 
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başımızı vuracağımızı biz de şaşırdık! Her tezyit tek
lifini kabul ediniz, fakat müsavat dairesinde birşey 
yapılsın. Bir adaletsizlik yapmayalım. Sonra bu büt
çenin heyeti umumiyesinden bir tenkisat yapacağız. 
Gelelim, bütün memurları himaye etmek hususundaki 
Meclisin hissiyatı umumiyesine ve kendi noktai naza
rıma : 

Beyefendiler! Rica ederim. Hangi bir ağa tasavvur 
edersiniz ki onun hizmetçisi kendisinden daha iyi yer 
ve daha iyi giyinir. Bu, vaki midir ve cari midir? İşte 
bu bizim memlekette vakidir ve cidden bir mukayese 
yapınız. Milletin halini bir kere göz önüne getiriniz. 
Halk çıplaktır. Biz onlardan daha iyi yiyiyoruz ve 
daha iyi bir hayat geçiriyoruz. Onlar perişandır, her-
şeyden mahrumdur. Nereye gidiyoruz beyefendiler? 
Maliye Vekili açık var, diyor. Nazarı dikkate almı
yoruz. Muvazenei Maliye Encümeni Reisi bilmiyorum 
ne talihli imiş, rahmeti rahmana kavuştu. Reis tayin 
edilmemiştir. Zabıtasız cemaat olur mu efendiler? 
Milletin hali nedir? Maliye Vekili milletin halini an
latırsa, milletin halini bizim zabıtamız olmazsa, Mali
ye Vekilinin beyanatı bizim zabıtamız olmazsa, Muva
zenei Maliye Encümeninin mesul adamları gelip bizi 
tenvir etmezse ve onların sözleri bizim zabıtamız ol
mazsa bu şuriş nereye varacaktır? Rica ederim, bu 
takrirlerin hepsi reddedilsin. Bir muadeletsizlik varsa 
- Reis Beyin buyurduğu gibi - bütçenin hitamı müza
keresinde olabilir. Çünkü bütçenin heyeti umumiyesi 
henüz kabul edilmiş değildir. İnşallah Muvazenei Ma
liye Encümenine daha mümsik ve milletin halinden 
anlar bir Reis tayin ederler. Bunun başka çıkar yolu 
yoktur. 

RElS — Efendim! Müsaade buyurunuz. Nizamna-
mei Dahilinin 86 ncı maddesini aynen okuyacağım: 

«Madde 86. — Maaşat, tahsisat, yevmiye, harcırah 
ve maaşatı zatiyenin tezyidi miktarına ve memuriyet 
ihdasına veya bunların kavanini cariye ile muayyen 
hudutları haricinde olarak tevsiine dair hiçbir teklif 
gerek talimname, gerek bütçeye bir maddei munzam-
ma suretinde mebuslar tarafından dermeyan edile
mez. Mahaza Hükümet veya Muvazenei Maliye En
cümeni tarafından, kabul edilen veyahut elli imzayı ha
vi olan tadilnameler maddei sabıkada gösterilen müd
detten sonra dahi takdim olunabilir.» 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Devam bu
yurunuz istirham ederim Reis Beyefendi! «Herhalde» 
si vardır. Okuyunuz. 

REİS — Binaenaleyh Nizamnameye muhalif hare
ket yoktur, 

FERİDUN FİKRİ BEY' (Dersim) — Efendim! 
Mevzu bahis olan nokta, teklifin verilip verilmemesi 
keyfiyeti değildir. Âza tarafından elli imza ile teklif 
edilebildiği gibi Hükümet tarafından da teklif edilebi
lir. Ancak Reis Beyefendi 86 ncı maddenin son fık
rasını da lütfen okumalıdırlar. Okurlarsa mesele ta
mamen teayyün eder. O da, «Takdim olunabilir» de
dikten sonra herhalde tezyidi masrafa dair verilecek 
teklifler hakkında Muvazene Encümeninin reyi alın
madıkça konulamaz, deniliyor. Herhalde, tabiri diler 
Hükümetin olsun, diler Meclisi Âlinin elli değil 160 
imzasıyle olsun behemehal bir kere reye müracaat 
edilmek için Muvazene Encümeninin reyi alınması 
lâzımdır. Halbuki müzakere de Muvazene Encümeni 
bile hazır değildin Hazır olmadığı, kimsenin söz söy-
lememesiyle sabittir. Nasıl olurda bütçelerde tevazün 
ve teadülü büsbütün değiştiren bu esas Nizamnamei 
Dahilînin 86 ncı maddesinin sarahatine riayet edilme
den reye konulabilir? Buna hayret etmekteyim! 

REtS — Efendim! Rica ederim mebuslar tarafın
dan dermeyan edilemez. Mebuslar tarafından elli im
zalı takrirler verilebilir. Hükümetin teklifini reye vaz 
eyledim. Muvazenei Maliye Encümeninin mütalâası 
var mı? Diye Riyasetten sual vaki olmuştur. Ve zabıt
larda mezkûrdur. Muvazenei Maliye Encümeni namı
na Mazbata Muharriri olan zat söylemiştir. (Birşey 
söylememiştir sesleri, gürültüler.) Müsaade buyurun, 
Muvazene Encümeni namına söz isteyen zata söz ver
dim. O zat da Heyeti Celile kabul ederse şöyle bir 
fasıl yapacağız, demiştir ve Riyasetin başka türlü ya
pacağı vazife yoktur. 

REFİK BEY (Konya) — Efendim! Şu takriri, Mu
vazeneye havale edelim. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim! 
Maaşat arasında nispet ve muadelet kaidesi bugün kay
bolmuş değildir. (Zaten kaybolmuştur, sesleri.) Zaten 
kaybolmuştur. Fakat bizim bunu tanzim etmemiz lâ
zım gelir ki biraz daha açmış olmayalım. Bendehizce 
yapılacak iş bu tekliflerin hepsini Muvazenei Maliye 
Encümenine vermektir. Çünkü kabul edilmiş iki büt
çe vardır. Onlarda görülen lüzum ve zarureti Heyeti 
Celileniz diğer Vekâletlerde de görüyor. Muvazenei 
Maliye Encümeni tetkik etsin. Ya Muvazenei Umu
miye Kanununda bir faslı mahsus olarak veyahut bir 
cetvel halinde Heyeti Celileye arz eder, umumu üze
rinde bir karar alırsınız, veyahut almazsınız. 

Bendenizce yapılacak iş, bu takrirlerin hepsini 
Muvazenei Maliye Encümenine havale edip fasılla
rın müzakeresine geçmekten ibarettir. 
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RElS I— Efendim! Hasan Beyefendi meselei mü-
teahhire söz söylediler. Yani usul hakkındaki müza
kereyi şu; suretle intaç etmeyi teklif ettiler. Diğer 
devaire de? ihtisas ücretinin verilmesi hakkındaki tek
liflerin MUvazenei Maliye Encümeninde tetkik edil
mesini teklif ediyorlar. Binaenaleyh Ziraat Vekâle
tine ait hju takrirle diğerlerinin brleştirilip Muvaze-
nei Maliyle Encümeninde tetkik edilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kajldırsın... Kabul edilmiştir efendim. Muva-
zenei Maliye Encümeninin bilâhara teklif edeceği 
şekle göre? fasıllarda (tadilât yapılabilecektir. Binae
naleyh bu faslın yekûnu olan 71 052 lirayı kabul 

edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Bende
nizin arz ettiği veçhile değil mi Reis Bey? 

REİS — Zati Âlinizin teklifi de tek imzalıdır. 
ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — 

Bendeniz de teklif ediyorum ve iştirak ediyorum. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis Bey! 

Bu itiraz, müteakip bütçede de vaki olabilir. Muva-
zenei Maliye Encümeni lütfen biran evvel reislerini 
intihap etsinler. Bu itiraz yarın da vaki olacaktır. 

REİS — Efendim! Bu takrirler nazarı mütalâaya 
alınmıştır, Muvazenei Maliye Encümenine tevdi et
tik. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

B) ZİRAAT VEKÂLETİ BÜTÇESİ 
Fasıl Lira 

329 Masarif 5 631 
REİS — Mütalâa var mı efendim! (hayır sesleri) 

5 631 lirayı kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

33Q I 148 325 
REİS -f- Mütalâa var mı efendim? 
ARİF | BEY (Eskişehir) — Efendim! Bendeniz 

Ziraat Meclisi hakkında maruzatta bulunacağım: 
Efendiler!! İstihsalâtın tezyidi ve Ziraatın inkişafı 
için bu kürsüden defaatle söz söylendi. Fakat esaslı 
bir prensip ortaya konulamadı. Malumu âlinizdir ki 
bazı vekillerimiz makinenin lüzumundan bahsetiler. 
Diğer bir [vekilimiz makineye lüzum yoktur, çift hay
vanatına Ve alatı ziraiyeye ehemmiyet verelim dedi
ler. Sonra! vekil değişti, başka bir vekil geldi. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Beşinci vekil. 
ARİF ı BEY (Devamla) — O vekil de memleket

te herşeyden evvel tohumluğun İslahı lâzımdır, dedi
ler ve ha^ta Rusyadan buğday, arpa getirdiler. On
dan sonraj diğer bir vekil geldi. Hayır alât ve edevat 
ile olmaz;! boğa lâzımdır, aygır lâzımdır, diye onu ge
tirtmeye teşebbüs ettiler. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Hepsi 
lâzımdır, j 

ARİF i BEY (Devamla) — Bendeniz bu Ziraat 
Meclisini jgördüğüm zaman cidden memnun oldum. 
Filhakika Ş bir çok mütehassıs zevat burada toplanır, 
uzun uzui tetkikat icra eder ve memleket için nafi 
olmak üzere beş on senelik bir program tanzim ede

bilirlerse artık o vakit ümit edebilirizki, Ziraatımız 
salim bir mecra üzerinde yürüyebilecektir. Fakat 
efendiler! Dikkat buyurursanız bu Ziraat Meclisinin 
mesarifatı karşısında 4 750 l iralardır . Bu 4 750 lira
yı gördüğüm zaman yine şüpheye düştüm. Bu 4 750 
lira ile bir Ziraat Meclisi Âlisi teşekkül edecek, tet
kikat icra edecek, uzun uzun programlar yapacak. 
Bu 4 750 lira ile nasıl kabili icradır? Bendeniz anla
yamadım. Binaenaleyh bu Meclis hakkında biraz 
tenvir buyurmalarını Encümenden veyahut Vekili 
Sabık Hasan Beyefendiden rica ederim. 

Bu Encümen nasıl teşekkül edecek, bunlara kim
ler iştirak edecek ve bunlar ameli tetkikat yapacak
lar mı, yapmıyacaklar mı? Ve eğer bunlar şümullü 
vazaif deruhte edeceklerse. Bu 4 750 lira ile nasıl 
temin olunacak? Bu babda izahat vermelerini rica 
ederim. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim! 
Zirrat Meclisi Âlisinin sureti teşekkülü, azalarının 
adedi, sureti intihabı, vazaifi, harcırahı, ücreti huzu
ru kanunu mahsus ile muayyendir. Fakat lâyiha he
nüz Ziraat Encümenindedir. Zirat Encümeni müzake
resini ikmal etmek üzeredir. 

FAİK BEY (Edirne) — Müzakeresini ikmal et
miştir. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Evet ikmal 
etmiştir. O müzakerenin neticesinde de Heyeti Celile-
nize takdim edilecektir. Orada Arif Beyefendi arzu 
ettikleri izahatı madziyadetin görürler. Buraya konu
lan para bir senelik masraf için tabiî kâfi gelmiyor-
cektir. Fakat teşekkül devresinde olduğu için tahsi
satı az konmuştur. Bilahare tatbikatına başlanacak
tır. Bu ilk teşekkül senesidir. Hatta daha fazla idi. 
Fakat Muvazene Encümeni bir miktarını tayyetmiş-
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tir. Mamafih bir defa kanun çıksın ve meclis teşek
kül etsin. Tabiî tatbikatına başlanacaktır. Fakat na
sıl olsa senenin bideyetinde hemen teşkilât yapıla-
mıyacaktır. Bunların bir kısmı zaten Ziraat Vekâle
tinde mütehassıs olan memurindir, Fakat büyük kıs
mı Ziraat odalarından/ Ticaret Odalarından, Büyük 
çiftlik sahiplerinden, makine ticarethanelerinden zi-
raate ait muhtelif şubelerden müntehap olarak gele
cek zevattandırki, onlara verilecek ücret, bir harcı
rah ve bir hakkı huzurdur. Esasen bunlar fahriyen 
geleceklerdir ve uzun boylu devam etmiyecektir. Yi
ne kendi aralarından müntehap bir Encümen tanzim 
ettikleri mesaiyi ve Vekâletin tanzim edeceği tali
matnameleri, tavzihnameleri, istihzaratı takip için 
ufak bir komisyon bırakacaklardır. Binaenaleyh tah
sisat az olmakla beraber, kanun henüz mevkiî tat
bike konulmadığı için kâfidir zannındayız. 

Bu kanun mevkii tatbike konulduğu vakit noksan 
tahsisat var ikmal buyurursunuz, şayet başkaca tah
sisat konmazsa bile ilk teşekkül senesidir Şimdilik za
ten teşkilâta başlanılmış bulunuluyor. Ati için ihti
yaca göre tahsisata lüzum gösteriliyor. 

Buyurdukları gibi hakikaten tahsisat azdır. Fakat 
bu tahsisata mukabil henüz teşekkül etmiş bir meclis 
mevcut değildir ki, senei tamme olarak masrafı dü
şünülmüş olsun ve buraya konsun. Bunlar ancak se
nenin nihayetinde sonbahar içtimai aktedebilecek-
lerdir. Kanun kabul edildiği takdirde bu içtima için 
de para kâfi gelebilir. 

MUSTAFA FEVZİ EFENDİ (Konya) — Reis 
Bey! Müsaade ederseniz bir sual soracağım. 

REİS — Kimden efendim? 

MUSTAFA FEVZİ EFENDİ (Konya) — Bil
mem ki, Hasan Fehmi Bey kürsüye çıkıyor, Vekil sı-
fatiyle söz söylüyor. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Hayır 
efendim! Bir mebus sıfatiyla söylüyorum. Yoksa 
hakkı kelâmım yok mu? Malumatımı arz ettim. 

MUSTAFA FEVZİ EFENDİ (Konya) — O hal
de Sabri Beyden sorayım. O, cevap versinler. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — Bu
yurunuz sorunuz efendim! 

MUSTAFA FEVZİ EFENDİ (Konya) — Efen
dim! Maaşlarına zam teklif edilen müdüran ki - bun
lara mütehassıs dedik - Bunlar da teşekkül edecek 
olan da komisyonda dahil bulunacaklar mı, bulun-
muyacaklar mı? 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Dahil
dirler efendim. 

MUSTAFA FEVZİ EFENDİ (Konya) — Şu 
halde hem de komisyondan para alacaklar ve hem de 
maaşlarına zam yapılacak. Bu nasıl olur? İki katlı 
para alacaklar demektir. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — 
Efendim! Eğer bu meblağ maaş olmuş olsaydı ne 
kadar iyi olurdu ki bu kadar az bir para ile emsalleri 
nadir bulunan bu gibi zevatı istihdam etmiş olurduk. 
Hayır Efendiler! Bu böyle değildir. Bu zevat, orada 
içtimada bulundukça, vazifeleri haricinde çalışacak
lar demektir ve bunun için fazla zaman sarf edecek 
ve fazlaca yorulacaklardır. Esasen bu bir âdettir, 
usuldür. Bu gibi içtimalarda bulunanlara hakkı huzur 
verilir. 

İşte bu para da hakkı huzur olarak verilecektir. 
Mesele bundan ibarettir efendim. 

REİS — Başka mütalâa yoktur efendim. 330 ncu 
faslın yekûnu olan (148 325) lirayı kabul edenler el
lerini kaldırsınlar... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

331 Vilâyat 483 860 

REİS — Fasıl haakkında mütalâa var mı efen
dim? 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim! Bu fasıl mü
nasebetiyle bendeniz ormanlarımız hakkında birkaç 
söz söylemek istiyorum. Fakat maruzatım uzun ve 
tafsilâtlı olmayacaktır. İstirham edeceğim şeyler Ve
kâlete aittir. Geçen sene Meclisi Âli devlet orman
larından köylülerin hakkı intifamı kabul etmişti. Bu 
kanunun üçüncü maddesi mucibince, köylü müstah
sillerin ormanlarda icra edeceği kattiyat ve imalâttan 
taksitle orman bedellerini almak esasını kabul et
mişti. Vekâlet bilâhara yaptığı bir talimat ile bu 
esası kısmen tatbik etti, kısmen tatbik etmedi. Vekâ
let talimatnamesinde dört taksitte almayı koyduğu 
halde ormanda vaki olan kattiyatı müteakip köylü
den bedelin tamamını istemekteydi. Şu halde taksit
ten köylünün edeceği istifade ne oldu? Bunun üze
rine talimatnamenin bu ahkâmı nasıl tatbik ediliyor 
diye Vekâlete bir sual varid olunca : «Ormanda hı-
zarhane ve mamulat vücuda gelinceye kadar olan 
müddet maksurdur» denildi ve böylece talimatın o 
kısmı telif edilerek mahallerine tebligat yapıldı. Bun
dan maksat köylü ahalinin - zaten parasının bulun
mamasından dolayı - ormanlarda işleyememekte ol
dukları için bunu teshil etmek idi. Şimdi yapılan 
kattiyat bedelinin dört müsavi taksitte alınmasını ve 
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talimatın o I kısmının bu suretle ıslah ve tadil edilme
sini Vekâlet| Celileden rica ederim. 

Sonra efendiler! Ormanlarda köylüleri, hatta tüc
carları alâkjadar eden muhafaza memurlarıdır ki, 
bunlar birimci sınıf muhafaza memurlarıdır. Bir de 
ikinci sınıf [muhafaza memurları vardır ki, bunların 
adı doğrudan doğruya orman bekçisidir. 1 600 tane 
ikinci sınıf [orman muhafaza memuru, 400 tane de 
birinci sınıfj orman muhafaza memuru kabul edil
miştir. Halbuki bendeniz, 53 refikimin imzasıyle 
takdim ettiğim bir takrirde de izah ettiğim veçhile 
bu 1 600 ikinci sınıf muhafaza memurlarından elli
sinin alınarak 400 den ibaret olan birinci sınıf mu
hafaza merhurlarına ilâve edilerek miktarının 450' 
ye iblâğını ye diğerlerinin de bin beş yüz elliye ten
zilini Hca [etmiştim ve bunlardan yapılan tenzilât 
münasebetiyle aradaki farkın yani «2 400» liradan 
da orman muhafaza memuru maaşatı maddesine, 
yani 331 nei faslın birinci maddesine ilâvesini rica 
ederim. Birimci sınıf muhafaza memurlarının vezaifi 
hemen hemen fen memurlarınkine yakındır ve bun
lar halkla d^ha çok alâkadardır. Kendilerine bir çok 
salâhiyet verilmiştir. Bunlar; ormanlarda odun, kö
mür, maktaları irae ederler. Kattiyatın muayeneleri
ni icra ederljer. Kattiyat pusulası verirler. Damga dar-
bederler. Hülâsa vazifeleri hemen hemen fen memur
larına yakındır. Böyle olmakla beraber bunların mik
tarı azdır. Ve kâfi gelmiyor. Orman Müdüriyeti Dai
resinin önünde binlerce insan günlerce bekliyor ve 
sıra gelecek; de orman muhafaza memurunu götüre-
çeğİBa diye jahali ıstırap çekmektedir. Çünkü orman 
muhiti olan [bir memleketten dört muhafaza memuru 
seksen saatlik bir mesafenin bir başından diğer ba
şına koşmakjla yetişemiyor ve bittabi arz ettiğim gi
bi bu yüzdeh halkta sıkıntı çekiyor. Müşkülâta ma
ruz kalıyor. Onun için teklifimin esasında tebeddül 
yoktur. Halkın işi çok teshil edileceği için teklifimin 
kabulünü ric^. ediyorum. 

Sonra efendiler! Bir meseleye daha temas etmek 
istiyorum. KJöylülerin intifa hakkı mucibince devlet 
ormanlarındarı çıkaracakları odun ve - kömür hiç 
bir yerde re^me tabi değildir ve bunlar resimden 
müstesnadırlar. Bazı yerlerde zürraın, köylünün sa
pan demirlerinin tamirlerini yapan demirciler çam 
kömürü kullanırlar ve bu kömürleri köylüler geti
rir. Çilingirlere, demircilere satarlar ve bu suretle sa
pan demirleıjini, alâtı zirai yelerini tamir ettirirler. 
işittiğime nafaran bu gibi esnaftan, çam kömürlerin
den de resini almaktaymışlar. Nitekim buna dair ge

çenlerde de Konya Mebusu muhteremlerinin de elin
de bir istida gördüm. Mezkûr istida uzun boylu ya
zılmış ve hakikaten talepleri de muhikti. Orman Ni
zamnamesinin beşinci maddesi lâ,ğv edilmezden evvel 
hakikaten buna ait bir resim vardı ve duman resmi 
diye bir şey istifa ediliyordu. Halbuki işte şimdi in
tifa hakkı kanuniyle bu, tamamiyle kalkmıştır ve 
bunun alınmaması mezkûr kanunda tasrih edilmiş
tir. Bunun için bu hususa da Vekâleti Celilenizin na
zarı dikkatlerini celbeder ve bu bapda bir şey yapıl-
mamasjru çok rica ederim. Çünkü bir yük kömür 
sarf eden esnafa vergi tarh ediyorlar ve satandan da 
resim alıyorlar ki, bu gayrı kanunîdir. Bunu hangi 
bir kanuna müsteniden yapıyorlar? Kendilerinden 
soruyorum. 

Sonra efendiler! Amanajman meselesi : 
Haddizatında memleketimizin ormanlarını hara-

biden kurtaracak esas budur. Fakat bizde iki grup 
vardır, bu grupların yapabileceği şey; geçen sene va
ki olan tecrübeye nazaran «20 000» hektardır ki; 
iki grup olduğuna nazaran 40 bin hektar yer yapabi
leceklerdir. Mektepten... 

HÜSEYİN BAKİ BEY (Burdur) — Reis Bey! 
Fasıl hakkında söylemiyorlar. 

REİS — Faslı mahsusunda söylersiniz. Şükrü 
Bey!. 

ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Tam kendi faslıdır 
efendim. Müsaade buyurunuz arz edeyim. 

Bu mütehassıslar hatta 3 grupta yapılsa «4» mil
yon hektar vüsatında olan ormanlarımızın tamamını 
80 senede amenaje edip meydana getirmenin imkânı 
yoktur. 

HÜSEYİN BAKİ BEY (Burdur) — Reis Bey! 
333 ncü fasla ait söylüyorlar. 

ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Hayır faslın kendi
sidir ve sizin söylediğiniz faslın mütemmimatından-
dır. Maruzatımdan şunu kastediyorum ki: Amenaj-
man planlarının alınması, kadroların tespit fdilmesi, 
bütün memleketin ormanlarının haritası alırup fenni 
kattiyat icra edilmesi için daha çok zamana ihtiyaç 
vardır. Şimdi kattiyat namına hata, hatta fikrimce 
cinayet işlenmektedir. 

Çünkü fennî katiyat diye böyle çala balta gider
sek ormanlarımız baştan ba§a harap olur. Fennî kat-
iyatın istilzam etliği usul vardır ki, orayı teşçir et
mektir. Muhafaza etmektir. Halbuki bu yapılmıyor. 
Evvelce ormandan katiyat yapılıyorken dallama ve 
seçilme yapılırdı ve ağaçlar bu suretle kesilerek or
mana fazla zarar iras edilmezdi. Orman adeta hiç 
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ağaç kesilmemiş gibi dururdu. Hasan Fehmi Bey ev
velce okudukları programda Devlet ormanlarını teh
dit edeceklerini hatta çalılık haline gelmiş olan yer
lere bile başka muamele edeceklerini vaat buyurmuş
lardı. O vaadin infazını vekili lâhik Sabri Beyefendi
den çok rica ederim. 

Köylülerin baltalığı tefrik edilmediği ve bu ame-
najman yakın zamanda yapıldığı takdirde daima or
manların tahribatına sebebiyet verilecektir. Bu hususta 
nazarı dikkati âlilerini celbederim ve takdim ettiğim 
takririmin kabulünü de rica ederim ve ilâveten şunu 
da arz ederim ki, efendiler! Sözüme itimat buyurur
sanız Hasan Beyefendi buradan gelirken bu hususu 
kendilerine açmıştım, ben kabul ederim dediler itimat 
buyurduğunuz takdirde teklif ettiğim zammın yekû
nu i«2 400» liradır ve ehemmiyetsiz birşeydir, kabu
lünü rica ederim. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — 
Efendim! Şükrü Beyefendinin muhafızlar hakkındaki 
teklifatı heyeti umumiye müzakerelerinde mevzu ba
his oldu ve orada fikrimi arz ettim. Şüphesiz benim 
için zammı kabul etmemeye imkân yoktur ve bu hu
susa ait fakirleri şayanı kabuldür. Yalnız arz etmiş
tim ki, bana bir lütfü mahsus yapılacaksa demin tak
dir buyurdukları veçhile memurinin adedi cidden pek 
noksandır, bunlara elli memur daha ilâve olunursa 
şüphesiz ki, daha iyi olur ve bu da Heyeti Âliyenin 
reyine muhavveldir. 

İkincisi İntifa Kanununun tatbikini mevzu bahis 
buyurdular. İtimat buyursunlar ki, kanunun ahkâmı
nın tamamı tamamına tatbikine hasrı itina edeceğim. 
Eğer talimatta öyle bir mesele varsa tetkik edip naza
rı dikkate alacağıma itimak buyursunlar. 

Amenejman meselesine gelince : Ormanların plân
ları yapılaması yüz seneye mütevakkıftır ve nitekim 
bu dert yalnız bizim başımızda değildir, diğer dev
letler de böyle büyük ormanların plânlarını yetmiş, 
seksen senede, hatta Fransa yüz senede ikmal ede
memiştir, bunun biran evvel yapılması, idarenin en 
temenni ettiği meseledir. İmkân dairesinde buna ça
lışacağımıza itimat buyurunuz. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Bir sual soracağım efen
dim. Bize, bilhassa Karadeniz sahilinden gelen bir 
kısım halk vardır. Karadenizin hangi tarafından gel
diklerini bilmiyoruz. Ordulu tabir ediyorlar. Bu adam
lar orman düşmanıdır. Bir günde elli tane ağacı de
viriyorlar. Bunlar ekseriyetle Düzce havalisindedir-
ler. Elhamdülillah biz memleketimize sokmadık. Fa
kat diğer havalide bu heriflerin yüzünden ormanlar

da çok büyük harabi vardır. Orasını açar, mısır eker. 
Bir sene sonra oradan kaçar, başka bir semte gider, 
orayı da yakar. Binaenaleyh ormanlar böyle mah
volmaktadır. Bilhassa bu adamlar hakkında bir çare 
düşününüz. Çünkü o ormanlar bizim memleketimizin 
hayatıdır, ekmeğidir. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — 
Efendim! Bu tenvirlerine teşekkür ederim. O cihette 
ki, ormanların muhafızlarını tezyit suretiyle bunlann 
zararlarının menine itina edeceğim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim! 
Ormanların tahribinden bahsolunuyor. Bendeniz 35 
tarihinde mötörle Batumdan Rizeye gelirken bir fa
ciaya tesadüf ettim. Memleketin diğer yerlerinde de 
böyle adetler varmış, dendi. İkinci bir yere çıktık. 
Bütün geceki seyyahıtımızda on bir ateş dairesi sey
rettik, birinin kutru, tuuli beş kilometre deniliyordu. 
Fakat bu, hiç değilse, on beş kilometre vardı. Meğer 
bü av için yapılıyormuş. Etrafına gaz yağı dökü
yorlar, otlarla bir daire çeviriyorlar, o dairenin bir 
tarafım açık bırakıyorlar, o açık bulunan taraftan 
vahşi hayvanlar fırlıyorlar ve avcılar bu bir iki hay
van için koskoca ormanı feda ediyorlar. Bu cihetlere 
de nazarı dikkatinizi celbederim efendim. 

- ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — 
Efendim! Şüphesiz nazarı dikkate alacağım. Müsaade 
buyurulursa Müdafaai Milliye Vekâletiyle Ziraat Ve
kâleti arasında muhtelifin fih olan bir meseleyi na
zarı dikkati âlilerine arz edeyim: 

Efendim! Baytar Mektebi âlisinden mezun olan 
gençler askere alınmakta ve mülâzım rütbesiyle is-: 
tihdam edilmektedir. Bu efendileri bu suretle istih
dam edildiklerine göre o rütbenin icabettirdiği maaşı 
vermek lâzım gelirdi. Müdafaai Milliye Vekâleti bu
nu kabul etmiyor, Ziraat Vekâleti Bütçesine kon
sun diyor. Biz de bu efendilerin Müdafaai Milliye 
de hizmet ettikerine göre bu hususda mütereddit bu
lunuyoruz. Bu - ki takriben 33 840 lira ediyor - bi
zim bütçeye mi koymak lâzımdır, yoksa Müdafaai 
Milliye Bütçesine mi koymak lâzımdır? Bunu Heyeti 
Muhteremenin reyine arz ediyorum. 

EYYÜP SABRİ EFENDİ (Konya) — Mecliste 
ekseriyet olduğu zaman söyleseydiniz şimdi nasıl ka
rar vereceğiz? 

RAİF EENDİ (Erzurum) — Vilâyatı şarkiye de. 
Erzurumun istihsalâtı, ihracatı hayvan meselesi oldu
ğu burada defaatle dermeyan edildi. Binaenaleyh bu 
noktada ehemmiyet verilecek cihet, baytarlık mese
lesi olduğunu zannedersem arza hacet yoktur. Şimdi 
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Erzurum 
tarafından 
okuyacağım 
celb ve rica 
vursunlar 
kında 
mistir. 
vebayı 
da mezkûr 
tevliğ 
siini teklif 
Bu, yani 
sandır ve 
da serum 
çarçabuk 
rafa sirayet 
yüzünden, 
^atın itlafı 
Ahali 
yorlar. Bu 
şada bu 
laf edilecek 
edilse ve bir 
orada 
nat büyük 

vilâyenten 
. Bütçenin 

bakan 

olmaması 

bundan 

hayvain 
bir 

Vilâyetinde bu hususla alâkadar bir kimse 
gönderilen bir mektubun bir fıkrasını 

Vekil Beyefendinin nazarı dikkatlerini 
edeceğim ki, bu noktayı tamamen hal bu-

(yilâyet Baytar kadrosunun ikmali hak-
mesbuk işara henüz bir cevap gelme-
tasdikine intizar ediyoruz. Etrafta 

baş göstermiştir. Maazzallah llkbahar-
hastalığın yeni baştan memlekete müs-

için vilâyet; baytar kadrosunun tef-
ediyor, bakalım mercii aidi ne düşünüyor. 

Erizurumun baytar kadrosu hakikaten nok-
sene zuhur eden hastalık, Erzincan 

istihzaratı yapıldığı için, bir dereceye kadar 
bajstırıldı. Fakat mazzallahı tâala, eğer et-

edecek olursa, ihtimalki, baytarsızlık 
btüyük bir hasar ikâ eder. Bir de hayva-
esnasında verilen bedeller pek noksandır. 

dolayı gelip çabucak malûmat vermi-
iiheti de atfi nazarı ehemmiyet buyurul-

hastahk yüzünden baytarlar tarafından it-
hayvanatın bedelleri çabucak tesviye 
de baytarlar tezyit edilse ki; maazzallah 

hastalığı tevessü edecek olursa hayva-
zaiata uğrar. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — 
Efendim! Raif Efendi hazretlerinin bahsettikleri bay
tar kadrosunun noksanlığı vakidir. Bunu tasdik ede
rim ve diğer vilâyetlerin hayvanatı da bu hastalıkla 
malûldür, bunu selefim nazarı dikkate almıştır. Btit-< 
çe de ona göre tespit edilmiştir. Bu fasıl tasdik bu-
yurulduğu vakit kadromuz tevessü etmiş bulunacak
tır. Tasdik buyurulur buyurulmaz, derakap o cihetle
rin, bu ihtiyaçlarının teminine çalışacağıma itimat bu
yursunlar. İhbariye meselesine gelince: O meselenin 
de halline hasrı itina ederim. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Teşekkür ederim. 
REİS — Vekil Beyefendi! Teklifiniz, faslın mad

delerinde rakam tashihatı yapacak mıdır? 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — Ya
pacaktır. Tabiî efendim! 33 bin küsur liranın ilâvesi 
lâzım geliyor. Mesele; askerde rütbesiyle çalışan me
murların maaşı bu bütçeden mi verilmelidir, Müda-
faai Milliye bütçesinden mi verilmelidir? Eğer bu 
bütçeden verilmesi lâzım gelirse, şüphesizki bu fasla 
33 bin küsur liranın ilâvesi lâzımdır. 

REİS — Efendim! Ekseriyetimiz kalmamıştır. Cu
martesi günü öğleden sonra içtima etmek üzere cel
seyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 6,35 
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