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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat saat: 1,30 

REİS — Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Şeref Bey (Diyarbakır), Talât Bey Kângırı), 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZABTI SABIK HULASASI 

Zabtı sabık hulâsası okunacaktır. 

YETMtŞALTINCI İÇTİMÂ 

12 Mart 1341 Perşembe 

Birinci Celse 
İsmet Beyin tahtı riyasetlerinde inikat ederek zap

tı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı 
varide ait oldukları mahallere havale olundu. 

İrtica harekâtının red ve takbihi hakkında muh
telif mahallerden mevrut telgrafnamelere lâzım gelen 
cevapların itası tensip edildi. 

Giresun Mebusu Hacim Muhittin Beyin istiklâl 
mahkemesi riyasetinden istifa ettiği hakkındaki tel-
gfafnamesi kıraat olundu. Müteakiben Çorum Me
busu Ferit Beyin vefat ettiği hakkındaki telgraf na
meler kıraat edilerek merhumun hatırasına hürmeten 
müzakere, beş dakika, tehir olundu. 

-Badehu merhumun tahsilde bulunan mahdumla
rının ikmali tahsilleri ne kadar masarifi tahsiliyeleri-
nin hükümetçe tesviyesi hakkında Çorum Mebusu 

Münir Bey ve rüfekasının takriri kıraat ve Başve
kâlete havale edildi. 

Badehu Nafıa Vekâleti bütçesinin müzakeresine 
geçilerek 263 ncü fasıl ile 263/A ve 265 nci fasıllar 
tadilen ve mütebaki fasıllar aynen kabul edildiği gibi 
263/C namiyle bir fasıl da ilâveten kabul olundu. 

Müteakiben Ziraat Vekâleti bütçesinin müzakere
sine geçildi. Heyeti Umumiyesi hakkında bir müddet 
müzakere cereyan ettikten sonra fasıllara geçilmesi 
kabul ve teneffüs için celse tatil edildi. 

İkinci Celse 

İsmet Bey tarafından kuşat edilerek Ziraat Ve
kâleti bütçesinin müzakeresine devam ve 3 fasıl mü
zakere ve aynen kabul olunduktan ve vekâletlerdeki 
bazı mütehassıs zevata ücreti ihtisas itası hakkındaki 
teklifler nazarı itibare alınarak Muvazenei. Maliye 
Encümenine tevdi edildikten sonra Cumartesi günü 
içtima edilmek üzere celse tatil olundu. 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında bir mü
talâa var mı efendim? Aynen kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Evrakı Saire 

/. — Aksaray - Koçhisar - Saray önü demiryolu 
inşaatına Meclisi Alice beşyüzbin liralık muavenet 
icrasına karar verilmiş olduğu cihetle Aksaray ve 
Koçhisar'dan mevrut teşekkür telgrafnameleri. 

REİS — Divandan münasip cevap yazılacaktır. 

HÜSEYİN BAKİ (Burdur) — Paşa Hazretleri; 
muavenet değildir. Hükümet iştirak ediyor. 

REİS — Telgrafı öyle yazmışlardır. Divandan ya
zacağımız cevapta Meclisin kararına muvafık bir ifa
de' kullanırız. 

2. — İrtica harekâtının red ve takbihi hakkında 
Tokat, Diyadin, Kars ve Viranşehir'den mevrut tel
graflar. 

REİS — Bunlara da Divandan münasip cevaplar 
yazılacaktır. 

REİS — Müzakere edilecek mevada geçiyoruz. 
1. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanun 

lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 
(1/506) 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

A — ZİRAAT VEKÂLETİ BÜTÇESİ : 

REİS — Ziraat Vekâleti Bütçesinin müzakeresine 

devam olunacaktır. 331 nci fasıldayız. 
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ZİRAAİT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — Reis 
Paşa Hazretleri bu faslın müzakeresi dün akşam icra 
olunmuştu.: Zannederim reye konacak bir takrir var
dı, 

REİS - j - Evet efendim; bu fasıl hakkındaki mü
zakere bitıjniştir. Bu fasıl hakkında elli imzalı bir 
takrir vardjr, okunacaktır: 

Riyaseti Ceîileye 
Ormanlarımızın mevcudiyeti ve hayatını muha

fazada ve ormanlardan istihsalâtta bulunan ahali
nin muamelâtı lâzimesini kanun ve talimat dairesin
de vaktinde ifada en ziyade müessir ve amil olan 
birinci sınıf muhafaza memurlarıdır. Bu sınıf me
murlar herjı ormanların muhafazasiyle mükellef ve 
hem de kej-este âmilleri olan halkın mamulâtını me
saha etmel|:, çap pusulaları vermek, vodun kömür 
maktaları ürae ve ruhsatname ile vuku bulacak ka-
tiyatta eşcir tomruklarını muayene eylemek gibi 
fenni husuiattan başka bilcümle orman muamelâtın
da en ziyade vücuduna ihtiyacı mübrem hasıl olan 
bir kısımdır. Bütçeye merbut kadroda bu memur
ların miktairı dört yüz olarak teşkil edilmiş ise de 
bu miktar [ormanlarımızın vüsati ve alelumum köylü 
halkı alâkajdar etmesi münasebetiyle derecei kifaye-
de değildir! Bin altı yüz adetten ibaret olan ikinci 
sınıf muhafaza memurlarından elli adedinin bittenzil 
birinci sınıf muhafaza memurunun adedi dört yüz 
elliye iblâğ olunduğu takdirde verilecek maaş ve 
tahsisat farjkı iki bin dört yüz lira gibi cüzi bir meb
lâğdan ibaj-et bulunduğu ve esas itibariyle adedi 
muhafız tehkis edilmediği cihetle elli nefer birinci 
sınıf muhajfaza memurunun farkı maaşatı için 331 
nci faslın pirinci orman memurları maaşı maddesine 
iki bin döıft yüz liranın ilâve ve kabulünü arz ve 
teklif eyleriz. 

11 Mart 1341 
Bolu Bolu 

Şjikrü Falih Rıfkı 
Eskişehir Konya 

Abdullah Azmi Eyüp Sabri 

iHuş Konya 
Osma(n Kadri Tevfik Fikret 

Aksaray Konya 
Besirm Atalay Musa Kâzım 

Sajııhan Aksaray 
Efhem Vehbi 

Kjonya Antalya 
Mustafa Feyzi Ahmet Saki 

Kastamonu 
Mehmet Fuat 

Artvin 
Hilmi 

Sinop 
Yusuf Kemal 

Biga 
Mehmet 

Aksaray 
Neşet 

Kângın 
Mehmet Rifat 

İçel 
Hafız-Emin 

Yozgat 
Ahmet Hamdi 

Zonguldak 
Halil 
Siirt 

•Halil- Hûiki: 

Ardahan 
Talât '" 

Konya 
Hacı Bekir 

Kırklareli 
Doktor Fuat 

Maraş 
Mithat 

Kırklareli 
Şevket 

Zonguldak 
Yusuf 

Karahisarı Sahip 
Ruşen Eşref 

Ertuğrul 
L Halil 

Maraş 
Tahsin 

Urfa 
Refet 

Kpnya 
Mustafa -

.:'.' Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Kocaeli ; 
"•• İbrahim 

Cariik -
Talât Avni 

Kângın ' 
Z i y a • • ' • • " • • 

Kângın 
Talât 

Bayazit 
Şefik 

Çorum 
Mustafa 

-- Rize 
Ahmet Fuat 
Kastamonu. 

Mahir 

Karahisarı Şarkî 
Mehmet Emin " 

Aydın 
Tahsin 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi ' 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya 

Kastamonu 
Halit ' 

Afyon Karahisar 

Konya 
Nairh Hazım 

Ergani 
Kâzım Vehbi 

Mersin 
Niyazi 

Tokat 
Mustafa 

REİS — Efendim; okunan takrir hakkında Encü
menin bir mütalâası var mı? Yoktur. 

MÜNİP BEY (Vah) — Maliye Vekilinin mütalâa
sı alınsın. , r : 

TALÂT BEY (Ardahan). —* Efendim bu temenni 
mahiyetindedir. Vekâleti aidesine lıayale ederizr İca
bını ifa ederler. ,..:.. •,. ... 
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TAHSİN BEY (Ardahan) — Vekâlet de lüzum 
görürse olsun. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRI BEY (Saruhan) — 
Efendim; gerek faslm müzakeresinde ve gerek heye
ti umumiyede bu mesele mevzubahis olmuştur. Şüp
hesiz ki bu bir zam teklifidir. Vekâletin kabul etme
mesine imkân yoktur. Kemali şükranla kabul eder. 
Yalnız bir temenni de bulunmuştum ki, ikinci sınıftan, 
birinci sınıfa nakil suretiyle değil, ilâve suretiyle ol
sun. Fakat o daha ziyade bir zammı ihtiva edeceği 
için zannederim kabul edilemez. Eğer Heyeti Celile 
senei atiye için bir vaidde bulunacak olursa pek mü
teşekkir olurum. 

REİS — Efendim; takriri, nazan dikkate almak 
kaydiyle reyi âlinize arz edeyim. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Reis Paşa ni
zamname mucibince Maliye Vekili olmadıkça reye 
konamaz. 

REİS — Encümen kabul etmemekte ısrar edebi
lir ve tekrar gelir mütalâasını söyleyebilir. (Muvafık 
sesleri.) Efendim; takriri nazan itibare alanlar lütfen 
el kaldırsın... (Encümene havale sesleri.) Encümene 
diye reye konamaz. Çünkü, o yolda teklif yoktur. Yi
ne Encümene gidecektir, Encümen noktai nazarını 
söyleyecektir. Takriri, nazarı dikkate alanlar lütfen 
el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar lütfen el kal
dırsın... Efendim; müsavat görülüyor. Ayağa kalk
mak suretiyle tekrar reye arz edeyim. Takriri nazarı 
dikkate alanlar lütfen ayağa kalksınlar... Nazarı dik
kate almayanlar lütfen ayağa kalksınlar... Efendim 
yine müsavat oldu. Kâtip beylere sordum birisi nazarı 
dikkate alanlar meyanında, birisi nazarı dikkate alma
yanlar ( handeler) (kura çekilsin sesleri.) 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — En
cümeni havale lâzımdır. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Nazarı dik
kate almadan encümene havale edelim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Makamı 
Riyaseti neyi tercih ederse rey oradadır. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Yeni azalar gelmiştir, tek
rar reye koyunuz. 

REİS — Efendim; yeniden bir kaç arkadaş gel
miştir. Tekrar reye arz edeceğim. Zam teklifini naza
rı dikkate alanlar ayağa kalksın... Yani tam takririni 
nazarı dikkate alanlar ayağa kalksın... Almayanlar 
ayağa kalksın... Takrir nazarı itibare alınmıştır. En
cümeni tevdi edeceğiz, Encümen hesabını yapacak. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRI BEY (Saruhan) — 
Faslın yekûnunu lütfen reye arz ediniz. 

REİS — 331 nci fasıl bu nazarı dikkate alınan 
takrirle Encümene gitti. Nazarı dikkate alınan tak
rirle Encümen tashihini yapar. Yahutki, eski noktai 
nazarında ısrar eder. 

Fasıl Lira 

322 Vilâyet: Masarif 30 640 

REİS — Efendim; faslın yekûnunu kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

333 Masarifi umumiyei muhtelife 447 210 

TUNALI MİLMİ BEY (Zonguldak) — Arkadaş
lar; bu fasılda neşriyat maddesi var. Müdafaai Mil
liye, Ziraat, Ticaret, bu üç vekâletten birincisi Müda
faai Milliye, ikinci Ziraat, üçüncüsü Ticaret Vekâlet
leri olmak üzere köylü dilini en evvel kullanmaya 
mecbur olan vekâletlerdir. Köylü dili çok zengindir. 
Bir teklif yapıyorum. Ya kabul buyrulur veyahutta 
doğrudan doğruya temenni olmak üzere havale edi
lir. Neşriyat sırf köylü dilince, öz ana dilince olma
lıdır. 

REİS — Niyazi Bey; bir takririniz var. 333 ncü 
faslın orman Amenajman maddesine ait. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Efendim bu amenaj
man münasebetiyle bir noktayi arz etmek istiyorum. 
Bu, bilhassa Meclisin ve Sabri Beyefendinin nazarı 
dikkatini celbeder bir meseledir. Malumuâlileri, or
manlarımızın bir an evvel amenajman muamelesine 
tabi tutulmaması zaruridir ve bu da çok bir masrafa 
mütevek'kif değildir. Yapılan hesabata göre, eğer son 
usulde fotoğraf almak usulü ile olursa, hektarı yarım 
liraya. Yok fenni amenajman yapılacak olursa hek
tarı bir lira ile yalnız bizim geçen sene, 22 Ni
san 1340 tarihinde, son günde kabul ettiğimiz bir ka
nun vardır. Bu kanun hükümete, Heyeti Vekileye 
suubülmürur olan yerlerde bulunan bazı ormanları bi-
lâ müzayede... 

İSMET BEY (Çorum) — Pazarlık suretiyle. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Bilâmüzayede pazar
lık suretiyle ihalesine salâhiyet veriyoruz. Ancak bu 
kanun daha evvel 1333 tarihinde İstanbul Meclisi 
Mebusanında kabul edilmiş olan bir kanunun tadili 
şeklindedir. O da aynı veçhile İstanbul Meclisi Me-
busanının tatilinden bir gün evvel müzakereye tabi 
tutulmuştu ve o zaman da hükümet bu kanunda mev-
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cut hükünietçe yapılamıyacağı dolayısıyle şirketlere 
ihalesini rnjüfit gördüğünden dolayı arzu etmişti. Hal
buki arz ejliyorum, bu basit bir şeydir. Geçen sene 
Mecliste şĉ yle bir müzakere geçmiştir. 

Ziraat vekili diyor ki, bendenizce pazarlık sa
lâhiyeti verildikten sonra bu pazarlığı yapmak için 
Heyeti Vesileye salâhiyet verilmek lâzım gelir. Yani 
pazarlık edilecek ormanların hususiyetine, vaziyetine 
orada işletjlecek, sarfedilecek sermayenin derecesine, 
yapılacak inşaat ve tesisatın vücuda getirilecek meba-
ninin derecesine göre pazarlık suretiyle tahakkuk et
tirilecek mjeblağın miktarı taayyün ettirilebilir. Zi
raat Vekili Zekâi Beyin ifadesinde bir fıkra daha var 
«fen dahilimde çalışacak ve ona göre tesisat vücuda 
getirecek büyük sermayelerin bu ormanlara amenej-
man yapmak imkânını temin etmek» lâzımdır. 

Hulâsa muhterem arkadaşlar; biz geçen sene He
yeti Vekileye ormanların pazarlık suretiyle ihalesi sa
lâhiyetini Verdi isek bu, subulmurür ormanlar için 
büyük sermayeleri bu işe angaje etmek, kendi tabir-
lerince «mjühim tesisat yapmak» mukabilinde idi. 
Halbuki k^ndi dairei intihabiyem olan Mersin Vilâ
yetinde torusun, belki Anadolu'nun en büyük bir kat
ran ormanj olan (Sucakdere) ile diğer (Cehennem de
resi) ormarıı Heyeti Vekilenin kararı ile bilâmüzaye-
de ihale edilmiştir. Bu orman bir milyon küsur bin 
metremikaptır. Bunun laakal altı yüz küsur beygir 
katrandır ve bedeli ihale de çam için metremikâbına 
yüzelli kurıjış, katran için üçyüzon kuruştur. (Kim aldı 
sesleri). Bilmiyorum birisi almıştır. Bir kere bu mik
tar mahallinden gelen tarifenin de dûnundadır. Zira 
mahallindejı gelen tarife çam için yüzyetmişbeş, katran 
için üçyüz jyetmişsekiz kuruş gösteriyor. Malumuâlileri 
böyle tarifenin dûnunda bir ihale yapabilmek için çok 
büyük meıjıafi karşısında bulunmak lâzım gelir. Or
man ihales|inden evvel hiç olmazsa mahalline haber 
vererek ilâjn etmek lâzım gelir ki, herkes haberdar 
olsun. Beltyi daha nafi şeraitle hükümetle pazarlığa 
girişecek olan bulunur. 28 Eylül tarihinde mahalline 
bir telgrafı çekiliyor. 1 Teşrinievvel tarihinde (talip 
yoktur) diye cevap geliyor. Asgarî tarife budur, di
yorlar ve ihale ediliyor. Tesisat olarak da esas itiba
riyle müteihhit tarafından hiç bir taahhüde girilmi
yor. Esas İtibariyle müteahhit, ormanların işletilmesi 
için dekovjl, nakliyatı havaiye ve vasaiti sairei nak
liyeyi inşa ı ve nehir ve dereleri tathir eyleyecektir. 
Böyle vasi bir orman, Tarsus ırmağının üzerinde olan, 
ırmağı hiç mevzuubahis etmesek bile, sahile onbeş 
saat mesafede bulunan bu kadar zengin bir orman 

yirmi sene müddetle ihale edilirken müteahhitten 
esaslı bir tesisat taahhüdü alınmamıştır. Bu her halde 
kanunun vazında gözetilen istisnai salâhiyetin hükü
mete yerilmesi hususunda dermeyan edilen esbabı mu-
ctbeye de muhaliftir. Bu bapta hükümetin bilhassa 
meseleyi tenvir etmesini rica ediyorum ye amenajman 
gibi basit bir masraf mukabilinde böyle tesisat ve
saire kaydı bir taahhüt mahiyetinde olmaksızın bü
yük ormanların bilâmüzayede ihale edilmemesi hu
susunda Heyeti Celilenin temayülünün görülmesini 
istiyorum. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Efen
dim; bu fasılda (memaliki ecnebiyedeki talebe ve 
memurini fenniye muhassesatı) diye bir rakam var
dır. 1340'da bu 7 200 iken 1341 bütçesinde 40 bin 
liraya iblağ edilmiştir. Acaba memaliki ecnebiyeye 
gidecek talebeye sarfedeceğimiz bu kırk bin lira ile 
memleketimizde mevcut ziraat mekteplerine mema
liki ecnebiyeden muktedir ve mütehassıs muallim
ler getirtsek de burada mevcut talebenin umumu bir
den istifade etse daha iyi olmaz mı? 

Sonra 1340 bütçesinde tercüme için, hakkı telif 
için bir para mevzuubahs olmadığı halde yine 1341 
bütçesinde de yok, her ikisinde de mevcut olmadığı 
halde buraya bir şey yazılmıştır. Tunalı Hilmi Bey 
Biraderimiz diyor ki; neşriyat Türkçe olsun, fakat 
gerek 1340 ve gerek 1341'de bu hususta bir para 
verilmemiştir. Bu vazifeyi zannedersem Maarif Ve
kâleti ifa ediyor. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — 1340'ta onbin 
lira vardı. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Su hal
de bu münasebetle Ziraat Vekâletinden iki sual so
racağım. Memaliki ecnebiyeye gönderilen talebenin 
adedi kaçtır ve bu talebe hangi memleketlerde bulu
nuyor ve hangi fenni tahsil ediyorlar? 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Üzerinde mu
rakıp var mıdır? 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Üzer
lerinde bunları teftiş edecek murakıplar var mıdır? 
Muhterem arkadaşlar, biz işitiyoruz ki, memaliki ec
nebiyeye gönderdiğimiz talebenin bazıları salma de
ve gibi sellemehüssselâm geziyorlar. (Handeler) Ve
lileri tarafından gönderilen talebe, kendi kesesinden 
idare edilen talebe bihakkın tahsil ediyor. Adam olup 
geliyor. Fakat hükümet tarafından gönderilen tale
benin bazılarının çalışmadıklarını yine Avrupa'ya 
gidip gelen arkadaşları söylüyor. Binaenaleyh onlar 
murakabesiz mi geziyorlar? Başlarında müfettişleri 
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:Vfi bunları kontrol edecek bir zat var mıdır? Bu sualin 
-mütemmimi olmak üzere bu. memurini fenniyeden 
maksat iledir? Üçüncü sualim de bu neşriyat ve hak
kı telif ve tercüme diye beşinci maddedeki, geçen 
sene 1340'da vazedilen oribih lira ile -ne tercüme edil
miştir, o eserler nedir, bu para nereye sarfedilmiştir? 
'Bilelim, 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
bu faslın müzakeresi dolayısıyle bendeniz dairei in-
tihabiyemde cereyan eden bazı yolsuzluklar hakkında 
muhterem Vekil Beyefendinin nazarı dikkatlerini 
celp için bazı maruzatta bulunacağım. Malümuâliniz 
orman nizamnamesinin 16 ncı maddesinde hariçten 
gelen ve tüccar malı olan davardan ormanda ra'y edil
diğinden dolayı bir resim alınır. Bu res imin miktarını 
nizamname mucibince Meclisi İdare tayin ediyor. 
Bunu hükümet müzayedeye koyuyor. Bir mültezim 
çıkıyor. O sene ormanda rei edilen davar sahiplerin
den Meclisi İdarenin kararı veçhiyle resim alınıyor. 
Meselâ kendisi hükümetten yüz liraya iltizam ediyor. 
Buna mukabil binlerce lira istifade temin ediyor. Ka
nun tüccar malı dediği halde maalesef zürraın sağmal 
davarından da resim alınıyor. Meselâ dairei intihabi-
yemde Akdağı kazası vardır. Kanun, hariçten gelen 
ve tüccar malı diye tasrih ettiği, bendenizce hariç ke
limesi olsa olsa vilâyet hârici olması lâzımdır; Hal
buki Akdaşla hem hudut olan ve sınır sınıra bulu
nan Böğazlıyan kazasınin köylerini de hariç addedi
yorlar. 

Yâzıri sıcak aylarda davar sahipleri davarlarını 
alırlar yaylalara çıkarlar ve orada yağ peynir yapar
lar. Şimdi Meclisi İdarenin karariyle bunu iltizam 
eden tüccar, bu kazaya civar olan aynı vilâyete ait 
bulunan başka bir kazadan gelen davardan da «hariç» 
addederek davar başından beş,» altı ve hatta on kuru
şa kadar resim alıyor. Bu halkı pek çok ızrar ediyor. 
Elan"'bize gelen şikâyetler vaki olmaktadır. Bilâhara 
davar sahipleri mahkemeye veriliyor ve süründürülü
yor. Bendeniz (hariç) kelimesinin yalnız vilâyet hu
dudu harici olduğunun ve sağmal davarın, istisnasiy-
le burçun .sırf tüccar malına hasredilmesi gerektiğinin 
mülhakata tamimiyle şimdiye kadar cereyan eden yol
suzluğun önüne geçilmesini ve bu suretle davar sa
hiplerinin dualarını almaamı Vekil Beyden çok rica 
ediyorum. 

^İSMAİL KEMAL BEY (Çorum).— Talebiniz za-
fteftı kanunidir. - -' : • ; : 
> ZİRAAT -VEKİLİ SABRİ. BEY (Sârahan) — 

Efendim; muhterem; Hilmi Beyefendinin tavsiyesini 

I nazarı dikkate alarak inşallah önümüzdeki senenin 
bütçesini getirirken tamirata ve kitapları Türkçe-

I leştirmeye çalışacağıma emin olsunlar. 
I Niyazi Beyefendi mühim bir meseleyi mevzuba

his ettiler. Kendileri de itiraf buyururlar ki, bunu, 
I bugün Meclise gelebileceğim bir dakikada hatta par-
I desümü giyerken mevzubahis ettiler. Heyeti Celileni-
I ze, müzakerei umumiyede arz ettim; bu mesele cid

den nazarı dikkatimi pek celbetmiştir. İtimat buyur
sunlar ki kanunun vaz ettiği şeraitin haricindeki mu-

I kavelâtı herhalde ben de terviç etmem. Bu meseleyi 
I lâyık olduğu, ehemmiyetle tetkik edeceğimi kendilerine 
I vadederim. Ümit ediyorum ki, bu vaadimi hüsnü ka-
I bul ederekten bu meselenin müzakeresinde devam bu-
I yurmazlar. 

I Mustafa Beyefendinin suallerine gelince : Avrupa' 
I ya 16 talebe gönderilmişti. Bu sene de 15 talebe gön-
I derilmiştir. Memurini fenniyeden garaz; mektepten 
I henüz tahsilini ikmal etmiş veyahut ki, tahsil etmek 
I istidadında bulunan ve bilimtihan tefrik olunan genç-
I lerdir. Memurini fenniye, mektebi âliyi ikmal etmiş 
I fakat idarenin muhtelif memuriyetlerinde, ait olduk-
I lan sahalarda bir müddet tahkikatta bulunmuş zevat-
I tır ki, bunlar mektepte tahsilden ziyade ait bulunduk-
I lan darülfünunda bu fen kursunu takip ettikten son-
I ra o memlekette inkişaf etmiş olan sahada ayrıca bir 

de tatbikat görüp kendisinin nazarî ve amelî tatbika
tını teyit ve tevsi etmektir. Memurini fenniyeden ga-

I râz budur. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Bu ze
vat mademki memurdurlar, asıl memuriyetleri nere-

I dedir, tahsilde mi bulunuyorlar? 
ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Devamla) — 

I Bunlar meselâ mektep müdürüdür, yahut müfettişi 
I umumidir. Meselenin, takip edildiği gayenin ehemmi-
I yetine göre namzetlerin en ehilinden intihap olunur 
I ve gönderilir. 

Süleyman Sırrı Beyefendinin mevzubahis ettikleri 
I meseleyi de ehemmiyeti mahsusa ile takip edeceğimi 

vadederim. Hiçbir vakit de köylülerin haklarından 
mahrum kalmalarını arzu etmem. O cihetten de emin 
olmalarını rica ederim. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Bir su
alime cevap verilmedi efendim. Geçen sene neşriyat 
için konan on bin lira nereye verilmiştir? 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Devamla) — 
Efendim; geçen sene mevzu olan on bin lira, maddeyi 
tetkik buyurursanız göreceksiniz ki, tabiiye, ilânat, 

J teclidiye, hakkı telif, abonman ve neşriyat içindir. O 
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esnada tavukçuluk, arıcılık ve tavşancılık üzerine dört 
eser neşrecülmiştir. Malûmu ihsanınız bunlar fennî 
eser olduğu için maalesef müelliflerine nakdî bir fa-
ide temin edemiyor, yani emekleri temin edecek gaye 
istihdaf edemiyor. Halbuki bu eserlerin neşri memle
ket için cidden nafidir. İdare bunlara hakkı telifini 
vererek bu kitapları neşretmiştir. Paranın diğer kısmı 
da maddei mahsusada gösterildiği üzere gerek baytar, 
gerek ziraaj; ve diğer devaire ait olan defatirin, ista
tistiklerin tJEib ve neşri için sarfedilmiştir. Hatta bu 
on bin lira) kifayet etmeyerek muahharan kabul edi
len tahsisattı munzamma mey anından da üç bin lira 
alınarak ihtiyaç temin edilmiştir. 

REÎS -4- Efendim; fasıl hakkında başka söz iste
yen yoktur] Şükrü Beyin bir takriri vardır, fakat bu
na ait değildir. 

KÂZIMj VEHBÎ BEY (Ergani) — Temenni ma-
hiyetindediıj. 

REİS 4- E v e t Vekil Bey de kabul ettiler. Reye 
koymaya lüzum yoktur. Faslın yekûnu tekrar okuna
caktır. Ondan sonra reye arz edeceğim. 

Efendim; faslın yekûnu olan 447 210 lirayı kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmjeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Fasıl Lira 

334 Taşr> 
REİS 

el kaldirsni 
yenler 
Fasıl 

masarifi müteferrikası 2 850 
Faslın yekûnunu kabul edenler lütfen 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etme-

lütf^n el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Lira 

335 Teşvlik ve tedavi masrafı 343 450 
REİS - j - Faslın yekûnunu kabul edenler lütfen el 

kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl 

335/A 
REİS 

dırsın... 
mistir. 
Fasıl 

Sanayii ziraiye tesis ve teşvik masrafı 100 000 
Faslın yekûnunu kabul edenler el kal-

Kaibul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil-

REİS 
sın... Kabut 

Lira 

Lira 

336 Orm^n mektepleri maaşatı 11 544 

Faslın yekûnunu kabul edenler el kaldır-
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

100 000 337 Orman mekteplerinin masarifi 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim, Vekâlet, 
bu sene bütçeye koyduğu tahsisatla vilâyetlerde or
man mektepleri açacağını söylüyor. Memlekette mev
cut ormanların en güzellerinden birisi de Kars, Arda
han, Artvin'de bulunan ormanlardır. Bu ormanların 
içerisinde evvelce yapılmış hızar fabrikaları vardır ve 
bu hızar fabrikalarına yollar, dekoviller yapıldığı hal
de bugün maalesef bunlar harap olmuştur. Vekil Be
yin nazarı dikkatlerini celbederim. Eğer Kars'ta bir 
orman mektebi açacak olurlarsa bina vardır. Ayrıca 
fidanlıklar vardır. Hem tesis kolay olun Hem de o 
civarda bulunan ormanlardan bu suretle orada yetişen 
talebe de istifâde eder. Bu mıntıkadaki ormanların 
haritası da alınmıştır. Bunları, elde etmek de müm
kündür, bu noktaya Vekil Beyin nazarı dikkatlerini 
tekrar celbederim." 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan)' — 
Efendim; Rüştü Paşa Hazretlerinin izahatlarına çok 
teşekkür ederim ki, beni mühim bir müesseseye va
kıf buyurdular. Malûmu âliniz, üç orman mektebi 
açılması takarrür etmiştir. Fakat tahsisatı alınıp mem
leketin icabına göre biri cenupta, biri vasatta ve biri 
dö Karadeniz sahillerinde tesis olunacaktır. Fakat 
malûmu ihsanınız mekteplerden gaye, kendilerinden 
memleket için azamî istifade ve intifa edilecek ve yal
nız bugün için değil atide de intifa temin edilebilecek 
mahallerin intihabıdır. Şüphesiz ki, bu ciheti düşüne
ceğim ve hatta belki mümkün olmazsa bu üç mektep 
için böyle mühim ve mevcut olan müessesattan istifa
denin mümkün olan şekilleri dairesinde intifa temi
nine çalışacağız. 

REİS — Efendim; Encümen bu faslın maddelerini 
tashih etmiştir. Matbu cetvelde yekûn yetmiş beş 
bindir. Fakat Encümen' bilâhara yüz bine iblâğ et
miştir. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — Efen
dim; tashihat yoktur. Yalnız tabta sıraları iyi tesadüf 
etmemiştir. Rakamlar, maddelerin hizasına yazılma
mıştır. 

REİS — Yüz bin lira, yekûnun hizasına yazıla
caktır. Faslın yekûnu okunacaktır. 

Fasıl 

337 

Lira 

i00 000 
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REİS — Faslın yekûnunu kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 
Fasıl Lira 

338 Mekâtip ve raüessesatı ziraiye maaşı 62 850 
HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim; bu fasıl

da mekâtip ve müessesatı zürraiye var. Bu vesile ile 
Vekil Beyden bir sual soracağım. Geçen sene Meclisi 
Âlice bir kanun kabul edilmişti. Askere âlâtı cedide 
ve yeni usul ziraat öğretilecekti. Tabiî Ziraat Vekâle
ti alâkadardı ve orduya yardım edecekti. Bu hususta 
Ziraat Vekâletine ne gibi müracaatlar vukubulmuş-
tur ve ne gibi yardımlar yapılmıştır? Bizi lütfen tenvir 
buyursunlar. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — 
Efendim; bu husus nazarı itibare alınmıştır. 

REÎS — Faslın yekûnunu kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 
Fasıl Lira 

339 Mekâtip ve müessesatı ziraiye masarifi 751 000 
RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim: Erzurum 

civarında bir çiftlik mektebi vardır, bina yapıldı. Bir 
seneden beri memurları maaş alıyorlar, memurların 
bir iş gördüğü yoktur. Vekil Beyden rica ederim, bu
nun lâzım gelen şeylerini de faaliyete getirsinler. Bu
nun muallimleri filân vardır ve maaş alıyorlar. Fakat 
talebeleri yoktur. Talip olanlar vardır, fakat mektep 
açılmamıştır. Buraya âlât ve edevatı ziraiye gönder
sinler, bilhassa harman makineleri göndersinler. Ma
lûmu âlileri Erzurum kış memleketidir. Kış geldi mi, 
ahali harman yapamıyor, harmanını kaldıramıyor. 
Onun için bilhassa bir kaç harman makinesi gönderi
lirse memlekete büyük bir faidesi olacaktır. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Efendim; An
kara Ziraat Mektebinin bir kaç sene evvelki hali ma
lûmdur. Orada görülen bu kadar müessesat sırf mü
dürün eseri gayret ve faaliyetidir. Zannederim bunu 
hepiniz takdir buyurursunuz. (Doğru sesleri.) Bina
enaleyh, mektep müdürünün maaşına biraz zam yap
mak lâzımdır. Bahusus âlâtı ziraiye müdüriyetini de 
o ifa ediyor ve iki vazife görüyor. Hiç olmazsa o ci
hetten biraz zam yapacak olursanız kadirdanlık et
miş olursunuz itikadındayım ve bunu rica ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
ziraatin fennî bir surette yapılması inkâr kabul et
mez bir hakikattir. Ziraatta en büyük âmil bence ma

kinedir. Vekil Beyefendi, acaba bu faslın müzakeresi 
münasebetiyle bazı vilâyetlerde traktörlerin tamimi 
için ne düşünüyorlar? Ve şimdiye kadar hangi vilâ
yete, ne kadar traktör gönderilmiştir? Traktör gönde
rilmekle beraber bunun bir de tamiri meselesi vardır. 
Meselâ dairei intihabiyem oldukça bir ziraat sahası
dır. Bununla beraber halk, ziraata, pulluk ve makine 
ile sülük etmek arzusunda bulunduğu halde tamir edi
lememek dolayısıyle bu arzuları muattal bir haldedir. 
Şâyânı şükrandır ki Ziraat Vekâleti bu noktai na
zarı dikkate alarak bir tamirhane tesisine muvafakat 
buyurmuş ve tesisine de başlanmıştır. Bendeniz, bu
nun bir an evvel ikmalini rica ederim. Bununla bera
ber halkın arzu ettiği âlâtı cedidenin mümkün olduğu 
kadar o muhite de şevkini temenni eylerim. 

Makine meselesine gelince; evvelce Ziraat Vekâle
tinde iki traktör mevcuttu. Geçen gün bendeniz An
kara'da ziraat yaptırmak için traktör aradım. Ziraat 
Bankasiyle görüştüm. (Elimizde iki traktör vardı Zi
raat Mektebine verdik) dediler. Mektebe soruyoruz. 
Mektep diyor ki «birisi muattaldır. Birisi de bize lâ
zımdır...» Şu halde merkezî hükümette yani Vekâ
leti Celilenin gözü önünde gönül isterdi ki müteaddit 
traktörler bulunsun. Malûmu âliniz rahmetler bu 
sene geç oldu. Çift ile, karasabanla ziraat etmek müş
kül olduğu için ve zürra zaten kendi çifti ile kendi 
işini gördüğü için bu suretle makineye müracaat 
eden ve makine ile ziraat yapmak isteyenlerin arzusu 
isaf edilmiyor. Çünkü yok cevabı veriliyor. Onun 
için merkezde böyle icabettikçe ve parası mukabilinde 
kendi arazilerini sürdürmek üzere ihtiyat bir kaç trak
tör bulundurulması hususunun teminini rica ediyo
rum. 

REİS — Niyazi Bey buyurunuz. 

NİYAZI BEY (Mersin) — Efendim; şuradan kı
saca arz etmek istiyorum. Malûmu âlileri ziraatin 
tamim ve neşrinde en fazla müessir olan, mektepler
den ziyade ziraî istasyonlar teşkilâtıdır. Bu ziraî istas
yonlar, mektepler gibi, bilâhara hayata atılacak ve iş 
başına geçerek tarlasında tecrübe yapacak gençleri de
ğil, bizzat halkı yetiştirir ve halka, usulü ziraatin en 
lüzumlu ve en mühim noktalarını izah eder ve göz
leri önünde tatbikatını yapar. Binaenaleyh memleketi
mizde ziraî istasyonların tesisi zaruridir. Bilhassa muh
telif menatıkta, muhtelif makasta hadim ziraî istas
yonlar tesisi lâzımdır. 

Bundan başka tohumlarımız pek fena bir hale gel
miştir. Tohumlarımızın ıslâhına çok büyük himmet ve 
ehemmiyet atfetmek lâzımdır. Ümit ederiz ki, bu hu-
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lâboratuvarda 

susta yeni 
filân yerdej 
şu 
teşebbüsatta 
cek sene 

ZİRAAT 
Efendim; 
traktör ve 
tiler. 
gün bir 
lanmasını 
vap alacağ 
ğer cihetten 
yetiştirmeye 

Vekil Sabri Beyefendi, bize, filân yerde, 
istasyonlar yaptım ve filân yerlerde şu ve 

tohumlarımızın ıslâhı için şu gibi 
bulundum ve şu neticeyi verdi diye gele-

r^üspet ve katî netice ile gelirler. 
VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — 

}lüştü Paşa Hazretleri, Erzurum cihetlerine 
âlâtı ziraiye gönderilmesini mevzubahis et-

darlığına rağmen, dün değil evvelki 
traktör tefrik edilerek Erzurum için hazır-

kmrettim. Zannederim ki bugün yarın ce-
|m ve ilk vasıta ile şevkine çalışacağım. Di-

de diğer âlâtı ziraiyeyi o vilâyetlerimize 
çalışacağım. 

Vaktimin 

Vekâletinin 

Süleym 
mesele ile 

Niyazi 
yurdular. 
bir nebze 
at 
hdır. 
bulunduğu 
niş bir 
kâletin en 
da en 
sene nasıp 
çıkarsam 
kün olduğ 
cehhez 

Ankara 
linçe 
ni arzu 
yim. 
çede varsa 

büyük 

hfer 

ıkn Sırrı Beyefendinin mevzubahis ettiği 
jie meşgul olacağımı arz ederim. 
[Beyefendi, tohumların ıslâhından bahis bu-

Ijleyeti Umumiye müzakeresinde de bundan 
bahsedilmişti. Tohumlarımız, cidden Zira-

en mühim ve en hayatî meşgalesi olma-
Maa4teessüf ümitlerimizin en ziyade münhasır 

Adana vilâyetinin pamuk tohumları, müt-
hajstalıkla inlemektedir. Şimdiye kadar Ve-

jmühim endişesi o olmuş ve bundan sonra 
endişesi o olacaktır ve inşallah gelecek 

olur da huzurunuzda bütçe müdafaasına 
halde bugünkü gibi değil, her şeyi müm-

kadar tespit edilmiş ve en iyi surette mü-
olarkk gelmek isterim. 

ziraat mektebi müdürünün maaşına ge-
Efefrdim; hiç şüphesiz ki bizde bunun tezyidi-

. Memurin maaşatı hakkında arz ede-
Malıi^ıu âlinizdir ki... (Müstahaktır sesleri) Büt-

jyaparız. 

REŞİT JAĞA (Malatya) — Malatya Vilâyeti dahi
linde Sultak Suyu Çiftliğinde bir ziraat mektebi açı
lacak midi)-? Bu, Ziraat Vekâletinin tasavvurunda 
var mıdır? 

ZİRAAJT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — 
Efendim; bütçenin imkânı dairesinde yapılmasına 
gayret edilecektir. 

HAMİT BEY (Ergani) — Vilâyâta gön-
âlâtı ziraiyeden pek mümbit olan Diyarbe-

kir ve Ergani Vilâyetleri de müstefit olacaklar mı
dır? 

ZİRAAt VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — 
436 traktör tevzi edilmiş. Bu sene her 

halde tevziatta müstefit olmayan yerlerin -de ikmali
ne çalışacağız. 

İHSAN 
dereceğiniz 

Geçen sene 

HÜSEYİN BAKİ BEY (Burdur) — Vekâletçe 
hangi traktörler iltizam ediliyor? 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — 
Efendim; Beyefendi fenni meseleden bahis buyurdu
lar. Tekrar tekrar arz ediyorum ki, daha böyle ve
kâletin teşkilâtı umumiyesini henüz kavramak için 
uğraşırken böyle fenni mesail hakkında bir şey söy
lemeyeceğim. Fakat yalnız kani olduğum bir haki
kat vardır ki, bu memlekette muhtelif sistemde âlât 
kullanmak iyi olmuyor. Her halde Ziraat Vekâleti
nin bir sistem kabul etmesi ve böyle bir nevi trak
törü memleketin her tarafına tamim etmesi lâzım ge
liyor. Demin arz ettiğim tamir meselesi var. Her ma
kinenin şekil ve mahiyeti başka başka oluyor. Şehir
lerde gördüğümüz, mesele her gün önümüzde gör
düğümüz otomobillerdeki şoförler bir fabrikanın, 
otomobilini işletmeye alışmış olduklarından başka 
bir otomobil teslim edilince iki gün sonra şirak diye 
otomobil kırılıyor Binnaenaleyh tamir noktai naza
rından velevki ileride bazı kusuru olsa bile aynı şe
killeri, aynı sistemi muhafaza etmelidir ki, hâsıl ola
cak fevait diğer zararları kapayacak bir dereceye 
kadar baliğ olsun ve emin olunuz bu, bizim en mü
him ve birinci endişemizdir. Ankara'da malumu âli
niz bir makinist mektebi açılmıştır ve diğer yerlerde 
açılmaya ve tevsiine çalışılmaktadır. Memleketimize 
alet getirmek derecei saniyede kalıyor. Herçebadıa-
bat insan sıkılıyor, para buluyor. Getirtiyor, fakat iki 
ay sonra kırıldı mı kalıyor. Çünkü tamir edecek 
adam yoktur. 

Bir şey hatırladım. Vakıf olduğum bir hakikati 
arz edeyim. Bizim memleketimize getirilen otomo
billerden bir kısmı dünyanın en büyük otomobilleri
dir. Onlar Fransa'da, Almanya'da beş sene kullanılı
yor. Bize geldimi ömrü kısa oluyor. Bunda, yolları
mızın dahlü tesiri olmakla ve bu kısalığın esbabı mu-
cibesini yollar teşkil etmekle beraber kullanmaktaki 
acemilik de vardır. Meselâ : Makinist fabrikanın 
usul ve sistemi dahilinde vereceği kuvveti veremiyor 
ve içeriden makineyi bozuyor. Yahut atlarken ve ma
kinesine göre başka türlü manevra yapmak icap 
ederken makinist ona vakıf olmadığı için bakıyorsu
nuz ki, beş bin liralık bir otomobil kullandığınızın 
ertesi günü makinist efendinin eseri lütfü olarak kı
rılmış bulunuyor. Binaenaleyh serveti umumiye bil
hassa ziraatin hayatı umumiyesine taallûku itibariyle 
itimat buyurunuz ki, bu cihetlerde ıslah edilecektir. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Sabrı Beyefen
di; malumu âlileri Diyarbekir ve Elâziz vilâyetleri 
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gayet vasi ve arazisi fevkalâde kuvvei imbatıyeye ma
lik yerlerdir. Bu vilâyetlerde ziraat maalesef iptidai 
bir usul ile icra edilmektedir. Eğer usulü ziraat ıs
lah edilecek olursa istihsalâtı ziraiye fevkalâde bir 
nispette tezayüt etmiş olacaktır. Binaenaleyh bu vi
lâyetlerden meselâ en ziyade mçrkeziyeti haiz olan 
Diyarbekir'de bir ziraat mektebi açmak tasavvuratı 
âliyelerine dahil midir ve açılacak mıdır? 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Sanman) — 
Diyarbekir'de bir ziraat mektebi küşadı düşünül
mektedir. İnşallah bu sene orada bir ziraat mektebi 
açmaya çalışacağız. Yalnız dört günlük tetkikattm-
dan anladım ki, Diyarbekir ve havalisi pirinç itiba
riyle en büyük bir hazinedir. Elimizde böyle bir ha
zine mevcut olduğu halde kemali teessür ve teessüf-

•" le arz ederim ki, hariçten istihsalâtımız derecesinde 
bir pirinç ithal etmekteyiz. Dert, hakikaten büyük
tür. Fakat şimdi huzurunuzda bu dertler hakkında 
maruzatta bulunmak istemiyorum. Dördüncü günü 
böyle söylemeyi kendimce şarlatanlık addederim 
(Estağfurullah sesleri) ve ümit ederim ki, beni bu 
hale düşürmek, bu mevkide görmek istemezsiniz. 
Müsaade buyurunuz bu dertleri bu sene tetkik ede
yim. İnşallah gelecek seneye Heyeti Celilenizi mem
nun edecek cevaplar ihzar ederim. (Teşekkür ederiz 
sesleri) 

REİS - - Efendim! 339 ncu fasıl yekûnu olan 
(751 000) lirayı kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Sanman) — 
Reis Beyefendi müsaade buyurulur mu? Bütçe tab 
edilirken bazı noksanlar vukubulmuştur. Lütfen şu 
kayıtlar ilâve buyurulur mu? Kabul edilen 338 nci 
fasılda beş ve altıncı maddeler; (Ziraat müzesi ma
aşı), (Harir darülistihzarı maaşı) olacaktır. Yani (ma
aş) kelimesi ilâve olunacaktır. Sonra 339 ncu fasılda 
ikinci madde (masrafı ve masarifi tesisiye ve tamiri-
yesi ve vesaiti nakliye masrafı) kelimeleri ilâve olu
narak vilâyat ziraat mektepleri masrafı ve masarifi 
tesisiye ve tamiriyesi ve vasaiti nakliye masrafı) 
şeklinde olacaktır. Keza, üç ve dördüncü maddelere 
de aynı kayıt ilâve olunacaktır. Sonra beşinci mad
dede de (İnşaatı ve masarifi) denilmiştir; (İnşaatı ve 
masarifi nakliyesi) olacaktır. Bunlar tabı hatasıdır, 
zabıtta bunların tashihini rica ediyorum. 

REİS — Bu cümleler ilâve edilecektir efendim. 

Fasıl Lira 

340 Mekâtip ve müesseşatı baytari-
ye maaşı 35 484 

REİS — 340 ncı fasıl yekûnunu kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul edildi efendim. 
Fasıl Lira 

341 Mekâtip ve müesseşatı baytari-
ye masarifi 352 000 

REİS — Rüştü Paşa! Zatı âlinizin bu faasıl için 
bir sözü mukayyettir. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Sarfınazar ettim 
efendim. 

REİS — Faslın yekûnunu reyi âlinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edil
miştir. 
Fasıl Lira 

342 İnşaat ve tamirat, arazi ve me-
banî bedeli 2 850 

REİS — 342 nci faslın yekûnunu kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Fasıl Lira 

343 Emrazı nebatiye tedavisi ve bilû
mum hayvanat ve haşaratı mu-
zırra itlafı masrafı ve levazımı it-
lâfiye mubayaa bedeli ve nakli
yesi ve mücadele memurları 
ücuratı . 230 000 

REİS — 343 ncü faslın yekûnunu reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir efendim. 
Fasıl Lira 

344 Tahsisatı fevkalâde 1 231 965 

REİS — Efendim! Yukanda 331 nci fasla bir 
zam teklifi vardı, encümene havale olunmuştu, ola
bilir ki, o fasla yapılacak zam buna da icrayı tesir 
edecektir. Onun için bunu reye koyamayız. Bu da 
onunla beraber Encümene gider, ona göre bunu da 
tespit ederler. Şu halde bundan sonraki fasla geçiyo
ruz. 
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346 Telgraf ücüratı 

ÎSMAİIJ 
Bu sene dairei 
arazi gayet 
(Telgraf fasondayız 

REÎS -4 
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KEMAL BEY (Çorum) — Efendim! 
intihabiyem olan Osmancık'a gittim» 

münbit ve Kızılırmak ortasından akıyor. 
sesleri, handeler) 

Efendim! Bu fasıl başkadır. 

346 ncı fasıl yekûnu olan (50 000) lira-
ellerini kaldırsın... Kabul etmeyen-

kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 
Lira 

Orman işletme ve ıslahat masa-
riflyle tevsii ziraat için zirai tak-" 
viye masrafı 1 065 125 

İSMAİLİ KEMAL BEY (Çorum) — Efendim! Bu 
intihabiyem olan Osmancık'a gitmiştim. 
münbit Kızılırmak ortasından akıyor. Fa-

herkes şikâyet ediyor. Binaenaleyh, 
oraya bir motor gönderilmiş olsa 

edilmiş olur ve hem de çok istifade eder. 
gayet münbittir. Yarımşar saat, birer 

(bir buçuk iki saat iki taraflı arazi geniş 
Binaenaleyh orada da ahaliye numune 

motor gönderilir, ırmaktan su almak ci-
edilirse memleket çok istifade edecektir. 

sene bir kanun teklif etmiştim. Mez-
İHeyeti Celilece de kabul edilmişti. Arazi-

rçüfusumuz azdır. Bu boşluğu doldurmak 
kuvvetinden istifade edilmesi lâzımdır. 

makine kuvveti girmek için de makine-
öğrenmek lâzımdır. Halbuki ziraat mek-

^nakineyi öğretmek ve bu surette bütün 
teşmil etmek imkânı yoktur. Askerlere 

alât ve edevatı ziraiyeyi ameli ola-

gfçen 

rak-öğretecek olursak az zamanda birkaç tane maki
ne bilen adam bulunur ve memlekette de az zaman
da makine intişar eder. Bunun için ziraat ve müda
faa! milliye vekâletleri tarafından bir talimatname 
yapılıp, askerlere öğretilecekti. Bilmem bu cihet zan
nedersem iyi tatbik edilmiyor. Vekil Beyefendiden 
rica ederim bu cihet tatbik edilsin. 

Sonra bir noktayı daha hatırlatmak isterim ki; 
Hükümetin bunda istifadesi "daha ziyadedir. Kargı 
ve Hacıhamza nahiyelerine gitmiştim. Kösdağından 
geçtim, çam ağaçları nazarı dikatimi celbetti. Gayet 
cesim, 40 - 50 metre irtifaında ve muhiti 27 karış 
geldi, bu gayet zengin ormandan istifade edilmiyor. 
Halbuki orman kendiliğinden o kadar harap olmuş 
ki, kendiliğinden devrilen ağaçlarından büyücek şe
hirlerin belki birkaç senelik mahrukatı temin edile
bilir, halbuki bir saat aşağıda Kızılırmak vardır. Yo
lu bu suretle hazır demektir, oralardan Bafra'ya nak
liyat yapılacak olursa memleket çok istifade eder, 
bunu da Vekil Beyden çok rica ederim. . 

ŞEVKET BEY (Kırklareli) — Efendim! Orman 
işletme ve ıslahat ve tevsii ziraat için zürraı takviye 
masrafı namıyle bir buçuk milyon Ura var.- Geçen 
sene iki buçuk milyon idi. Bu takviyei ziraat faslı
nın geçen sene faydaları görüldü. Burada takviyei 
ziraat faslında bütçede görünen para ile ziraatın na
sıl takviye edileceğini düşünüyorum. Memleketimiz
de cidden ıslaha muhtaç ormanlar vardır. Ormanla
rımızın hali hakikaten perişandır. Şimdi bu işlerin 
ehemmiyet ve şiddeti karşısında bir de bu bir buçuk 
milyon lirayı görüyorum da bu işleri bu para ile mi 
yapacağız diye düşünüyorum, hayret ediyorum. Zi
raat Vekâletinin hikmet ve sebebi teşkili başlıca 
memlekette zirai istihsalâtı çoğaltmaktır. Bu vekâle
tin bütün teşkilâtını bendeniz bir noktada görmek 
istiyorum. Halbuki altı milyonu tecavüz eden büt
çesinde buna ancak bir buçuk milyon bir para koya
bilmiştir. Takviye ziraat tahsisatının lüzum ve ehem
miyetini geçen celsede Hasan Fehmi Beyefendi çok 
güzel izah buyurdular. Bendeniz buna bir, kelime bile 
ilâve etmeyeceğim. 

. Yalnız beyefendiler! Aşarın ilgası zürra için ve 
bilhassa köylü "ve küçük zürra için mahzi nimet ol
muştur. Fakat bundan vasî zirâat ve arazi sahipleri 
istifade edilmeyecektir. Ne kadar ince hesap ederse
niz ediniz, arazinin dörtte birini ekmek ve mahsulâ
tının dörtte üçünü satmak mecburiyetinde bulunan 
vasi arazi sahibi olanlar için istifade mutasavver bi
le değildir. ' • 
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Ziraat Vekili Bey geçen celsede buyurdular ki, 
eğer zürra hükümetin muavenetine arzı ihtiyaç ede
cek olursa vekâlet beş hatta yirmi senede de baş ala
maz. Doğrudur. Fakat bu hakikatin celî bir hakikatle 
karşılaştığını görüyorum. Bugün felâketler bütün 
zürraı ve bilhassa ziraatı vasıa ashabını çok fena hır
palamıştır. Hassaten memaliki meşgulede çiftlik sa
hipleri bugün kımıldanamıyacak haldedirler. Bugün 
hükümet bunlara yardım etmez, hükümet ve ziraat 
vekâleti zürrai takviye için verilen bir para ile bunla
ra muavenet etmezse, erbabı fen yetiştirmek ve diğer 
masraflar neye yarar? Bugün erbabı fen neyi yetiş
tirecek? Köylüler, küçük zürra kendi çıkardığını ken
di yiyecektir. Bunlar istihsalâtı çoğaltmaz. Bu para 
ile memleketin istihsalâtını çoğaltacak olan vasi zi
raat ashabı takviye edilmelidir. Zaten bir köylü on 
kile tohum ekecektir. On kileyi ekmek için ne tohu
mu yenilemek ve ne de alâtı fenniyei cedide almak 
ihtiyâcı vardır. Onu kendisi bilir ve hazreti Adem
den kalma sabanıyle, o kendini geçindirebilir. Top
rak feyizlidir. Asıl fen erbabını, şu bütçenin heyeti 
umumiyesini ziraatı vasıa ashabına tevcih etmek lâ
zım gelir. Bendeniz bunun için ellibir arkadaşımla 
beraber bir takrir takdim ederek bu fasla zam tek
lif ediyorum. Eğer bu teklifim istihlâk daha doğru
su mekûlât kısmına dahil olsaydı bendeniz söz söy
lemezdim, bendenizce istihlâk; mekûlât demektir. 
Mekûlât faslına yüzbin liradan fazla para veren bir 
hükümet bunun tuzu biberi kadar olan bir parayı, 
vasî ziraat ashabına vermelidir. Çünkü bu herşeyin 
esasını teşkil edecektir. Bizim refahımız ancak istih-
salâtımızı çoğaltmakla kabildir. Binaenaleyh bu tek
lifin hüsnü kabule mazhar olmasını temenni ve is
tirham ederim. Sözüm bu kadardır. 

MUSTAFA FEYZt EFENDÎ (Konya) — Muh
terem arkadaşlar, bu faslı mahsusun adından ben 
pek hoşlanmadım. Ziraat için zürraı takviye masra
fı, evet hükümet züraaa muavenet eder. Fakat alelıt
lak edemez. Behemahal muhtacı muavenet zürraa ol
mak şarttır. 1340'da bütçeye vaz edilen (2 500 000) 
lira acaba kimlere verilmiştir? Hiç olmazsa bu kabil 
müspet paraların behemahal Meclisi Âlice defteri gö
rülmek lâzımdır. Beyefendiler! Bendeniz gidip şu pa
radan para almamalıyım. Behemahal bu para muh
tacı muavenet olan zürraa hayvan, tohum, alâtı zira
iye bedeli olmak üzere verilmelidir. Mücerret «tak
viye» kelimesinden büyük çiftlik sahiplerinin istifa
de edeceğine dair bendeniz bu sefer Şevket Beyefen
dinin fikrine muhalefet ediyorum. Evet beyefendi fa

kir çiftçiler farzedelim ki, yüz kile mal kaldıracak 
olursa bunun masrafı behemahal yüz kile olmak lâ
zım gelmez. Onun sarfedeceği, tohumu ile yiyeceği 
yüzde yirmidir, fazlasını behemahal satacaktır, zen
gin olsa da, fakir olsa da satacaktır. Bu, şüphesizdir. 

Bir çift ile idare eden bir çiftçi yüz kile buğday 
kaldıracak olursa onun saçacağı on kile zahiredir. 
Kendisinin yiyeceği de on kiledir. Ondan madasını 
satar. Çünkü Beyefendiler! Kendisinin ziraata mah
sus muhtaç olduğu a'ât ve edevatı alacak, çoluğu 
çocuğu için lâzım olan melbusat ve mekûlât vesaire-
yi para ile alacaktır. Bu parayı tedarik için de behe
mahal mahsulâtını satmak lâzımdır. Büyük çiftçiler 
memleketin istihsalâtına nasıl yardım edecekse kü
çük çiftçiler de aynı nispetle yardım edecektir. Aşa
rın ilgasından büyük çiftçiler ne kadar istifade ede
cekse küçük çiftçiler de aynı nispette istifade ede
cektir. Fazla istifadeleri yoktur. Binaenaleyh bu pa
ranın behemahal mahalline yani meclisi âlinizin 
kastettiği mahallere sarf edilmek üzere (zürraı tak
viye masrafı) ibaresini (muhtacini zürraa verilecek 
tohum, hayvanat ve alâtı ziraiye masrafı) şeklinde 
tashihini teklif ediyorum. Asıl arz edeceğim mesele, 
Ziraat Vekili Muhteremi geçen sene vermiş olduğu
muz ikibuçuk milyon lirayı kimlere vermiştir? Bura
da hazırlığı varsa söylesin. Yoksa cevabını isterim. 

ÂRÎF BEY (Eskişehir) —.Efendiler! Ziraat Ve
kâleti bütçesinin ruhu mesabesinde bir fasıl varsa o 
da bu, fasıldır. Faslı mahsus, hakkında bizden evvel
ki arkadaşlar lâzım geldiği Jsadar izahat ita etmiş ol
dukları için bendeniz kısaca bazı maruzatta bulun-
cağım. Efendiler! Ziraat Meclisi Âlisi teşekkür edip 
esaslı bir program tanzim edinceye kadar ve memle
kette fenni bir surette ziraat işleri başlayıncaya kadar 
bu fasla çok ehemmiyet vermek lâzım geldiği kanaa
tindeyim. Bu fasıl bize ucuz ekmek yedirir. Bu fa
sıl bizi ecnebi un ve buğdaylarından kurtarır, bu fa
sıl ki; tevsii ziraat için zürra? takviye faslıdır, geçen 
sene bu fasla ikibuçuk milyon lira vaz edilmişti. 
Halbuki bu sene, bir arkadaşımın söylediği veçhile, 
birbuçuk milyon lira ki, geçen seneye nispetle 
934 375 lira noksan olarak vaz edilmiştir, hakikaten 
ziraat bütçesi bu sene, geçen seneye nispetle altıyüz-
kırkbin lira kadar fazladır. Halbuki pek mühim olan 
bu fasılda bir milyon lira noksandır, yapılan zammi-
yat en ziyade müdiran ve memurine harcırahlar için 
ve bazı tesisatı ziraiye için yapılan zamlardır. Hal
buki bize matlup olan zürraı takviye faslına zam ya
pılmamış, belki bir milyon lira noksan vaz edilmiş
tir. 
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Efendiler! Yaptığım tahkikata nazaran bilhassa 
Merkezî An^doluda kış zerriyatımız iyi bir halde de
ğildir. Şayanı endişedir. Eğer yaz zerriyatına ehem
miyet vermijyecek olursak gelecek sene ekmek buh
ranı bu seneden belki daha ziyade devam edecektir. 
Malumu âlihizdir ki, geçen sene bu fasla iki'buçuk 
milyon lira vaz ettik ve bunun bilhassa iki milyon 
lirası muhtşcini zürraa tahsis edilmişti. Yani vilâ
yetlere verilerek vilâyetlerde bunu muhtacini zürraa 
tevzi ve taksim etmişlerdir. Böyle olduğuna rağmen 
daha bir rrjüddet evvel ekmek fiyatının tereffüüne 
mani olmak için Heyeti Celileniz tarafından (500) 
bin liralık tahsisat verilmiş ve onunla memlekete 
stok olarak i un ithal edilmiştir. Şimdi şu hale naza
ran bu fasla bu sene birbuçuk milyon lira koyduğu
muz takdirdje, zaten zerriyatımız da iyi değildir. Şu 
halde gelecek sene bir veya iki milyonluk hariçten 
stok un alıp} memlekete ithal mecburiyetinde kala
cağız. 

Bendenizin kanaatime göre bu paraları hariç 
memleketlere vermektense kendi müstahsillerimiz 
olan çiftçilere tevzi etmek elbette daha hayırlıdır. 
Çiftçilerimiz I vereceğimiz parayı bize hasat zamanın
da aynen zihire olarak iade ederler, bunda şüphe
miz yoktur. | Bizim çiftçilerimiz borçlarını tanırlar ve 
sözlerine sa^ık insanlardır. Bunlara mümkün merte
be fazla muavenet yapmakta tereddüt göstermeme
liyiz. Aksi itakdirde çiftçilerimize vermek istemedi
ğimiz parayı gelecek sene vereceksiniz ki, Amerika' 
ya, şuraya tfuraya vererek bu suretle hariçten un ve 
zahire almaya mecbur olacağız. Bu faslı mahsusa bir 
buçuk milyqn lira kadar az bir para konulmuş ol
masına rağmen bu paranın sarf edileceği yerler de 
şuralardır. Faslın esbabı mucibesinde yazıyor. 

1341 senesinde dahi tahminen bin adet boğa ve 
altmış adet iaygır iki bin çift öküz alınabilmesi ve 
takviyei zirakt için muhtelif makineler ve alâtı zirai
ye mubayaası zımnında (i 065 125) liralık tahsisat 
kabul edilmiştir. Görülüyor ki, bir buçuk milyon li
ranın bir kı^mı alâtı ziraiyeye gidecek bir kısmı bo
ğalara gidecek, bir kısmı da makinelere gidecektir. 
Binaenaleyh [asıl istihsaîâtı tezyid etmek için zerriyatı 
fazla yapma^ esasına çok az yardım yapılmış olacak
tır. Onun için bendeniz Vekil Beyefendiden rica edi
yorum. Heyeti Celilenizden daha bir milyon lira 
tahsisat istesin, bir buçuk milyonu iki buçuk milyona 
iblâğ edelim j O zaman bir milyon lira ile alâtı zira
iye, aygır, bbğa, ne alacaksa alsın. Fakat geriye ka
lan bir buçujc milyon lirayı muhtacını zürra, çift hay

vanatı ve tohumluk bedeli olarak tevzi edelim ki, 
gelecek sene haricin buğdaylarına müracaattan ve 
harice para vermekten milleti kurtarmış olalım. Bu 
parayı şimdi vermezseniz behemahal bundan sekiz 
ay sonra Amerika'ya verip stok un getirteeeksiniz. 
Binaenaleyh isterseniz şimdi verirsiniz, isterseniz ver
mezsiniz, sonra Amerika'ya gönderirsiniz şu kanaat-
tayım ki, memleketin müstahsili hakikisi olan çift
çiler ki, bu adamlar mütemadiyen yazın ve kışın ça
lışıyorlar. Bu çalışkan insanlara yapılacak her tür
lü muavenet memleket için nafi ve faydalıdır. Bu 
muhtacini zürraa yapılacak muavenetin âdeta darü
lacezeye iadesi şeklinde olduğunu zan ve tahmin eden 
mebuslardan değilim. On para dahi vermiş olsak 
mutlaka memleketimizin menfaatinedir efendiler! 

Yalnız Vekil Beyefendinin nazarı dikkati âlileri
ni bir noktaya celbetmek isterim. Geçen sene vilâyet
lere verilen para dahi lâzımı veçhile tevzi edilmemiş
tir. Biz her şeyden evvel ekmek derdini halletmek 
istiyoruz. Bunun için bu parayı kolayca istihsalât 
yapacak ve zerriyat yapabilecek ve mahsulü kolay-
cacık istediğimiz yerlere celp ve sevk edebilecek vi
lâyetlere vermek lâzımdır. Halbuki geçen sene pek 
uzak yerlere yardım yapılmıştır. Tabiî bunlara yar
dım yapılmasın demek istemiyorum. Fakat o yapılan 
yardımlar ekseriya faydasız kalmıştır. Bunun için 
bilhassa geçen de bir arkadaşımızın zahire ambarı 
diye tavsif buyurdukları Merkezi Anadolu vilâyetle
rine yardım yapacak olursak hem kendileri müste
fit olur, hem de biz müstefit oluruz. Çünkü istihsa-
lâtımızı istediğimiz zaman İstanbul'a, İzmir'e ve ne
reye istersek kolayca sevk edebiliriz. Binaenaleyh 
Vekil Beyefendi zam tekliflerini yapmayacak olur
larsa bendeniz ayrıca bir teklif yapıyorum ve bu bir 
buçuk milyon liranın muhtacini zürraın çift hayva-
natıyle, tohumluğuna ve yalnız bu iki şeye tahsisini 
istirham ediyorum. 

İZZET ULVİ BEY (Karahisarısahip) — Arka
daşlar! Malumu âlileridir ki, memleketimiz çiftçi 
memleketidir veyahut çiftçiliğe müstait bir memle
kettir. Eğer çiftçilikte inkişaf olmayacak olursa ikti
sadiyatımızın da inkişafı mümkün değildir ki, bunun 
bir hakikat olduğunu cümleniz teslim buyurursunuz. 
Efendiler! Çiftçilere yapacağımız yardım, bendeni
zin noktai nazarımca, hiç bir vakit iane kabilinden 
değildir. Çiftçilere yapılacak yardım bire karşı en az 
beş fazla hasılat almak demektir. Eğer biz çiftçilere 
beş milyon lira verecek olursak memleketin servetin
de en az yirmi beş misli, otuz misli fazlalık husule 
geleceği müsellemdir. 
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Bunun tevzii - bendeniz de arkadaşlarıma iştirak 
ederim - pek arzu olunduğu veçhile olmamıştır. Bir 
defa mevsiminde yapılmamıştır. Halbuki, çiftçilik 
meselesi sırf mevsim meselesidir. Kırtasiyecilikle ve 
bazı kavaidle uzatılacak olursa, bu suretle vaktinde 
verilmeyen para hiçbir vakit müfit olamaz. Çiftçiler 
toprağa mevsiminde yani tavında tohum atarlar. Biz 
de yardımımızı tavında yapmalıyız. 

İkinci maruzatım; buradaki bir buçuk milyon li
ralık tahsisat orman işletme ve ıslahat masarifi ile 
tevsii ziraat için zürraı takviye masarifi denilerek 
vaz buyurulmuştur. 

Bunun acaba ne kadarı zürraı takviye için veri
lecektir? Bu tohum halinde mi verilecektir? Yoksa 
bedeli mi verilecektir? Merkezden mi tevzi olunacak
tır? Mülhakattan mı tevzi olunacaktır? Bunları rica 
ederim Vekil Beyefendi izah buyursunlar. Saniyen, 
bu para her halde çok azdır. Şevket Beyin teklifine 
iştirak ederim, zannederim, Meclisi Âlileri de iştirak 
buyurur. Bunu iki buçuk hiç olmazsa iki milyona 
iblâğ edelim. Bendeniz bunu istirham ediyorum. 

İHSAN. HAM İT BEY (Ergani) —. Efendim! Ben
deniz bir sual soracağım. " 

REİS — Vekil Beye söz verdiğim zaman sorarsı
nız. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Beyefendi
ler! Filhakika ziraat bütçesinin en mühim faslını mü
zakere ediyoruz. Buna şüphe yok. Fakat bendeniz 
merak ettim, bu sene ne için bu fasılda tenzilât var
dır? Neticei tetkikatımdan anladım ki, bu faslın içe
risinde beş yüz bin lira kadar Karadere ormanları 
için bir para varmış. Halbuki bu sene malûmu âliniz 
1341 'de de sarf edilmek üzere verdiğimiz bir tahsi
satı munzamma vardır. İki buçuk milyon liradan 
o beş yüz bin lira buraya geçtiği için bu fasıldan 
tenzil edilmiştir. Mamafih her ne olursa olsun yine 
azdır. Binaenaleyh burada bendenizin ve diğer arka- " 
daşların münferiden bu fasıl, azdır demesi, zannede
rim talimatname mucibince bir kıymeti haiz değildir. 
Ben söz söyleyinceye. kadar lütfen elli imzalı bir tak
rir hazırlayınız. (Vardır sesleri) Var mı? Pek âlâ. 

Sonra efendim! Bu fasılda en mühim bir mesele 
de demin Konya Mebusu muhtereminin buyurdukla
rı gibi geçen sene iki buçuk milyon lira verilmişti. 
Esbabı mucibe mazbatasına bakıyoruz. İki buçuk 
milyon liranın esbabı mucibesi olarak bize söyleni
len söz şudur: Ehemmiyetli bir suretle memleketin 
inkişafı ziraisine yardım edilmiş, iktisadiyatımız mü
him semere görmüş. Efendiler! Bu üç kelime ile o 

iki buçuk milyon liranın ne neticeler verdiği anlaşı
lamaz. Eminim ki, Vekil Beyin elinde bu hususa 
dair ve bu paranın nereye sarf olunduğuna dair bir 
cetvel vardır. Behemahal bunu bize söylemiyorlar. 

Saniyen bu para tohum için verilecek mi, veril
meyecek mi? Esbabı mucibesine bakarsak gayet va
zıhtır. Bu paranın tohum için filan verileceği yoktur. 
Bunun yeri; 1341 senesinde bin tane boğa alacaklar
dır, âlâtı ziraiye alacaklardır, aygır alacaklardır, iki 
bin çift öküz alacaklardır ve ziraatı takviye için ma
kine getireceklerdir.T Zürraa tohumluk parası diye bir 
şey yoktur. Sonra Arif Bey biraderimize şunu arz 
etmek isterim ki; bu iane faslı değildir. Taviz faslı
dır. Bu para bedava verilecek değildir. Maliyede is
tirdat faslı vardır. Bu parayı kime verirlerse ondan 
alınacak- ve Maliyeye verilecektir. Bu ne ianedir ve 
ne de meccani bir şeydir. Bu bir ikrazdır. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Alına
cak yere vermek şarttır. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Şimdi bu
rada ehemmiyetli bir mesele mevzuubahis oldu. Ba
zı rüfeka muaveneti büyük çiftçilere mi, yoksa baş
ka arkadaşların dediği gibi küçük çiftçilere mi yap
mak lâzımdır? Efendiler; bugün büyüğü de muhtaç
tır, küçüğü de muhtaçtır. Büyük küçük diye bir tak
sime ihtiyaç yoktur. Hepsi muhtaçtır. Hepsi muave
nete müftekırdır. Bilirsiniz ki, hat boyunda büyük 
çiftlikât ashabı vardır. Yanmış, yıkılmıştır. Onlar da 
muhtaçtır. Çünkü onların da istihsalâtı azdır. Yalnız 
onlara verelim, ufak zürraa vermeyelim, bu da doğ
ru değildir. 

Efendiler; Şevket Beyefendinin aflarına mağru-
ren bir şey soracağım, küçük zürra yâlnız kendi ih-
tiyacatı kadar eker dediler. Bu meseleyi kabul etmek 
için bir şey sormak istiyorum. Acaba küçük zürraın 
kendini idare edecek kadar ekmesinin ve daha fazla 
ektnemesinin esbabı nedir? Fazla arazi mi yoktur? 
Bendeniz zannediyorum ki, arazi yardır, sermayesi 
yoktur, onun için ekemiyor. Ekmediğinin esbabı bu
dur. Yoksa küçük çiftçinin üç dönümü var da bunu 
tamamiyle ekiyor değildir. Kendileri de bendenizden 
daha iyi bilirler. Köylü mutasarrıf olduğu tarlasının 
tekmilini ekemez. Çünkü ne hayvanatı müsaittir, ne 
pulluğu ve ne de tohumu vardır. Şu halde büyük kü
çük diye tefrike ihtiyaç yoktur. Büyüğü de, küçüğü 
de muhtaçtır. Bu fasılda âlâtı ziraiye ve hayvanat
tan mada zürraa arz ettiğim muavenette bulunmak 
üzere takririn kabulü ile bu fasla zam icrasını ben
deniz de rica ediyorum. 
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ŞÜKRÜİ KAYA BEY (Menteşe) — Efendim; 
Mersin'in muhterem Mebusu Niyazi Bey söz aldığı 
sırada Sıcakdere ve Cehennem dere ormanları hak
kında bazı şüphe ve endişe izhar buyurmuş, bende
niz burada yoktum. Eğer heyeti âliyeniz müsaade 
ederse bu hususta birkaç şeyi söylemek isterim. Efen
diler! Memleketimizde her sene on binlerce metre 
küp- orman I temevvüt etmektedir. Yani çürüyüp mah
volmaktadır!. Buna mukabil harap vilâyetlerimizde 
ve bilhassa: Ankara gibi imara muhtaç olan memle
ketlerde metre mikâbı elli liraya kereste satılmakta
dır ki, bunun fii malisi her halde yirmi lirayı müte
caviz değildir. Binaenaleyh vücuhu adide itibariyle 
ormanlarımızın işletilmesi lâzımdır, zarurîdir ve bi
zim iktisadi hayaümıza taallûk eden en mühim bir 
meseledir, j u mesele meyanında bilirsiniz ki, Kara-
dere ormanının zamanı vekâletimde ihaleye verileme
mesinden dolayı ebediyen müteessir olacağım. Eğer 
Sıcak ve Gehennemdere ormanları şeraiti derecesin
de bir müşteri bulsaydım bılâşüphe ve bilâtereddüt 
bütün memleketin ormanlarinı ihale eder ve Heyeti 
âliyenize gelir bu vazifeyi hüsnü "ifa ettiğime kanaat 
getirerek söylemiş olurdum. Bu ormanlar subulmü-
rur orman |aksamındandır. Bir şairin dediği gibi pa
yı insan değmemiştir. Değmişse bile avcılarla, eş-
kiyanın değiniştir. 

Bu ormiına ilk defa olarak Anamur'da mukim 
Türk tabasından, Manolyalı Hacı Hasan Efendi 
mahdumu Tahir Efendi talip çıkmıştır. îlk verdiği 
fiyat çamlara 135, katranlara yüz küsur idi. Talip 
olup olmadığını mahallinden sorduk. Başka talip zu
hur etmediğjini telgrafla haber aldım. 

Pazarlık ettik, kanunu mahsus mucibince pazarlı
ğa hakkımız vardı. Heyeti Vekileye evrakı havale 
ettim. Evrak Heyeti Vekilede iken talip zuhur etti, 
evrakı getirttim. Yeni taliple görüştüm. Neşet Bey 
namında olan bu talibe evvelemirde o Tahir Efen
dinin verdiği şeraiti iptidaiyeyi gösterdim. Şeraiti ip-
tidaiyeyi görünce ben bu şart dahilinde ormana gi
remem ded .̂ Derhal evvelki ile pazarlık ederek yeni 
talip olduğunu söyledim. Fiyatları artırdım. Çamın 
gayrı mamulüne (135), katranın gayrı mamulüne 
(160) kuruş; fiyat vermiştir. Mukavelesini bu fiyatlar 
üzerinden tespit ettik. Mahalli orman tarifesindeki 
fiyatlar çamda (175), katranda ise (160) kuruştur. 
Fakat bu pazarlık, yolları, enharı olanlara aittir. Su-
bulmürur ormanlarda yapılacak tesisat nazarı itiba
ra alınarak ı fiyatlardan biraz kırmak zaruridir. Bina
enaleyh bu (ormanın pazarlığı son fiyat olarak beher 

— 440 

. 1341 C : 1 

metreküp çamın gayrı mamulüne, (135) kuruş ve 
katranın da gayrı mamulüne (165) kuruş üzerinden 
yapılmış ve Heyeti Vekile de bu suretle tasdik et
miştir. Ben bu ormanda memleketin, milletin aklan
madığına kaniim. Çok temenni ederim ki; bu zat in
şallah ormanları işletir, hem kendisi .istifade eyler 
hem de memleket müstefit olur. Benim temennim, 
mahallî rekabetlerin kürsüi millete gelinerek bu kür
süde söylenmesi ve tasdik edilmesidir. Sözüm bundan 
ibarettir. 

RElS — Niyazi Bey fasla mı aittir? 

NİYAZİ BEY (Mersin) —Şükrü Beyin ifadesin
de mucibi tashih noktalar bulunduğu gibi ismim 
mevzuubahis olmuştur. İzahat vermeye mecburum. 

REİS — Nizamnamei dahili mucibince bu faslın 
müzakeresi bittikten sonra size söz vereceğim. Bu 
fasla ait söyleyecekseniz bunu söyleyiniz. Diğeri için 
ise müzakere nihayetine bırakırsınız. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Bu takviyei ziraat 
için mevzu olan tahsisat hakkında arkadaşlarımız 
izahat verdiler. Filhakika bu mesele geçen sene o 
zaman İktisat Vekili olan Hasan Beyin huzuru ile 
Muvazenei Maliye Encümeninde uzun uzadıya ko
nuşuldu ve o zaman Encümenin mazbata muharriri 
ve elyevm Ticaret Vekili bulunan Ali Cenani Bey, 
Encümende cereyan eden müzakerat ve münakaşat 
neticesinde bu paranın ne yolda ve ne suretle sarf 
edileceği hakkında Encümen bir mazbata tanzim 
etti. Buna Vekâleti aidesi vakıftır. Şimdi öğrenmesi
ni arzu ettiğim; bu para acaba Muvazenei Maliye 
Encümenince tespit edilen şerait mucibince tevzi 
edildi mi, edilmedi mi? İkinci nokta: Zürraı takviye 
masrafı olarak... 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Onu öğ
renmek büyük bir zaferdir. 

NİYAZİ BEY (Devam!.-.) — Bu takviye münase
betiyle bu sene az bir para isteniliyor. Cidden !>u çok 
ehemmiyetli bir şeydir, Biran evvel vaktinde veril
mek ve hüsnü istifade edilmek şartıyle zürraın, inki
şafı ziraimizin teminine medardır. Arkadaşların tek
lifi olan takririn kabulüne ben de taraftarım. (500) 
bin liranın kabulünü bendeniz de ayrıca rica ederim. 
Fakat bu (500) bin liradan (100) bin lirasının sanayii 
ziraiyeye tahsisini istirham ediyorum. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Ayrıca vardır. 
NİYAZİ BEY (Devamla) — Bunun için (100) 

bin lira konmuştur ki, gayrı kâfidir. Çünkü sanayii 
ziraiye bizim memlekette bilhassa ehemmiyetli bir 
şey teşkil eder. Sütçülük, peynircilik, arıcılık bahusus 
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konserve vesaiti için külliyetli paraya ihtiyaç vardır. 
Eğer Heyeti Celile memleketin inkişafı ziraisi namı
na bu (500) bin liranın ilâvesini kabul ederse ki, 
bu çok lâzımdır, bundan yüz bin lirasının sanayii 
ziraiyeye ilâvesini teklif ve kabulünü- rica ederim. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Arka
daşlar bu fasıl hakkında ve zürraı takviye masrafı 
etrafında birçok arkadaşlar söz söylediler. Bendeniz 
çok başınızı ağrıtmayacağım. Ziraatin terakkisi aca
ba fazla para vermekle mi olur? Hayır, hayır ziraat
la, da bihakkın alâkadar olmak lâzımdır. Ziraata en
gel olacak ve olmakta olan bir mesele varsa o da 
ziraat bankasıdır. O da bu fasılda görüşülecek bir 
meseledir. Ziraat bankası için Vekil Beyefendi zan
nedersem geçen gün söylüyorlardı. O bir müstakil 
bankadır. O hemen hemen, istediği gibi, Meclisi Âli
nin yapmış olduğu kanunları tefsir eder. Acaba! 
Efendiler, ziraat bankasının teşkili sırf çiftçi banka
sı olması gayesine matuf değil mi idi? Fakat bugün 
öyle midir arkadaşlar? Çiftçi, dişinden tırnağından, 
ekmeğinden artırmış oraya sermaye biriktirmiştir. 
Evvelce yüzde 6 faiz verirken şimdi yüzde 9 faiz ve
riyor. Fakat bundan ayrıca da yüzde 3 komisyon 
diye alınıyor. Bunu da unutmayalım. Kime komis
yonculuk ediyoruz? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Arazi keş-
fiyesini unutma. 

MEHMET FUAT BEY (Devamla) — Kime ko
misyonculuk ediyoruz? Benim paramı bana komis
yon olarak veriyor. Bu memlekete girmiş bidat mı
dır, yoksa Osmanlı Bankasının sokmuş olduğu bir 
usul müdür? Eğer bu kanunî ise yüzde on iki ile on 
beş verilmelidir. Komisyon olduğu vakitte senede 
2 - 3 ile verilmez. Kısa kısa müddetlerle verilmeli, 
her değiştiğinde de yüzde 3 konmalı ki, çiftçiler so
yulmak, istifade etmemeli, bu demek midir? Ziraat 
Bankası anonim bir şirket halinde ise bunun senede 
içtima edecek bir meclisi vardır. Bu nerededir arka
daşlar? Bu, vakti istibdatta Abdulhamit devrinde 
(kanuniyeti teklif edilmek üzere irade ederim) dedi? 
ği gibi, yaptığımız kanunlar muattal mı kalacaktır 
ve bu ne zaman meydana çıkacaktır? Bu ziraat ban
kası ile alâkadar olan hangi makamı âlidir? Öyle ise 
biz neden sükût ediyoruz? Bu sene dairei intihabi-
yemde gezdiğim ve çiftçilerle alâkadar olarak konuş
tuğum zamanlar kulağıma iptida ziraat bankasını 
sokmuşlardır. 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — Pek doğru
dur. . 

MEHMET FUAT BEY (Devamla) — Sonra 
âlâtı ziraiyeden ve tohumsuzluklardan bahsettiler. 
Elhamdülillah iştiraklarınm çoğunu Heyeti Celile 
kaldırmıştır. Bugün halk memnun olarak Hükümeti
ne dua ediyor. Bunlar da kaldırılmayacak işler değil
dir. Yine şuraya geliyorum; şu müphem kelimenin 
mütehasses bir bütçeie bulunmasını kabul edemiyo
rum. Çünkü bu kelime ile kabul etmiş olduğunuz 
(2,5) milyon liranın sureti sarfını müteaddit defa sor
duğum halde bu paralar nerelere verilmiştir, hangi 
vilâyetlere sarf edilmiş ve hangi ihtiyaç komisyonla
rı buna lüzum göstermiştir, alınan makineler nedir 
ve nereye ve kimlere verilmiştir? Kimse cevap ver
medi. Tohumluk için tahsisat var mıdır? Bunu an
lamak muhaldir. Bir türlü anlayamadım. Eğer zatı 
âliniz bir mühim söz üzerine ilhamat almışsanız bu
na diyecek yoktur. Onu bilemem. Eğer böyle devam 
edecekse buraya böyle bir şey diyelim. (Ziraat Vekâ
leti Celilesinin ilhamatla sarf edeceği yerlere mah- -
sustur) Diyelim. Değilse: dertler tespit edilmeli, ve
rilecek yerler anlaşılmalı, memleketin şedit ihtiyaç
larına verilmelidir. 

Efendiler; şedit ihtiyaç nedir? Evvelâ; tohumdur, 
tohumları ıslah etmektir. Bugün fordson traktörünün 
memlekete yapmış olduğu hizmeti bir çiftçi takdir 
edemez. Tohum çürük olduktan sonra ne ile sürer
sen sür; ister elektrikle sür, faydası olmaz. Avrupa' 
da dinamo ile ziraat varmış, bendeniz geçenlerde bir 
söz söyledim de Ziraat Vekili Bey, benim tohumla
rın ıslahı aleyhtarı gibi anladılar. Hayır, bu âciz ar
kadaşınız, bunu belki yirmi sene evvel takdir etmiş. 
Hatta zavallı, fakir, çiftçi arkadaşlarına peşin iki me
cidiye ve ayda da on kuruş vermek suretiyle ziraat 
depolarından - daha ucuz - pulluk getirtmiş ve tevzi 
etmiştir. Bendeniz memleketimin ve vatanımın âciz 
bir çiftçisiyim. Benim sözümden benim tenkidatım-
dan Meclisi Âliyi - haşa - tenkid mahiyeti çıkmaz. 
Ve kalbimde böyle bir şey olamaz. Beni fazla söz 
söylemeye ve heyecana getirmeye sebep, mesleğimin 
aşkıdır. (Bravo sesleri) 

Kastamonu'ya yetmişbin lira tohumluk için para 
gönderdik, yardım ettik, bu da kâfidir buyurdular. Za
bıtlar günü gününe çıkmıyor unutuyorum, tabiî hatip 
de değilim, bendeniz tohum için hiçbir para verildiği
ni bilmiyorum. Eğer verilseydi; bunun tarzı tevzii 
başka türlü olurdu. Bir çiftçiye üçbin, dörtbin lira
lık makine veriliyor, buna faiz alınmıyor, veyahut pa
rası havale suretiyle veriliyor. Ziraat Bankasına veri
len yüzde beş nedir, masraf karşılığı mıdır? Onlara 
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bir hizmet masrafı gibi bir şey veriliyor, iki sene zar
fında olursai - zannederim - bilâfaiz veriliyor. Bize 
verilen para, kendi dişimizden, tırnağımızdan artırdı
ğımız paradır. Bu paradan yüzde dokuz faiz ve bir 
de 30 - 40 lira olursa yüzde bir komisyon alınması 
unutulmuyor*. Ondan sonra onüçbin lira gibi bir şey 
verilmiş, oncjian da yüzde üç komisyon alınmıştır. Biz, 
bu takviye (masrafına nerede mazhar olduk? Bugün 
açık olarak söylüyorum. Dairei intihabiyemde yüzlerce 
kariyenin yazın ekilecek arpa tohumlan yoktur. Güz 
tohumunda, on kile buğdaya ihtiyacı olan bir çiftçiye 
çok çok otuz kâğıt verilmiştir. Bu, verilinceye kadar 
çiftçi 5 - 6 lira sarfiyat yapmıştır. 25 lirasına iki kile 
tohum almıştır. Gerisi de, birbirinden eklemek ve bir
birinden almjak suretiyle kapatılmıştır. 

Ziraat Vekili Muhtereminden soruyorum, yazılı to
hum için ne \ düşünüyorlar? Bunlara bir şey verecekler 
mi? Vermiyeceklerse, onlar da haberdar olsunlar ve 
başlarının çaresine baksınlar. Bendeniz isterim ki to
humluğa şunu vereceğim, hayvanata şunu vereceğim, 
makine için bunu alacağım demeli. Mütehassıs zeva
ta soruyorum. Bu memleketin neresinde hangi sapan 
kullanılır, hafıgi sapanlar iyidir ve hangi sapanlara bi
zim öküzlerimiz tahammül eder? Bunu tespit etmişler
se... Heyalesşelâ... Efendiler! Bunları kullanacak adam
larımız yoktur. Bilebildiğimiz bir Fordson traktördür. 
Efendiler o da, tenekedir, sarfiyatı çoktur. Bunları kul
lanacak adamlarımız yoktur. Şirketler, Vekâleti Celi-
leye on gün içerisinde kapalı zarflarla altmış tane 
Fordson traktörü satar, anlamıyorum. Adana'da zira
at sergisi oldju, efendiler! Bu tespit edilip de şu meyil 
için şu makine olur diye bir şey tespit edilmemiştir. 
Bu hususta pugürT'bir rapor yoktur, istatistiklerimiz 
vardır. Huda âlem - nasıl söyliyeyim - Vekâleti Ce-
lileye karşı abes olacaktır. Hiçtir, diyeyim geçeyim, 
yalan diyelim. İkinci olarak; sorduğum suallerin ta
mamen açık olarak cevabını bekliyorum. Salisen di
ğer arkadaşlarla beraber bu takviye masrafına bir mil
yon lira bir zam istirham ediyorum. Bu para tohum
luk için verilmelidir, efendiler; âşârı ilga ettik diye 
tohumuna b^kmıyacak mıyız? Memleketin hayatı zi-
raatle kaimdir. Ziraat müvellidi servettir, ziraat mü-
vellidi hayattır. Ziraat muhafazai sükûn ve asayiştir. 
insanın karnı doymazsa kimse iş görmez. (Bravo ses
leri) Hulâsa maruzatım bundan ibarettir. 

FERlT BEY (Kütahya) — Efendim; meselenin 
ehemmiyeti mahsusası, ehemmiyeti fevkalâdesi itiba
riyle Heyeti ^elilenizin sabrını bir iki dakika da ben
deniz temennji etmek izdırarında bulunuyorum. 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Hüsnü istimal 
etmek şartıyle. 

FERlT BEY (Devamla) — Arkadaşların bu husus
taki heyecanlan zannederimki tamamen mahalline mas
ruf bir heyecandır. Faslı mahsusun ihtiva ettiği me
sele, ziraatimizin istikbali noktai nazarından en mühim 
bir meseledir. Ziraat bütçesinin en nihayet faslı - eğer 
teşbih caizse - vapurun pervanesi gibidir, en nihaye
tinde bulunuyor. Bütün hareketini, bütün faaliyetini 
bu fasıl tayin ve tespit eder. 

Efendiler, bazıları zürraımıza muavenetten ba
his buyurdular, bazıları bunun taviz olduğunu söy
lediler. Bendeniz, diyeceğim ki her ne suretle olursa 
olsun, burada mevzuubahs olan mesele, ziraatımızın 
muhtaç olduğu sermayenin temini meselesidir. Ma
lumu âliniz bütün terakkinin esası sermayedir. Zür-
ramızın sermayeye ihtiyacı son derece mahsustur. 
Bu mahsusiyet, bendenizin noktai nazanmca, başlıca 
iki cihette nazarı mütalâaya alınmak lâzımdır. Bi
risi hububat meselesi, diğeri de pamuk meselesidir. 
Bu iki ziraat, Türkiye'nin istiklâli iktisadisini ve is
tikbalini temin edecek iki mühim meşgaledir. Bina
enaleyh tavizdir, miktarı şudur, budur demekle bera
ber asıl nazarı dikkate alacağımız mesele varsa o da, 
Heyeti Celilenin çizeceği program meselesi olmalı
dır. 

Bu iki mühim meselede maksadımız, hedefi
miz, gayemiz ne olmalıdır? Bilhassa bunu tespit et-
mekliğimiz; lâzımdır. Efendiler; yekdiğerinden mü
teferrik mesaile ait clduğu için maalessef bir kısmını 
ziraat bütçesinde arza mecbur oldum. Yani bu hu
susa ait maruzatımı iki kısma ayırıp bir kısmını da 
Ticaret Bütçesinde arz edeceğim. Malumu âlinizdir 
ki devletin bütün vazaifi birdir ve vazaif müşterek
tir, müttehittir. Yalnız teshili umur için muhtelif 
şuabata ayrılmıştır, muhtelif vekâletlere tefrik edil
miştir. Bu taksim kabul edilmiş olduğu için bende
niz de maruzatımı iki kısma tefrik etmek mecburi
yetinde kaldım. Ziraat kısmına ait olan maruzatım, 
noktai nazarından Heyeti Celileye bu iki kısımdan 
bir kısmını ayırarak şimdi maruzatta bulunuyorum 
ve diyorum ki vaziyeti iktisadiyemizi tetkik ettiği
miz zaman ziraat noktai nazarından, nazarı dikka
ti celbetmek ve hem de ehemmiyetle celbetmek lâ
zım gelen şeylerden birincisi; hububat ziraatı diğeri 
pamuk ziraatıdır. Efendiler; muvazenei ticariyemiz 
tamamen muhildir. Bu hususta neşredilmiş istatis
tiklerimiz vardır. Şimdi bu hususta arzı malumat 
edeyim : 

— 451 —• 
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İki istatistikimiz vardır ve yekdiğerinden 10 sene 
farklıdır. Birisi 1329 senesinin istatistiki, diğeri 1339 
senesinin istat'stikidir Bu iki istatistike baktığımız za
man görürüz ki; devletin vaziyeti iktisadiyesini, itibari 
malisi ve ticarisini rahnedar eden en mühim esasat 
hububat ile pamuktur. Şeker meselesi de vardır. Fa
kat onu Ticaret bütçesine bırakıyorum. Eendifler 1329 
istatistikini elimize alırsak görürüz ki; hububat hak
kındaki noksanımız hariçten vaki olan mubayaatımı-
zın ikinci kalemini teşkil ediyor. Halbuki Türkiye 
ziraat memleketidir. Türkiye ziraata istinat edecek 
diyoruz. Hangi ziraat efendiler? Maalesef 1329 se 
nesinin islatistikinde görüyoruz ki, iki milyon alt
mış iki bin altın 1i: alık hububat üzerinde ithalat 
yapmışız. Efendiler; bu maruzatım yalnız hububata 
aittir. Filhakika bir miktar ihracatımız vardır. Mese
lâ arpa, yulaf, çavdar gibi (150) milyon kiloya ya
kın bir ihracatımız vardır. Bilhassa biliyorsunuz ki 
bira imali için Anvcrse sevkedilen arpalarımız var
dır. Fakat buna rağmen 1339 senesinde (150) milyon 

kilo miktarında un ve buğday, 30 milyon kilo da 
pirinç ithal etmişizdir. Bunları cem edecek olur
sak (180) milyon kilo hububat ithal etmişizdir ve 
bunların hepsi tabii bir sene, adi bir sene içerisin
dedir. Halkın âzami faaliyete devam etmiş olduğu 
bir senedir ve tekrar ediyorum ki bütün söylediğini 
rakamlar imparatorluk zamanına ait değildir. Bugün
kü Türkiye dahilindeki arazi içindir. îşte burası 
için 180 milyon kilo hububat ithal etmiş bulunuyo
ruz. 

1339 Senesinde vaziyet yine tebeddül etmiy <r. 
Beyefendiler; adeta 1329 senesinden 1339 senesine 
kadar vaziyet tebeddül etmemişcesine yine Ticaret 
İstatistikimizi ele alacak olursak görürüz k;. en ziya
de memleketin hariçten itmal etmiş olduğu panoık 
mensucatı ikinci numarada kalıyor ve ikirrı kalemi 
teşkil ediyor. İkinci kalem hububatından 1339 sene
sinde ithal etmiş olduğumuz miktar yüz altmış hin 
milyon dört yüz sekiz bin kilodur. 

Heyeti Celileniz tabiî dikkat buyurulurlar ki 
1329 - 1339 seneleri bir birine benziyor. 1329 sene
sinde 180 milyon ithal etmişiz. 1339 senesinde ise 
161 milyon ithal etmişiz. Bunların fiyatlarını hesap 
ettiğimiz zaman yine takriben aynı miktar mebaliğin 
memleketimizden çıkmış olduğunu görürüz. 1329 se
nesinde fazla olarak (2) milyon altın çıkmış demiş
tim. 1339 senesinde de on dört milyon altı yüz kırk 
iki bin liramız bu mesele için harice çıkmıştır. 

Efendiler; Heyeti Celileniz takdir buyururlar ki 
bu, çok teessüf edilecek bir haldir. Ticaret bütçe
sinde daha mufassal arz edeceğim. Maruzatımın bir 
şubesi olmak üzere arz ediyorum ki, bu vaziyete be
hemehal çaresiz olmaklığımız lâzımdır. Mesele, hal
kımızın bir kısmı muhtaç olduğu için tefrik etmeli
dir, taviz etmelidir. Diğer kısmı muhtaç olmadığı 
için tefrik etmemelidir taviz edilmemelidir, şeklinde 
değildir. Bendenizin maruzatım program noktai na-
zarındandır ve bunu bir programla tayin etmek icap 
eder. Beş yüz bin lira vermek, bir milyon lira ver
mek, iki milyon lira vermek hulâsa bunların hepsi 
tespit edilecek bir programla olmak lâzımdır ve bun
lar tespit edilecek olan programla taayyün edecektir 
efendiler! Bendenizin kanaatimce şu lâzımdır ki; 
ziraata her halde salih bulunduğu muhakkak olan 
memleketimiz hiç olmazsa muhtaç bulunduğu zahi
reyi bir senede değilse, iki senede, iki senede değilse 
bile üçüncü sene nihayetinde behemehal vücuda ge
tirmelidir. (Pek doğru sesleri) Bu teklifim teklifi 
malayutak değildir. Malayutak bir teklif mahiye
tinde petrol istihsal edelim dersem tabiî bunu kabul 
buyurmazsınız. Çünkü güç bir şeydir. Bu; uzun 
müddete tevekkuf eder. Fakat size buğday yetişti
remeyiz demek, zannederim ki memleketimiz için 
varit değildir. Yalnız şimdi mesele nerede kalıyor? 
Mesele buğday vücuda getirmek için memeleketimiz-
de takriben 1 , 5 - 2 milyon dönüm fazla zer etmek 
için memleketimizin kuvvei ziraiyesi nokta nazarın
dan ne gibi bir sermayeye ihtiyacımız vardır ve kaç 
senede bu neticeyi istihsal edeceğiz ve bunun için 
1341, 1342 ve 1343 bütçelerine neler ilâve edilmek 
lâzımdır? îşte bunları tespit etmekliğimiz lâzımdır. 
Meselei esasiye bundan ibarettir. Binaenaleyh bu 
noktai nazardan bendeniz de, arkadaşlarımdan, 
bana takaddüm eden zevat misüllü, bir meselenin 
ehemmiyetle nazarı dikkate alınmasını istirham ede
rim. Nerelerde ziraat yapılacağının tespit edilmesini, 
tohumluk mu verilecek, hayvanat mı verilecek, bun
ların da tespitini, yoksa, hayvanat verilmeyerek ma
kineler üzerinde mi teksifi kuvva edilecektir? Bu me
selelerin ihtiyaç noktai nazarından taayyün etmesini 
rica ederim. 

Bendeniz de beş yüz bin lira suretinde vaki olan 
ilâvenin her halde program noktai nazarından az 
olduğu kanaatindeyim. Beyefendiler; arkadaşları
mızdan bazılarının dedikleri gibi bu parayı nereden 
bulacağız? Fakat beyefendiler! Demin arz etmiş
tim ki her sene 14 000 000, 16 000 000 evrakı nak
diye veyahut 2 - 2,5 milyon lira altın, bu memleketin 
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kesesinden 
bir vaziyet 
lira bulamkyız 
kısmaz (Dağru 
mak lâzımdır? 
daire olmak 
eder. 

Arkada: 
bir derece^ 
Makineye 
daşlar; bel 
maz 
bu da 
zisi olduğı 
olmadığındın 
lerimiz mevcuttur 

Yalnız 
do|r 

FERtT 
adeta hiss^diy 
yalnız bir 
ederek dah 
halde makineye 
bilmiyorum 
halde mak 
merkezindedir 
kineden 
Heyeti Celileden 
kili Beyefendinin 
miş programları 
Kendilerine 
tin istikbali 
ramları mevcut 
lira ilâvesi) lı 
bin lira ile 
vanatı ihti 
dahilinde 
makineyi a 
si bir 

Görüyor 
de aynı kredinin 
Şimdi böylı 
mı ormana 
olursa bizirı 
nabilir? Bıinun 
için Heyeti 
istikbali ve 
olmazsa şu 
bir takrir 
liralık bir 
olan arkadaşlar 

çıkmakta ve ecanibe gitmektedir. Böyle 
karşısında artık bir milyon lira, iki milyon 

demek katiyen Heyeti Celilenize ya-
sesleri) ne gibi muavenet de bulun-
Bunu Ziraat Vekâleti, mütehassıs bir 

üzere, tabiidir ki bizden daha iyi takdir 

larımızdan Mehmet Beyefendinin ifadesi 
e kadar mucibi şüphe ve tereddüt oldu. 
hayvanatı tercih ettiler. Bilmiyorum, arka-
Ici bu hususta tereddüt etmek doğru ola-

büyük ziraat sahiplerini takviye etmek, 
u değildir. Bugün memleketimizde ara-
halde çifti olmadığından naşi, tohumu 

dolayı ziraat yapamayan birçok çiftçi-
(Doğru sesleri) 

MEHMÎET 'BEY (Kastamonu) — % 60 nisbetinde 
BEY (Devamla) — Bilmem bu hususta 

orum ve zannediyorum ki, halkımızın 
tahta parçasına bir demir parçası ilâve 
diye sürüklüyeceği bu çift hayvanatı her-

müreccehtir. Müstakbel seneler için 
Fakat bugün için benim kanaatim, her-

ineden ziyade hayvanata ihtiyaç olduğu 
ve hakikaten efendiler, hissiyatım, ma-
hayvana ihtiyaç vardır. Bu hususta 

istirham ediyorum. Eğer Ziraat Ve-
bu hususta muayyen ve tespit edil-

ı varsa ve sarih ise izah buyursunlar. 
ne istiyorlarsa verelim. Çünkü memleke-
mevzuubahistir. Yok; bu hususta prog-

değilse, o halde yalnız beş yüz 6in 
e iktifa etmiyelim. Çünkü bu iş, beş yüz 
olacak bir iş değildir. Alınacak çift hay-

acı fazladır. Tohum ihtiyacı da program 
tbmin edilmelidir. Makine ihtiyacı varsa 
[mak, tedarik etmek hulâsa bunların hep-

milyon lira ile olacak şeyler değildir. 
um ki faslı mahsusta orman meseleleri 

aynı tahsisatın içerisine girmiştir. 
bu paranın bir kısmı .ormana, diğer kıs-
diğer kısmı da başka meselelere gidecek 
arzu ettiğimiz meseleler nasıl temin olu-

imkânı yoktur beyefendiler! Onun 
Celilenizden rica ediyorum. Memleketin 
istiklâli iktisadisi nokta nazarından hiç 
ı«500 bin» liralık takrir iki milyon liralık 

Bu takrir olsun. Bu takrir iki milyon 
takrir haline ifrağ edilsin. Bunda imzası 

lütfen bu iki milyonu kabul buyur-

olsun. 

şunlar. Eğer bu hususta Ziraat Vekâletinin programı 
müstahzar değilse, bir program tespit edilinceye ka
dar levazımın tedariki suretiyle iki milyon liralık bir 
tahsisat verilsin. Çünkü efendiler! levazımın teda
riki de o kadar kolay bir şey değildir. 

İki bin çift alacağız, belki dört bin çift alacağız 
lâzımdır. Bu husus gayet güç meseledir. Çabucak 
alınmaz. Efendiler; Zirat Vekâletinin bu hususta el 
ve ayağını bağlamak, bilâkis faaliyetle işe girişebil
mesini temin etmek için kanaati âcizanemce bu tah
sisatı esirgemiyelim. Takriri iki milyon lira suretinde 
kabul ederek Ziraat Vekâletinin faaliyetini temin ede
lim. (Kabul sesleri). 

MUHİTTİN NAMÎ BEY (Bitlis) — Efendim, 
ziraat meselelerinde söz söylemeyi bendeniz salâhiye
tim ve ihtisasım haricinde görürüm. Fakat bazı rü-
fekayi kiramın izhar buyurdukları temayülâta karşı 
bendeniz de bazı maruzatta bulunmak mecburiyetini 
hissettim. Evvelâ kemali şükranla görüyorum ki He
yeti Celilenin hissiyatı zirata âzami surette yardım 
etmek cereyanını almıştır. Binaenaleyh söz söy
lemek isteğim bu suretle bendenizi daha kuvvetle bu 
kürsüü muallaya atmış bulundu. 

Mtrtalâatta bulunan rüfekayi kiram beyanatların
da uzak vilâyetler, yakın vilâyetler meselesini mev-
zuubahsetti. Sıhhiye Bütçesi mevzubahs olduğu za
man bir cereyan hâsıl oldu. Vasaitimizi teksif edelim, 
kati ve müspet bir iş yapalım. Bazı nazariyeler bazı 
ahvalde doğru ve bazı ahvalde fevkalâde yanlış ola
bilir. Meselâ bir kısım hastalık için vereceğiniz bir 
reçete başka bir hastalık için ihtimalki zehir yerine 
geçebilir. îşte bu noktai nazardan Sıhhiye Bütçesin
den sonra böyle bir temayülün husule gelmesini ben
deniz sırf menafii memleket noktai nazarından muzir 
görüyorum ve zannediyorum ki, Heyeti Celilenin de 
kanaati şudur ki, memleketimiizn her karış toprağı 
aynı derece kıymetli ve aynı derece ihtimama, aynı 
derece itinaya lâyiktir. Hatta biraz daha ileri gide
rek diyebilirim ki uzak vilâyetler daha ziyade itina
ya, daha ziyade ihtimam muhtaçtır. (Çok doğru ses
leri). 

Efendiler; başka devletler, Afrika çöllerinde, zen
ciler ve vahşiler memleketinde, Kızıl kumlar üzerinde 
istismar edecek memleketler arıyor. Rica ederim, 
biz uzak diye memleketimizi ne zamana kadar ihmal 
edebiliriz? Bu muvafık mıdır efendiler? Binaenaleyh 
Heyeti Celileden istirham ediyorum, görüyorum ki 
bu fasıl tezyit edilecektir. Uzak kalmış, Harbi Umu
mî istilâsiyle birçok harabiye uğramış ve kendini 
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tutamıyacak vilâyetlerimize vasi miktarda yardım 
edilsin. Siyaseti devlet ve Hükümeti siyasiye noktai 
nazarından yardım edilmesi lâzımdır. Vekil Beyefen
di, traktör makinelerinin gönderilmesi hususunda 
vaat buyurdular. Bu vaadlarını daha vasi surette 
yapmalarını bilhassa istirham ederim. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Efendiler! Bu faslı 
mahsus zaten makine ve çift edevatı için konmuştur. 
Faslı mahsusa, bütçemizin müsaadesi varsa, daha bir 
milyon lira zammına taraftarım. Çift hayvanatı ve 
makine vermek üzere, yalnız tohumluk tevziine 
aleyhtarım. Çünkü efendiler! Harbi Umumide to
humluk dağtılmıştır, geçen sene de verilmiştir. Fakat 
vakit ve zamanında verilmediği için zayi olmuştur. 
Bundan dolayı ahaliye lâzım olan çift hayvanatıdır, 
makinedir, makinisttir. 

Ferit Beyefendi harice 14 milyon lira gittiğini söy
lediler. Evet, doğru efendiler. Bugün vasaiti nakliye
miz mevcut olsaydı harice ondört milyon lira para
mız gitmezdi. Bu da vasaitimiz olmadığından git
miştir. Vasait mevcut değildir. Vasait mevcut olmaz-

• 

sa ne ile göndereceksiniz? 
Zahire çoktur. Bugün Urfa'da ve Elbistan'da çok 

zahire meydana geldi. Fakat ne ile sevk edilecektir? 
Yalnız çift hayvanatı ve makinist için bütçemizin 
müsaadesi varsa bir milyon, iki milyon lira konsun. 
Bununla makine ve makinist ve çift hayvanatı gön
dersinler. Tohumluk ekilmiyor. Ahali bu yüzden burç-
lu kalıyor. Bunun için tohumluk taraftan değilim 
efendiler (Müzakere kâfi sesleri). 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Reis Paşa 
Hazretleri; bendenizin sualim hepsinden evveldir. 
Kifayeti müzakereden evvel Vekil cevap versinler. 

REİS — Daha söz alanlar vardır, kifayeti mü
zakereden evvel Vekil Beye söz vereceğim zaten. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Rençberin tohumluğa ihtiyacı vardır. Fakat tevzi 
edilmiş tohumluk Reşit Ağanın buyurdukları gibi va-
saitsizlik yüzünden ekilemiyor ekilen bir mahsulün 
harice şevki de bir meseledir. Olduğu yerde çürüyor. 
Geçen sene dairei intihabiyemde âşârın tam müza
yede zamanında bulundum. Bedeli sabıkı elli bin olan 
bir köyün 350 bine satıldığını gördüm. Bu kadar ta-
hallük nedir? Dedim. Dediler ki Hükümet ilân etti, İs
tanbul bu sene ecnebi hububatı sarfetmiyecekmiş, 
sonra şimendifer nakliyatından yüzde otuz altı ten
zilât icrası kabul edildi, nakliyattan da istifade edi
lecek. Bir de şehirden bir saat ileri çıkınca mahsul

deki feyiz ve bereketi göreceksin senei sabıktaki 
feyizden kat kat fazladır. Bu yüzden de büyük isti-" 
fade edeceğiz, işte bu üç ümit âşârın alınmasına saik 
oldu dediler. Bildiğiniz veçhiyle ahvali havaiyeden 
dolayı ümit edilen feyiz kendini göstermedi. 

Nakliyat meselesine gelince: Dekovil ile Ankara'ya 
şevkini ümit ederken rayların geniş hatta tahvili 
yüzünden bu da olmadı. Başka da vasaiti nakliye 
yok. Bu suretle bugün nakile; şu malı Ankara'ya nak
let, sat ve bedelini yarı yarıya alalım dedikleri hal
de götüren olmuyor. Bendenizce tohum verildi, mah
sul çıktı. Fakat nakil ve sevk edilmedikten sonra bun
dan bir faide temin edilmedi. Binaenaleyh tohumun
dan ziyade ekecek vasıta lâzımdır. Bir de yol lâzım
dır. Bunları temin etmek lâzımdır (doğru sesleri). 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (Menteşe) — Reis Paşa 
Hazretleri! deminki maruzatımda bir rakam yanlış
lığı olmuş. Çamın beher metre mikabı 150, katra
nın da 310 kuruşa verilmiş olduğunu tashihen arz 
ederim. 

İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Efendim, ben
deniz bir sual sorayım da Vekil Bey hepsine birden 
cevap verirler. Geçen sene bu fasla konulmuş olan 
bu paranın sureti tevzi ve sarfı hakkında Muvazenei 
Maliye Encümeninin bir mazbatası vardı. Heyeti Ce-
lilenin nazarı tasvibine arz edildi. Heyeti Celile de 
tasvip etti zannederim. Buna nazaran Anadolu'nun 
sekiz mıntıkaya taksimi ve her mıntıkaya âlât ve ede
vatı ziraiye gönderilmekle beraber birisi sabit, diğeri 
seyyar olmak üzere iki tamirhane açmak lüzumu serd 
ediliyordu. Ziraat Vekâleti bu cihetleri nazarı dikkate 
almış mıdır ve senei atiye için böyle bir programı 
var mıdır? Lütfen bu ciheti tavzih buyursunlar. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — 
Dokuz tamirhane sipariş edilmiştir, kısmen vürût et
miştir. Aynı zamanda bir kısmı da gelmektedir. 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Bunlar mın
tıkalara taksim edildi mi? 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Devamla) — 
Henüz bir kısmı gelmiştir. Daha tevziat yapılmadı. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim; bu (4 300) 
boğa nereden mubayaa edilecektir? Zannederim, ge
çen sene hiç mubayaa edilmemiştir. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Devamla) — 
Boğalar hakkında yaptığım tetkikatta Avrupa'nın her 
yerindeki boğalar bizim memleketimize gelmiyor. 
Çünkü Malûmu âliniz boğa meselesinde yalnız diğer 
evsafı düşünülmüyor. Ancak boğanın kuvvetinden 
müstefit olacak diğer sınıfın da düşünülmesi lâzım 
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geliyor. Hayvanatımız Avrupa'da yetişen bir çok bo
ğaların evkafını haiz değildir. Tetkikat neticesinde 
iki sahanın boğaları muvafık görülmüştür: Birisi 
Bulgaristan'dan getirilen boğalar, diğer şark vilâyet
lerimizin civarı olan Erzincan ve Erzurum, Kafkas ta
raflarından gelen boğalardır. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Bunların mubayaa 
edileceğine! emin misiniz? 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Devamla) — 
Efendim; eminim, bütün mevcudiyeti ruhi yemle ça
lışacağım. Getirebildiğimi getireceğim. Kudretim fev
kinde mevanie maruz kalırsam, âcizim tabiî, Heyeti 
Celileden o vakit muavenet talep ederim. 

Müsaade buyurursanız arkadaşlarımızın suallerine 
cevap vereyim. Fakat görüyorum ki, bütün bu mu-
talâat umûmi hututta iştirak ediyorlar. İsmail Kemal 
Beyefendi,! bazı temenniyatta bulundular. Şüphesiz 
bu temennilerini nazarı itibare alacağıma itimat bu
yururlar. 

Efendim; Şevket Beyefendi bazı endişeler göster
diler. Benim nazarımda büyük çiftçi yoktur. Bu 
fikri çıkarmalıdır. Çünkü memleketimizin istihsalâtını 
tezyit etmek için her ikisini birden tutup kavramak 
lâzımdır. Şendenizce bunların birisini tercih edip di
ğerini bırakmak doğru olamaz. Hem zaifi tutacaksı
nız ve hem kavinin kuvvetini tezyit edeceksiniz ki 
memleketin zürraını müstefit edesiniz. Onun için bu 
husustaki mesainin böyle cereyan edeceğine emin 
olabilirsiniz efendiler; (bravo sesleri). 

En ziyade mevzuubahsolan, geçen sene kabul edi
len meblağın sureti sarfıdır. Tabiidir ki bu gayet mu
hik ve doğrudur. Vekâlet bir gün bu gibi endişeler 
karşısında jkalacağını tahmin ederek bir tedbir bul
muştur o tedbir de şudur: Almış olduğu şu mebla
ğın sarfında yalnız kendi tedbirine emniyet ile iktifa 
etmemiştir. İçimizde cidden ziraatta mütehassıs ve o 
meslekte teferrüt ve temayyüz etmiş Mehmet Bey 
gibi arkadaşlarımızı davet ederek parayı tefrikten ev
vel usulü tefriki tespit ettirmiştir. Yani vekâlet tefrik 
meselesinde yalnız kalmamıştır. Bütün arkadaşlarımı
zın içinde (malûmatı vasi olan zevatı davet etmiş ve 
demiş ki efendiler! Bana yol gösteriniz, arzum iş gör
mektir. Baha muavenet ediniz, bir program tespit 
ediniz, o suretle hareket edeyim. Bu zevatta kendi 
tecrübelerine, kendi malûmatı vasialarına istinat ede
rek bir yol göstermiştir. Demişlerdir ki, eğer siz bu 
sene de tohum mubayaa etmek gibi doğrudan doğ
ruya mubayaata tevessül ederseniz iki mahzurun kar-
şısındasınız.: Birisi ya tohum iyi olmaz, ikincisi vak

tinde tevzi edemezsin. Halbuki her aç, karnını do
yurmanın usulünü daha iyi bilir. Onun için bu parayı 
sen doğrudan doğruya zürram yedine isal edersen 
zürra ne yapar yapar; o kendisi tohumu tedarik ve 
temine muvaffak olur. Bu esas kabul edilerek vilâ-
yatta ihtiyaç komisyonları, teşkiline gidilmiştir. Vilâ-
yatın; ihtiyaçlarını ve hemşehrilerini daha iyi bile
ceği ve düşüneceği tabiî olan bu komisyonlar tetki-
katta bulunmuş ve tevziat, bunların verdikleri liste 
üzerine icra edilmiştir. 

Diğer ihtiyacata gelince: Malûmu âliniz efendi
ler, elimizde istatistik yoktur. İstatistik olmıyan ida
relerin işleri pek doğru gidemez. Binaenaleyh ista
tistik esasına dair vekâletin malûmatı olmadığı için 
vekâlet yine komisyonların malûmatından istifade 
etmek istemiştir. Demiş ki: Sizin arazinizin vüsatına 
nazaran ne~ kadar hayvan ve ne kadar makineye ihti
yacınız vardır? Âlât ve boğa sahasındaki ihtiyacınız 
nedir? İşte bunları da bu komisyonlar vasıtasiyle el
de edebilmiş olduğu esaslara istinaden taksim ve tev
zi etmiştir ve bü hususta seleflerim cidden güzel ha
reket etmişlerdir. Kendi kanatim budur. Bu suretle 
hem memleketi, kendi ihtiyacı hakkında düşündür
mek, kendi ihtiyaçları ile alâkadar etmek ve hem de 
oranın bu gibi amiri ile, büyükleriyle olan münasebe
tinden istifade ederek, küçükleri arasındaki münase
betlerden istifade ederek memur elinden daha güzel 
olan bir tevziata gayret etmişlerdir. Mehmet Beyefen
diden bir istirhamım var. Kendilerine hürmetim var
dır. Kendileri Meclisin mühim ve nafi bir unsuru
durlar. Ben dün kendilerine cevap verirken muaheze 
değil, muavenet talep ettim. Zabıtta ifadem muhar
rerdir, kendilerinden muavenet istedim. Muavenet 
talep etmek, tenkit mi demektir? Beyefendiyle itiraz 
ediyorum, fena düşünüyor, demedim. Dedim ki, şu 
dört günlük tetkikatımda şöyle bir meşhudatım oldu 
ve hatta Karesi Mebusları arkadaşlarımla; şöyle tes
pit ediliyor, eğer iyi bir şekil bulabilirsem Mehmet 
Beyefendiden de muavenet isterim dedim. Binaena
leyh Mehmet Beyefendiyi muaheze etmedim. Ben 
kendileri tohumlara karşı düşmandır, demedim. İyi 
anlaşılsın. Bu fikirlerini lütfen tashih buyursunlar. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu/) — Hayır, 
bendeniz zatı âlinize bir şey söylemedim Beyefendi! 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — 
Ben kendi vekâletim namına olan müdafamı arz edi
yorum. Yalnız maksadım bir tashihdir. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Teşek
kür ederim, şahsınıza bir şey yok. 

— 456 



İ : 77 14 . 3 . 1341 C : 1 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Devamla) — 
Efendiler! En büyük bir meselenin karşısındayız, 
Muavenet meselesi. Bu hususta büyük bir endişe gös
terildi. Fakat affı âlinize mağruren arz ediyorum ki, 
temeddüh makamında ifademi tefsir buyurmayınız 
sakın, arzum hilâfında.. 

Heyeti Celileden ziyade; mesuliyeti uhdeme, vic
danıma muhavvel olmak itibariyle ben düşündüm. 
Geldiğimin ilk günü ilk endişem, mâruz kaldığım bü
yük ihtiyaç, büyük muavenet idi. Efendiler! O da 
tohum ihtiyacı idi. Bunun için icabeden her kapıya 
baş vurdum, Zirat Bankasını çağırdım. Bana ne yapıp 
yapıp para bulacaksın, icabetti dedim. Maliye Vekâ
letine koştum, dedim; Efendiler bana muavenet edi
niz ve para veriniz. Emin olunuz ki, bu endişe ile 
mütehassıs olarak çalışmaktan geri kalmadım. Fa
kat efendiler, yalnız bununla da kalmadım. İki gün
lük ihtiyacı düşünmekle beraber iki günlük bir zaman 
zarfında ihtiyacı hazırı değil, ihtiyacı atiyi bile düşün
mek mecburiyetinde idim ve bu tetkikatım esnasında 
varidi hatır olan bir prensibi bazı arkadaşlara da aç-
mışımdır. Fakat bundan evvelki mütalâatımda da 
arz ettim. İyi tetkik etmeden, bir şeyi tespit etme
den huzurunuzda uzun uzadıya tafrafuruşluk etmek 
istemem, malûmatfuruşluk etmek istemiyorum. Me
selâ bugünkü bu muavenet faslı bendenizi ne fikre 
şevketti; bakınız ne düşündüm: Her sene muavenet 
oluyor, bu bir ihtiyaçtır. Her sene tohumluk namıy-
le bir muavenet oluyor. Biliyorsunuz şi bu bir taviz
dir. Halbuki bu her sene devam edecektir, Hatta bu 
ihtiyacat, hiç şüphesizdir ki, elli sene devam edecek
tir. Memleket o kadar vasi ve ihtiyaç o kadar muaz
zamdır ki, emin olunuz, on sene sonra da bu mem
leket tohumluk meselesini düşünecektir ve tohumluk 
meselesinden vareste kalmış olsa bile, tohumluk mese
lesinden kurtulmuş olsa bile ziraat da İslâhat yapmak
tan müstağni kalamıyacaktır. Usulü ziraatin talimi, 
hayvanatının ıslâhı onun noksanlarının ikmali mese
leleri de vardır. 

Efendiler, bir memleketin hayvanatı on senede 
ıslah edilebilir. Bahusus ki, nakıs vesaitle gidildiği 
halde on sene sonra da öküzlerin, boğaların adedinin 
artırılmasını müzakere için meclise gelinecektir. De
dim ki: Hükümet iki milyon lira veriyor. Eğer He
yeti Celile bu iki milyon lirayı senei atiyede tahsil 
edildiği zamanda hazineye mal edeceği yerde, vekâ
lete bıraksa, büsbütün bütçeden çıkarsa bu sene iki 
milyon lira vermiştir, bitmiştir, hazineden çıkmıştır. 
Gelecek senede aynı şerait altında verilir. Heyeti Ce-

lileniz işte böyle bir esas kabul edecek olursa ne ola
caktır? Ziraat Vekâletinin elinde sabit bir sermaye 
bulunacaktır. Bu sene iki milyon, gelecek sene bir 
milyon, on senede beşeryüzbin lira verilmiş olsa, on 
senenin nihayetinde Ziraat Vekâletinin elinde olan to
humluk ve alâtı ziraiye karşılığı olarak veyahut her 
hangi bir şekilde yedi milyon lira sermayesi olacak
tır. İşte bu sermayei esasiye!.. Fakat ben dört gün
de bunları teklif edersem tabi bir kıymeti kalmaz. Bir 
esas olarak arz edersem tabiî makul olmaz. 

Sonra efendiler! Emrazı arz ettim. Bugün Ame
rika'da, sermayesini, nasıl arz edeyim, arzım bile taşı
maya belki tahammülü olmıyacak kadar yüksek al
tınlara malik olan Amerika'da bile, emraz hüküm
ran oluyor. 

Halbuki bizim - işte görüyorsunuz, madde madde 
münakaşa ediyorsunuz - devede kulak. Zannediyorum 
ki, bu atideki senelerde de aynı miktarla gelecektir. 
Bu miktarla emrazla mücadele imkânı yoktur o hal
de ne yapmalıdır? Bir esas kabul edilmelidir: Ahali ile 
Hükümeti tevhit edecek müşterek teşkilât lâzımdır. 
İşte bu da bir program meselesidir. En mühim mese
le efendiler, Ferit Beyefendinin teşrih ettikleri mese
ledir. 

Efendiler! Müsaade buyurulursa derin bir maziye 
ait hatırayı hatırlatayım, arkadaşların bazıları bilir
ler: Birgün böyle bir içtima esnasında dertleşirken 
iki teklifte bulunmuştum ki, birisi mütehassıs ve birisi 
de her idarenin mutlak ve vekiller değiştikçe, tebed
dül etmiyecek bir program! Ve bu hususta bilirsiniz 
ki, uzun teşrihatta bulundum. Şahidim müsteşarım-
dır. Müsteşarım olan zat vekâlete ben geldiğim za
man yoktu, bir vazife ile dışarda bulunuyordu. Son
radan gelmiş. Geldiği zaman dedim ki: Efendi! Mu
hakkak şu esaslara müstenit bir program ihzar edebil
meliyiz. Evvelâ: Elimizdeki vasıta nedir ki, haddi aza
mi istiab ettirmek üzere istimal olunabilir? İkincisi: 
Uhdemize tevdi olunan vazife nedir? Bu vazifenin 
her birinin takipetmesi lâzım olan ihtiyaç nedir? 
Üçüncüsü: Memleketin malî ihtiyacı nedir, Zirai ih
tiyacı nedir, ahaliden ne gibi muavenet talep ede
biliriz? Tabiidir ki, bu bir hasbıhaldir. Bu teşrihi arzu 
etmezdim. Fakat görüyorsunuz ki, Ferit Beyefendinin 
mevzubahsettikleri cihet katiyen hatırımdan çıkmaz 
ve emin olunuz efendiler! Ne vakit ki her idareye bir 
vekil tebdil edildiğinde değişmiyecek bir program ver
mezsek matlup olan kemaleye süratle vasıl olama
yız. Ne vakit ki vasi bir pVogram veririz, o zaman 
vasıl olabiliriz. Bunu bütçe münasibetiyle arz etmeyi 
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arzu etmezdjm. Fakat Ferit Beyefendi bu fırsatı bahş 
buyurdular. İŞu halde Heyeti Muhteremenizden zım
ni bir vâd şlayım. Bir program üç günde yapılamaz. 
Lâakâl bir $ene çalışmak lâzımdır. Belki bazı kısım
ları bir sendde de ikmal edilemiyecektir. Aynı zaman
da efendiler! Program masa başında oturup kendi 
kendine düşünmekle de olmaz. Bunun için icabeden 
mütehassısları celbetmek ve harcırah vermek lâzım
dır. 

Burada onlara müteferrikadan ve harcırahtan faz
la masrafım olursa zımni vaadinizi rica ederim ve be
ni mazur görmek hususunda zımni vaadinizi isterim. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Vaad veririz, fakat 
sigorta değil). 

ZİRAATJ VEKİLİ SABRÎ BEY (Devamla) — 
yine arkadaşlarımızdan Muhittin Nami Bey uzaklık 
yakınlık meselesini mevzubahsettiler. Böyle bir şey 
katiyen varid değildir. Mesele memleketin uzaklığını, 
yakınlığını mevzubahsetmek değildir. Bazı zaruretler, 
muavenetlerin miktarı üzerinde oynar. Bakınız, dün 
daha arkadaşların vermiş olduğu bir takrir üzerine 
traktör ayınjiım. Alâtı cedideden de mümkün ol
duğu kadar | tefrik ediniz, bu suretle bir taraftan da 
Erzurum vilâyetinin imdadına koşalım, dedim. Ve
kâletin vazifesi her yere şamil olmak üzere imkânı 
olan şeyleri: yapmaktır. Arkadaşlarımdan çok rica 
ederim; her vekâlette olduğu gibi bizim vekâlette de 
böyle bir şey olacağını katiyen hatırlarından çıkar
sınlar. Bu hususta verilen para yeter mi, yetmez mi? 
Bendeniz biıf şey söliyemem. Siz ne yaparsamz ben
deniz bunu kabule ve kemâli şükranla ifaya amade 
olduğumu arz eylerim efendim. 

İZZET VLVt BEY (Karahisarısahip) — Vekil 
Beyefendi! Yazlık zerriyat için cevap vermediniz. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Devamla) — 
Mütalâama başlarken arz ettim efendim. İşe başlar 
başlamaz Ziraat Bankasını çağırdım. Maliyeye git
tim, aman b,ana para veriniz, muavenet edeyim. Fa
kat şunu ar^ edeyim ki, belki bazı kusurlarım olursa 
zannetmeyiniz benim kusurumdur. Çünkü zamanı, va
ziyeti nazarı itibare alarak muaheze buyurmamanızı 
rica ederim. (Handeler). 

ŞEVKET BEY (Kırklareli) — Söz istiyorum efen
dim. 

REİS — Efendim! Fasıl hakkında bir defa söy
lediniz. İfadenizi tashih edecekseniz söylebilirsiniz. 

ŞEVKETİ BEY (Kırklareli) — Evet efendim. Ben
denizin büyük ve küçük zürraa demekten maksa
dımı, sözü kısa kesmek için lâyıkıyle tavzih edeme

miştim. Memleketin büyük, küçük zürraı, hepsi muh
tacı muavenet vaziyettedir. Zaten bütçede mevzubah-
solan takviye meselesidir. Ziraatı vasıadan maksat 
müstakil çiftlik değildir. 

Yiyecek ve içeceğinden mada ziraat yapan müs
tahsiller vasi ziraat erbabıdır. Bugün öyle köylü 
vardır ki, vaktiyle yüz çiftle işlerdi. Bir çiftle işli
yor. Bendeniz bunları düşünerek vasi arazi ve ziraat 
sahibi, dedim. 30 - 40 dönümden fazlası vasi zür-
raadır. Yani otuz dönüm üzerine bir çift öküzle işle
yen bir zürra katiyen muhtacı muavenet değildir. Fa
kat öküzü yoksa tabi ona öküz vererek onu canlan
dırmak lâzımdır. Vasi zürra mevzubahs olunca onu 
kuvvetlendirmek lâzım gelir. Kuvvetlenmek deyin
ce her ne suretle olursa olsun; yani muavenet lüzu
munu arz ettim. (Kâfi sesleri). 

ZİRAAT VEKİLİ SABRI BEY (Saruhan) — 
Efendim! Heyeti muhteremenizden bir istirhamda bu
lunacağım; bilirsiniz ki, bu münakase kanunu bütün 
işleri geciktiriyor. Bunun için bir madde getirdiğim 
zaman lütfen kabul buyurulursa boğa gibi ve alât 
gibi, edevat gibi şeyleri hemen alabileyim. (Kabul 
edeceğiz sesleri) Bu kaydı kaldırınz. Bilahare istediği
niz gibi tetkikat yapınız. 

REİS — Efendim! Başka söz isteyen kalmamıştır. 
Yalnız Niyazi Bey takririni izah edecektir. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Muhterem arkadaşlar! 
Kıymetli vaktinizi iki defadır işgal ettiğimden dolayı 
müteessirim, affmızı dilerim, maruzatım kısa olacak
tır. Yalnız Şükrü Beyefendinin bu hussutaki asabi
yetlerini yerinde görüyorum. Çünkü mesele şâhıs de
ğil, bir prensip meselesidir. Arzum bunun ıslahı ve 
bir daha bu gibi ahvalin önünün alınmasıdır. Me
sele hulâsatan şudur: 

Mersin Vilâyetinin çok büyük ve yegâne bir or
manı vardır. Bunun sahası lâakâl beşbin hektardır 
ve bunun lâakâl 590 bin metre mikâbı katrandır, 
(520) bin metre mikâbı da çamdır. Bu, basit bir he
saptır. Belki birbuçuk milyon mikâb keresteyi ihti
va eder. Malûmu âliniz katran ağacı Anadoluda mah
duttur, azdır. Fakat torosda bulunan bu orman çok 
tanınmış, Türkiye Ormancılığı ile meşgul ecnebiler 
hariç ve dahildeki alâkadarlar nazarında malûm bir 
ormandır. O kadar mühümdir ki; üçbuçuk dört metre 
çevresinde ve 25 - 30 metre irtifaında hiç bir budağı 
olmuyan müthiş katran ağaçları vardır. 

Bu ormanın yegâne fenni bir surette işletilmesine 
mani olan hadise Tarsus ırmağı üzerinde bazı hail
lerin bulunmasıdır. Onların ıslâhı lâzımdır. Ormanın, 
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ırmağı nazarı dikkate almasak bile, denize olan me
safesi on beş saattir. Son defa Adana dağları meya-
nında bu ormanın, erkânı harbiye harita heyeti ta
rafından haritası yapılmıştır. Henüz tab edilmemiştir. 
Bendeniz ormanı at üzerinde gördüm ve kısmen gez
dim. Bu büyük orman bir zata verilmiş, Hükümetin 
esas itibariyle kanunen bu gibi ihalat hakkı nasılsa 
tanınmış ve şimdiden arz edeyim ki, bendeniz bu hu
susa muarızım, tzah edeyim: Geçen sene Türkiye'de 
mevcut bilumum ormanların fenni usulü idare ve iş
letilmeleri hakkında kabul edilen bir kanun var. Bu 
kanunun yedinci maddesinin sonuna; «... subulmürur 
uzak mahallerde bulunup işletilemiyen devlet orman
larının bilâmüzayede pazarlık suretiyle Türk olan eş
hası ferdiye ve şürekât ve müessesata Heyeti Vekile 
kararıyle ihalesi caizdin» diyor. Bu madde daha evvel 
mevcut olan - 1338 tarihli • kanunun tadili şeklinde
dir. Orada da - hatırımda kaldığına göre - Heyeti Ve
kile, hazineye enfa gördüğü takdirde bazı ormanla
rın ihale salâhiyetini haizdir. Şu halde mesele bir 
hakkı takdir meselesi gibi görülür. Fakat bu mesele 
hakkında İstanbul Meclisi Mebusanından 28 Mart 
1333 tarihinde vaki olan münakaşat neticesinde - şu 
hakikati arz edeyim ki bu madde bizim geçen sene 
son içtima günümüzde mevzuubahs olurken gözümüze 
çarpmamış - halbuki vaktiyle parlamentomuzda çok 
esaslı ve çok derin surette tahlil edilmiş ve müthiş 
itiraz koparılmıştır. 

Cavit Bey bu mesele üzerinde bütün kuvvetiyle 
çalışmış ve hatta Mebusandan ve Ayandan birçok 
zevat niçin ve neden bu son günde bu kanunu çıkar
mak istiyorsunuz? Diye hücum eylemişlerdir. İşte 
evvelce de bu kadar tuhaf bir şekilde bize gelmiştir. 
Biz de o son gece nasılsa kabul etmişiz. Fakat kabul 
ederken gerek Ziraat Encümeninin mazbatasında ve 
gerek Ziraat Vekilinin beyanatında ve gerekse eski 
müzakeratta daima bir şey görülüyor; büyük, fenni 
ve bilhassa malî evsafı haiz şirketler bu gibi orman
lara talip olurlar. Aynı zamanda bu şirketler ve
yahut bu eşhas orman dahilinde birçok tesisatı de
ruhte ederler. Ezcümle dekoviller yapmayı, fabrikalar 
tesisini deruhte ederler. Havai hatlar yapmayı de
ruhte ederler, ırmağın mecrasının ıslâhını deruhte 
ederler ve bu tesisat, müddetin hitamında meccanen 
Hükümete intikal eder. Şüphesiz ormanın kati keşfi
nin elde bulunması - ki bunu mükerreren eski hü
kümetler de söylemiştir - ve aynı zamanda bu gibi 
tesisatın baliğ olacağı miktarın tamamen tespiti lâzım
dır. Halbuki mesele bu şekilde olmuyor. Bir kere bu 

yirmi sene müddetle iki yüz bin metre mikâp keres
tenin - ki senede on bin metre küb bir şey düşer -
bunu Şükrü Kaya Beyefendi pekâlâ bilirler ki bir
çok ormancıların yapabileceği katiyat ameliyatıdır. 
Bu veriliyor. Fenni katiyat yapılsın diye. Fakat bu
nun için her şeyden evvel aranması lâzım olan fenni 
ve malî şerait nazarı itibare alınmıyor. İkincisi muka
velenin 20 nci maddesinde şöyle deniliyor: «Müte
ahhit ormanların işletilmesi için dekovil tesisatı, nak
liyatı havaiye tesisatı vesair vasaiti nakliyeyi inşa ve 
kütüklerin naklini teminen nehirleri ve dereleri tat-
hir ve tanzim eyleyebilecektir.» 

Şu halde bu, adeta Hükümet tarafından verilmiş 
bir hakkı hıyardır. Yani biz itiraz etmiyeceğiz. Mü
teahhit isterse yapacak, istemezse yapmıyacaktır. 

Bu suretle bilmüzayede ihalesini icap ettirecek 
esbap mevcut değildir. Zira ne fevkalâde bir tesisatı 
deruhte etmiştir ve ne de bu tesisatın mahiyeti hak
kında bir malûmat mevcuttur. Bu ise doğrudan doğ
ruya maddenin vazını istilzam eden esasa mugayir
dir. Başka bir noktaki bir orman maateessüf hiç na
zarı dikkati celbetmemiştir. Bu orman mahsulü Kon
ya'nın Ayrancı istasyonuna da nakledilebilir, az bir 
ıslâhatla Mersin'e de nakledilebiilr. Nihayet on dört 
on beş saatlik bir mesafedir. Yani ormancılıkta dör
düncü beşinci mesafe dahilinde. Bundan başka bu 
ormanın altında daha yakın bir mesafede bulunan Ce-
hennemdere namında bir orman daha ihale edilmiş
tir. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Açık söyleyiniz. 
NİYAZİ BEY (Mersin) — Bir fikri mahsusu ipti

dai ile söylemiyorum. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — O halde kanun mu 
tefsir ediyoruz, yoksa fasıl mı müzakere ediyoruz? 

NİYAZt BEY (Devamla) — Zihnimde ukte ola
cak şahsi bir nokta yoktur. Fakat yapılan muamele 
kanunun maksadı haricindedir. Bir kere esaslı bir 
keşfiyat yoktur. Bir memur gitmiş, alelade kroki yap
mış, harita ilmine gayri muvaffık bir kroki. Ondan 
sonra gayri ilmî bir hesap mukavelenamede de or
manın 20 sene işletilmesinden sonra Hükümete dev
ri icap eden, devirden sonra istifade edilecek olan 
dekovil, havai hat gibi, ırmak mecrasının tathiri gibi 
tesisatı mühimme hakkında hiç bir şey yoktur. Ge
lelim farkı fiyata : 

Arkadşlar! Şükrü Kaya Beyefendi kendi ifadele
rini tashih ettiler. Fakat bendeniz esasen doğru söy
lemiştim. Katranın metre mikâbı 310 çamınki ise 150 
kuruşa verilmiştir. 
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Zannederim, bugün Mersin'de katranın metre mi
kâbı mamul iolmak üzere altmış liradır. Gayri mamu
lü otuz lira Çtsin. Bunların masarifi de on lira etsin 
- ki orman niüdürü umumi de kabul ediyor - şu hal
de yirmi liradır. Üçyüzon kuruşla yirmi lira arasın
daki bu kad|ar fark neden neşet ediyor? Bilâhara 
Hükümete nieccanen 'intikâl etmek üzere müteah
hitler taraflıdan ne miktar sermaye ile ne kadar te
sisat yapılacaktır ki hiç olmazsa diyelim ki, bu far
ka bu serrriayenin kısmen faiz ve amortismanı di
yelim. Sonra Şükrü Beyefendi de bilirler. Kereste
nin fiyatı nejdir? Yani çamın ve katranın muhetlif 
yerlerde tarife dâhilinde verilmesi var, tarife dûnun
da verilmesi j var. Esasen bir ormanın bilâmüzayede 
tarife üzerijıden verilmesi bir imtiyazdır, bir lüt
fü mahsustujr. tşte Devlet ormanlarından köylüle
rin intifa h^kkı bakımındaki 15 Nisan 1340 tarihli 
kanunun üçtincü maddesinde «Ormanlar dâhil ve 
civarındaki köyler ahalisinden ticaret için kereste 
imal edecekjerin her birine müzayedesiz ve tarife 
bedeliyle enj yakın devlet ormanlarının fennen ta
hammülü olanlardan işleyebileceği miktarda ve 
müddeti bir | seneye mahsus olmak üzere ruhsatname 
ita olunur» (([eniyor. 

Şu haldej efendiler; esas itibariyle bir ormanın 
bilâmüzayede tarife dahilinde verilmesi bir lûtüf-
tur ve bu yalnız köylülere tanınmıştır ve bunun için 
bir sene gibi müddetle takyit edilmiştir. Şu halde 
basit bir hakikattir ki bir ormanın bilâmüzayede 
verilmesi bii lûtuftur, lütuf değilse bile bir imtiyaz
dır. Halbuki| mevzuu şikâyet olan ihale tarife dahi
linde mi, bıjnun krokisi Adana Orman Müdüriyeti
ne gönderiltjıiş, Adana Orman Müdüriyeti diyor ki 
2, 3, 4, 6, 7,j 8 numaralı maktalar dördüncü mesafe 
addedilir ve! burada çam yüzyetmişbeş, katran 375' 
tir, diyor. Yİalnız en uzak olan makta beşinci numa
ra olanıdır, j Burada da çam 166, katran 369 kuruş
tur. Şu haldje be en basit bir hesapla, basit yani or
manca ve N^eclisi İdarenin de kabul ettiği esasın dû
nunda bir I muameledir. Şükrü Kaya Beyefendinin 
kendilerine jcarşı çok istirham ederim, tenzih ede
rim, başka [hiçbir his beslemediğim halde bunda 
hata olmuştur, diyorum. 

Hulâsa ihale tarifenin fevkinde değil, bu or
man için njıahailinden gelen tarifenin de dûnunda-
dır. Esasen 
da lâzımdır Evsafı fenniyeyi ve şeraiti lâzimeyi 
gösteren, şu 

bu gibi şeylerin usulen ilânı ve ihbarı 

ve şu gibi taahhüdatı kabul eden, arz et
tiğim mühim ıslâhatı ve tesisatın yapılmasını de

ruhte eden bir şirkete verilebilirdi. Kabul eyledi
ğimiz bir madde ile Heyeti Vekileye salâhiyet ver
mişiz. Ancak onda bile bir şey vardır. Bu kanunun 
makabli olan kanun ki İstanbul Meclisi Mebusanın-
da da şiddetli münakaşata zemin olmuştur, hiç ol
mazsa mahallinde halka ilânı lâzımdı. Ora ile alâka
dar olan ashabı hukuk vardı. Bunların dermeyan ede
cekleri metalibat bulunabilir, belki şu, bu olabi
lirdi. Bunların hiçbirisi nazarı itibara alınmamış
tır. Yirmisekiz Eylülde telgraf çekilmiş, yirmido-
kuzunda telgraf oraya vasıl olmuştur. Adana Or
man İdaresi de pek üzerine almamıştır. Bir Teşri
nievvelde sanki müracaat eden olup olmadığını kısa 
zamanda tahkik etmiş gibi talip yoktur diye cevap 
vermiştir. Mesele budur. Binaenaleyh bendeniz şim
diden arz ediyorum ve Heyeti Celüenin noktai naza
rına bir hayli defa arz ettim. Bizim vekillerimize, 
memuriyetimize şiddetle ve kuvvetle hürmet ve iti
madımız vardır ve bu itimatladır ki onları tutuyo
ruz. Fakat halk bilmez. Dedikodu olur. Bu gibi şey
lere meydan vermeyelim. Usulü ıslâh edelim, esba
bı mühimme ve müstacele olmadığı halde bilâilân 
bu gibi şeylere girişmeyelim. 

Hatta bendeniz orada iken birçok şikâyetler işit
tim. Bilmem sahih, bilmem gayri sahih. Birçoklarına 
ehemmiyet vermedim. Fakat bunlar, bir metremi-
kâbina beşyüz kuruşa talibiz diyorlardı. Tüccarlar 
bunların bir menfaati olursa dedikodu yapar. Efen
dim; bunun bilâmüzayede itasım mucip bir sebep 
var mı idi ki? Şimdi bir iki hususun icrasını istiyo
rum. Bir kere mukavelenin esaslı bir surette tashi
hini istiyorum. Bu şekilde olamaz. İkincisi emsali 
işlerde -Hükümetin daha fazla müteyakkız bulunma

sını rica ediyorum. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (Menteşe) — Efendiler! 
ikinci defa olarak kürsüye çıkıyorum. Çünkü zama
nı mesuliyetime ait bir mesele mevzuubahstir. Bun
da hiçbir noktanın nihan kalmaması lâzımdır. Dev
letin ve Hükümetin bütün meselesi nasıl ki Heyeti 
Celileniz huzurunda cereyan ediyorsa bunun da nok
tası noktasına Heyeti Celileniz huzurunda malûm 
olmasını kendime vazife addediyorum. Evvelemirde 
Hükümetin pazarlık suretiyle vermeye hak ve salâ
hiyetini Niyazi Bey arkadaşımız da kabul etmişler
dir. Çünkü kanun sarihtir. Nasıl ne veçhile bu kanun 
vazedilmiştir, bu bana ait değildir. Ben vekili me
sul iken kanunun bana bahşettiği cihete istinaden 
icrayi muamele etmişim, Kalır ikinci takdir mese
lesi; 
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Efendiler! Karadere ormanlarına geçeceğim. Bir 
misal olarak Karadere ormanlarından bahsedeceğim. 
Bu mesele mevzubahsolduğu zaman bendeniz İs
tanbul'da bulunuyordum. Bunun etrafında o kadar 
dedikodu olmuştur ki, âdeta o civar köylülerinin ih
tilâle kıyam edeceklerini zannettim. Oranın mebus-
lariyle görüştüm ki, katiyen böyle bir şey varit de
ğildir. Buraya geldiğim zaman Hükümet en nafi bir 
surette mukavele yapmıştır. Fakat maatteessüf bu 
dedikodular (Baron Fold) un kulağına kadar gitmiş
tir ve adamcağız sermayesini buraya kadar getirme
ye korkmuştur. Ben buraya gelmişken şu veya bu 
gibi dedikodulara ehemmiyet vererek, kulak asarak 
memleketin menfaatini ihmal edemezdim. O zaman 
subulmürürdür, geçidi yoktur. Kendi itirafları ve ma
lûmatları veçhile - memleketlerini iyi bilirler - or
man sahile yetmişbeş kilometredir ve en uzak olan 
ormanlardandır. Eğer orman düz sahada yani üçün
cü derecede ki ormanlardan olsaydı tarife mucibin
ce fiyat kesilirdi ve o tarifede katran için gayri ma
mul fiyatı üçyüzyetmiş kuruştur. Ormanın subul-
mürür olması dolayısiyle orada bazı müessesatı fen
niye vücuda getireceği ve yüz lira maaşlı iki fen 
memuru bulunduracağı için ve her sene orman mek
tebine bin beşyüz lira vereceği ve teşcir yapacağı 
fidanlıktan aşı yapacağı için katran fiyatından alt
mış kuruş tenzil edilmiştir. Verilmezden evvel or
manın muntazam haritası yapılmıştır. Pazarlık su
retiyle verilen ormanların ilâna ihtiyacı yoktur. İlân
la olursa ona müzayede derler. 

Tesisatı fenniyeye gelince: Bu müessesat, havai 
köprülerden ibarettir eğer bir yerde tesisatı haviye 
yapmaya ihtiyaç yoksa, burada müteahhide beheme
hal havai şimendifer yapacaksın denilir mi? Eğer 
bir yerde dere açmak için ihtiyaç yoksa burada 
behemehal zarar edeceksin ve mutlaka bunu yapa
caksın, denilir mi? Maksat eski zihniyet üzerine ser
mayeyi ve ashabı teşebbüsatı, mütaahhitleri, mül
tezimleri imha etmek midir? Eski zihniyette ya
pıldığı gibi âşâr mültezimlerine askerî mütaahhit-
lerine yapıldığı gibi iki sene sonra müteahhidin if
lâsını beklemek midir? Bendeniz katiyen bu fikir
de değilim. Bendenizce memleketimize gelen ecnebi 
sermaye de müteneffi olmalıdır. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Maatteessüf arkasın
da Suriye sermayesi vardır. Hepsi onların eline geç
mektedir. 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (Devamla) — Tesis ettiği
miz şirket Türk sermayesidir. Zaten parasını vere

cektir ve alacaktır. Bendeniz yalnız beyefendiye sor
duğum bir şey vardır, acaba bu işte kendileri zerre 
kadar ufak bir suiistimal şüphesi duymuşlar mıdır? 
Rica ederim o zaman Tetkikat Heyetinize aittir. 

BİR MEBUS — Nezahetinize şahadet ettiler. 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (Devamla) — Şahsıma ait 
değil, teşekkür ederim. Orman Müdüriyeti Umumi-
yesine ait böyle bir şaibe var mıdır? Hulâsa efen
diler; Niyazi Beyefendinin kanaatleri hilâfına ola
rak bu ormanın en iyi şerait dâhilinde bir müşterisi 
çıkarsa selefi muhteremim Sabri Beyefendiye rica 
ediyorum ve Heyeti Celileden rica ediyorum ki di
ğer ormanlarımızdan, Karesi ormanları vardır ki der
hal versinler ve bu ormanlar eriyip çürümekte ve yan
maktadır. Bu harabiden kurtaralım ve tabiatın bize 
bahşettiği ormanlardan istifade edelim. 

ŞÜKRÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim, bu misül-
lü bilâmüzayede verilmiş ormanlar var mıdır? 

REİS — Vekili hazırdan sual edersiniz efendim. 

SADIK BEY (Karahisarısahip) — Efendim; mü
saade buyurursanız mevzuubahs meseleye dair iki 
söz söyleyeceğim (Söylesin sesleri) Vekil Bey, para
yı ihtiyacı olanlara versin ve vaktinde versin ve ye
dine versin. Ricam budur (Müzakere kâfidir sesleri-
ri) 

REİS — Zaten başka söz isteyen yoktur. Bu fa
sıl hakkındaki takrirler okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Faslı mahsusun (Ziraat için zürrai takviye mas

rafı) ibaresinin yerine (Muhtacini zürraa verilecek 
tohum bedeli, âlâtı ziraiye ve masrafı) şeklinde tas
hihini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Mustafa Feyzi 

Riyaseti CeJileye 
Faslı mahsusa mevzu 1 065 125 liranın (Çift hay

vanatı yle tohumluğuna) hars ve tahsisini teklif ede
rim. 

Eskişehir 
Mehmet Arif 

Riyaseti Celileye 
1341 senesi Ziraat bütçesine faslı mahsus olarak 

vaz olunan 1 065 125 lira takviyeye muhtaç ziraatin 
ve zürraın ehemmiyet ve kesreti karşısında pek cüzi 
ve gayri kâfidir^ 

1340 bütçesine mevzu ikibuçuk milyon lira bile 
memleketin inkişafı ziraisine biraz yardım edebilmiş
ti. Aşarın ilgasiyle köylü ve küçük zürra lehine hâsıl 
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olan azamî 
mahsulâtımın 
bulunan v^sı 
dut ve hatjtâ 
iskelelere 
kın mahallerdeki 
muhtacı takviye 
üzere faslı 
vesini arz 

menfaattan arazisinin dörtte birini ekip 
dörtte üçünü satmak mecburiyetinde 
arazi ve ziraat ashabının istifadesi mah-
meşkûktür. Şimendifer istasyonlarına ve 

ve binaenaleyh müstehlik merkezlere ya-
vasi arazi ve ziraat ashabından 

ve muavenet olanlara ikraz edilmek 
mezkûre beş yüz bin liranın zam ve ilâ

ve teklif eyleriz. 

Hüseyi 

Halil 

Hacı 

Kırklareli 
Şevket 
Urfa 

: lef et 
Bolu 

îfükrü 
]$dirne 
Faik 

Zoıguldak 
Halil 

Mersin 
Niyazi 
Mardin 

Ahıiürrezak 
Zoaguldak 
Yuuuf Ziya 

îslâziz 
/'m 

îîtanbul 
Hüseyin Rauf 

Canik 
Cavit 

Ajksaray 
'tfeşet 

Saruhan 
Etem 

Kocaeli 
İbrahim 
Burdur 

Hüseyin Baki 
Siirt 

Hülki 
^iaraş 

Mehmet 
Muş 

Osman Kadri 

10 Mart 1341 

Edirne 
Hüseyin Rıfkı 

Konya 
Naim Hazım 

Ertuğrul 
Halil 

Maraş 
Tahsin 
Mardin 
Necip 

Diyarbekir 
Mehmet 
Mardin 

Abdülğani 
Afyon 

Mehmet Sadık 
Karahisan Sahip 

Kâmil 
Antalya 
Rasih 
Biga 

Mehmet 
Karesi 

Haydar Adil 
Kayseri 
Ahmet 
Adana 
ismail 

Erzurum 
Cazım 
Bayazıt 
Şefik 
Maraş 

Abdülkadir 
Çorum 

Mustafa 

Konya 
Eyüp Sabri 

Adana 
Zamir 
Kars 
Ömer 
Ergani 

Kâzım Vehbi 
Amasya 

Rıza 
Erzurum 

Rüştü 
Diyarbekir 

Cavit 
Bursa 

Nurettin 

İzmir 
Saraçoğlu Şükrü 

Kângırı 
Mehmet Rifat 

Hakkâri 
Nazmi 
Kayseri 

Naci 
Elâziz 

Mustafa 
Muş 

Ali Rıza 
Edirne 

Cafer Tayyar 
Dersim 

Feridun Fikri 
Gümüşhane 

Zeki 

Riyaseti Celileye 
Takrirlerle fazla olarak talep olunan (500 000) li

ranın (100 000) lirasının sanayi ziraiyeye tahsisini ve 
fasla ilâvesini teklif eylerim. 

Mersin 
Niyazi 

Riyaseti Celileye 

Ziraat Bütçesinin faslı mahsustaki bir milyon kü
sur bin liralık tahsisat gayri kâfi olduğu gibi Şevket 
Bey ve rüfekasınm beş yüz bin liralık zam teklifi de 
mühim olan maksadı temin edemez. Beş yüz bin li
ralık zamma dair olan teklifin birbuçuk milyon lira
ya iblâğı şeklinde takriri imza eden arkadaşlar tara
fından tashihini rica ve teklif eylerim. 

Afyon Karahisar 
İzzet Ulvi 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — 
Reis Paşa Hazretleri! Takrirler hakkında bir şey arz 
edeceğim. Efendim; bu takrirlerin meali şayanı şük
randır. Yalnız rica ederim, kayıt koymayınız. Bazı 
yerde tohum gider, bazı yerde hayvan gider, bazı yer 
de âlât gider. Çok rica ederim, koymayınız. 

REİS — Efendim! Mevcut takrirler şu suretle 
tasnif edilebilir. Evvelâ iki takrir vardır. Faslın ismi
nin değiştirilmesi ve yerine başka bir serlevha konul
ması hakkındadır. Mustafa Feyzi Efendinin ve Arif 
Beyin takrirleri bu mealdedir. Bu teklifler azamî ta
dilât mahiyetinde olduğundan evvelâ bunları reyini
ze arz edeceğim. 
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ARİF BEY (Eskişehir) — Efendim; orada orman ») 
işletme filân yazılıdır, buna para verilemiyecek mi
dir? 

REİS — Efendim; takrirleri tekrar okuyoruz. 
(Eskişehir Mebusu Arif Beyin takriri tekrar okun

du.) 
REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar lütfen 

el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar lütfen el kal
dırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Şimdi İzzet Ulvi Beyin bir takriri vardır. Fakat 
bu takriri bu tarzda reye koymak mümkün değildir. 
Elli imzalı takrir ile teklif olunan miktarın, bu tak
riri imza edenler tarafından birbuçuk milyon lira 
suretinde tashihini teklif ediyor. Fakat nizamname
mizde bunu izah edecek hiçbir madde yoktur. An
cak elli imzalı takrir üzerine muamele yapacağız. 

İZZET ULVİ BEY (Karahisarı Sahip) — Sahibi 
imza değiştirirse olur, değiştirmezse olmaz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Usul hak
kında söyleyeceğim. Bu fasla beşyüz bin lira daha 
zam teklif ediliyor. Halbuki faslın adı orman işlet
me ve İslâhat masarifiyle tevsii ziraat için zürraı tak
viye masrafıdır, Burada 1 065 125 liraya beşyüz bin 
lira daha ilâve edilecek. Şu halde iki milyon küsur 
bin lira olacaktır ki, hem ormana, hem de zürraa 
tahsis edilmiş olacaktır. Ziraat ormanlardan ayrılma
lıdır. 

REİS — Efendim! Sizin buyurduğunuz şekilde 
başka takrir vardır; beşyüz bin liranın yüzbin lira
sının sanayii ziraiyeye tahsisini teklif ediyor. Bu beş
yüz bin lira kabul edilirse ondan sonra bu takriri 
reye koyacağım, tzzet Ulvi Beyin takririni tekrar oku
yoruz. (tzzet Ulyi Beyin takriri tekrar okundu.) 

REİS — Efendim! Bu takriri reye koyamam. Elli 
imzalı takriri reye koyacağım. 

(Kırklareli Mebusu Şevket Bey ve rüfekasının 
takriri tekrar okundu) (Hayır sesleri, gürültüler.) 

tSMET BEY (Çorum) — Alelıtlak: 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — Sahibi takrir, 
takririne vazettiği kuyudu ref etmelidir. Tahsisen pa
ra veremeyiz. Memleketin bir tarafının diğer ta
rafından farkı yoktur. 

REİS — Acele etmeyiniz! tzah edeceğim. 
RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim! Maliye 

Vekili yotkur. 
KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Ziraat Vekili 

bilâ kayıd ve şart kabul ederse biz de kabul ederiz. 
REİS— Müsaade buyurun! Bu takrir bu fasla 

beşyüz bin lira ilâvesi hakkındadır. Bu takririn esba

bı mucibesi vesairesi hakkında zaten karar alınamaz, 
bu encümene gider, (Gürültüler.) 

Efendim! Encümen mülâhazat hanesine bir şey 
ilâve ederse o mülâhazat hanesini reyinize koyarım. 
Bütçenin içine böyle bir kayıt konamaz mülâhazat 
hanesine Encümen böyle bir kayıt koyabilir, bilâka-
yıt kabul ediyorum der, o mülâhazat hanesini reyi
nize korum. 

NURİ BEY (Kütahya) — Efendim! Bu takrir 
reye konamaz. (Gürültüler.) 

REİS — Efendim! Takririn kaydı mevzubahis de
ğil, nazarı dikkate alınıp alınmıyacağını reye koya
cağım. Kabul edilirse encümene gider. Encümenden 
geldikten sonra isterseniz bu beşyüz bin lirayı... 

NURİ BEY (Kütahya) — Takrir sahibi kayıttan 
sarfınazar etmiştir. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Takyi-
den kabul edemeyiz. 

REİS — Efendim! Takrir sahibi kürsüye çıkar, 
maksat budur diye izah ederse o zapta geçer, o su
retle takarrür etmiş olur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Muvazenei 
Maliye Encümeninin mütalâasını sordunuz mu? Ni-
zamnamei dahili mucibince sormak mecburiyeti var
dır. 

ŞEVKET BEY (Kırklareli) — Muhtacı muavenet 
olan zürra densin. Bütün kayıtları kaldırıyoruz; böy
le zaptolsun., (Zapta öyle geçsin sesleri.) 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Reis Paşa 
Hazretleri! Elli imzalı bir takririn kaydını kaldırmak 
bir arkadaşın teklifiyle olmaz zannederim. 

REİS — Efendim! Takririni izah eder surette 
söz söylediler. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — 
Heyeti Celileden bilâkayıt ve şart kabulü teklifinde 
bulundum. Kabul buyuruldu. Takrir sahibi zevat 
da bunu kabul buyuruyorlar. Esasen parayı kabul bu
yurursanız mesele yoktur. Vekâlet, muhtaç olan yer
lere tahsis eder. 

REÎS — Feridun Fikri Bey! Encümen isterse 
mütalâasını beyan eder. Fakat reye koymak zarure-
tindeyim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hayır öyle 
değildir. Nizamnamei dahili sarihtir. Herhalde En
cümenin mütalâasının alınması zaruridir. 

REİS — Encümenden soruyorum; cevap veren 
yoktur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Encümen-
siz bütçe müzakeresi dünyanın hangi parlamentosun
da görülmüştür? 
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arz 

BEY 

BEY (Karahisarı Sahip) — Encümen bu-
sükvt ediyorlar. Mesele tamamdır. 

Encümen azaları buradadır, mütalâa da 
etmiydrlar. Etseler de yine reye konur. Maliye 

aleyhinde bulunsa yine reye konur. Şu halde 
ediyorum. Nazarı dikkate alanlar lüt-

.. (Bilâkaydü şart sesleri.) 
(Kütahya) — Tabiî; zapta geçti, bil-

Ölacak. 
Nazarı itibara almıyanlar lütfen el kal-

Nazâfr dikkate alınmıştır. 
takrir daha var, okunacak: 

ft|[ebusu Mustafa Feyzi Efendinin takriri 
.). 

Efendim, bilâkayıt ve şart olarak kabul 
una göre bu takriri reye koymaya lü-
Faslı, kabul edilen miktara göre, encü-
ve getirsin efendim. 
(Kütahya) — Hacet yok Paşam, yekû-

lira ilâve olunacak. 

SADIK 
radadır. 

REİS 
beyan 
Vekili de 
takriri reye 
fen el kaldırsın 

NURİ 
kayıt ve şart 

REİS — 
dırsın... 

REİS — 
(Konya 

tekrar okundıd 
REİS — 

edilmiş oldu 
zum yoktur 
men tadil 

NURİ 
na beşyüzbin 

>t 

etsin 
BEY 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
bütçe müzak îresinde, malumu âliniz, Hükümetin ve 
Muvazenei N [aliye Encümeninin bulunması lâzımdır. 
Hükümet, Maliye Vekili ve Muvazenei Maliye Encü
meni hazır bulunmadıkça bütçe müzakeresine devam 
etmek, bütçenin muvazene esasını ortadan kaldırmak 
demektir. Deminki mesele halledilmiş, kabul olunmuş
tur. O mesele hakkında arzı malumat etmiyorum. Fil
hakika, istihsal sahasına taallûk eden müsmir bir mas
raftır. O husasta itiraz etmiyorum, yalnız bütçe mü
zakeresi olan şu dakikada zannederim Maliye Vekili 
yoktur, Hükvmet namına Maliye Vekili kadromuzda 
ahzı mevki etmiş değildir. Bundan gayrı Muvazenei 
Maliye Encümeninin de mevcut olmadığı Makamı Ri
yasetten beyan edilmiştir. Hükümet mevcut olmadığı, 
Muvazenei Maliye Encümeni mevcut olmadığı halde 
bütçe müzakeresine devam edilmiyeceğini Heyeti Celi-
lenizden soruyorum... Muvazenei Maliye Encümeni is
tifa mı etmiştjr, yok mu olmuştur? 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Vefat et
ti. (Handeler) 

FERİDUlfT 
Maliye Encürıeni 
nu tespit etmelidir 
Maliye Encümeni 
keresinde," sonra 
meselenin heyeti 
ederek Heyet 
tir. Her memle 

FİKRİ BEY (Dersim) — Muvazenei 
yoksa Makamı Riyaset, yok olduğu-

Onun yerine yeni bir Muvazenei 
intihap olunmalıdır. Bütçe müza-

muvazeneyi nasıl tesis edecektir? Bu 
umumiyesini bir esas üzerinde takip 

Celileyi tenvir vazifesini deruhte etmiş-
kette Hükümet, en esaslı vazaifinden bi

ri olari bütçe müzakeresinde hazır bulunup Meclisi 
tenvir eder ve Meclir.in karşısında bulunur. Biz büt
çe müzakeresinde Hükümeti burada görmüyoruz. Bu 
nasıl vaziyettir? (Gürültüler.) 

SADIK BEY (Karahisarı Sahip) — Şimdiye kadar 
Hükümet bulunmuyor mu idi, niçin şimdiye kadar 
söylemiyordu? 

REİS — Efendim! Gerek Encümenin, gerek Mali
ye Vekili Beyefendinin bütçe müzakeresinde bulunma
larını kendilerinden rica ederiz. 

SADIK BEY (Karahisarı Sahip) — Hükümet bu
lunuyor efendim. Şimdiye kadar niçin Hükümet yok
tur, Muvazenei Maliye Encümeni yoktur, diye mev-
zubahs olmamıştır? 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Efendim! Muvazenei 
Maliye Encümeni, kasten gaybubet etmiş değildir. Ben
deniz istifa ettim. Benim yerime kimse intihap edil
mediğini biliyorum. Reis vefat etmiş, Mazbata Mu
harriri mezun veya hastadır. Birçok azalıklarda da in-
hilâl vardır. Yarın Pazardır, bütçe müzakeresi yok
tur. Reis Beyden temenni ederiz ki, mevcut azasını 
celbetsinler. Davet etsinler, bu inhilâller, yarın imlâ 
edilsin. Yeni Reis, yarın »taayyün etsin. Mazbata Mu
harririnin gaybubeti devam edecekse yeni bir Mazbata 
Muharriri intihap edilsin. Pazartesi günü bütçe mü
zakeresi devam edecek, muntazam bir surette bütçe 
müzakeresi yaparız. Yoksa böyle bütçe müzakere edi
lemez'. 

REİS — Faslın müzakeresi bitmişti. İlâvesi ile be
raber okunacaktır: 
Fasıl Lira 

Mahsus 2 065 125 
REİS — Efendim; faslı mahsus yekûnunu reyini

ze arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Ziraat Bütçesinin iki faslı vardır. Encümene iade 
edilmişti. Tashihat yapılacaktı. O fasıllar geldikten 
sonra reye arz edeceğim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Paşa Hazret
leri! Demin bir takrir takdim etmiştim. Lütfen reye ko
yunuz. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim! Birinci faslın 
müzakeresi esnasında kadro tadiline ait bir teklif vu-
kubulmuştu. Bunu, Ziraat Vekili sabıkı Hasan Fehmi 
Bey teklif etmiş, Vekili hazır da teyit etmişti. Faslın 
rakamını tadil etmiyen bir tekliftir. Fakat Riyasetçe 
bu teklifte sehv edilmiştir. Kabul buyurulan fasiın 
rakamını tadil etmiyen ve sırf kadro tadilâtına ait olan 
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feu feeJdifte sehv edilmiş okluğundan dolayı Heyeti Ce-
likaaize arz ©diyorum. Kabulü, takdiri âlinize menut-
tar. 

ilk faslın ikinci memurini merkeziye kadrosunda 
şu tadilâtı teklif ettiler ve bu tadilâtı teklif ederken, 
«Müessesatı Ziraiye Şube Müdür Muavinliği tayyedi
lerek beşbin kuruşlu Ziraat Müdüriyeti Umumiyesine 
bir Muavin ilâve edilmesi lâzımdır»! dediler. Esbabı 
mucibesi de şu idi: «Ziraat Müdüriyeti Umumiyesin-
de muavin olmadığından Müdür; muhaberat ile işti
gal ederek memleketin ihtiyacı ziraisini vesairesini, 
umumî işleri takip edememekte ve bu yüzden muame
lât, esaslı bir surette yürüyememektedir.» dediler. Bu 
teklif, sırf kadro tadilâtından ibarettir. Sonra bu ta
dilât üzerine bu maddeye (340) lira zammedilmek lâ
zım gelir. Bu zam da yine faslın yekûnunu tadil et
meksizin bu fasılda mevcut olan memurini muvakkate 
maaşatından alınarak bu memurini merkeziye maaşatı-
na zammetmekle maksadın temin edileceğini ifade 
buyurdular. Şimdi şekil şöyle olacaktır. Kadrodan mü
essesatı ziraiye Şube Müdür Muavini tayyedilecek, beş
bin kuruş maaşla Ziraat Müdüriyeti Umumiyesine bir 
Muavin ilâve edilecektir. Burada memurini merkezi
ye maaşı (56 340) iken, (56 580) olacaktır. Aşağıda 
memurini muvakkate maaşı vardır. (612) liradır bu, 
(612) lira da (372) lira olacaktır ve buradan (240) li
ra ikinci maddeye ilâve edilmiş bulunacaktır. Bu tek
lifi bu suretle kabul buyurmanızı rica ediyorum. Ve
kâletin Ziraat Müdüriyeti Umumiyesi muamelâtının 

hüsnü suretle cereyan etmesine vesile olacaktır. Bu 
sehv de benim tarafımdan vaki olmuştur. Kabulünü 
rica ediyorum. 

Efendim! ismet Beyin izah ettikleri veçhile vaktiyle 
reye arz edilmesi unutulmuş olan meseleyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmi-
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Ziraat Bütçesi hakkında Bozok Mebusu Süleyman 
Sırrı Beyin bir takriri vardır, okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
Esbabı mucibesini şifahen arz ettim. Orman Ni

zamnamesinin 16 ncı maddesindeki hariçten gelen 
tabirinin (Ormanın bulunduğu vilâyetin harici vilâyet
ten gelen) yolunda tavzihan tespit ve zapta derci için 
kıraat ve ârâya vaz'ını teklif eylerim. 

14 .3 . 1341 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

REİS — Efendim! Zaten Vekil Beyefendi bu mese
leyi izah etmişlerdi. Takrirdeki maksat vilâyet hari
cinden gelenlerdir. Takrir bu mealdedir. Temenni de
ğildir, tefsir de değildir. Yalnız zapta geçmesiyle mak
sat hâsıl olur. Ayrıca reye koymaya da lüzum yok
tur. 

On dakika teneffüs etmek üzere celseyi tatil edi
yorum, 

Hitamı Celse; Saat : 5,15 

Ekseriyet olmadığından ikinci celse açılamamıştır. 


