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Kocaeli Meibusu İbrahim Süreyya Beyin, İstiklâl 
madalyası şeridinin yeşil-kırmızıya tahviline dair Mec
lis Riyaseti tezkeresi ile işgal zamanında İzmir ve ha-
Vali'sirıde Kavanîni mevzuayı deivlet dairesinde yapıl
mış olan temellük ve tasarruf muamelâtı hakkında 
ayrıca bir kanun vaz'ına mahal olmadığına dair Ad
liye Encümeni mazbatası ve Azayı kiramdan bazı ze-

BİRİNGİ CELSE 

Bed'i Müzalcerat; Saat 14.30 

REİS : Raf et Bey 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Afyönkasahîsarı) Kâzım Bey (Giresun) 

REİS — Celseyti açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABİK HULÂSASI 
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vata mezuniyet itasına mütedair Divanı Riyaset Kara
rı okunarak kabul edildi. 

StokolmMa imza olunan Beynelmilel Posta muka
velename ve merbutatının tasdikti hakkındaki kanun 
ikinci defa tayinli esami ile reye vaz otundu. 

Müteakiben vefaen beyi ve ferağ veya teminat irae 
olunan emvali gayrîmenkulem'n ledeÜkiiza icra daire
lerince furuhtuna ve arazi Kanununun bazı maddele
rinin tadiline dair Kanun lâyihaları müstaceliyetle mü
zakere ve aynen kabul edildi. 

Pasaport Kanununun 17 ve 18 nci maddelerine bi
rer fıkra tezyü hakkındaki kanun lâyihasının ikinci 
müzakeresi fena ve heyeti umumiyesi tahini esami ile 
reye vaz olundu. 

Tokat Jandarma Alayının Niksar Takım Kuman
danlığından mütekait Mülazıııuevvel Şakır Efendiye 
ve Bursa Heyeti Mahsusası Be Müdafaa} Miüye Ve
kâleti arasında mütehaddis ihtüâfa müteallik mazba
talar müzakere ve kaibuü edildi. 

Resmi munzam pullarının ilga ve el ilânlarına ait 
resmin tenzili hakkındaki kanun lâyihasının birinci 
müzakeresi icra ve maddeleri aynen kabul olundu. 

'Badehu, reye konulmuş olan kanunlardan beynel
milel Posta mukavelenamesine ait kanunun kabul edil
diği ve diğerin de nisap olmadığı bittebliğ Perşembe 
günü toptanıhnak üzere celseye hitam verildi. 

REİS — Zaptı sabık hülâsası hakkında mütalaa 
var mı? Zaptı Sabuk hulâsası aynen kabu] edilmiştir. 

3. — SUALLER 

/. — Borsada yapılan iştira muamelesinde vaki olan 
yolsuzluk hakkında Gaziantep Mebusu Remzi Beyin 
şifahî sual takriri. 

REİS — Maliye Vekâletine havale olunmuştur. 

EVRAKI VARİDE 

1. — Tayinat ve Yem Kanununun bazı mevaddı-
ntn tadili hakkında kanun lâyihası (1/952) 

REÎS — Müdafaati Milliye Ve Muvazene! Maliye 
Encümenine havale ediyoruz. 

2. — Şüheda ailelerine intikal eden zimematın affı 
hakkındaki kanunun esarette vefat edenlerin zimema-
tına da teşmiline dair kanun lâyihası. (1/953) 
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3. — Umumî tahriri nüfus icrası hakkında Kanun 
lâyihası (1/954) 

REİS — Dahiliye, Adlîye, Muvazenei Maliye En
cümenlerine havale ediyoruz, 

4. — Erzurum • Sarıkamış - Kars ve şuabatı de
miryolları idaresinin 1926 bütçesi hakkında kanun lâ
yihası (1/951) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

1. — Saruhan Mebusu Yaşar Beyin; Bağ ve bah
çe ve emsali mezruatın sulanmasında kullanılan mo
torlara muktazi mevaddı müştailenin gümrük ve istih
lâk resimlerinden muafiyeti hakkında teklifi kanunisi 
(2/575) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

Tezkereler 
1. — Bilumum malulini askeriyenin terfihine mü

tedair kanunun birinci maddesinin tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresi (3/682) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

1. — Muvazzaf iken, 27 Mayıs 1327 tarihinde is
tifası kabul edilen ve umumî harpte tekrar hizmetten 
sonra terhis olunan ve terhis tarihinden itibaren te
kaüde şevki takarrür etmiş olan bir zabite, tekaüt ve 
istifa kanununa nazaran hangi tarihten itibaren maaş 
tahsisi iktiza edeceğinin tefsiri hakkında, (3/641) nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Müdafaa! Milliye Encü
meni mazbatası. 

REÎS — Okunacak. 

Riyaseti Celüeye 
Müstafi tabip kolağası Mehmet Tevfik Efendinin 

hakkı tekaüdü ihraz etmesinden dolayı hangi tarihten 
itibaren na'ili maaş olması lâzım geleceğiminkaran tef -
sîriye raptma dair Encümenimize havale buyurulan 
5 Nisan 1926 ve (6 1354) numaralı Başvekâlet tezke
resi ile melfufatı mütalaa olundu. 

Oiheti askeriyede yirmi üç sene iki ay on sekiz 
gün hizmeti mesbuk iken, haiz olduğu hakkı kanu
nîye binaen istifa ederek ihtiyat sınıfına nakleden ve 
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bilâhare harbi umumlide silah altına alınarak İzmit 
askerî hainîalhanesinde fiilen iki sene, dokuz ay yirmi 
gün istihdam edildikten sonra 28 Teşrİnlisanii 1334 ta
rihînde terhis edülîen Mehmet Tevffk Efendinin hiz
meti alhüreöMn inztömaımı ile mecmu müddeti hizme
ti yirmi beş seneyi] iÜkmail elliğine göre askeri tekaüt ve 
İstifa Kanunun elli altıncı maddesi (1) Hükmünce hak
kı tekaüidü iktisap etm'ş olduğunda şüphe yoktur. 
Müs&s'fi iken, bu surece hakkı tekaüdü iktisap eden 
'bir zalbi'te talhisüs olunacak tekaüt maaşına gelince: 
Maddei kanunîyeden, bunlîar hakkındaki muameîei 
tekaüdiyenin talep vukuuna mualak olmayarak sicil 
kayıföar* üzerine alâkadar vekâletince resen ve usu
len i'eraisı lâzım geldiği anlaşılmakta olup tehiri kabul 
edilse bite sahibi hakka atfı kusur oSunamarnak za-
ru'nld'ü.*. 

Ktdem müddetli kanuni'yesini bil fkimal tekaüt hak
kım iktisap eden bar zahite ve aliel ıtlak her memura 
hangi tarihten fılSbaren maaş iktiza edeceği ise kanu
nen muayyenidir. Binaenaleyh, kolağası Tevfıik efen
diye de haıfcı umumî de muvazzaf iken, terhis edil
diği günün ferdasından itibaren maaş talhsîsi kabetti-
ğine Enıcümenıümjzce karar verilmiştir. Heyeti umu-
mlycnin tarvîbine aş'K olunur. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni 

Reisi Namına 
Ertuğrul 
Rasim 
Kâtip 

Kocaeli 
İbrahim 

Aza 
IBitlfo 

Muhittin Nami 
Az>% 

ErtuğruS 
Ra'sGm 

Mazbata Muharriri 
Namına 
KocaeSi 
İbrahim 

Aza 
Siverek 
Kadri 
Aza 

Ordu 
Recaü 
Aza 

Malatya 
Mahmut Nedim 

(1) Madde 56. — (Müstafi zabıtan, müddeti mü-
kellejei askeriyenin hitamına kadar hasbelicap tah
tı silaha celbolunduklarında işbu müddeti hizmetleri 
nizamiye zabıtanı misllû müddeti tekaüdiyelerinden 
mndud olacağı gibi ifayı vazaifi askeriye esnasında 
vukua gelen maluliyetlerinden veya vefatlarından do
layı nizamiye zctbıtanından bilûfark mütekaidin ve ey
tam ve eramili askeriye kanunnamesi ahkâmından 
müstefit olurlar.) 

REİS — Efendim, Mazbatayı reye arz ediyorum. 

Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 

lütfen el kaldırsın... Mazbata kabul edilmiştir. 

2. — Eytam ve Emlâk bankası hakkında (1/896) 
numaralı kanun lâyihası ve Adliye, Ticaret, Kavanini 
Maliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbatala
rı 

REİS — Ruznameyi alıyoruz. 

MAUİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Efendim, Adliye Vekâleti tarafından irsal ve ait ol

duğu Encümenlerden müzakere edilip, Meclisi Âliye 

tekdim edilen bu lâyihanın bu sene müzakere edilip, 

mevkili meriyete konması biziim için çok faydalı ola

caklar. Bunun müstacelen ve terdhan miüzakeresinıi ri

ca e'diyorum. (Kalbul sesleri), (Bugün sedaları) 

REİS — Müstacelen ve tercOhan müzakerecini tek
lif ediyorOar. MüstaceiiIyetJe müzakeresini kalbul eren
ler öl kaldırsın... Kalbul emmeyenler el kaldırsın,.. Ka
bı»] edilmişti r. 

Tercffiııan müzakereklirii kaimi ederi'er el kaldırsın.. 
Kalbul etaeyenler d kaüdırsın... Kabul edilmiştir. 

3. — Giresun Mebusu Tahir Beyin, Emvali te-
miniyesi Hazine namına tefevvüz edilmiş olanların 
23 Kânunusani 1926 tarihli mahsubu umumî kanu
nundan istifade ettirilmeleri hakkında (2/571) numa-
rah teklifi kanunisinin şayanı müzakere olduğuna dair 
Layiha Encümeni mazbatası 

RE*S — Muvazeneli Maliye Encümeniine havale 
ediom!lşl!iiii'. 

Takrirle!» 

1. — Şarkikarahisar Mebusu Ali Sururi Beyin, Men 
olunan sarfiyatın inşaat ve teşebbüsatı nafıaya teşmil 
edilmemesi hakkında takriri. 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 

Rey İstihsali 

1. —• Pasaport Kanununun 17 ve 18 nci maddeleri
ne birer fıkra tezyili hakkındaki kanunun ikinci defa 
reye vaz'ı. 

REİS — Efendim, bu kanunu ikinci defa reye vaz 
ediyorum. Lütfen reylerinizi istimal buyurunuz. 
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3. — SUALLER 

2. — Kazanç Kanununun üçüncü maddesinin üçün

cü fıkrasının sureti tatbikki hakkında Eskişehir Mebu

su Abdullah Azmi Beyin, Maliye Vekâletinden suali. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (TraJbzon) — 
Ei'endJm, sualnameyi dün aldım, varidali Müdürüne 
verdim. Kazanç vergisi kanununun tatbikine mütedair 

talimatnamenlin mevaddı hakkında tcikikai icra etmek
teyim. Onun için cevabımın Cumartesi gününe tehi
rini rica ederim. Cumartesi günü evvelâ buna cevap 
verüriim, sonra bütçeyi müzakere ederiz. (Muvafık ses
leri.) 

REİS — Efendim, Müzakere edilecek mevadda 
geçiyoruz. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

REİS — Bii'r ; unnıralı lâyiha Muvazene! Maliye 
Enciimenindedir. ikinci madde Cumartesi günü mü
zakere edilecektir. Üçüncü maddedeki lâyihanın en
cümendeki maddeleri gelmiştir. Binaenaleyh bu lâyiha
yı müzakere edeceğiz. 

1. — Sıtma mücadelesine dair (1/575), Sıtma Mü
cadelesi tahsisatı hakkında (1/522), Devlet kinininin 
tedarik ve furuhtu hakkında (1/523), meccani kinin 
tevziatı hakkında (1/524), etibbanın sıtma enstitüle
rinde sıtaj mecburiyetleri hakkında (1/525), sıtma kü
çük sıhhiye memurları hakkında (1/526), şehir ve 
köylere su tedariki hakkında (1/527) kanun lâyihaları 
ile Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Beyin; Sıtma mü
cadelesi hakkında teklifi kanunisi (2/263) ve Adliye, 
Sıhhiye ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbatala
rı. (1) 

REİS — Encümieıte iade edilen maddelere gelmiş
tir. Müzakeresine başlıyoruz. 

Altıncı Madde — Memnu kısma dahil ve elyevm 
mevcut; su ba'MniİIerinden küçük saî ile izalesi müm
kün olduğu taayyün edenlerin imhası ite aba!;i mahal
liye mükelleftir. 

İşbu mükelefiyet köylerde İhtiyar medîvîeı'inte, 
kasaba ve şehirlerde belediyelerce ahaîiye nakden ve
ya bedenen tevzi o'unuı. Onbeş yaşından aşağı ve 65 
yaşından yukarı o!anlar bu mükeiîlefüyetten hariçtir. 

Küçük saî, mükellefimin azamî bir senede beş gün
lük mesaisini istilzam eden iştir. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Reye 
arz ediyorum. Altıncı Maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul ediJ-
mJbtii'. 

Sekizinci Madde — Sıtmalı olduğu Kân edilen me-
natıkda müessesaiı husîsiye ve umumiye ve çiftlik ve 

(1) Evveliyatı 91 nci içtimain nihayetine merbur-
tur. 

büyük arazi esbabı ve müstecirleri, amele ve müstah
demine fennî usul dairesinde meccanen kinlin vesair 
s ima iîacı tevziine ve bu menaiükda Sıhhîye ve Muıa-
vcıteüi İçtimaiye Vekâleti tarafından altıncı ve yedin-
t'" maddelerde muharrer mecSburiyet^er haricinde oSa-
ru\ işbu müessesaıt dahisinde bulunan eşhası sıtma
dan vükayeye matuf tedahül icraya mecburdurlar. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul eden-
lev el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Onuncu Madde — Hâlâ akıntılarının ve müesse&a-
ti sınaiye ile sükna bulaşık sularının lağım veya umu
mî mecralardan veyahut dokuzuncu madde mucibince 
husudi olarak yapılmış çukurlardan gayrı bir tarafa 
salıverilmesi ve dökülmesi memnudur. 

Güibre ve&Bİr muzahrafatın uzun müddet hane de-
rununda veya avdu içerisinde bulundurulması veya 
ğiübre ve müzalhrefatın sıhhate muzır oPacalk tarzda 
ftrİHrMM!m!esl memnudur. 

REİS — Ka>ı;! edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edlhnüşlir. 

On Yedinci Madde — 5, 6, 8 ve 9 ncu maddeler
deki mecburiyetlerin muktezasım ifa etmeyenlerden ve 
d ör i ve onuncu maddelerdeki memnuîyetîer hilâfına 
hareket edenlerden, işin iktiza ettiği masarif tahsili 
emval 'kanununla tevfikan, talbsüî olunur ve manii Hü
kümetçe izale edilmekle beraber bu gübi eşhastan ay
rıca beş liradan yüz liraya kadar hafif cezayı nakdî 
»hzedıifllv. Tekerrürü hallinde ayrıca hafif cezayı nakdî 
alınmakla beraber bir hafta hafif hapis cezaisi hükmo-
lunur. 

On ikinci maddedeki mecburiyeti ifa eStmeyen köy
lerde lâzım gelen ameliyat Hükümetçe icra ve masa
rifi vakıa heyeti ihtiyarîye azasına mütesaıviyen tak* 
s'm ve tahsil olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyender el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Yirminci Madde — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Yirmi Birinci Madde — İşbu kanunun icrasına İc
ra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Efendim, ufak bir tashilh vardır. Kanunun 
heyeti uımutniyesi reye arz edilmeden tashih edilsin. 
Geçen seferki müzakerede geçen altıncı madde beşin
ci madde olacaktır. Bîr de beşinci maddenin içinde 
«beşinci maddede tasrih edilen» diyor. «Dördüncü 
maddede tasrih edilen» olacaktır. Bu suretle tashih 
edildikten sonra kanunun reye konulmasını rica ede
rim. 

REİS — Vekil Beyin beyanatı veçhile tashihat ya
pıldıktan sonra kanunun heyetli umumiyesini reyi âli
nize arz ediyorum. Kanunun heyeti umumiyesini kal
bul edenler eli kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kanun kabul edilmiştir. 

'Efendim, az evvel miistacelen ve tercihan müza
keresi kabul edilen Eytam ve Emlâk bankası hak
kındaki kanun lâyihasının müzakeresine başlıyoruz. 

2. — Eytam ve Emlâk bankası hakkında (1/896) 
numaralı kanun lâyihası ve Adliye, Ticaret, Kavanini 
Maliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbata
ları. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Usul hak
kında bir maruzatım var. Efendim, Emlâk Bankası
nın tenkiline bendenizle beraber zannederim ki bü
tün rüfeka taraftardır ve bunu bilâ tereddüt kabul 
edeceğiz. Memleket için en nafi bir teşebbüstür. Fa
kat 25-30 maddelik bir lâyiha! kanunîye ile Banka 
teşkili, eytamın hukuku, devletin iştiraki vardır. Bi
naenaleyh henüz ne okuduk, ne anladık. Bugün ruz-
namede görüyoruz. Vakıa bir tercih kararı verdik. Fa
kat diğer müstacel mevadda tercihan müzakeresini ka
rar altına aldık. Yoksa tabı ve tevzi edilmeden böyle 
bir lâyibai kanuniyeyi, karanlığa, gömleksizin, bil
meksizin müzakere ederek nasıl kabul edeceğiz? Bu
na imkân yok. Tensip buyurursanız bu tabı ve tevzi 
edilsin, birgün sonra çıksın, fakat temiz ve pürüz
süz çıksın. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, bendeniz bugün tabı ve tevzii mukarrer ol
duğu için teklif ettim. Yoksa karanlığa göz yumarak 
tabı ve tevzi edilmeden müzakere edilmesini teklif et-

— 96 

medim. Evvelâ, tevzi edilsin, tevziini müteakip ilk 
celsede müzakere ederiz. 

REİS — Efendim, tensip buyurulursa tabı Ve tev
ziini müteakip diğer mevadda tercihan müzakere ede
riz. (Münasip sesleri.) 

Efendim, müzakere edilecek mevaddan dördün
cü numaradaki lâyihanın ikinci müzakeresi için lâzımı 
olan zaman henüz geçmemiştir. Beşinci numaradaki 
lâyiha henüz tabıdadır. Altıncı numaradaki lâyihayı 
müzakere edeceğiz. Kanun uzundur, fakat tabı edil
miştir. (Ziraat Vekili yok sesleri.) 

RASİH BEY (Antalya) — Ziraat Veklinden sual
lerimiz var. 

REİS — Efendim, Ziraat Vekilinin huzuru ile mü
zakeresi arzu olunuyor. Kanunun müzakeresini Ziraat 
Vekilinin huzuruna talik ediyoruz. (Münasip sesleri.) 

Yedinci numaradaki lâyiha da Ziraat Vekâletine 
taalluk ettiğinden bunu da geçiyoruz. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Telefonla haberdar 
edilsin. 

REİS — Efendim, sekizinci numaradaki lâyihanın 
müzakeresine yeçİyoruz. 

3. — Posta Kanununun 12 ne i maddesinin tadili 
hakkında (1/938) numaralı kanun lâyihası ve Posta 
ve Telgraf Encümeni mazbatası. (No. su : 164) (1) 

REİS — Efendim, heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini 
kalbul edenler lütfen el kalldırsın... Kalbul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Posta Kanununun 12 nci Maddesinin Tadiline 
Dair Kanun 

Birinci Madde — 26 Teşrinisani 1339 tarihli Pos
ta Kanununun 12 nci maddesi berveçhiati tadil edil
miştir : 

Madde 12. — Bir nama gönderilecek cerait ile lâ-
akal üç ayda bir defa intişar eden her nevi risaili mev
kutenin ilâveleri de dahil olduğu halde beher etli gı-
ram Ve küsurundan on para vesair evrakı matbua pa
ketlerinin beher elli gram ve küsurundan bir kuruş 
ve mesalihe dair evrak paketleriyle eşyayı ticariye nu
munelerinin keza beher elli gram ve küsurundan İki 
kuruş ücret alınır. Ancak, mesaliba dair evrak paket
leriyle eşyayı ticariye numuneleri ücuratı hiçbir zaman 
beş kuruştan dun olamaz. Âmâların istimaline mah
sus matbua paketlerinin beher beş yüz gram ve kü
suru için istisnaen bir kuruş alınır. 

(1) 164 Sıra No. lu matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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HAKKI BEY (Van) — Reis Beyefendi müsaade 
buyurun, bir Şey anlamak istiyorum. Mektep kitapla
rı hakkındaki kayıt encümende niçin tayyohındu? 

POSTA VE TELGRAF ENCÜMENİ NAMINA 
ABDULLAH BEY (Trabzon) — Efendim, matbualar
dan evvelce alınan İki kuruş bir kuruşa tenzil edilmiş
tir. Zaten mektep kitaplarından bir kuruş alınıyordu. 
Esasen oraya dahil olduğundan tekrarından sarfına-
zarla ayrıca ilâve edilmedi ve bir kuruş aihnmakta de
vam edilecektir. 

HAKKI BEY (Van) — Yani ım&fep kitapların
dan da bir kuruş alınacak demek. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Evet efendim. 
HAKKI TARİK BEY (Giresun) — Bir sual so

racağım efendimi; alehımum evrakı matbuadan İki 
kuruş alındığı sırada mektep kitaplarından kırk para 
atanırdı. Şimdi alelumum evrakı matbuadan kırk pa
ra ahnacaktıT. Şu halde mektep kitaplarından alınan 
ücreti yirmi paraya tenzil etmek daha muvafık ol
maz mı? 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Efendim, Maa
rif Vekâletinin bu yolda bir teklifi vardır. O teklif 
ayrıca müzakere edilecektir. Buraya geldiği zaman 
düşünürüz. 

REİS — Efendim, birinci maddeyi reye arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen enerini kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS,— Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul etmeyenler lütfen eUeririi kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Dâhiliye Vekili memurdur. 

REİS - - Kabul edenler Hitfen etlerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
Olunmuştur. 

(Efendim, kanunun heyeti umumiyesini favirii esa
mi ile reyinize arz ediyorum. Lütfen reylerinizi isti
mal buyurunuz. Ziraat Vekili Bey gelmiştir. Ruzna-
menün altıncı maddesindeki lâyihanın müzakeresine 
geçiyoruz. 

4. — Umuru ziraiyenin ıslâhı için bir Ziraat Mec
lîsi Âlisi teşkiline mütedair (1/642) numaralı kanun 
lâyihası ve Ziraat Encümeni mazbatası. (Sıra No. 
165) (1) 

(1) 165 Sıra No. lu matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

REİS — Efendim, Heyeti Umuraiyesı hakkında 
soz isteyen var mı? 

RASÎH BEY (Antalya) — Muhterem arkadaşla
rım, Heyeti CelÜeniz maruzatımı belki zait görür
sünüz. Fakat, bilhassa nazarı dikkatinizi celbederim. 
Hafta geçmiyor, yeni bir teşkilât kanunu çıkarıyo
ruz. Bu memleketin istlhsalâtı ve bu memleketin büt
çesi bu kadar teşkilâta kâfi midir, değil midir? Çı
kardığımız teşkilât kanunları bütçe müzakeresi geldi
ği vakit bizi ağır bir düşünceye sevkediyor ve o va
kit teşkilât ne kadar büyümüştür, ne kadar tevessü 
etmiştir diye düşünmeye başlıyoruz. Omun için Heye
ti Celilertiziin bilhassa nazarı dikkatini celbederim. 
Bu lâyihaya nazaran otuz kişiye yakın zevattan mü
rekkep bir âli meclis teşkil edilecektir. Bu, âli mec
lis azasının hemen hepsinin birer vazffei asliyeleri 
vardır. Bunlar vazifelerinden vakit bulup da komis
yon olacaktır, ama hani darbımesel haline gelen (ko
misyonlar) dan başka bir şey olmayacaktır. Bunlar 
vakit bulup da içtima edemeyeceklerdir. Yalnız bu
nun içtin büyük bir büro teşkil edecek ve millete bir 
yük daha tahmil edilecektir. Onun için muvazzaf ola-
rak bu işle meşgul olan devair çalışsın ve bunun yapa
cağı işleri yapsın. Böyle âli komisyonlardan vazgeçe
lim. Artık bfkmışızdır. (Bravo sesleri) Binaenaleyh ka
nunun reddini teklif ederim. (Red sesleri) 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, maalesef şim
diye kadar Ziraat Vekâleti bir mevcudiyet göstere
medi ve sabit ve müstakâr bir sây yolu tutamadı. Böy
le bir erkâm harbiye heyetine, Ziraat Vekâletinde lü
zum vardır. Fakat bu şekilde lâzım değildir. Mütehas
sıs Olmak ve ziraatın terakkisine ait esasatı tespit et
mek üzere, yani her gelen vekilin keyfi ile vekâletin 
çalışma yollarının değişmesi tarzındaki yoldan ayrı
lıp da, esaslı bir meslek tutmak için bu heyet lâzım
dır. Fakat evvelâ bu lâyiha Encümene gitsin, daha 
esaslı bir surette tetkik edildikten sonra buraya gel
sin. 

RASİH BEY (Antalya) — Zaten Encümenden gel
miştir. 

REŞİT BEY (Malarya) — Efendim, bendeniz bu 
kanunun heyeti umumliyesinlin kabiliyeti tatbikiyesi 
olmadığı kanaatindeyim. Bugün her vilâyette ziraat 
fen. memuru mevcuttur. Bunlardan katiyen istifade 
edilemediği gibi, teşkil edilecek oton Ziraat Encü
menlerinden de hiçbir istifade edilmeyecektir. Bunun 
bütçeye bir bâr Olmaktan başka hiçbir faydası olma
yacaktır, bu şüphesizdir. Bugün Ziraat Fen Memur
ları diye kazalara gelen efendiler 2 0 - 2 2 yaşındaki 
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çocuklardır. Allah hakkı için fordison sürmeyi değil, 
pulluk koşmasını bile bilmiyorlar. Allah rızası için 
bu kanunun reddi lâzımdır. Encümene gitmesine ha
cet yoktur. (Bravo sesleri) 

ZİRAAT VEKİLİ SABRI BEY (Sanman) — 
Elejîd-'m, söz almak istemezdim ama, şimdi ımemu-
râı hakkın İn vaki olan ittihamıalü doğru bulmadığım 
töçia affınıza mağruren izahat vereyim. 

'Etendiler, ziraat memurları iş görmüyorlar sözü 
zannederim ki, Heyeti Muhtereımece mjergub olmaz. 
Onların yalnız bazı mücadelattakü sâyleri zannediyor 
ram ki, kendilerinin her türlü takdire lâyık oldukla
rını tasdike kâfidir. Biimemki bugünkü zamanda İlim 
ve 'Man s'nne mi müstenittir? Elbette efendiler bun
dan sonra ziraat memurları - değil 20, 22 yaşında 
18 vaşraıda oîacaktır. Bunu temenni ederiz. Tedrisat 
iüerledikçe, maarif inkişaf ettikçe böyle olacaktır. 

Sonra efendiler, ziraat memurluğu başka, çift sür
mek, makine işletmek başkadır. O ziraat memuru
dur, elbiirü makinisttir, fen memurudur. Onu onunla 
karışlîrmsmahdır. Kanun hakkında Heyeti Muhtere-
meniz masıl karar verirse bendeniz de onu kabul edl̂  
yorum. 

REİS — Efendim, takrirler vardır, okunacaktır : 
Riyaseti Celileye 

İşbu lâyihanın Encümene iadesini teklif eylerim. 
Karesi 

Mehmet Vehbî 

Riyaseti Celîleye 
ZVaat Meclisi Âlisi teşkiline dair olan lâyihanın 

•tef b?k atta bütçeye bâr olmaktan başka faydası olma-
yncağundan ve bu kanunla tevdii vazaif vekâlet teş-
k^âtı meyanında mevcut teşekküllerle ilfa edilmekte 
okluğundan lâyihanın reddini teklif eylerim. 

Antalya 
Rasih 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Efen
dim, bir şeyin reye konması için, lehinde aleyhinde 
Söz söylenir. Bu kanunu müdafaa edecek kimse yok 
mudur? Lehinde-. söyleyecekleri de dinleyelim, ondan 
sonra reye konsun. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Hiç olmazsa 
Encümenin mütalâasını dinleyelim. 

REİS — Efendim, kanunun heyeti uımümiyesi hak-
ksnda söz söylenmiştir. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Arkadaş
lar, kanunun esbabı mucibesinde de gösterildiği veç-
hî'e, halkın yünde sekseni çiftçi olduğu halde Şimdi

ye kadar bir teşkilât, bir rehber bulunmamıştır. Efen
diler, bu Meclisi Miye ihtiyaç vardır, rehbersiz, prog
ramsız ziraat yürümez. Ziraatimiz ilerliyor, fen me
murları çalışıyor. Hatta o kadar, ilerliyor ki, Ameri
kalılar bile bizden çiftçilik hakkında rey soruyorlar. 
Tayyare ile tohum ekmeye başlıyoruz. (Alkışlar, han
deler) Arkadaşlar, bu garip ahvalden bu gibi çıkmaz 
yollardan kurtulmak için bu Meclisi Âlinin vücudu
na ihtiyaç vardır. Rica ederim, memleketin iktisadi
yatı, hayatı, ziraata bağlıdır. Onun için bendeniz bu 
kanunun müzakere ve kabulünü rica ederim. 

ALİ RIZA BEY (Mardin) — Beyefendiler, ziraa-
tin memleketimizde, sair memalike nazaran, fen nok-
fe-i nazarından, ilim noktai nazarından ne kadar geri 
olduğu dimlemizce malumdur. Ziraat fenni ilerlemiş 
olan memleketlerde, ziraat umurunu tedvire memur 
o^an kimseler de bittabi ileri adamlardır. Bu gibi yer
lerde muhtelif lalboratuvarlar olduğu halde yine birta-
k»m akademiler, komisyonlar, konseyler gibi teşkilât 
vardır. Bu teşkilâtın verdiği veçhe üzerine ziraatın 
istikameti tayin olunur. Bizde öyle yüksek adamlar 
3"Dktur. Konseyler yani teşkilâtlar ve böyle cemiyet-
•Jler de yoktur. Yalnız eşlhas değişmekle o şallısın al
mış oiduğu veçihe de değişmektedir. Meselâ, her sene 
Ziraat Müdüri Umumîsi değişmekle ziraatin tarzı ida
resi de değişecektir. 

RECEP ZÜHTÜ BEY (Sinop) — Yine değişme
yecek mi? 

ALİ RIZA BEY (Devamla) — Beyefendi, böyle 
bir heye'tin zapt ve tespit ettiği mesele kolaylıkla Zi
raat Müdüri Umumisi tarafından ve hatta vekil tara
fından da değiştirilemez. Ziraat Müdürünün yaptığı 
vbir şeyi vekil kolaylıkla değiştirebilir. Fakat böyle 
bir heyetin yaptığı işi değiştirmekte biraz düşünür. 
Nazarî olan kimselerin yaptığı işlere nazarîdir diyo
ruz. Amelî olan kimselerin yaptığı işlere amelidir, 
n»ksandır diyoruz. Binaenaleyh şurada her ikisi te<v-
hıit edilecek ve memleketimize bir veçhe verilecektir. 
Büğlün şurada bir mektep lâzım mıdır? Bir müdürü 
umumi geliyor, filan yerde bir mektep açıyor. Fakat 
mesele etraflıca tetkik, tahkik edilerek, ihtiyacatı 
memleket nazarı dikkate alınarak, iyice düşünülerek 
yapılacak iş bittabi evlâdır ve aynı zamanda 'bu su
retle yapılan iş 4 - 5 sene kadar istikrar peyda eder. 
Bir âş 4 - 5 sene devam etmeli ki, onun müspet veya 
menfi bir netice verip vermeyeceği anlaşılmış olsun. 
Binaenaleyh bendeniz herhalde kanunun müzakeresi
ni rica ederim. (Red sesleri) (Kabul sesleri) 
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VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, bizde mütehas
sıs yetişir mi? Bendeniz yetişmeyeceğine kaniim. Tür
küm zekâsı buna müsait değil mi? Haşa, öztürk, hiç 
su katılmadık Türk oğlu Türküm ve doğduğumdan 
beri ırkımla müftehirim. Bendenizi tanıyanlar bilir. 
Fakat bizde mütehassıs niçin yetişmez, Türkün zekâ
sı her şeye-muktedir olduğuna nazaran neden yetiş
mez? Çünkü, yuvarlanan taş yosun tutmaz da onun 
için yetişmiyor. Çünkü, hiçbir mesleğin sahibi hiçbir 
yerde durmuyor da onun için yetişmiyor. Filan nazır 
beyefendi... 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Vekil olacak. 

VEHBÎ BEY (Devamla) — Hayır, nazır beyefen
di, düşünmüş demiş ki, Avrupa'ya haşarat mütehassı
sı yetişmek üzere bizden bir adam gönderelim, gön
dermiş, senelerce bu adam tahsil etmiş gelmiş, bize 
bu dersıi nerede okutur? Halkalı Ziraat Mektebinde. 
O Avrupa'daki haşarat mütehassısından ders almıştır, 
oraya girecektir. Bendeniz Ziraat Vekili Beyefendinin 
kanaatinde değilim. Ufak tefek, yarım yamalak bir 
çiftçiyim. 'Onun için böyle çiftçiliğin onsekiz yaşında, 
yirmi yaşmda, otuz yaşındaki kimselerle olacağına 
kani olanlardan, müemmen olanlardan değilim. Çiftçi
liğin içinde biraz saç ağartmak, baş yormak lâzımdır. 
Binaenaleyh, o adam Türkiye'ye geldiği zaman Tür
kiye'de haşarat nerelerde var, bunlar nasıl imha edi
lir, hangileri nalfidür, hangileri değildir, iklimin dere-
cei hararet vasatisi nedir, rüzgârların sürat vasatisi 
nedir? 

TAHSİN BEY (Ardahan) — işte siz mütehassıs 
olmuşsunuz ya... 

VEHBİ BEY (Karesi) — Teveccühünüze teşekkür 
ederim. (Handeler) Bunları tetkik etmek, bilmek ve 
bulmak lâzımdır. Halbuki bizdeki zevat - işte bende
nize teveccühleri kadar - kitaplardan bellemiş ve onu 
memlekette tatbik etmek için çalıştığı bir sırada ve 
iyi bir adam elimize geçmiş, ha bunu nereye alahm? 
Ziraat Müfettişliğine... Filan ziraatı umumiye tahsili 
için Almanya'ya gönderilmiş, emekler sarfedibniş, pa
ralar sarf edilmiş, gelmiş, o da müderris, iyi bir adam, 
onu da nereye alalım, filan maliye memurluğuna... 
Lütfen bir kere kendinizi dinleyim ve gözünüzün 
önünden erbabı fünunumuza bir resmigeçit yaptırınız. 
Göreceksiniz ki bu şekilde mütehassıs yetiştirmek im
kânı yoktur. Şimdi, böyle bir .'heyete lüzum var mı
dır? Bendeniz yerden göğe kadar kaniim ki, lüzum 
vardır, fakat bu şekilde değildir. Demin arz ettiğim 
esasa taraftarım, böyle bir lüzum var. Çünkü Ziraat 
Vekili Beyefendi hepimizde biliriz ki siyaset adamı

dır, çiftçi adam değildir. (Handeler) Ziraatın hiçbir 
kısmında ufak bir behresi yoktur. Ey bundan soma 
tahsil edip de bir yerde çiftçilik yaprverecek değildir. 
'Binaenaleyh kendileri ancak erkânı harbiyesihin ver
diği karada hareket edecektir. O kabineye siyasî bir 
memur diye girmiştir, yoksa çiftçi olarak girmemiş
tir. Bir kere ziraatın hangi kısmında ihtisas peyda 
edip de oraya gelecektir? Baytarlığından mı, umumi zi-
raatinde mi, ormanlığında ve bahçıvanlığında mı? Bi
naenaleyh insanlar için buna imkân yoktur. Şu hal
de mutlaka orada mütehassıs bir heyetin bulunması 
ve erkânı harbiye vazifesini görmesi lâzımdır. 

Sonra efendiler, çiftçiler bahsi gelince hepimiz her 
zaman lakırdısını ederiz. Ettiğimiz halde şimdi bakı
nız hemen bu kanunun reddine taraftarsınız. Bende
niz taraftar değilim. Her dairede bir komisyon yapı
yorsunuz. Filan komisyonu âlisi, filan heyeti âlisi diye 
yapıyorsunuz da, sıra ziraate gelince, çiftçiliğe gelince 
hemıem reddedelim diyorsunuz. Bu memleketin yüzde 
seksenbeşi ve kasabalardaki çiftçiler de dahil olursa 
yüzde doksanı çiftçi midir? Çiftçidir. Binaenaleyh 
ziraat terakki etmedikçe hiçbir şeyin terakki etmesi-, 
nin ihtimali yoktur. Binaenaleyh buna vereceğimiz 
3, dörtyüz Kra, 3, beşbin lira, memleketin bütün vari
datının temelini teşkil eder, o para, memleketin her 
yükünü çeken çiftçilere gidecektir. Onun için ben bu 
heyetin teşkili taraftarıyım. Encümene gitsin, etrafı 
ile düşünülsün, acele gelmiştir. Tetkik etsinler (tetebbu 
ctsMer, bunu yeniden düşünsünler, Meclisin gösterdi
ği tezahürata göre bir lâyiha yapsın getirsinler. Ben
deniz bu kanaatteyim. 

MAZHAİR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, 
eğer Vehbi Bey biraderimizin nazariyesine bakarsak o 
haîde biz de burada söz söylememeliyiz. Çünkü çiftçi 
değiliz, ihtisasımız yoktur, söz söylememek lâzım 
gelir. 

Yine muhterem arkadaşlarımızdan birisi bizde ilim 
adamı azıdır buyurdular. Fakat şu kanunu okuyorum, 
orada bu kanun mucibince teşkil edilecek Ziraat Mec
lisi Âlisinde bulunacak olan zevat, o ilmi az dediği
niz zevattan mürekkeptir, yine onlardır. Sonra bir ka
nun reddedilirken çok rica ederim beyefendiler, kanu
nunu reddedebilmek için hemen memur sınıfına hü
cum etmeyelim. Ziraat memurları fenadır, şu memur 
fenadır. Fakat beyefendiler pekâlâ takdir edersiniz, 
bugün memurlar Heyeti Celilenizin takdirine tahsilline 
miiftekürdirler. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Açtır, aç. 
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iMAZHÂR MÜFİT BEY (Denizli) — Onlan teş
vik edelim, pekâlâ muktedir ziraat meanurlannuz da 
vardır. Şuabaftı idarenDizdeki diğer muktedir memur
larımız gibi biz de muktedir ziraat memurları vardır. 
Nimet külfete göredir. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Altmış liraya o ka
dar olur. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Şu kanun 
mucibince Ziraat Meclisi Âlisine lüzum var mı, yok 
mu? Meselesine gelelim. Daha doğrusu bu Ziraat Mec
lisi Âlisi teşekkül ederse, rüfekamızdan bazılarının bu
yurduğu gibi, hakîkaten memlekette derhal ziraat te
rakki edecek mi, etmeyecek mi? Bu kanunla ümit et
miyorum. Çünkü kimlerden teşekkül ediyor? Bugün 
yine ilmi azdır dediğimiz zevat bu heyetin içinde bu
lunuyor. Meselâ azayı asliye, Ziraat Vekâletinin bay
tar müdürleri, Maliye Vekâletinin şu ve şu müdürle
ri ve yine Nafıa Vekâletimin bu müdürü ve nihayet 
orman müfettişi umumîleridir. Bunların kısmı azami 
memurdur ve bunların kâffesi zaten bir vazifeyle mu
vazzaftır. Eğer ziraatımızın bir program dairesinde 
ilerlemesi arzu buyuruluyorsa, Ziraat Vekili muhtere
mi malyyetinde olan, zaten vekâlette vazifeleri! olan 
hu müdürleri toplar, bir komisyon yapar. İki, 3, 5 
senelik Ziraat programı yapar. Rıza Beyefendinin de
diği gibi, vekil değişince Sistem de değişmemek için 
bir mesai programı yapılır, tasdik edilir, bu dairede 
devam edilir. Bendenizce aynı memurlardan mürekkep 
bir komisyon yapmakla ve fazla olarak hariçten yedi 
bin beşyüz kuruş maaşla üç tane daha memur koy
makla ziraatın terakki edeceğine kani değilim. Son
ra efendiler, bunların vazifesi de yine bu kanunda 
görüyoruz ki haşaratın imhası, manaitıkı ziraüyenin 
kalbiliyeti arziyeye göre taksimi vesaire vesairedir. 
Efendiler, bunlar için zaten mütehassıs celbettik. İşte 
iliiıı adamlarım celbediyoruz. Mademki bu vazalfin 
mütehassıslarını Avrupa'dan celbediyoruz, tamamı, za
ten müdürlerden mürekkep olması teklif olunan şu 
heyet yine teşekkül edebilir. Bir taraftan zannederim 
bütçeye bâr olmuyor, bilmiyorum ne sebebe müste
niden beş yerde ziraat mekteplerini lağv ediyoruz. 
Bir taraftan da Ziraat Meclisi Âli'si diye bütçeye pa
ra koyuyoruz. Ziraat mektepleri lağv edilecek dîye 
gazetelerde gördüm, bilmem doğru mudur? Ziraatın 
terakkisini isteriz, ne ile efendiler? İlim ve ameliyatla 
olacak, fakat az çok ilmi olan ve biraz da ameliyatla 
alâkadar olan ziraat mekteplerini bir taraftan lağve
dersek ne lüzum vardır, bu şeye? (Bravo sesleri) Bina
enaleyh bendenizce bu kanunu Encümene havale et

mekle hiçhir şey olmayacaktır. Encümen nokta! na
zarım söylemiş ve bunu kabul etmiştir. Şu halde zi
raat için bendenizce lâzım olan şey, muhtelif rüfe-
kanın söyledikleri üzere, bir ziraat programı yapma* 
lıdır. Nasıl çalışılacaktır, bu tespit edlmelidlr. En 
doğru şey budur, bunu da Ziraat Vekü yapabilir. 
Mütehassısları vardır, müdüri umumîleri vardır, onlar 
pekâlâ ilim adamlarıdır, bilirler, okumuşlardır. On
lan toplar, bir ziraat programı yapar. Bendenizce 
Ziraat Meclisi Âlisinden ziyade, mademki ilme hür
metkarız, ilmin lüzumuna kaniiz, bugün bu asırda her 
şeyin ilimle ileri gideceğine kaniiz, bu ilim müessese-
Sari olan ziraat mekteplerimin lağv edilmemesini tek
lif ederim. Yoksa bu kanunu kabul değil, bunun red
di lâzım gelir. 

İBESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Arkadaşlar! 
Görüyorsunuz ki, memur almak hususunda fazla teş
kilât yapmakta her daire âdeta yekdiğeriyle müsaba
ka ediyor, yarış yapıyor. Kazancımız meydanda, ya
pağı gitmiyor, afyon düştü, buğday beli, ipek mah
volmuştur. Yağmur da yağmıyor. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Yağmur için de 
bir meclisi âli teşkil edelim. 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Kambiyo . 
düştükçe düşüyor. Bine çıktı, bunun neticesi ne Ola* 
çaktır? Nereye doğru gidiyoruz? Geçen sene arkadaş-
Innmızdan biri rakamla ispat etti ki, yeryüzünde bu
lunan hükümetlerden en çok memur kullanan bizmi-
şiiz. Geçen senek'i zabıt ceridelerine bakarsanız bunu 
göreceksiniz. Bunlar yetmiyormuş gibi hariçten bir
takım adamlar alarak ziraat meclisi âlisi yapıyoruz. 
Arkadaşlardan bazı zevatın dediği gibi, bu işle meşgul 
olacak zevatın bir araya toplanıp da Ziraatımıza bir 
veçhe tayin etmesine mani nedir? Arkadaşlar, böyle 
büyük bir unvanla tantanalı bir meclis teşkil etme
ye, bunlara harcırah vermeye, hakkı huzur verme
ye ne lüzum vardır? Paramız taştı mı, bütçemizde 
fazla mı var ki bunları oraya buraya sarf edeceğiz? Ya
zıktır arkadaşlar! Bunlar halka rehber olacaklarmış. 
Ne yapacaklarını ben size anlatayım. Belki beş defa, 
on defa, onbeş defa toplanacaklar ve bir mecmua neş
rine karar verecekler. Avrupa'dan mecmua getirtecek
ler, o çetrefil lisanla birtakım makale tercümelerini 
ihtiva eden bu mecmua zorla köylülere satılacaktır. 
Abane yazılacaktır, bunun neticesi budur. Her vekâ
letin memurlarına hürmettim olduğu gibi, Ziraat Ve
kâletinin memurlarına da hürmetim vardır. Bunlar 
mücadele ediyorlar. Mücadelelerinden bir tanesini arz 
edeyim. Geçen sene gazetelerde ziraat memurları 
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ağaçlardaki kurtlan öldürmek için göz taşı atıyorlar 
diye bir şey gördüm. Ayrancı cihetinde de mücadele 
vardı, ben de bağdaydım, memurlar geldiler. Bir şura
yı bir burayı ilaçladılar. Efendi, böyle olmaz, gel şu
rayı 'biraz daha ilâçla dedim. Cumartesi günü bir da
ha gelirlim dedi gitti. 

Geçen sene kurtlar meyvalan tamamiyle mah
vettikten sonra bu ameliyat yanıldı. Bu sene ise ge
çen hafta yapıldı. Eğer bu yapılacaksa 10-15 gün 
evvel yapılmak lazımdır. Yine geldiler, yaprağın bir 
şurasını bir burasını ilaçladılar, işte mücadele böyle 
oluyor. Mücadelenin çok nafi ve çok semredar olan 
aksamı da var. Meselâ bir vebayı bakarı zuhur eder
se baytarlar, memleketin her hangi bir mahalline ko
şuyorlar ve muvaffak oluyorlar. Bu şayanı şükran
dır. Artık bunu yapıyorlar diye fazla masrafa ihti
yaç var mı? Eğer fazla parası varsa, Vekil bey bu 
memlekette adeta keçiye dönmüş olan çift hayvana
tını ıslah için bin tane boğa alsın ve her kazaya bi
rer tane dağıtsın. Bu daha hayırlı, daha nafi bir iş 
olur. Bin heyetin, bin meclîsiâlinin, yüz bin mecmua
nın yapacağı tesirden daha çok tesir yapmış olur. 

Arkadaşlar! Bu cemiyete verilecek para ile bu 
yapılabilir. Bendeniz mektep içinde doğdum büyü
düm. Asrımız fen asrıdır, fenne ve ilme hürmetim 
var. Fakat arkadaşlar, biz daha fenni çenede ve ka
fada telakki ediyoruz. Fenin hayatı hariciyedeki tat
bikatına daha geçmemişizdir. Orman Nezareti, Ve
kâleti, Ziraat Nezareti, Vekâleti say git, bunlar tees
süs ettiği günden beri hangi şu bel ziraatımızın terak
ki ettiğini sorarım. Pamuk, yapağı., hepsi eskisi gi
bi, Bilâkis ortadan ipekçilik mahvolmuştur. Tütün
cülük zayi edilmektedir. Tiftik eski nefasetini, eski 
değerini muhafaza etmiyor. Çift hayvanatı dumura 
uğramış, mahvolmak üzeredir. Tohumlar keza malı
lar; Bunlar böyle iken, bu masraflar nedir? Arz et
tiğim gibi, vekâletin fazla parası varsa, evvelâ ziraat 
mekteplerini daha amelî bir vaziyete ifrağa çalışsın 
ve kapatmış olduğu mektepleri açsın ve bunlardan 
parası artarsa boğa dağıtsın. 

REÎŞT BEY (Malatya) — Sabrı Beyefendi dedi
ler ki, memurlar genç olmalıdır. Rica ederim, ben
deniz gençlerin aleyhinde bulunmadım. Benim sö
züm mütehassıs olmadıkları noktasındadır. Yoksa 
maksadım genç olduklarından dolayı mütehassıs de
ğildirler demek değildir. Genç olsun, ihtiyar olsun, 
fakat mütehassıs olmak lâzımdır. Evvelâ ziraat mek
teplerini terakkik ettirirsiniz, ondan sonra bu kanunu 
getirirsiniz. Efendiler bugün mütehassıs yoktur. Ya

ni bulunanlar pamuğa lüzum yok, yün ekelim diyen
ler kabiîindendir. Bizim oraya bir ziraat memuru 
geldi, Kaymakamın bir defa yüzünü gördü, harcıra
hım yaptırdı, gitti. Bundan sonra da vekil beye ra
por göndermiştir. Maksadım budur. 

Vehbi Beyefendi, buyurdular ki; Vekil Bey Zi
raat Mütehassısı değildir. Bendeniz o kanaatte de
ğilim. Mütehassıs bir ziraat vekili aramağa lüzum 
yoktur. Çünkü orası siyasi bir sandalyedir. Ama 
memurlar için, encümenler için mütehassıs aramak 
lâzımdır. Ne vakit mütehassıs yetişirse bu kanunu o 
vakit getirirsiniz. Şimdi, mütehassısslar yoktur. Vi
lâyetlerde ziraat memurlarına verdiğiniz maaşlar da 
beyhudedir. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Mese
lenin lâyık olduğu veçhile müzakeresi mümkün ola
madı. Çünkü ilk işe başlıyan can damarından başla
dı. Evvelâ paradan bahsetti. Paradan bahsedilince, 
diğer fennî ve ilmî noktaj nazardan bahsolunacak 
Sözler ikinci ve üçüncü dereceye düştüğü için la
yiha da ehemmiyetini kaybetti. Memlekette fensiz. 
ilimsiz iş yapmak isteyen bir takım efkâr epeyce za
mandan beri türemiştir. Zaman zaman (nazariyattır, 
ameliyata bakalım) teranesi tâ İstanbul Meclisinden 
beri devam eder durur. Fensiz, ilimsiz yapılan ame
liyatın da neticesiz olduğunu bilmek için biraz ilim 
ve fen adamı olmak lâzımdır. Memleketimizde zira
atın terakki ve inkişafı lâzım geldiğinden ve bunun 
fevkalâde ehemmiyetinden bahs edip dururken, fen 
ve ilme yer ayırmıyacak derecede hasis davranıyo
ruz. 

Efendim! Deniliyor ki, zaten mütehassıs az imiş, 
Esasen o üç beş mütehassısı bir araya getireceğiz ve 
yine işleri göreceğiz. Yeknazarda bu fikir bariz bir 
hakikat gibi görünür. Fakat bendenizce öyle değil. 
Eğer hakikaten mütehassıslar onlardan ibaret ise, 
ki onlardan ibaret değildir, öyle dahi olsa bugün esa
sen fenalığın bir kısmı her müdirin, her müfettişin 
tek kafası ile iş görmeğe çalışmasından ve birinin 
yaptığım diğerinin bozmasından tevellüt etmektedir. 
Bu hatayı azimi kaldırmak için bunların üçünü beşi
ni bir araya tophyarak münakaşa ettirmek ve bu su
retle bir karar çıkararak fenalığı ortadan kaldırırsı
nız ki bu da az bir şey değildir. Bir de bunun üze
rine ilâve ediniz. Yeni arkadaşlarımız bunu söyledi. 
Vekil değişir, program değişir, Ziraat Mü/diri Umu
misi değişir, program değişir ve mütemadiyen deği
şir. Diğer işlerde de böyledir ya. Fakat müzakere bu 
lâyiha üzerinde cereyan ettiği için daha sarih olarak 
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söyliyetoiliriz ki işler hep böyle cereyan etmektedir. 
Hergün şikâyet etmekte olduğunuz marif meselesi 
de şimdiye kadar böyle cereyan edegelmekte idi. 
Onun için bir takım heyetler ihdasına taraftar ol
duk. Yeni ihdas olunmuş bir takım heyetler prog
ramları, yeni kitapları yapacak ve tanzim edecektir. 
Maarif Vekâleti bu cereyana, bu yola girmiştir. Şim
di Ziraat Vekâleti de bu yola girmek istiyor. Fa
kat biraz geç kalmıştır. Tam bütçenin ele geldiği za
manda böyle bir lâyiha getirmiştir. Kusuru Ziraat 
Vekâletinin geç kaîmasındadır. Keşke daha evvel 
gelmiş olsaydı da bu kadar müşkülâta maruz kal-
masaydı. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — İki 
senelik bir lâyiha. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Devamla) — Bir 
defa böyle heyetlere ihtiyaç muhakkaktır. Ama he
yet şundan bundan teşkil ettirilmiştir, bu doğru de
ğildir, azası pek çok gösterilmiştir. Bunların hepsi 
kabili ıslah şeylerdir. Fakat muhakkak olan bir şey 
vardır ki bu heyet lâzımdır. Zaten bendeniz öteden 
beri ısrar ederim, belki bu noktai nazarından hata ede
rim. Ziraat Vekâleti nezdinde vaki olan teşebbüs
lerim bu yoldadır. Sıhhiye Vekâleti nezdinde de 
doktor olmak hasabiyle teşebbüslerim budur. Bir 
Çok mıntıkalarda enstitüler, müesseseler meydana ge
tirmek lâzımdır. O müesseselere mütehassıs koymak 
lâzımdır. 3-5 vilâyetin iklimi ziraisine vesairesine az 
çok uyan o müessesede nebatat mütehassısı, hay
vanat mütehassısı vesair ilim adamları mütemadiyen 
uğraşırlar ve bunların kâfi derecede salahiyetleri 
vardır ve bugün denildiği gibi filan müfettiş veya 
filan memurun şuraya buraya gönderilmesi şeklin
den az çok kurtarılmış olur. Kavanin ve nizama ta 
tabi mütehassıslar o memlekette uzun müddet, sene
lerce oturmalıdırlar. İklimlerini tetkik etmeli ve ancak 
bu suretle raporlarını yazmalı. Ancak, bu şekilde 
memlekette ziraat ve buna mütedair olan hayvanat 
kısmı Ve diğer kısımlar inkişaf edebilir, yoksa baş
ka çaresi yoktur. 

Demin burada arkadaşlarımızdan birisi söyledi, 
dediler ki: Hayvanatın ıslahatı ile uğraşılsın. İşte be
nim bu mesele üzerinde yakından uzaktan bildiğim, 
mebus olduğum tarihten beri bildiğim, yirmi otuz 
fîkir, beş on vekilin zamanında birbirleriyle müna
kaşa etmiştir. Damızlık getirtmeli mi? Getirilmemeli 
mi? Nerelerden getirtmeli, dahilden mi, hariçten mi? 
Hükümet haralar mı tesis etmeli, yoksa damızlık
ları ahaliye mi tevzi etmeli? Bunun münakaşası se-
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kız seneden beri devam etmektedir. Bir müdiri umu
mi gelmiş, bir türlü söylemiştir. Bu, yürümeyen bir 
şey olmuştur. Artık bunu saîahiyattar kılacağınız 
heyetlere vererek ve bunun mesuliyetini de onlara 
tevdi ediniz ve böyle yirmi azadan olacağına ben 
sekiz azadan olmasına razıyım. Yedi sekiz bin ku
ruş verileceğine yetmiş beş bin verilmesine tarafta
rım. Bütün ömrünü oraya vakfetmek için yedi bin 
beş yüz kuruş maaşla bir âlim Ankara'da ziraat 
meclisiâlisi azalığını ahr mı? Veya olur mu? Kim 
yapar? Hiç böyle mütehassıs tasavvur olunur mu? 
Müfettişliğini geçirmiş, müdürlüğünü geçirmiş yük
sek bîr adam, tekaüdiye afır gibi, yedi bin beş yüz 
kuruşa gelir mi? meclis daha muntazam, daha mü
kemmel olsun, miktarı az olsun. Her halde esas iti
bariyle lâzımdır. Besim Atalay Bey bir takım misal 
söylediler. Hakîkaten bu cihetten de muaüıaza edi
lecek yerler vardır. Maalesef içimize girmiş. 

Yalnız filan vekâlet veya filan daire için değil, 
heyeti umumiyesi ile memlekette nelerin ne şekilde 
yapılacağını tayin ve tespit eden programlara ihti
yacımız muhakkaktır. Bugün Ziraat Vekâleti, geçen 
sene bütçesinden aldığı ilham üzerine, şu veya bu kı
sımlarda fazla mesaî sarfetmek için 6-7 milyonluk 
bir bütçe yapar. Ertesi günkü hadise birden bire işi 
değiştirir. Bütçeden yüzde otuz keseceksin denir. Ne 
ziraat vekili oturacak ve neresinden kesileceğini dü
şünecek, işte kendisinden evvelki ziraat vekili mek
tepleri açmağa lüzum görmüş. Şimdi vekil değişmiş
tir ve müsteşar değişmiştir. Onunla görüşmüştür. 
Yeni Vekilin noktai nazarı başkadır. Tabii müste
şarı da filan da değiştiği için onlarla müşavere ede
cek. Bizden iki milyon lira temkîhat üşüyorlar, ne 
yapalım? Beş tane Ziraat mektebi kapanacak, çift-
teler harasını ilga edelim ve şu harayı da şu hale 
üOJk&'üin. İşte Kirmıaısitilkd̂ fci fı£an ççûftlCğâı vşz'yo-i'aj ÇJ 
şekle sokalım, derken iki milyon aşağıya indi, ne ol
du? Bir senelik gelmiş geçmiş mütehassısların rapor
ları da şunlar da, bunlar da ve bunların bütün tec
rübe ve fikirleri de hepsi bir günde heder oldu gitti, 
Eh etendim, heyet lâzım değildir! Böyle olursa lâ
zım değildir ve şimdiden sonra da böyle olacaksa 
lâzım değildir. Halbuki halka telkinat yapacağız, 
yol göstereceğiz ve tenvir edeceğiz. Efendi, şu kim
yevi gübreyi şu kadar elerseniz iyi olur derseniz kim
se yapamaz. Yapıvermek, göstermek lâzımdır. Gös
termek için numune tarlaları vesaire lâzımdır. Nu
mune tarlaları yapılmıştır. Tam çapa zamanı gel
miştir, para yoktur. Müdür para ister, tahsisat gele-
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cek diye bekler. Vekâlet tahsisatını maliyeden kes
tirir, defterdara havale eder, bu sefer de kasada pa
ra yoktur. Mahsul bekler mi? Sulamak ister. Tabii 
kurumuştur, motor işlemiyor. Bütün hadise budur. 
Üç beş seneden beri İzmir'deki ziraat mektebini zi
yaret ederim, hep bu dert böyledir. 

Bu şerait altında ne yapmak lâzımdır? Bunları 
tanzim edecek, tespit edecek, tensik edecek bir he
yet lazımsa yapalım ve bu heyetin yapacağı program 
îayetegayyer olmalıdır. Program tespit olunduktan 
ve gelen Ve gelecek olan o fırkanın hükümetleri bu 
yol üzerinde yürümeğe medbur olduktan sonra teh
like azalır. Binaenaleyh böyle ceffelkalem bütün esa
sını inkâr edecek, reddedecek bir vaziyete düşmckli-
ğimiz pek de âtimiz için emniyetbahş değil, belki de 
mazarratbahş şekilde gözükebilir. Binaenaleyh bu
nu bütün bütün red ve icra yoluna gitmekten Mec
lisi Âlinizin kurtulmasını daha faydalı addettiğim 
için hiç olmazsa Vehbi Beyin dediği gibi, layihanın 
Encümeninde daha salim bir şekilde tanzim edile
rek Meclise tevdiini bendeniz de teklif ederim. 

REİS — Efendim, layihalar için reylerini vermi-
yen varsa lütfen versinler! 

YAŞAR BEY (Saruhan) — Memleketimizde mü
tehassıs olmadığını bir çok arkadaşlarım söyledi
ler. Bendeniz bunun gayrı vaki olduğunu isbat ede
ceğim. Mesaliki saire erbabı gibi memleketimizde de 
ziraat mütehassısları mevcuttur, nasıl ki, mühendis
lerimiz için, doktorlarımız için mekâtibl aliye mev
cut, nasıl ki o mektepten çıkanların ihtisasını Mec
lisi Âliniz takdir buyuruyor ve onlar hakkında bir 
şey söylenmiyor, aynı suretle Ziraat tahsilini görmüş * 
ve Ziraat Mektebi Âlisinden yetişmiş aynı zamanda 
da Avrupa'da da tahsilini ikmal etmiş ve berayı ih
tisas bir çok şubelerde çalışmış bir çok adamlarımız 
mevcuttur. Fakat maatteessüf memleket uzaklardan 
hakkiyle istifade edemiyor. Etmiyor, etmesini bü-
miyor ve etmesini bilmediğinden dolayıdır ki mem
leketimizin mevcut ve kudretleri öîan ziraat ele
manlarına kıymet ve ehemmiyet verilmiyor, hariç
ten, hiç bir kıymeti olınıyan ziraat mütehassısı ol-
mıyan bir takım zevat getiriliyor. (Bravo sesleri) Bu 
zevatın, katiyetle vicdanımla ve namusumla Meclisi 
Âlinizi temin ederim ki, bir kıymeti ilmiyesi ve fen-
niyesi yoktur. Bunlar meyanında gelmiş olanlan bi
rer birer tadat edeyim. Gelenler meyanında bir yüz
başı vardır ki, hayvanatrmızın ıslahı için getirilmiş
tir. Diğer ihtiyar bir zat keza hayvanlımızın ıslah: 
için getirilmişti. İki sene evvel bizzat refakatinde bu-
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lunduğum (Roskafiski) namında bir zat mütehassıs 
olarak getirilmiş ve bu zatla iki üç ay beraber gez
miştim ve bunun malumatının bizim malumattan 
yüksek olmadığını, bilâkis memleketimizi bilmeme
si itibariyle yanlış bir takım düşüncelere kapıldığı
nın yakınen şahidi olmuşumdur. Ziraat için bir mü
tehassis gelmiştir ve aynı zamanda bu zata müdiri-
umumilik verilmiştir. Diğer taraftan ası! memleketin 
şeraitini anlayan, memleketi tanıyan, memleketin zi-
raatine vakıf olan kıymetli gençler atılmıştır. Hal
buki ziraat diğer ulum ve fünun gibi, kaidei mut-
lakaya tabi bir fen değildir. Ziraat tecrübevi, tatbiki 
bir ilimdir. Binaenaleyh gelen ecnebi mütehassıslar 
memleketimizin ahvaline vakıf olmadan ne ziraat 
programımızı yaparlar, ne de bize rehber olabilirler. 
Nerede kaldı ki Ziraat mütehassısı sıfatiyle getiri
len zat ziraat Müdiriyeti Umumiyesinin başında bu
lunsun. Teşkilâtı ziraiyemizin bigânesi, lisanımıza 
aşina değil, bir sürü tercümanlarla ziraata ait teşki
lât yapıyor, fakat bu teşkilât hiç bir netice vermi
yor. 

Tekrar istirham edeceğim, mütehassıs yoktur ze
habı hasıl olmasın. Bizde pek kıymetli mütehassıs
lar vardır, fakat bunlar bir köşeye atılmıştır. Tekrar 
arz ediyorum, profesörlere, ilim adamlarına mem
leketimizin ihtiyacı vardır. Fakat bu gelen adamlara 
değil, muhtelif mekâtibi ziraiye, beşer, altışar ziraat 
mütehassısı getirtmiştir, bu adamlara tekrar yol ve
rilmiştir. Halihazırda bu adamlara verilen paralar 
heder olmuş gitmiştir. Gelen mütehassıslardan evvel 
aynı mütehassıslar gelmiş, raporlarını vermiş git
mişlerdir. Bu mütehassıslar da raporlarını ve
rip gideceklerdir. Şu hesaiba göre böyle müte-
lehassısların hariçten gelmesi ve memleketin 
mülehessısüarına kıymet verilmemesi, onların iz
zeti nefislerinin rencide edilmesi bu gibi va
ziyetleri ihdas etmiştir. Bendeniz küçük bir misal 
Erzedeyim. Gazi Paşa hazretlerinin çiftliğindeki su 
tesisatına nezaret etmek üzere Mösyö Date isminde 
bir zat bazı işler deruhte etmiştir. Bu zata mütehas
sıs sıfatiyle bin lira para veriliyordu. Bu zat bu işi 
beceremedi. 

Mütehassıslara verilen kıymeti arz etmek isti
yorum, elektrik müdürü Refik Bey isminde bir zat 
su tesisatını yaptı, işletti. Hali hazırda onun himme
ti ile havuza çaydan su sevkediliyor. Onun himmeti 
ile temin ediPmiş oluyor. 

Bendeniz istidrat kabilinden bunu söylüyorum ve 
tekrar arz ediyorum ki memleketimizdeki mütehas-
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sıslar her halde memleketimizin ziraat programını 
hazırlayacak kabiliyettedirler. Yalnız çok istirham 
ederim, bu mütehassıslarımıza kıymet verelim ve 
bu mütehassıslarımızı hariçten getirdiğimiz müte
hassıslarla rencide etmeyelim. 

TALÂT BEY (Ardahan) — O mütehassıs bin li
rayı hâlâ alıyor mu? 

YAŞAR BEY (Saruhan) — Zannederim vazife
sine nihayet verilmiştir. Bendenizin arz etmek istedi
ğim mesele, gelen mütehassısları yakinen biliyorum 
ve yakinen bilmek itibariyle arz ediyorum ki mem
leketimizdeki mütehassıslarımıza kıymet verelim. 
Bu şeraitteki mütehassıslardan memleket istifade 
edemiyecektir. Memleketimizin mütehassıslarından 
istifade edebilirsek onlardan her halde daha esaslı 
programlar elde edilir. Ziraat, muhite tetabuk ede
cek usulleri gösterir bir fendir. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRI BEY (Saruhan) — 
Efendim, heyeti muhteremeniz huzurunda bu kanun 
münasebetiyle hakikaten uzun uzadıya söz söylemek 
emelinde değildim ve istemiyordum. Fakat Yaşar 
beyin nutku beni huzurunuzda biraz uzun söylemeğe 
Şevketti ve belki de acı söyliyeceğim, mazur görme
nizi sizden istirham ederim. 

Efendiler, zannederîmki mütehassıslar meselesi 
meyanemizde vmükerreren mevzubahis olmuştur. 
Zannederim ki mütehassıs meselesi aramızda bedihi-
yat derecesine dahil olmuş bir hakikattir. Efendiler, 
heyeti muhtereminiz içinde akıl ve irfanı ile, ilim ve 
tecrübesiyle maruf olan bir iki zat bana, efendi sen 
mütehassıs taraftarı idin, hani ya mütehassıs diyerek 
muahaza etmişlerdir. Efendiler, sözlerimin maattees
süf dairesinin mukayyet olması mecburiyeti beni Ya
şar Beye müsait cevap vermek derecesine getirmi
yor. Korkarım ki dairemde her türlü mlhen ve me-
şaka tahammül ederek çalışan bazı zevata dokunur. 

Efendiler, mütehassıslar meyanında birincisi Ya
şar Beydir. Yaşar Bey mütehassıs geçinen ve müte-
hassıs tanılan bir zattır. Bir tecrübe arz edeceğim. 
Bir gün mühim bir meseleyi ilmiye için kendilerini 
bir program yapmağa memur ettim. Bana yedi mad
delik bir program getirdiler. 

Kendilerine dedim ki, madde birin kabiliyeti ri
yaziyesi yok, madde ikinin kabiliyeti tatbikiyesi yok, 
madde üçün kabiliyeti fenniyesi yok, madde dört, 
bunu nasıl tatbik edeceksin. Madde beşin kabiliyeti 
tatbikiyesi yok; Efendi, bunlar kabili tatbik değildir. 
Yedi maddenin ikisini belki doğru görürüm. 

Efendiler! Heyeti muhteremeniz mükerreren söy
lediler. Ormancı değilim, ziraata vakıf değilim, bay
tar değilim, işte mütehassısın yaptığı yedi madde
nin ilk bakışımda beş maddesinin nakabili tatbik ol
duğunu söyledim. Onun hîcab edeceği şeye ben hi
cap ederek gayrı kabili tatbik buldum. 

Getirdiğim mütehassısları tenkit ediyorlar. Kabi
liyeti ilmiyeleri yokmuş, efendiler sorarım, getirdi
ğim mütehassıslarla Yaşar Bey Alamanya'da hangi 
sene beraber çalışmış? Eğer burada benim daireme 
gelip, dört lakırdısını işitip onunla hükmediyorlar
sa, bu tarzı muhakeme ile insanlar hiç bir vakitte 
anlaşılmazlar. Çok âlim vardır ki maiyyetinde altı 
ay çalıştıktan sonra onların îhni anlaşılabilir. Âtim 
olanlar geldiği gün şarlatanlığa başlamaz, efendiler 
gelen mütehassıslar bana demiştir ki bir seneden ev
vel sana lakırdır söylemiyeceğiz. Bir sene memleke
ti gezeceğiz, göreceğiz, kendi tecarübümüzün mem
leketinizde kabili tatbik olan cihetlerini tespit ede
ceğiz, ondan sonra size yol göstereceğiz. Efendiler, 
mergüb olan mütehassısın bu sözü müdür, yoksa 
gelip şarlatanlık yapması mıdır.? 

Efendiler! Hayvanat mütehassısı diye getirdiğim 
adamın kıymeti ilmiyesi olmadığını söylediler. Size 
acı bir hakikat söyliyeyhn. Geçen sene bütçemin ilk 
müdafaası esanasında demiştim ki, mümkün oldu
ğu kadar idaremin harekâtım gösterecek, veçhesini 
tayin edecek bir program tanzimi ile meşgul ola
cağım ve hatta bu sene bütçe esnasında mevzuba
his olur, daha şimdiden hicap hissetmekteyim, çün
kü daha yapamadım. Neden diyeceksiniz. Efendiler, 
program yapacak mütehassıs varmış. Rica ederim 
heyeti muhteremenizden merak edenler Varsa lüt
fen teşrif etsinler kendilerine (şu) kalınlıkta bir dos
ya takdim edeyim. Evvelâ programın şayi olmaması
na çok ihtimam ettim. Çünkü efendiler katiyet kes-
betmemiş bir meselenin şüyuu kendimce nakabili 
tahammül bir harekettir. Tetkikat yaptırdım, ica-
beden mütehassısılara müracaat ettim, hiç şüphesiz
dir ki bu heyet içinden, tam olmamak şartı ile, bazı 
safahat da makul ve mantıki teklifata da maruz 
kaldım. Fakat efendiler size acı bir hakikat söylü-
yeyim ki, yaptığım tetkikat karşısında bana dediler 
ki, düşündüğünün aynı olması icabeden program vü
cuda gelmedi. :_ 

Ben ziraatçı değilim. Kendimi meth ediyor de
ğilim, aczimi arz ediyorum rica ederim suitef sır et
meyiniz. İtiraz buyuruyorsunuz, diyorsunuz ki Zi
raat Vekâleti programsız yürümez, hakikaten yürü
mez. Nasıl yapacağım, mütehassıs ile. Hayvan mti-
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tehassısı tarize uğradı. Reddederim. Hayvan müte
hassısı Almanya da cidden doktor unvanım almış 
ve bir çok tecarübü ile tanınmış sayam itimat bir 
adamdır. Geldi, sordum, hayvan hakkında tetkikat 
yapayım dedim. Memlekette hayvanatın ıslahını, 
hangi evsafı haiz olduklarını, eti acı mıdır tatlı mı
dır, etinin acılığını tatlılığa kalbetmek için ne yap
malıdır. sütünü tezyit etmek için ne yapılması lâzım
dır? Bunlar hakkında malumatı umumiye var mı
dır? Diye sordum. Hayır cevabını aldım. 

Şimdi efendiler, bizim dairemizde malûmatı 
umumiye yoktur, bu adam nasıl bize program ya
par, tabii yapmamıştır ve demiştir ki, efendiler tet
kikat yapmak lâzımdır. O adamı aldım, yanına da 
hayvanat ilintinde en büyük mütehassıs zatı terfik 
ettim. Memleketin her tarafında, iki sene bir ucun
dan diğer ucuna kadar hayvanatı tetkike memur et
tim. Çünkü bu iki senelik tetkikatttan evvel hangi 
hayvan mütehassısı size program yapacak olsa bili
niz ki o, program değildir. Biliniz ki cehil üzerine 
müessestir, biliniz ki hatadan İbarettir. Efendiler! 
Memleketimizin her safhası meçhuldür. Ziraat diyor
sunuz, rica ederim size sorarım, henüz topraklan tah
lil edümiyen memleketimizde nasıl program yapılır? 
Şimdi huzurunuzda mütehassıs zat dediler ki, bugün 
program yapılır. Efendiler! Toprağı tahlil olunma
yan memlekette ziraat programı nasıl yapılır? Ma
zide iş başına gelen mütehassıslar yalnız müşavir 
sıfatıyla sandalyaları işgal etmişler, kendilerinden 
istifade edilmemiş, yalnız rapor yazmışlar. Ben bu 
usulün katiyen aleyhinde hareket ettim. Dedim ki, 
amiri mesulsün, tetkik edeceksin, idare edeceksin, 
teşkilâtın bütün teferruatına kadar İslahla meşgul 
olacaksın. Yaparsan böyle, yapamazsan buyur efen
di memleketine gidersin dedim. Fena mı ettim, hata 
mı ettim? Efendim, zannederim ki içinizde makul 
düşünenler benim doğrudan doğruya faili âmir ola
rak tayin ettiğimden dolayı takdir değilse de tenkit 
olsun buyurmazlar. 

Gençleri ihmal etmişim, rica ederim efendiler, 
içinizde Ali Rıza Bey vardır. Kendileri - bilirler, aca
ba ben gençleri tecrübe etmek, ihmal etmek lâzım 
gelseydi kaç kişiyi tecziye etmekliğim icabederdi? 
Hiç bir genci tecziye etmedim, hatalarını görünce 
nasihattan başka bir şey yapmadım. Efendiler, ha
talarım görünce tashih etmek, onları himaye etmek 
ve ilim ve irfanlarına kıymet vermek demektir. Bunu 
takdir etmemek en büyük hata ve cürümdür. Efen
diler! Belki sözümü biraz uzattım. Kendimi, nefsi-
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mi müdafaa için söylemiyorum, sizden, çok rica edi-
rim, mütehassıslara ehemmiyet veriniz ve mütehas
sıslar iyi bir tarzda çalışmalıdırlar. Bir hakikat iti
raf edeceğim. Malum olan malumatı haiz değiliz. 
Efendiler! Şu kanun çıksın, lâzımdır ve bilmelidir 
ki Ziraat Vekâleti her hatvei tarakkiyi attıkça müte-
selsüen 10-15 sene teşkilâtla uğraşacaktır. Daha bu
gün Ziraat Vekâleti teşekkül etmemiştir. Hiç bir 
vakit bunun kabahati zamanın Ziraat Vekâletine ait 
değildir, maziye ait bir hatadır. İstirham ederim, ma
ziye ait hatadan dolayı teşkilâtı hazıramızı muhaza 
etmeğe vicdanınız kail olur mu? Bir yerde buyurul-
du ki Ziraat Vekâleti iş görmüyor. Zamanında bel
ki iş görülememiştir. Fakat her halde seleflerimi 
müdafaa ederim, vicdanımın emriyle müdafaa ede
rim, Cumhuriyetin teessüsü akabinde teşekkül eden 
Ziraat Vekâletini idare eden vekillerin yaptığı hiz
met, ona takaddüm ettiği zamanın otuz senesinde 
vücuda gelememiştir, işte eser meydandadır, reklam 
üzerinde değil, 'biriyaziye kabili isabettir. 

Besim Atalay Bey Natıkalarının haiz olduğu zım
nî istihza ile, latif bir ifade ile Ziraat Vekâletinin 
bazı icraatını tenkit buyurdular. Fakat kendilerine 
hürmeti mahsusam vardır. Şüphesizdir ki hoş gör
mek lâzımdır, kendilerinin zekâlarına karşı itima
dım olduğu için aflarma mağruren bazılarına cevap 
vermek isterim. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Ben de 
aynı hürmetle mütehassisim. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRI BEY (Devamla) — 
Efendiler, Ankara civarında mücadele gecikmiş, bu 
hafta başlamış. Hayır efendiler, iddia ederim ki çok 
evvel başlamıştır efendiler. Size şunu arz edeyim ki 
Ziraat Vekâleti belki yüz bin kusuru ile yârın hu
zurunuzda tenkit olunduğu zaman, bir şeyle iftihar 
etmek isterse o da hakikaten Ziraat Vekâletinin mü
cadele! emraz hususunda haddi azamî kuvvetle ça
lışmasıdır. Fakat size şunu arz ederim ki acaba bir 
fîî! yalnız irade ile, emel ile, faaliyeti bedeniye ile 
mi vücuda gelir? Bunun muhtaç olduğu vasaitin 
tesiri yokmudur, tesisatı vücuda getirecek mevanii 
ref etmek icra vekilinin yedi kudretinde midir, yedi 
kudretinde olmayan mesailden dolayı onu tevkif et
mek muvafıkı nisafet midir? 

Besim Atalay Bey buyurdular ki, vekâletler bey
ninde memurin teşkilâtı mücadelesi var. Efendiler! 
Sizi kemali samimiyetle temin ederim ki gerek ben 
ve gerek arkadaşlarım teşkilâtım tevsi etmek, lâzım 
olmıyan bir memuru kullanmak için muvafakat gös-
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termemişizdir. Efendiler! Yarın huzurunuza gele
cek bütçe, emelimizi, bu fiilimizi canlı bir surette 
olarak huzurunuzda iâbat edecektir. Evet efendiler, 
Ziraat Vekili bîr mektep kapatacaktır. Fakat efen
diler, huzurunuzda size arz ederim, bugün Ziraat Ve
kilinin belki bir kudreti ilmiyesi yoktur. On beş se
nelik hocalığı vardır. Mekâtibiâüye müdürlüğü yap
mıştır. Müessesatı ilmiyeye fazla mefturiiyeti vardır. 
Eğer o efendi mektep kapatayorsa onu takdir etme
diğinden değil, veyahut ehemmiyeti vermediğinden 
değil, kim bilir hangi zarureti maliyeden kapatmak 
istiyor. Bütün emelleri arasında zarureti maliyeye 
b»yun eğmesi kendisi için mucibi muahaza mı ol
malıdır? Evet efendiler! Binnazariye bazı mesaili 
çok güzel gördüm. Müessesatı muhafaza etmelidir. 
Çok haklıdır, çok makuldür, onlardan yapılacak 
tenzilât atiye ric'at demektir. Binnazarye çok doğ
rudur. Lakin efendiler bir fiilin bir maddesini ten
kit ederken onun yanındaki şeraiti umum iyenin muk-
teziyatını düşünmezdir. Yoksa ferdi olarak, mutlak 
olarak bir maddeyi tenkit buyururlarsa Sizi temin 
ederim ki - bilmemki ulûhiyeti samedaniye mi diye
yim ne diyeyim - haiz olan bir insanın tenkit edile
cek kusuru yoktur. 

Buyuruluyor ki, Ziraat Vekâleti ziraati mi ıslah 
etmiş, ormana mı islah etmiş, hayvanı mı İslah et
miş. Efendiler heyeti muhteremeriize soruyorum. 
(beş yüz) odah yıkılmış olan bir binayı on iki saat
te yapmak kudretini haiz beşeriyet içinde bir fert 
var mıdır? Eğer varsa lütfen söyleyiniz, onlara ter
ki makam ederim, onlar kuVvetSeriyle ihya etsinler. 

Efendiler! Yıkılmış değil, hatta yıkılması icabe-
den bir müesseseyi ıslah etmek ve bir şekle sokmak 
için zamanı lâzımdır. Efendiler, memleket muhtaç 
olduğu kudreti ilmiyeyi henüz kâfi miktarda istih
sal edememiştir. Evet itiraf ederim, bugün lâzım gel
diği kadar ziraat mütehassısları yoktur, orman müte
hassısı yoktur, bugün lâzım olduğu kadar baytar yok
tur. Fakat bu, Ziraat Vekâletinin kusuru değildir. 
Bir kere ona tekaddütn eden mazinin ihmali, za
manı hazırın usulü icabatıdır. Efendiler Baytar mek
tebine, orman mektebine talebe gelmiyor. Ne ya
palım talebeyi getirmek için? İstirham edersem ge
lecek talebeye (üç bin) kuruş tahsil maaşı lütfeder 
misiniz? Lütfederseniz yarın talebe alayım. Orman 
mektebine talebe gelmiyor. Gittim bizzat orman 
mektebinin teikikiatında bulundum, muallimlerine 
acıdım, Çünkü efendiler kemali teessürle söylİyeyim 
ki bugün bu gibi akim, kurak, uğraşılması sehil ol 
mayan tahsile meyil ve rağbet azdır. 

Sonra yine ikinci bir mesele vardır ki bunu bir 
vesilei müdafaa olmak üzere söylemiyorum. Heyeti 
muhteremenize de imada bulunmak istemiyorum. 
Baytar, Ziraat, Orman memurlarının maaşını tezyit 
etmek benim yedi kudretimde midir? Öyle ise teklif 
ediyorum, beher memuruma biner lira lütfediniz. 
(amin sesleri) efendiler, istirham ederim, tenkidatı 
yaparsınız fakat bunun vasaîti umumiyesini de dü
şününüz. 

Küçük bir şeyi de hatime olarak arz edeyim, ar
kadaşlarımızdan biri tarafından 'bir tecrübemiz mev
zubahis oldu, Heyeti muhteremenizin de handesini 
mucip oldu. Şüphesizdir ki heyetin neşesi benim için 
mucibi şetaret oldu. Ondan dolayı size bir dakikalık 
handeyi mucip olduğu için o arkadaşa müteşekkirim. 
Efendiîcr! Sizden çok rica ederim, hayatta tecarübü 
fenn iyeye sathî nazar ile bakarsanız, bugünkü mede
niyet vücuda getiren kavaidi fenniyenin hepsi gü
lünçtür. Mebdeleri hep mecnunane talakkj edilen 
ahvaldir. Bir mikrobun tesirini anlamak için bir 
adam kendi vücuduna şırınga etmemiş midir? Ri
ca ederim, bu cinnetten başka nedir? Handeyi mu
cip değil midir? 

Efendiler! Emir buyuruluyor ki Ziraat Vekâleti 
vazifesini görsün, hakkınız vardır. Fakat önünüz
de kudretinin binlerce misli vüsatinde geniş işler bu
lunan Ziraat Vekâleti bu maruz kaldığı müşkilât 
içinde kudreti maliyesinin vesaifesiriin icabatı hari
cinde usuller aramağa tevessül etmiş ise bu cinnet 
midir? Bahusus ki tatbikine tevessül ettiği meselenin 
esasında tabiatı kendisine düştür ittihaz etmiştir. 
Tabiat ormanları nasıl Vücuda getirmiştir. Tabiatın 
jçinde gece perileri müzeyyen, muattar olarak gece
nin nağmeleri arasında tohumları yere ekerek mi 
böyle güzel ağaçlar çıkıyor? Efendim, şüphesizdir 
dir ki tabiatında bu ormanları vücuda getiren kuv
vet bir takım rüzgarlar ve bir takım tahavvülâttır. 
İşte efendiler biz de buna tatbiki hareket etmek is
tiyoruz. 

Katiyen demedik ki şu muvaffakiyeti istihsal 
edeceğiz. Acaba kabili istihsal midir dedik. 

Beyefendiler, zannetmeyin ki bu iş Ziraat Vekili
nin kuru kafasından çıkmıştır. Heyeti fenniye ica-
beden içtimaını ve tetkikatını yapmış ve denilmiştir-
ki binde bir tutturmak ihtimali vardır. İşte ben bin
de bir ihtimalin peşinde konuştum, bugün handeyi 
mucip olan bu tecrübeyi, nasip olursa on sene on 
beş sene sonra binde bir değil, on binde bir tohum 
tutturacak olursam, emin olunuz ki o zaman bir han-
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de ile karşılanan fasıl kim bilir belki birgün mazharı 
takdiriniz olur. Onun için çok rica ederim, bu gibi 
mesaili böyle biraz aîaylı tenkitten içtinab etmeli
dir. Uğraşanların da bir izzeti nefsi vardır. Eğer ma
kul görülmüyorsa makul müdür, değil midir diye 
onlara sormalıdır. Yoksa lakırdı olsun, meclis han
delere garp olsun diye tenkidat yapılmamalıdır. Bu 
cmete itina buyuruîmasını bazı arkadaşlarımızdan 
rica ederim. 

Kanun hakkında bir şey arz eîmiyeceğim. Yalnız 
bir noktayı söylemek isterim: Kanun, bugün Ziraat Ve
kâletinin takibi ile huzurunuza gelmemiştir. Çünkü 
gayet muhik olarak söylendiği gibi, bir taraftan büt
çenin darlığından bahsederken diğer taraftan da fazla 
masrafı müeddi olduğu yolunda telakki buyurulma-
sın. Heyeti muhteremeniz arzu etmiştir. Bir, bir bu
çuk seneden beri encümenlerde yatan kanunu tetkik 
etmek üzere meclisinize getirmiştir. Ama bütçenin 
darlığı zamanına tesadüf etmiştir. Onda zannederim 
ki, Ziraat Vekilinin kabahati yoktur. Heyeti muhte
remeniz muhtardır, nasıl arzu ederse öyle karar ve
rir, ben o karara göre tevkifi harekete mecburum 
efendim. 

YAŞAR BEY (Saruhan) — Efendim, bendeniz 
mütehassıslar hakkında bazı yanlış telakkileri tashih 
etmek için bir kaç kelime sar/etmiştim. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — Bir 
kaç kelime olup olmadığını zaptı okuduğunuz zaman 
anlarsınız.-

YAŞAR BEY (Devamla) — Bu bir kaç kelime 
Ziraat Vekili muhteremi Sabri Beyefendinin asabiya-
tını mucip oldu. Bendeniz tekrar arz edeceğim ki, mü
tehassısların aleyhinde değilim. Yalnız gelen mütehas
sısların memleketimizde ziraatın terakkisinde âmil 
olamıyacaklarını iddia ediyorum. Sabri Beyefendi bi
raz da şahsımdan bahsettiler. Bendeniz o vakayı ha
tırlamıyorum. Belki başka bir zat tarafından böyle 
bir rapor verildiğine kailim. Verilen raporun hangi 
rapor olduğu ve hangi maddelerinin iptal edildiği ha
tırımda değildir. İzah buyururlarsa bendenizi tenvir 
etmiş olurlar, bu suretle kabahatimi de anlamış olu
rum. 

Bendeniz mütehassıs geçinenlerden kelimesini lü
tuf buyurdular. Bendeniz mütehassıslığımdan bahset
medim. Garbın yüksek profesörlerine ihtiyacımız ol
duğunu daima ileri sürdüm. O yüksek profesörlerin 
önünde her zaman eğilmeye hazırım. Ancak şunu 
arz edeyim ki, bendeniz tahsili âli ziraiyi bitirdikten 
sonra Almanya'ya gitmiştim. Almanya'nın Bon Da

rülfünunda tahsilim esnasında bir ders dinlerken şöy
le bir şey olmuştu. Bunu bize gönderilen mütehassıs
lar hakkında ne gibi zihniyetlere kapıldıklarının en 
bariz bir misali olarak arz ediyorum. O zaman mer
hum Cemal Paşa tarafından Türkiye'ye ziraat müte
hassısları celbedilecekmiş, profesör o zaman şöyle de
mişti: Türkiye'ye gidecek olan mütehassısların, mem
leketimizdeki mütehassıslar gibi olması icabetmez. 
Bizde alelade bir adam Türkiye'de bütün manası ile 
mütehassıstır. Binaenaleyh size cesaret veririm. Mek
tepten çıkan efendiler Türkiye'ye mütehassıs sıfatı ile 
giderler, orada mütehassıs vazifesini pekâlâ görebi
lirler. Bendeniz bunu arz ediyorum. Yani bize gelen 
mütehassıslar daimî surette bu zihniyetle geliyorlar 
ve zannediyorum ki, burada çok geri kalmış, burada 
ziraat tahsili görmemiş, teşkilâttan bigâne bir takım 
şahıslar var. Fakat buraya geliyorlar, temasları esna
sında anlıyorlar ki, burada muktedir mütehassıslar 
vardır. O vakit raporlarını veriyor ve gidiyorlar. Şimdi
ye kadar iki defa ıslahı hayvanat mütehassısı geldi, 
gezdi, dolaştı iki de rapor verdi. Raporlar vekâlette 
duruyor. Bu defa gelen bir mütehassısa bir müderris 
terfik edildi, O da seyahate çıktı, şimdi seyahatte
dirler. O da bir rapor verecek, onun da raporu dos
yada mahfuz kalacak. 

Ziraatın, tatbik edilecek basit yollan vardır. Şim
di öyle mütehassıslara ihtiyacımız yoktur. Mevcut 
olan mütehassıslarımızda, ziraatimizde tarakki ve 
inkişaf vücuda getirecek elemanlar vardır. Arz etti
ğim diğer bir şey de şudur : Yüksek mütehassıs ge
tirilsin, fakat mahdut getirilsin. Her şube için bir 
Fransa'dan, bir Almanya'dan bir İsviçre'den müte
hassıs getirilmesin. Tekrar ilâve ediyorum, mütehassıs 
diye gelenlerin, memleketimizde yüksek tahsil gör
müş mütehassıslardan farkı yoktur. Türkiye'de müte
hassıs yoktur, memleketimize hariçten adam getirt
meye mecburuz deniliyor. Bendeniz de Iddıia ediyorum 
ki, Türkiye'de de mütehassıs vardır. 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Hayvan mü
tehassısı diye gelen adamın hayvan mütehassısı olma
dığını nasıl anladınız Yaşar Bey? 

YAŞAR BEY (Saruhan) — Efendim, gelen hay
van mütehassıslarından birisi Yüzbaşıdır. 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — O adamın 
Yüzbaşı olması bu ilme mani midir? 

YAŞAR BEY (Saruhan) — Alelade ziraat mekte
binde tahsil etmiştir. 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Bir Ziraat 
mütehassısı hayvanı nasıl anlar? 
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YAŞAR BEY (Saruhan) — Bendeniz Vekil Beye
fendinin icraatlarına karşı bir şey kastetmiyorum. 
Gelen mütehassısların memleketimize müfit olarorya-
csklarını ve memleketimizde ziraatımızı yükseltecek 
elemmanîar olduğunu da iddia ediyorum. 

REİS — Efendim, kifayeti müzakere hakkında 
takrir vardır. 

EMÎN BEY (Eskişehir) — Efendim, kifayeti mü
zakere aleyhinde söyiiyeceğim. Bendeniz bu Meclisi 
Âti teşkilâinının doğru olmadığını gördüğüm için bu 
noktai nazardan kifayeti müzakerenin aleyhinde söy
iiyeceğim. Ortada bir numune var. Şurada Reisicum
hurumuz Gazi Paşa Hazretleri bir çiftlik yapmış. Bu
nu nasıl yapmış? Bunu yapan bir ecnebi mütehassısı 
mıdır ve nasıl olmuş? Bendenizin tetkikatraı şudur : 
Gazi Paşa kendi mektebimizde yetişen efendileri ça
ğırmış, kitaplarını açtırmış, yeni usul nasıl yapılır de
miş, onlardan bir fikir almış, ondan sonra da köylü 
dayıları çağırmış, arpa nereye, buğday nereye ekilir, 
nadas nedir? Bunu öyle öğrenmiş ki, tâ beş yüz sene
den beri çiftçi çocuğu gibi ameliyatta bir santim ha
ta etmiyerek işe başlamıştır. Şuradakilere bakıyorum 
ki, şimdiye kadar hiç eser vücuda getirmiyen zevattan 
müteşekkildir. Bu zevatı bendeniz daima hürmetle 
takdir ederim. Çünkü onun içinden bir tanesi bugün 
Gazi Paşanın çiftliğinde memlekete numune olacak 
eser vücuda getiriyor. Binaenaleyh sevk ve idarede 
bir hata vardır. Bu teşkilât sırf nazariyatçıhğa istina
den yapılırsa bir meclisi âli değil, bir meclisi tali 
bile olmaz. 

Yani imanı gevremiş, zararım görmüş insanların 
fikrinden neden istifade edilmiyor? 

MİTHAT BEY (Aydın) — Vardır. (Seksen kişi 
de bir kişi vardır sesleri). 

EMİN BEY (Eskişehir) — Binaenaleyh bendeniz 
bu kanunun Encümene tekrar iadesini teklif ediyo
rum. Burada esas itibariyle nazariyat ve amelfyat tat
bik edilecek. Bu fikirlere kuvvet ve salahiyet vere
lim. Kuvvetsiz ve salâhiyetsiz yapılan şeyin hiç kıy
meti yoktur. Bunun Encümene iadesini teklif ediyo
rum. 

REİS — Efendim, kifayeti müzakereyi reye arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir elendim. 

(Antalya Mebusu Ras'h Beyin takriri tekrar okun
du.) 

Riyaseti CeMleye 
Memleketimizde ziraatın terakki ve inkişafı pek 

lâzımdır. Şu kadar ki bu gayeye vusul için erbabı zür-
raın sıhhati vücuda malik olmaları zaruridir. Köy
lümüz bütün mevsim ziraatte satmanın pençesinde 
kıvranırken Ziraat Meclisi Âlîsi teşkili temini mak
sada hadim olamıyacağından bu teşkilâta verilecek 
paranın köylünün sıtma âfetinden kurtarılmasına sar
fı daha münasiptir. Binaenaleyh bu kanunun şimdi
lik tehiri müzakeresini teklif eylerim. 

Ardahan 
Talât 

TALÂT BEY (Ardahan) — Efendim, takriri izah 
edeyim. Bendeniz biraz acı söylerim, bu hususta iza
hat vereyim. 

Riyaseti CeHleye 
Müzakere kâfidir, bütçe meclise tevdiinden sonra 

bütçeye tesir edecek böyle bfr teşkilâtın Muvazeneyi 
ihlâl edeceği cihetle senei atiyede nazarı dikkate alın
ması için Ziraat Encümenine havalesini teklif eyle
rim, 

Bolu Mebusu Nuhzade 
Mehmet Vasfi 

(Karası Mebusu Vehbi Beyin takriri tekrar okun
du.) 

RASİH BEY (Antalya) — Efendim, evvelce de 
arz etmiştim ki bu gibi heyetler çok nâfidir. Fakat 
bu heyetin emrine onbeş, yirmi milyon lira bütçeniz
den ayırabil'rseniz o vakit bu heyeti âli çalışır ve ça-
kşnğmı mevkii fiile vaz eder. Memleket ziraatinde 
de bir inkişaf görürsünüz. Fakat efendiler, teşkilâtı 
tevsi ettikçe Ziraat Vekili Beyefendinin de hakikaten 
söylediği gibi, hepimizin de hergün içimizin yandığı 
bir vaziyet hatırlarımıza geliyor. Efendiler, memle
ketin ziraat umurunu idare etmek için vilâyetlerde 
vilâyet Ziraat memuru diye bıraktıklarımıza verdiği
miz yirmişer kâğıttır. Beyefendiler, bu vaziyet müte
madiyen teşkilâtın kadrosunu büyültmekten iteri ge
liyor. Mevcuttan azami istifade etmek çaresinden 
başka gidecek yolumuz yoktur. Belki bütçemiz teves
sü ettikten sonra o yakın atide o vakit yüksek heyet
lerden istifade ederiz. Memleketimiz bugüne bugün 
ZErsat Mektebi Âlisinden istifade edecektir. Vekil 
Beyefendi bu kanunun istihdaf ettiği gayeyi istihsal 
etmek için elindeki Müdiri umumilerden memlekette 
ve mecliste mevcut mütehassıslardan istifade edecek
tir. Bu suretle ihtiyacatı temin edeceğiz. Yoksa me
murinin bir kısmının adeta geçineroiyecek derecede 
oldukları şu zamanda zam yapamazken, yine o za-
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valıılara btr alay iş ilâve etmek doğru değildir. Lâyi
hanın reddini teklif ederim. 

REİS — Rasih Beyin takriri tekrar okunacak
tır. 

(Rasih Beyin takriri okundu.) 

REİS — Efendim, reye arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Takrir kabul edilmiştir. Lâyiha reddo-
İunmuştur etendim. 

5. — Ziraat Odaları Teşkiline ve bundan evvelki 
nizamnamenin feshine dair Başvekâletten gelen 
(1/645) numaralı kanun lâyihası ve Ziraat Encümeni 
mazbatası. (Sıra No. : 166) 

REİS — Efendim, Heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı efendim? (Hayır sesleri). 

Maddelere geçilmesini isteyenler ellerini kaldır
sın... İstemeyenler ellerini kaldırsın... Maddelere ge-
çiimesi kabul edilmiştir. 

Ziraat Odalarının Sureti Teşekkül ve Vazaifi Hak
kında Kanun. 

Madde 1. — Menafii ziraiyeye hizmet etmek üze
re vilâyet, kaza ve lüzum görülen nahiye merkezle
rinde işbu kanun mucibince birer ziraat odası teşkil 
olunur. İşbu odalar mahiyeti resmiye ve şahsiyeti 
hükmiyeyi haiz olup, emvali menkule ve gayrımen-
kule tasarrufuna ve müddet ve müddeialeyh sıfatları
mı- iktisaba ehildirler. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bir sual soracağım, me
nafii ziraiye ne demektir? 

REİS — Efendim, Encümenden izahat istiyorlar, 
kimse yok mudur? 

ALİ RIZA BEY (Mardin) — Menafii ziraiyeye 
hizmet etmek demek, ziraatın menfaatini istilzam 
eden her bir hususatı derpiş etmek demektir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Yani, ziraatın terakki 
ve inkişafını. 

(1) 166 sıra No. lu matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

ALİ RIZA BEY (Mardin) Devamla — Aşağıda 
ne gibi vazifeler olduğunu gösteriyor. Maddei mah
susa vardır efendim. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim! Bendeniz 
bu kanunun her tarafım dikkatle okudum. Yani öy
le oluyor ki, eskiden tekkeler vardı, yer, içer, bir iş 
görmez. Aynı suretle bir ziraat odası teşkil ediliyor. 
Fakat netice itibariyle vazaifde bir şey yoktur. Bize 
çok lâzımdır, memleketi kurtaracak ziraattır. Bu, pa
rasızlıktan ziyade tutum yerlerinin bilinememesinden-
dir. Bu hata rica ederim encümen tarafından iyice 
tetkik edilsin. Heyeti umumiyesiııin Encümene iade
sini teklif ederim. 

VEHBİ BEY (Karasi) — Efendim, bendeniz bu
rada menafii ziraiye kelimesini anlıyamıyorum. Zi
raatın tarakki ve inkişafına hizmet etmek üzere diye
lim. Menafii ziraiye ne demektir? Türkçede kullanıl
mış bir tabir değildir. «Ziraatın inkişaf ve tarakkfsi-
ne hizmet etmek» o suretle teklif ediyorum. 

ALİ NAZİM! BEY (Kastamonu) — Efendim, 
Adliye Encümenini alâkadar eden ahkâm var, Adliye 
Encümeni namına arz ediyorum, lâyiha AdHye En
cümenine gönderilsin. (Muvafıktır sesleri). 

REİS — Efendim, Adliye Encümeni, kendisini 
alâkadar eden maddeler bulunduğundan lâyihayı En
cümene talep ediyor. Binaenaleyh Encümene veriyo
ruz. 

Efendim, reye vaz edilmiş olan kamın hakkında 
rey vermiyen zevat lütfen reylerini versinler! İstih
sali ârâ hitam bulmuştur. 

Efendim! Neticeyi arayı arz ediyorum : 
Pasaport Kanununun 17 ve 18 nci maddelerine 

birer fıkra tezyifi hakkındaki kanun lâyihasına (130) 
zat iştirak etmiştir. (130) kabul vardır. İkinci defa 
reye vaz edildiği için kanun (130) reyle kabul edil
miştir. 

Posta Kanununun 12 nci maddesinin tadili hak
kındaki kanun lâyihasına (126) zat rey vermiştir. 
Muamele tamam değildir. Tekrar reye vaz edilecek
tir. 

Efendim! Cumartesi günü saat on dörtte içtima 
etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 16,27 
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Pasaport Kanununun 17, 18 nci maddelerine birer fıkra tezyili hakkındaki Kanunun ikinci defa reye vazı 
neticesi 

«Kanun kabul edilmiştir.» 

AFYON KARAHİSAR 
İzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
A'lü Fuat Paşa 
İhsan B, 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B\ 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Mehmet Vasfi B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

Âza adedi : 
Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 
Münhaller : 

Reye iştirak etmiyenler : 

287 

30 

130 
0 

0 

2 
155 

[Kabul edenler] 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhaliik B. 
Talât B. 
Ziya B.j 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Mün'ir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
Şeref B. 
ZiUfi B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B, 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 
Sabit B. 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenanî B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celjl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 

Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 

GÜMÜŞANE 
Zeki B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 

İSTANBUL 
Aid Rıza B. 
İhsan Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KARESİ 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 
Mehmet Vehbi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 

KOCAELİ 
Saffet B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
. Cevdet B. 

Faik B, 
Rağıp B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Mithat B. 

MARDİN 
Ali Rıza B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Galip B. 
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ORDU 
Hamdi B. 

RfZE 
Esat B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Ethem B, 
Kemal B. 
Yaşar B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 
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SİNOP 
Recep Ziihtü B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

13 . 5 . 1926 C : 1 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Sururi B. 
İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 

URFA 
A ü B . 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

[Münhaller] 

Kırşehir 
Maraş 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. (M.) 
Zamir B. (M.) 

AFYON KARAHİSAR 
Ali B. (Ank. İstik Mah. 
Reisi) 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. (M.) 

AKSARAY 
Besim Atalay B, 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B. (M.) 

ANKARA 
Gazi Mustafa Kemel Paşa 
(Reisicumhur) 
Hilmi B. 

ANTALYA 
Murat B. 
Rasih B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galib B. (Ank. 
İstik. Mah. Â.) 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Samih Rifat B. 

BİTLİS 
Muhittin,Nâmi B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

[Reye iştirak etmiyenler] 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

BOZOK 
Avni B. (Şark İstik. Mah. 
Â.) 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. (M.) 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. (M.) 

BURSA 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
İhsan B. (M.) 

ÇANKIRI 
Rifat B. 

ÇATALCA 
Şakir B, 

ÇORUM 
İsmet B. (M.) 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Necip AIi-B. (Ank. İstik. 
Mah. M. U.) 

DİYARBEKİR 
İbrahim Tâli B. (M.) 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. (M.) 
Hüseyin Rıfkı B. 

ERGANİ 
İhsan B. (M.) 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Halet B. (M.) 
Raif B. 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. (M.). 
Kılıç Ali B. (Anık. İstik. 
Mah. Â.) 

GİRESUN 
Hacim Muhitin B. (Şark 
İstik. Mah. Reisi) 
Tahir B. 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B, (M.) 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (t. A.) 
Nazmi B. (M.) 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. (M.) 
Behiç B. (V,) 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. (M.) 
Kâzım Karabek'ir Paşa 
Refet Paşa 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B. (M.) 
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Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (Şark 
İstik. Mah. M. U.) 
Ali Şuuri B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. (M.) 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B, (Şark İstik. 
Mah. A.) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
İbrahim B. 

İbrahim Süreyyat B. 
Mustafa B. 

KONYA 
Kâzım Hüsnü B. (M.) 
Mustafa Feyzi B. (M.) 
Naim Hjzım B. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Sahip B. (Şark İstik. 
Mah. Â.) 
Ali Sadi B. (M.) 

KÜTAHYA 
Nuri B. 
Recep B. 

MALATYA 
Bedir B. (M.) 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. (M.) 
Mehmet B. 

MARDİN 
Abdülgani B. (M.) 
Abdülrezzak B. 
Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 
Halit B. 

ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. (Ankara İstik Mah, 
Â.) 
Ekrem B. (M.) 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Abidin B. (M.) 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. (M.) 

SİİRT 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal Bt 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Rahmi B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 
Faik B. 

TOKAD 
Emin B. 
Kâmil B. (M.) 

TRABZON 
Hasan B. (V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. (M.) 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. (M.) 

URFA 
Yahya Kemal B. 

VAN 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 

t>9<ım ••*• 
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Posta Kanununun 12 nci maddesinin tedfli hakkındaki Kanunun netice! SaSm 
«Nisap yo&tu» 

AFYON KARAHİSAR 
İzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Aü-4tıza B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Ali Fuat Paşa 
Hilmi B. 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B, 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefiik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Mehmet Vasfı B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 

Âza adedi : 

Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 

Reddedenler : 

Müstenkifler : 
Münhaller : 

Reye iştirak etmiyenler : 

287 

126 

126 

0 

0 
2! 

159 

[Kabul edenler] 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 

' Ziya B. 
DENİZLİ 

Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

! ELÂZİZ 
!. Muhitin B. 
; Mustafa B. 

Naci B. 
i Süleyman B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

— ı: 

f ERTUĞRUL 
i Ahmet İffet B. 

Halil B. 
ERZİNCAN 

Abdülhak B, 
Sabit B. 

ERZURUM ! 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenanı B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nufi B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarik B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tabir B. 

GÜMÜŞANE 
! Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

1 İSTANBUL 
İhsan Paşa 

i Tevfik Kâmil B. 
İZMİR 

i Münir B. 

t3 -

KARESİ 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 
Mehmet Vehbi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmı B. 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Sabit B. 

KOCAELİ 
Saffet B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 

; Faik B. 
j Rağıp B. 

MALATYA 
| Dr. Hilmi B. 
1 Reşit B. • , 
1 MARAŞ 

Mithat B. 
MAİLDİN 

i Abdülrezzek ;B. 
İ Ali Rıza B. . 



MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 

Rıza B. 

Ata B. 

MUŞ 

NİĞDE 

ORDU 

Hamdi B. 

RİZE 
Esat B. 

İ : 98 13 . 5 

SARUHAN 

Dr. Saim B. 
Yaşar B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

. 1926 C : 1 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B, 
Mahmut B. 

ŞARKİ KAR AH IS AR 
Ali Sururi B. 
İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TOK AD 
Bekir Sami B. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 

[Münhaller] 

Kırşehir 
Maraş 

: 1 
: 1 

Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 

r URFA 
Ali B. 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

[Reye iştirak etmiyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. (M.) 
Zamir B. (M.) 

AFYON KARAHİSAR 
Ali B. (Ank. İstik. Mah. 
Reisi) 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. (M.) 
Sadık B. 

AKSARAY 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B. (M.) 

ANKARA 
Gazi Mustafa Kemal Paşa 
(Reisicumhur) 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Murat B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galib B. (Ank. 
Istk. Mah. Â.) 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Samih Rifat B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâfni B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B. (Şark İstik. Mah. 
Â.) 
Salih B, 
Süleyman Sırrı B. (M.) 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. (M.) 

BURSA 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avn'i Paşa (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Rifat B. (M.) 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmet B. (M.) 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. (Arık. İstik. 
Mah. M. (U.) 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. (M.) 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. -
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 

ERGANİ 
İhsan B. (M.) 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Dr Fikret B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZURUM 
Câzûn B. 
Halel B. (M.) 
Raif B. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzii B, 
Ferit B. (M.) 
Kılıç Ali B. (Anîk. lstik-
Mah. Â.) 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (JŞark 
İstik. Mah. Reisi) 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. (M.) 

İSPARTA 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL : 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. (M.) 
Ali Rıza B. (1. Â.) 
Behiç B. (V.) 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B, 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. (M.) 
Kâzım Karabekir Paşa 
Refet Paşa 
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İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B5 (V.) 
Kâmil B. (M.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saidçoğlu Şükrü B. 

KARESt 
Ahmet Süreyya B. (Şark 
istik. Mah. M. U.) 
Ali Şuuri B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
#mer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Necmettin B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 
ZeM B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. (M.) 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. (Şark is
tik. Mah. A.) 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
ibrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 

KONYA 
Kâzım Hüsnü B. (M.) 
Mustafa Feyzi B. (M.) 
Naim Hazım B. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Sahip B. (Şarik İstik. 
Mah. A.) 
Aü Sadi B. (M.) 

KÜTAHYA 
Nuri B, 
Recep B, 
Rıza B. 

MALATYA 
Bedir B. (M.) 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. (M.) 
Mehmet B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Nedp B. 

Yakup Kadri B. 
MENTEŞE 

Esat B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
llyas Sami B. 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B* 
Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RlZE 
Ali B. (Ankara istik Mah. 
A.) 
Ekrem B. (M.) 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Abidin B. (M.) 
Ethem B. (M.) 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. (M.) 

SİİRT 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Rahmi B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 
Faik B, 

TOKAD 
Emin B. 
Kâmil B. (M.) 

TRABZON 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. (M.) 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. (M.) 

URFA 
Yahya Kemal B. 

VAN 
Hakkı B. 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B, 
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Sıra Sayısı : 164 

POSTA KANUNUNUN 12 NCİ MADDESİNİN TA DİLİ HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN 
(1/938) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE POSTA TELGRAF ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 6/1747 

25 Nisan 1926 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Posta Kanununun 12 nci maddesinin tadili hak

kında Dahiliye Vekâletince tanzim edilen ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 6 Nisan 1926 tarihli içtimaında 
tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun 
lâyihası ile esbabı mucibe mazbatasının musaddak 
sureti takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade Duyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
Posta Kanununun 12 nci maddesine tevfikan ga

zeteler hariç olarak alelumum evrakı matbua paket
lerinin beher elli gram ve küsurundan iki kuruş üc
ret alınmaktadır ve bu ücret gerek naşirlerin ve gerek 
alâkadar halkın şikâyatını mucip olagelmekte ve fil
hakika evrakı matbua adadına dahil bulunan kitap
ların neşri maarif- hususundaki ehemmiyeti müessire-
lerine göre bu miktar şayanı istiksar bir derecede 
efzun bulunmaktadır. 

Esasen maddei mebhusa zeyli hükmüne tevfikan 
Maarif Vekâletince mekteplerde tedrisi kabul ve lis
tesi tevdi edilen kitapların beher elli gram ve küsur
dan elyevm bir kuruş ücret alınmakta ve 1924 sene
sinde münakit Stokholm Posta Mukavelenamei 
umumisinin 34 ncü maddesinin birinci fıkrasiyle Pos
ta idaratı umumiyesine mütekabiliyet esasına tevfi
kan evrakı matbua ücuratından yüzde elli tenzilât 
icrası salâhiyeti bahşedilmiştir. Mevzubahis kongrede 
bilcümle posta ücuratının tadili esnasında evrakı mat
bua ücuratımn tenziline karar verilmiş bulunmasına 
göre gerek maarifin memleketimizde inkişafını teshil 
ve gerek dahilî tarifemizi beynelmilel tarife ile tev-
zin eylemek üzere evrakı matbua paketlerinin beher 
elli gram ve küsurundan bir kuruş ücret ahzı husu
sunda isabeti kâmile bulunacağı maruzdur. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Posta ve Telgraf Encümeni 
Adet : 12 

10.5.1926 

Posta ve Telgraf Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Posta Kanununun (12) nci maddesinin tadili hak
kında Başvekâletten gelen esbabı mucibe i lâyihası En-
cümenimizcede varit ve musip görüldüğünden teklif 
aynen kabul edilmiştir. 

Yalınz kanuna serlevha ilâve edilmekle beraber 
âmâların istimaline mahsus paketlerin beher parçası 
ve beher ve beşyüz kuruş ve küsuru diye görülen 
ibare başka başka hükümleri muhtevi gibi, anlaşıl
makta ve halbuki makkat bu gibi paketlerin beş yüz 
gıram ve küsuruna matuf olmasına mebni mezkûr 
ibare «Âmâların istimaline mahsus matbua paketlerin 
beher beş yüz gıram ve küsuru için» tarzında tashih 
olunmuş ve evrakı matbua paketlerinden alınmakta 
olan iki kuruşun bir kuruşa tenzili cihetine gidildiğin
den dolayı maddenin aslında mevcut olan son fık
raya lüzum kalmadığından bu da tayyedilmiş olmak
la Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Posta ve Telgraf M 
Encümeni Reisi namına 

Trabzon 
Abdullah 

Kâtip 
Giresun 

Ali Şevket 

Âza 

Mustafa 

Âza 
Hilmi 

(azbata Muh 

Âza 
Elaziz 

Mustafa 

Âza 
Giresun 
Tahir 
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Hükümetin Teklifi 
Kanun 

Madde 1. — Bir nama gönderilecek ceraitle lâe-
kal Uç ayda bir defa intişar eden her nevi risaili her 
nevi risaili mevkutenin ilâveleri de dahil olduğu hal
de beher elli gıram ve küsurundan on para vesair ev
rakı matbua paketlerinin beher elli gıram ve küsurun
dan bir kuruş ve mesalihe dair evrak paketleriyle eş
yayı ticariye numunelerinin keza beher elli gıram ve 
küsurundan iki kuruş ücret alınır. 

Ancak, mesalihe dair evrak paketleri ile eşyayı 
ticariye numuneleri ücuratı hiç bir zaman beş kuruş
tan dun olamaz. Âmâların istimaline mahsus matbua 
paketlerinin beher parçası ve beher beşyüz gıram ve 
küsuru için istisnaen bir kuruş alınır. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 3. — Bu kanunun icrasına Dahiliye Veki
li memurdur. 

6 Nisan 1926 

Başvekil 
tsmet 

Müdafâa! Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Bey 

(İmzada bulunmadı) 

Nafia Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Adlîye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Bey 

(imzada bulunmadı) 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Posta ve Telgraf Encümeninin Tadili 
26 Teşrinisani 1339 tarihli Posta Kanununun 12 nci 

maddesinin tadiline dair Kanun 
Birinci madde 26 Teşrinisani 1339 tarihli Posta 

Kanunun (12) nci maddesi berveçhiati tadiil edilmiş
tir: 

Madde 12. — Bir nama gönderilecek cerait ille 
laeka! Uç ayda bir defa intişar eden her nevi risaili 
mevkutenin ilaveleri de dahil olduğu halde beher 
elli gram ve küsurundan on para vesair evrakı mat
bua paketlerimin beher elli gıram ve küsurundan bir 
kuruş ve mesalihe dair evrak paketleriyle eşyayı ti
cariye numunelerinin keza beher elli gıram ve kü
surundan iki kuruş ücret alınır. Ancak mesalihe 
dair evrak paketleriyle eşyayı ticariyle numuneleri 
ücuratı hiçbir zaman beş kuruştan dun olamaz. 
Âmâların istimaline mahsus matbua paketlerinin be
her beşyüz gıram ve küsuru içlin istisnaen bir kuruş 
alınır. 

İkinci madde — Bu kanun neşritarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü madde — Bu kanun ahkâmı icraya Da
hiliye Vekili memurdur. 

«Tadili teklif olunan (12) nci madde» 
Madde 12. — Bir nama gönderilecek cerait ile 

laeka] üç ayda bir defa intişar eden her nevi ve risaili 
mevkutenin ilaveleri de dahil olduğu halde beher elli 
gıram ve küsurundan on para vesair evrakı matbua 
paketlerinin beher elli gıram ve küsurundan iki ku
ruş ve mesaine dair evrak paketleriyle eşyayı tica
riye numunelerinin keza beher eBK gıram ve küsurun
dan iki kuruş ücret alınır. Ancak mesalihe dair ev
rak paketleriyle eşyayı ticariye numuneleri ücuratı 
hiçbir zaman beş kuruştan dun olamaz. Âmâların 
istimaline mahsus matbua paketlerinin beher parça
sı ve beher beşyüz gınam ve küsuru için istisnaen 
bir kuruş alınır. Maarif ve Seriye VekâkÜerince 
mekteplerde ve medreselerde tedrisi kabul ve listesi 
Posta ve Telgraf Miidiriyeti Umumiyesine tevdi edi
len kitapların beher eli gıram ve küsurundan bir 
kuruş posta ücreti istiyfa olunur, 

*>••<* 
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UMURU ZİRAİYENİN ISLAHI İÇİN BİR 2 
BAŞVEKÂLETTEN GELEN <l/642) NUM 

ENCÜMENİ 

Türküye 
Cumhuriyeti Başvekâlet 2.3.1341 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/1121 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celitesrine 
Umuru Ziraiyenin ıslahı için bir Ziraat Meclisi 

ÂH» teşkiline mütedair Ziraat Vekâleti Celüesinoe 
tanzim olunan ve İcra Vekilleri Heyetinin 19.2.1341 
tarihli içtimaında tedettezekkür Meclisi ÂKye arzı ta
karrür eden lâyihai kanuniye ve esbabı mucibe maz
batası lef fen takdim kılınmıştır. Mctktezasımn ifa 
ve neticesinin inhasına müsaade Duyurulmasını rica 
eylerim efendini. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
Teşkilâtı arziye ve ahvali ikKmesi itibariyle neba

tatı mütenevvianın zer ve garsına müsait olan Türki
ye tam manası ile bir ziraat memleketi olması ve mil
letimizin yüzde sekseninin de erbabı ziraatı teşkil 
eylemesi hasabiyle iktisadiyatıımzm yükselmesi için 
evvel emirde onun istinatgahı olan ziraat ve şuabatı 
ziraiyenin tarakki ve taafi çarelerini aramak ve ona 
kaban asriye ve tarakkiyatı mütevaJiyeye nazaran 
veçheler vermek kadar tabiî bir şey olamaz. Mille
tin iktisadiyat ve dolayısiyle mevcudiyetine taalluk 
eden ve şuabatı müteadid eti muhteEfeye ayrılmakla 
beraber her bir şubesi de ciddî nümarase ve malu
matı ameliye ile memzuç, ihtisası vakte arzı ütikar 
eyleyen ziraat gibi bir meslekten matlup gayeye vu
sul için bittabi her şubenin ihtiyacan hazma ve müs-
takbelesini amelî ve fennî noktai nazardan bütün ni
celiği ile tetkik ve tetebbu ve tespit eden ve icabında 
ve tam zamanında tadilâta uğratabilmek üzere ih-
tiyacatı memleket ile beraber terakkiyatı ziraiyeyi 
takip eyliyen sahibi ihtisas ve mücerrep bir heyeti 
müşaverenin vücudu iktiza ederken elyevm ziraatinî 
ilerletmiş ve dolayısiyle iktisadiyatını takviye ile refah 
ve saadetle nail olmuş olan milletlerde terakkiyatı 
hazıralarını ancak (ziraat meclisi veya akademisi) de
nilen anifülarz heyeti mütehassısa ite takviye edil
miş ziraat idarelerine medyundurlar. Usuü cedMei 
ziraatm memba veya sahayı intişarı olan ve türlü 

İRAAT MECLİSİ ÂLİSİ TEŞKİLİNE DAİR 
ARALI KANUN LÂYİHASI VE ZİRAAT 
MAZBATASI 

I laboratuvar ve müessesah zirajyei feımiyeye malik 
olan memleketlerde görülen bu ihtiyacın bizde evfe-
viyefle ihdası İktiza ederken, şimdiye kadar ihmal 
«fflmesî yüzüudeudİrkl aiyasM zfcafyeanizde de ne 

t bir program ve ne de bf£ istikrar göYübnemekte ve 
I tamun neticesi olarak da yapngftmzla yapmak istedi-
I ğimiz işin neden ibaret ve ihtiyacatı memlekete ta

vaftık ve mutabakat edip etmeyeceği ekseriya evvel» 
ceden kestiraememektedfr. Memleketin yegâne isti
natgahı olan ve bütün itotisad ŷatmı onan ıslahat te-
ceddüdatı ile alâkadar gören Ziraat Vekâleti bugünkü 
vaziyetten kurtularak terakkii ziraat emrinde bizaJ 
olunan mesailin ratfi ve semeredar olabilmesini te
min eylemek üzere bizde de bîr Ziraat Meclisi Âlisi 
teşküB lüzumuna tamamen kanidir. Ziraat Vekâle
tinin bir heyeti müşaveresi olacak olan Ziraat Meclisi 
Âlisinin kabulü memleketinizin her gün muntazır 
olduğu ıslahat ve teeeddüdatı ziraiyeMn en esashsını 
teşkil edecektir. 

| Ziraat Encümeni Mazbatası 
Türkiye 

Büyük Millet MecM 
Ziraat Encümeni 

Karar : 16 

Riyaseti CeKleye 
Ziraaümızm süratle terakki ve inkişafı için her 

şeyden evvel tevessül olunacak çare vaziyeti haki
kiye! türabiye ve ikEmiyemizte kuva ve menabiî ta
biîye ve ziraiyemizin bilinmesidir. Terakki ve te
feyyüzünü istediğimiz nedir? Bunun hakkında fen-

I nî ve esaslı malumat olmadıkça müşahedettı basiteye 
istinaden mechulât üzerine yüıitmemn müsmir ve 
devamlı netayiç veraıriyeceğı bedihîdir. Nitekim 
uzun senelerden beri tarakkü ziraat namına sarf olu
nan para ve icra olunan teşkilât ve tesisattan matlup 
semerenin elde edilememesi vücudu ziraat üzerinde 
kati ve fennî bir teşhis yapılamamasından mümbais-
tir. 

Binaenaleyh ziraat isinde bu kuvvetli temeli kur
mağa çalışmalıyız. Aksi halde program, program 
diye senelerden beri her münevverin virdizebanı olan 
esasm devamlı bir hayata mazhariyeti yine mümkün 
olanuyacaktır. Tabiîdir ki bu fennî tetkik ve ilmî 
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müşahede az çok uzunca zaman ister. Bu zamana 
gelinceye kadar hiç olmazsa mevcut tetkikata ve ra
porlara ve memlekette mevcut blumum mütehassıs
ların malûmatına İstinat ederek bir neticeyi muvak-
kataya varmak zaruretindeyiz. 

Bir taraftan bütün vatanı ilim ve fen gözüyle tet
kike devam eder ve misakı ziraîmizin anahatlarmı 
çizmeğe çalışırken, diğer taraftan mevcut varlıktan 
azamî feyzi iktitaf için en salâhiyattar zevaıtm içtimai 
ile muvakkat mahiyette bir program tespiti de sene
lerden beri devam eden keşmekeşe nihayet vermek 
ve muayyen ve müspet yollarda yürüyebilmek için 
yegâne çaredir. 

İşte bu emıniyenin husulü içlin Ziraat Vekâleti ta
rafından gönderilen lâyihai kamıniyeyi Ziraat Müdirü 
Umumîsinin huzunıyle Encümenimiz tetkik etmiş 
ve esas itibariyle çok muvafık bulmuş ve cüzî ta
dilât ile heyeti umumiyeye arz eylemiştir. 

Ziraat Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Edirne İzmir 
Faik Mustafa Rahmi 
Kâtip Âza 

Mardin Ertuğru! 
Ahmet İffet 

Âza Âza 
Bolu Zonguldak 

Şükrü Yusuf Ziya 
Âza 

İsmail Kemal 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Kanun lâyihası 

Madde 1. — İşbu kanunun tarifatı dairesinde 
bir Ziraat Meclisi Âlisi teşkil olunmuştur. 

Madde 2. — Ziraat Meclisi Âlisi, ziraat prog
ramlarım tanzim, menatııkı Ziraiyeyi ikimi ve kabili
yeti arziyeye göre tefrik, ziraat ve şuabatı ziraıiye-
nin terakki ve inkişafına müteallik hususatı tayin, 
mahsulâtı arziye ve hayvaniye ve eşcarm ıslah, te
kâmül, tezayüt ve tekessürü esbabını teemmül ve teş
kilât, tesisatı ziraiye ve ziraat odaları küşadı ile 
vazifelerini tanzim ve sergiler, müsabakalar küşadiy-
le mükâfat ve sergi ve madalya ve plâkları tevzi ve 
bilumum ziraat mektepleri programlarının tetkiki 
ite menatıkı ziraiyeyi tespit ve bilcümle umur ve teş-
vîkatı ziraiye ve iktisadîye İle iştigal, rüsum ve te
kâlif tarifelerine ait projeleri ihzar ve vekâletten 
tevdi edilecek evrak üzerine beyanı mütalâa eyler. 

Madde 3. — Ziraat Meclisi ÂIMnin mukarreratı 
Vekâletin tasvibinden sonra muameleye vaz ediEr. 

Madde 4. — Ziraat Meclisi Âlisi azaları dört kı
sımdan müteşekkildir. 

Azayı asiye, 
Azayı mansube, 
Azayı müntahibe, 
Azayı muhabere, 
Azayı Asliye : 
Büyük Milelt Meclisi Ziraat Encümeni Relisi 
Büyük Millet Meclisi Ziraat Encümeni Raportörü 
Ziraat Müdiri Umumisi 
Baytar Müdiri Umumisi 
Orman Müdiri Umumisi 
Ticaret Vekâleti Ticaret Müdiri Umumisi 

Maliye Vekâleti Varidat Müdiri Umumisi 
Nafıa Vekâleti Turuku Muabir Müdiri Umumisi 
Nafıa Vekâleti Demiryollar Müdiri Umumisi 
Nafıa Vekâleti (Su İşlerini idare eden Daire Mü

diri) 
Roma Beynelmilel Ziraat Enstitüsü Türkiye Mu

rahhası 
Ziraat Bankası Meclisi İdare Azasından bir zat 
Ziraat Bankası Müdiri Umumisi 
Halkalı Ziraat Mektebi AKsti Müdürü 
Orman Mektebi Alisi Müdürü 
Baytar Mektebi Alisi Müdiri 
Mansup aza: 

Ziraat Müdiri Umumiliği veya müfettişi umumî
liği yapmış zevattan Veyahut mıntıka Baş müdüriyet
lerinde bulunmuş olan mücerreb zevattan Uç aza Zi
raat Vekâletince intihap ve tasdiki âliye arz oluna
rak tayin edilir. 

Azayı Müntahibe : 
Ziraat Müfettişi Umumilerinden bir zat 
Orman Müfettişi umumilerinden bir zat 
Baytar Müfettişi umumilerinden bir zat 
Ziraat Mektebi Âlisi müderrislerinden bir zat 
Orman Mektebi Âlisi Müderrislerinden bir zat 
Baytar Mektebi Âlisi müderrislerinden bir zat 

Ziraat Cemiyeti veyahut Ziraat Birlikleri aza
sından (Adedi vekâletin takdirine mulıavveMir.) 

Ankara Zirat Odası azasından bir zat 
Ankara Ticaret Odası azasından bir zat 
Vilâyat Ziraat Odaları azalarından beş zat. 
Çiftlik ashabından ve bilfiil ziraatle müştagil ze

vattan beş aza 
Sanayii ziraiye ile müştagil zevattan iki aza 
Alâtı ziraiye ile müştagil zevattan İM aza 
Hayvanat ıslah ve teksiri ile müştagil zevattan 

üç aza 
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Ormancılıkla müştagil zevattan iki aza 

Azayı Muhabere : 
Bilumum ziraat odaları 

Amelî veya nazarî bîr surette ziraat ve şuabatı 
ziraâyeyi muhteKfede sahibi ihtisas zevat, hayvanat 
ıslah ve teksirinde ihtisası butunan zevat 

Fennî usullerle çiftine idare eden zevat 
Ormancılıkta ihtisası bulunan zevat 

Berveçhibafla evsafı haiz ecnebüer dahi azayı 
muhabere meyanma ithal edilebilir. 

Madde 5. — Azayı müntahibede memur olan kıs
mı encümeni müdiranın tensip ve vekâletin tasdikiy
le, serbest meslek erbabından olan zevat da azayı 
asfiyenün intihap ve vekâletin tasdiki ile tayin olunur. 

Madde 6. — Azayı muntahibe ve muhabere üç 
sene müddetle İntihap ve kabul olunur. Ye yeniden 
intihapları da caizdir. Vefat vukuunda veya terki 
meslek eyledikleri halde, onun yerine intihap olu
nan aza baMyei müddeti ikmal eder. 

Madde 7. — Nısfım mansup aza teşkil etmek şar-
tiyle ve reyi hafi ile tefrik olunacak zevattan müte
şekkil daimî bir komisyon bulunur. Bu komisyon Zi
raat Meclisi Âtisinin mukarreratını takip ve Vekâ
letten tevdi edilecek bilcümle vazaifi tetkik ile mu
vazzaftır. 

Madde 8. — Ziraat Meclisi Âlisi, reyi hafi ile iki 
reisi sani intihap eder ve senede iki defa içtima eyler. 
Bundan- gayrı Ziraat Vekili lüzum gördükçe meclisi 
içtimaa davet edebilir. 

Madde 9. — Meclisin tarzı müzakeresine, kısım 
veya. şubelere inkısamına ve usulü idaresine dair ay
rıca bir talimatname tanzim olunur. 

Madde 10. — Meclisin içtimaa davetinde hariçten 
gelecek olan azanın masarifi rahiye ve zaruriyeleri 
Ziraat Vekâleti bütçesinden tesviye edildiği gibi, içti-
malarda hazır bulunan, mansup azanın gayrı, bil
cümle azaya Ziraat Vekâletince takdir edilecek mik
tara göre hakkı huzur ita olunur. 

Madde 11. — Heyeti Veküece lüzum görüldüğü 
takdirde mühim addedilecek mesaili iktisadiyenin tet
kiki zımnında, ruznamesi ve reisi evveli Heyeti Veki-
lece tayin edilmek, umuru iktisadiye ve maliyede mü
tehassıs olan zevat da ilâveten iştirak ettirilmek şartı 
ile Ziraat Meclisi Âlisi ile Ticaret Meclisi Âlisi bir 
kongre halinde içtima edebilir. 

Madde 12. — Ziraat Meclisi Âlisinin müzakerat 
zabıtları aynen neşredileceği gibi ayrıcam mecmua ha
linde de neşrolunur. 29 . 2 . 1341 

Başvekil ve Müdafaai j 
Milliye Vekili Adliye Vekili 

AU Fethi Mahmut Esat 
Bahriye Vekili Dahiliye Vekili 

İhsan M.Cemil 
Hariciye Vekili Maliye Vekili 

Şükrü Kaya Mustafa Abdülhalik 
Maarif Vekili Nafıa Vekili 

Saraçoğlu Şükrü Feyzi 
Ziraat Vekili Ticaret Vekili 
Hasan Fehmi Ali {Cenani 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 
Bulunmadı 

Zkaat Encümeninin Tadili 
Ziraat Meclisi Âlisi Teşkiline Ehıir Kanun 

Madde 1. — Ziraat Meclisi Âlisi azayı asliye, aza
yı mansube, azayı muntahibe ye azayı muhabereden 
ibaret olmak üzere dört kısandan müteşekkildir. 

A) Azayı asliye (Büyük Millet Meclisi Ziraat En
cümeni Reisimle mazbata Muharriri, Ziraat Vekâleti 
Ziraat, Baytar, Orman» Ticaret Vekâleti, Ticaret, Ma
liye Vekâleti Varidat ve Nafıa Vekâleti Demiryollar, 
Turuku Muabir ve Nafıa Müdiri Uminnileriyle Ro
ma Bevnelmüel Ziraat Müessesesi Türkiye Murahha
sı Ziraat Bankası Müdiri Umumisi ile Meclisi İdare 
azasından bir zat ve Ziraat, Orman, Baytar mekâtibi 
âliyesi müdürleridir. 

fi) Azayı mansube, Ziraat Müdiri Umumiliği ve
ya müfettişi ummuitiği yapmış veyahut mıntıka Zi
raat Başmüdiriyetlerinde bulunmuş Uç zattan ibaret
tir. 

C) Azayı muntahibe, Ziraat, Orman, Baytar mü
fettişi umumîlerinden, Ziraat, Orman, Baytar mekâ
tibi âliyesi nHİdermlerinden birer, muhtelif ziraat 
mıntıkaları ziraat odaları azasından on, muhtelif zi
raat mıntıkaları çiftlik ashabından ve bilfiil ziraatle 
müstakil zevattan beş, sanayi ziraiye ve alâtı ziraiye 
ile müştagU zevat veya şirketlerden ikişer ve hayva
nat ıslah ve teksîriyle ormancıhkla müştakü zevattan 
üçer kişiden ibarettir. 

D) Azayı muhabere bilumum ziraat odalariyle 
amelî veya nazarî bir surette Ziraat vei muhtelif şua
batı ziraiyede hayvanat ıslah ve teksirinde ve orman
cılıkta ihtisas sahibi bulunan zevat ile bu evsafı hak 
ecnebiler ve fennî usullerle çiftlik idare eden çiftçi
lerdir. 
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Madde 2. — Azayı müntahibeden memur olanlar 
encümeni mudiranm tensibi, serbest meslek erbabın
dan olanlar da azayı asliyenin intibaı ve vekâletin 
tasdiki ile tayin olunur. 

Azayı mansube Ziraat Vekâletince intihap ye 
Reisicumhurun tasdiki ile tayin olunur. Ziraat oda
larından maada olan azayı muhabere, azayı asliyeden 
laekal iki zatın veyahut doğrudan doğruya Ziraat Ve
kâletinin teklifi ile azayı asliye tarafından intihap ve 
kabul olunur. 

Madde 3. — Azayı müntahibe ve muhabere üç 
sene için intihap olunur. Müddetin hitamında azayı 
sabıkanın tekrar intihabı caizdir. Vefat vukuunda ve
ya terki meslek edildiği takdirde yerlerine intihap olu
nan aza bakiyei müddeti ikmal eder. 

Madde 4. — Nısfım mansup aza teşkil etmek şar
tı ile meclis heyeti umumiyesince reyi hafi ile tefrik 
olunacak zevattan müteşekkil bir daimî encümen 
bulunur. Bu Encümen Ziraat Meclisi Âlisinin mukar-
rerat&nı takip ve vekfitetten tevdi edilecek bilcümle 
hususatı tetkik ile muvazzaftır. 

Encümen içtimalannda vazifei riyaset aza tarafın
dan mUnavebeten icra olunur. 

Madde 5. — Ziraat Meclisi Âlisinin reisievvefi 
ziraat vekilidir. Meclis içtima edince reyi hafi ile iki 
reisisani intihap eder. Meclis senede bir defa içtima 
eder. Müddeti içtima bir aydır. Ziraat Vekili lüzum 
görürse müddeti içtimai on beş gün daha temdit ede
bilir. 

Madde 6. — Ziraat Meclisi Âlisi bilumum ziraat 
programlarım tanzim, menatıkı ziraiyeyi iklim ve ka
biliyeti arziyeye göre tefrik, ziraat ve şuabatı ziraiye-
ntn terakki ve inkişafına müteallik hususatı tayin, 

mahsulatı arziye ve hayvaniye ve eşcarın ıslah ve te
kâmül, tezayüt ve teksiri ve emraz ve haşarattan vi
kayesi esbabını teemmül ve teşkilât ve tesisatı zirai
yeyi tanzim sergiler, müsabakalar küşadı ile mükâ
fat ve sergi madalya ve plâktan tevzi ve ziraat prog
ramlarının tetkiki ile bunlara ait menatıkı ziraiyeyi 
tespit ve bilcümle umur ve teşvikatı ziraiye ve iktisa
diye ile iştigal ve rüsum ve tekâlif tarifelerine ait pro
jeleri ve kavanîni ziraiyeyi tetkik ve ihzar ile devle
tin siyaseti ziraiyesini tetkik ve vekâletten tevdi edi
lecek veya hariçten gelecek evrak ve raporlar üzerine 
beyanı mütalâa eyler. 

Madde 7. — Meclisin içtimaa davetinde hariçten 
gelecek olan azanın yol paraları ve zaruri masraf
tan ziraat vekâleti bütçesinden tesviye edilir. tçrinıa-
larda hazır bulunan mansup azanın gayrı bilcümle 
azaya Ziraat Vekâletince takdir edilecek miktara gö
re hakkı huzur verilir. 

Mansup azanın beherine şehri (7 500) kuruş maaşı 
asli verilir. 

Madde 8. — Meclisrn tarzı müzakeresine, şubele
re inkisamına ve usulü idaresine dair Ziraat Vekâ
letince bir talimatname tanzim olunur. 

Meclisin müzakerat zabıtları aynen ve mukarre-
ratı ayrıca mecmua halinde neşrolunur. 

Madde 9. — Azayı muhabere olarak kabul edi
len, zevattan maksat ve gaye haricinde hareketleri 
sabit olanlarının daimî encümen karariyle sıfatı res-
miyesi ilga olunur. 

Madde 10. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 11. — îşbu kanunun icrasına İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

* ^t>m«> 



7 — 

Sıra Numarası : 166 

ZİRAAT ODALARI TEŞKİLİNE VE BUNDAN EVVELKİ NİZAMNAMENİN FESHİNE; DAİR BAŞ
VEKÂLETTEN GELEN (1/645) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBA

TASI. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyetİ 
6/1195 

2 t 3 a 1341 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Ziraat Odalan teşkiline ve bundan evvelki nizam

namenin feshine dair Ziraat Vekâleti Celilesince tan
zim kılman ve İcra Vekilleri Heyetinin 1 . 3 . 1341 
tarihti Içtimamda ledettezekkür Meclisi Âliye arzı 
takarrür eden lâyihai kanuniye ve esbabı mucibe 
mazbatası leffen takdim kılınmıştır. 

Muktezasının ifa ve neticesinin imhasına müsaa
de Duyurulmasını rica eylerim efendim. 

Baş'ekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Memleketimizde, İslahatı ziraiye emrindeki teşeb-

büsat meyanında «ziraat odalan» mn faal ve müfit 
bir hale ifrağı bir mevkii mahsus işgal eder. Hali 
hazırda, vilâyette müteşekkil ziraat odaları, uhteleri-
ne mevdu vazaifi ifa edememekte ve tarakkii ziraate 
faydalı olmaktan pek uzak bulunmaktadırlar ki bu 
husustaki ademi muvaffakiyet, elyevm mevkii tatbik
te bulunan ziraat odalan nizamnamesinin, ihtiyacatı 
hazırayı tatmin kabiliyetini haiz bulunmamasından 
vazaif ve faaliyetlerin tanzim edilmemiş olmakla be
raber oda azasına halikı huzur olarak bir ücret ve
rilmemiş olması hasabiyle bu bapta vazaifi mühim-
menin kendilerince bir angarya talakkf edilmekte ol
masından ileri gelmektedir. Avrupada, Ziraat Odaları 
teşkilâtına büyük bir ehemmiyet atfedilmekte ve ta
rakkii ziraat hususunda bu müesseselerden azamî de
recede istifade temin olunmaktadır. Binaenaleyh biz
de (lafzımurat) kabilinden addolunan ve taalii ziraat 
namına fiiliyat sahasında bir eser vücuda getirmek 
kudretini haiz olmayan ziraat odaianm faal bir mü
essese şekline ifrağ etmek bugünün en mühim vaza-
ifindendir. Memleketimizde usulü cedidei ziraatın ne
şir ve tamimi emri mühimminin münhasıran hükü
mete tahmil edilerek halkın kıymetti yardımlanndan 
istifade çarelerinin aramlmamasıdır ki vaziyeti zirai-
yemizin salaha doğru gitmesinde hem betaat ve hem 
de suubet tevlit eylemektedir, 

Ziraat Vekâletinin veya mahalli hükümetin ziraî 
teşkilâta halkın aynı gayeyi takip eden teşkilâtlarla 
yardımı ve hafisin bu husustaki mesaîsine mütekabi-
len muavenet temini iktiza eder ki, bunların şimdiye 
kadar yapılmaması dolayısiyle sarf edilen. mesaî arzu 
kılman derece ve vüsatta netice kesbedememiştir. 

Avrupa memaliki mütemeddinesi hali hazırdaki 
terakki ve inkişafı zirailerini bu mesaü müşterekeye 
medyundurlar. Ziraat odalannın teşkilâtı hazırası bu 
esaslar dahilinde ıslah edildikten sonra mezkûr oda
ların tesisinde maksut olan gayeye vüsuHçin faaliyet
lerini tanzim etmek ve onlara tarakkiyatı ziraiye sa
ltasında bir veçhe vermek meseieî mühiimmesi gelir. 
Ziraat odaianm çiftçiler arasında bütün manası ile 
bir cemiyet hayatı uyandırmak, ziraî Kooperatifler, 
sendikalar, itiban ziraî birlikleri teşkilini teşvik ve bu 
sayede fennî çiftlikler idaresi ve dolayısiyle büzur ve 
nebatatın ıslahı emri mühimminin teminiyle vazife-
dar kılmanın' fevajt ve muhassenatı adidesi varestei 
arzı izahtır. 

Ziraî konferanslar vermek, gece dersleri açmak 
gibi maarifi ziraiyenin neşri tamimine Ziraat odala
rının yardım etmesi şüphesizdir ki gerek vekâlet ve 
gerekse mahalli hükümet için pek kıymettar bir mü-
zaharct teşkil eyliyecektir. Ancılık, sütçülük, böcek
çilik, tavukçuluk, gtityağcüık, bağcılık vesaire gibi şü-
abatı ziraiyenin esbabı tarakki ve inkişafının temini
ni ancak tevliyat ve tatbikat ve fennen yapılan ame
liyat netayjcinin bilamel erbabı zürraa iraesiyle müm
kün olabileceği ve bu hususann fertlerin daire i ikti
darları hâricinde ve ancak hükümet ve^a heyetlerin 
deruhte edebilecekleri varestei arz ve beyan olmakla 
Ziraat Odalannın bağ, bahçe, fidanlık, mütenevvi 
imalâthaneler ve tamirhaneler gibi tesisata malik bu-
nınmalan ve bu suretle görerek ve halka rehberlikte 
yardım eylemeleri pek ziyade sayam istifade olacak
tır. Ziraat Odalannın şu tarzdaki faaliyeti ameliyele
rini idame ve sekteden vikaye için azabım velevki 
cüzî olsun bir miktar aidat vermeleri iktiza eyliye
cektir. Tedarik edilecek para ne kadar fazla olursa o 
nisbette teşebbüsatı ziraiyede bulunulacağından koşu 
ve müsabakalardan da bir miktar hisse verilmesi ve 
şayet idare olunan müessesat vesair teberruat dola-
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yısiyle elde edilecek mebalıiğle beraber işbu aidat ve
saire hasılatı kifayet etmezse açıklarım kapamak üze
re Ziraat Vekâleti bütçesine ciro etmek ve başlangıç 
olmak üzere de masarif i tesisiyeye mukabil ve bir de
faya mahsus bulunmak şartı ile odalara ayrıca mik
tarı kâfi tahsisat vermek lâzımdır. Bu hususta hükü
metçe sarfcdilecek mebaMğin tamamiyle mahalline 
masruf ve menafii memlekete hadim olacağı azadei 
iştibahtır. 

Ziraat Encümeni Mazbatası 
Türkiye 

Büyük Millet Meclisi 15 . 4 . 1341 
Zfraat Encümeni 

Adet 
Karar : 21 

Riyaseti Celileye 
Ziraat Odaları teşkiline ve bundan evvelki nizam

namenin feshine dair olan lâyihai kanuniye encüme
nimizde Ziraat Müdiri Umumisi huzuru ile tetkik 
olundu. Mevcut nizamnamenin ihtiyaca ademi kifa
yeti ve Ziraat Odalarının tarakkii ziraatte pek mües
sir birer mevcudiyet oldukları hakkındaki hükümet 
esbabı mucibesi delâili muknia ve kâfiyeyi muhtevi 
olduğundan bu mevzuda iradı kelamdan sarfmazarla 
maddelere aid tadilât esbabı mucibesinı arz eyüyo-
ruz. 

Birinci madde Ziraat Odalarının da Ticaret Oda
ları gibi şahsiyeti hükmiyeyi haiz olması esasına gö
re tadil olunmuştur. Böyle bir sıfat izaf ve salâhi
yet ita edilmedikçe Ziraat Odalarının hayatı ziraati-
mizde müfit birer uzviyet olamıyacaklan kanaatin
deyiz. 

İkinci ve Üçüncü maddelerde tamamen tadil olun
du. Zürraın menfaatleri kendilerini bihakkın temsil 
edebilenler tarafından temin olunabilir. Köylüler, bir 
çok hukuku haiz olan Heyeti İhtiyariyelerini nasıl 
bizzat intihap hakkına malik iseler kendilerinin bir 
mercii meslekîsi bulunan Ziraat Odaları Heyetini in
tihap etmek salâhiyetini evleviyetle haiz bulunmalı
dırlar. Odalar teşkilâtı halktan ve çiftçiden kuvvet 
almaz ve onların arası ile teşekkül eylemezse o mu
hit zürraı için tabiî bir mevcudiyet, bir uzviyeti mü
fide olamaz. 

Çünki tesir kudreti yoktur. Sunufu içtimaiye için* 
de mesleğin icabatından olarak toplu yaşıyamıyan ve 
daima köylerde çiftliklerde müteferrik bir hayat ge
çiren köylüler ve çiftçiler hak ve menfaatlerini en az 
elde edenlerdir. Bunlar içinde de içtimaî varlıkları 

doğuracak şerait ve esbabı hayatiyeyi ihzar etmek 
yalnız zürraın değil umum efradı milletin menafii 
icabmdandır. Onun için kaza veya vilâyet Ziraat Oda
ları intihabında hükümetin teklifi veçhile belediye ve 
Ticaret Odalariyle Encümeni Vilâyete verilen salâhi
yeti intihabiye kabul edilmeyerek tarakki ve inkişaf -
lariyle alâkadar oldukları çiftçilerin bizzat kendileri 
tarafından intihap edilmeleri esası vaz olunmuştur. 

Odaların vazaifi ile varidatına ait maddelerde kıs
men tadil ve tevsi olunarak idamei hayat ve faaliyet
leri imkânı tehiye olunmuştur. Şimdiye kadar varlık
larını gösterememiş ve zürraa amelî ve esaslı fayda
ları görülememiş olan Ziraat Odalarının mütekaddim 
lâyihai kanuniye ile salâhiyetleri tevsi ve faaliyetlerin 
esbabı ihzar olunduğu için memleket ziraatinde nafi 
birer uzuv olacakları ümit ve Heyeti Umumiyenin 
nazarı tasvibine arz olunur. 

Ziraat Encümeni Reisi 
Namına Mazbata Muharriri 

îzmir İzmrr 
Mustafa Rahmi Mustafa Rahmi 

Kâtip Aza 
Mardin Kâzım 
Necip 

Aza Aza 
Aza 

Zonguldak 
Yusuf Ziya 

Hükümetin Teklifi 
Ziraat Odalarının sureti teşekkül ve vazaifi hakkında 

Kanun 
I* Manafii ziraiyeye hizmet etmek üzere vilâyet, 

kaza ve lüzum görülen nahiye merkezlerinde işbu 
kanun mucibince bir Ziraat Odası Teşkil edilecektir. 

2. Ziraat Odalan azayı faale ve gayri faaleden 
ve azayı faale de azayı tabiiye ve müntahibe olmak 
üzere ikişer kısımdan terekküp eder. Azayı tabiiye 
mahallî Ziraat, Orman ve Baytar Müdür veya me
murlarından, azayı müntahibe de Vilâyet Encümen
leri, Belediye ve Ticaret Odaları azalarından birer, 
Meclisi Unıumii vilâyet ve kaza meclisi idareleriyle 
nahiye meclisleri tarafından müntehap beş ilâ on aza
dan terekküp eder. Müntehap azalardan muvazzaf 
bulunanlar kendi daireleri tarafından, hariçten olan
lar ise Meclisi Umumîi Vilâyet veya Kaza veya na
hiye meclisleri ekseriyeti arası tte reyi hafi ile inti
hap olunurlar. 
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3. Müntehap azanın Türkiye Cumhuriyeti teba
amdan bulunması ve yirmi beş yaşından dun olma
ması ve ziraat ve şuabatı ziraiyede ihtisas sahibi ve
ya bilfiil ziraat ve şuabatı ziraiye veya hayvanat bes
lemekle müştegil zevattan bulunması ve suiahval ile 
meştehir veya cinayetle mahkûm bulunmamış olması 
şarttır. 

4. Bilumum çiftçi, sebze veya meyvâ bahçıvanla
rı ve bağcılarla sütçülük, konservecilik, tavukçuluk, 
artçılık, İpekçilik, giilyağcıhk, şarabcılık gibi sanayii 
ziraiye İle müştegil zevatla, hayvan besleyici ve or
mancılar Ziraat Odalarının gayri faal azasını teşkil 
ederler. 

5. Faal azanın müddeti devamı dört sene olup, 
nısfı iki senede bir kere tebdil olunur, tik defa teb
dil olunacak âza kura ile çikanlıp ondan sonraki se
nelerde müddeti kanuniyesini ikmal edenler azaiığı 
terk ederler. Azalıktan istifa veya vefat veyahut da 
altıncı madde mucibince iıihÜal vukuunda yerine di
ğeri usûlü dairesinde intihap olunur. Ve bu azamn 
müddeti selefinin bâkiyei müddetinden ibarettir. 

6. Ziraat odaları faal azalıklannda bulunanlar 
takibatı kanuniyeyi müstelzim bir cürüm işledikleri 
veya ilânı iflas ettikleri takdirde hükmün tahakkuku
na değin muvakkaten ve hükümden sonra kati ola
rak azalıktan ıskat olunurlar. 

7. Ziraat Odaları on beş günde bir defa içtima 
ederler. Ve mahallinin en büyük mülkiye memuru 
odanın reisi tabiîsidif. Ayrıca da iki sene müddetle 
içlerinden bir reis ile bir reisi sanî ve bir de kâtip 
intihap ederler. Odanın muhasibi ile odacısı Odaca 
tayin olunur. Reis, aza ve kâtibin tasdiki memuriyet
leri mahallî en büyük mülkiye memurunun iş'an üze
rine Ziraat Vekâletince icra olunur. Müddeti hitam 
bulan reis, aza, veya kâtipleri tekrar intihap caizdir. 

8. Heyetin nısfından ziyadesi hazır olmadıkça 
müzakere icra edilemez. Müzakerâtı vakıaya ittifak 
veya ekseriyeti ârâ ile karar verilir. Tesavii ârâ vu
kuunda Riyaset eden zatın bulunduğu taraf tercih 
olunur. 

9. Her sene nahiye ve kaza ve vilâyet Ziraat 
Odaları azalarından müntehap bir heyet kongre ha
linde toplanırlar. Her bir içtimada gerek reise ve ge
rekse azalara hakkı huzur verilir. Ve lıakkı huzur 
miktarı Ziraat Vekâletince tayin olunur. 

10. Ziraat Odalarının varidatı odaya müntehip 
azanın verecekleri aidat ile koşu ve sergilerden oda
lara tefrik olunacak hisselerde ve Odaların işletmekte 
oklukları müessesatı ziraiye hasılatından ve Ziraat 

Vekâletince tahsis edilecek mebaliğden ve zürraın ve 
çiftlik ashabının verecekleri tebemıattan ibarettir. 

11. Ziraat Odaları her sene ağustos ayında pro
je ve bütçeleri ve blançolaruu ve senei sabıkadaki 
ahval ve vukuatı ziraiyeyi ve tesisat ye teşkilât ve 
teşvikatı ziraiye noktai nazarından vuku bulan icraat
larını şâmil cetveüi birer kıta mazbatalarım tanzim 
ederek Eski zabıtta da yoktur. Madde veçhile Ziraat 
Vekâletine ve diğer bir nüshasını da mahallin en 
büyük mülkiye memuruna irsal ederler. 

12. Ziraat Odaları mensup oldukları vilayet Zi
raat Odaları ile ve icabı takdirde Ziraat Vekâletiyle 
doğrudan doğruya veya mahallinin en büyük mülki
ye memuru ile muhabere edebilirler. 

13. Mahallî Ziraat, Orman ve Baytar Müdür ve
ya memurları vuku bulan talep üzerine Ziraat Oda
larına mevdu vazifelerinin teshin zımnında yardım 
etmek mecburiyetinde oklukları gibi, Ziraat Odaları 
da mütekabilen memurini mezkûreye muavenette mü
kelleftir. 

14. Ziraat Odaları berveçhiatî vazaifi ifa eder
ler : 

1. Gerek Ziraat Vekâletinin ve gerekse mahallî 
hükümetin Ziraat ve şuabatı ziraiyeye ait bilumum 
tesisat ve teşkilâtına muzaharetle beraber icabeden 
teshilâtı ifa zımnında teşvikat ve tergifratı lâzım ede 
bulunmak. 

2. Istihsalatı ziraiyenin tezyit ve bilhassa neba
tat ve tohumların ve toprağın ıslâhı, \ konservecilik, 
ipekçilik, sütçülük, peynircilik, tereyağçıkk, tavukçu
luk, arıcılık, giilyağcıhk ve saire sanayii ziraiyenin 
tesis ve ıslâhına hizmet etmekle beraber ziraî koope
ratif, sendika cemiyet veya birlikler veya sigortalar 
ihdasına, tabiî ve kimyevî gübre veya alâtı cedidei 
ziraiye istimali celp ve tamimine ve tamirhaneler 
küşadına gayret ve itina eylemek. 

3. Fen ve terakkii ziraat hakkında halkı tenvir 
için konferanslar vermek veya neşriyatta bulunmak 
veya Ziraat Vekâleti tarafından tasdik edilecek prog
ram dahilinde gece dersleri ita eylemek. 

4. Eşcar ve nebatatı muhtelifeye hayvanat veya 
haşaratı muzırramn hücumu veya her hangi bir em
razın zuhurunda veya hayvanatı ehliyjede sari bir 
hastalığın vukuunda mahalli ziraat ve baytar memur
larını derhal haberdar eylemekle beraber hayvanat 
veya haşarat veya emrazı nebatiye ve hayvanjyenin 
ref ve izalesi zımnında memurini fenniye tarafından 
ittihaz olunacak tedabir veya tedavi usUBerininin tat
bikinde memurini mezkûreye yardım ve alâkadarları 
tenvir etmek. 
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5. Bataklık ve göllerin tefcir veya suveri saire 
ile kurutulmaları ve tuğyanı meyahı badi olan esba
bın izalesi ve sakyuirva ameliyatının icrası gibi terak
ki ve inkişafı ziraiyi badi ve sıhhati umumiyenfıı ida
mesini istilzam edecek hususatta teşebbüsatı lâzımede 
bulunacaktırlar. 

Maddei Muvakkate — Ziraat Odaları masarifi 
tesisiye ve açıklarına karşılık olmak üzere Ziraat Ve
kâleti bütçesine Eski zabıtta da yok lira tahsisat vaz 
edilmiştir. 

15. 13 Cemaziyelahır 1330 ve 17 Mayıs 1328 ta
rihli nizamname mülgadır. 

16. İşbu kanun neşri tarihinden itibaren meri
dir. 

17. İşbu kanunun icrayı ahkâmına Dahiliye ve 
Ziraat Vekilleri memurdur. 1 Mart 1341 

Başvekil ve Müdafaai 
Milliye Vekili 

Ali Fethi 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Şükrü Kaya 

Maarif Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Ziraat Vekili 
Hasan Fehmi 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafıa Vekili 
Feyzi 

Ticaret Vekili 
AH Cenanı 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye VekiK 

Mazhar 

Ziraat Encümeninin Tadili 
Ziraat Odalarının Sureti Teşekkül ve vazaif i hakkın

da Kanun. 
Madde 1. — Menafii ziraiyeye hizmet etmek üze

re vilâyet, kaza ve lüzum görülen Nahiye merkezle
rinde işbu kanun mucibince birer ziraat odası teşkil 
olunur. İşbu odalar mahiyeti resmiye ve şahsiyeti 
hükmiyeyi haiz olup, emvali menkule ve gaynmen-
kule tasarrufuna ve müddei ve müddeialeyh sıfatla
rını iktisaba ehildirler. 

Madde 2. — Ziraat Odalan azayı asliye ve azayı 
tabiiye olmak üzere iki sınıf azadan terekküp eder. 

Madde 3. — Heyeti ihtiyariyeyi intihap hakkına 
malik olan bilcümle çiftçi, sebze veya meyve bahçi-
vanları, bağcılar ile sütçülük, konservecilik, tavuk

çuluk, arıcdık, ipekçilik, gülyağcılık, şarapçılık gibi 
sanayii ziraiye ile müştagil zevat ve her nevi hayvan 
besleyiciler, orman sahipleri ile yetiştirenler ve işle* 
tenler Ziraat Odalarının azayı asliyesini ve mahalli 
ziraat, orman, baytar müdür veya fen memurları 
odaların azayı tahliyesini teşkil ederler. 

Madde 4. — Her bir vilâyet veya kaza veya na
hiyelerde üçüncü maddede muharrer evsafı cami bu
lunan zevat bulundukları köy veya mahallede Ziraat 
Odası Heyeti idaresini intihap etmek üzere birer mu
rahhas intihap ederler. 

işbu murahhaslar merkezi vilâyet veya kaza veya 
nahiyede içtima ederek adedi mahallinin ihtiyacına 
göre beşten az ve ondan çok olmamak üzere Ziraat 
Odaları idare heyetini reyi hafi ve ekseriyeti ârâ ile 
intihap ederler. 

Ziraat Odaları idare heyetleri dört sene için inti
hap olunurlar. Ve içlerinden birisini reis ve diğerini 
de mes'ul muhasip olarak ekseriyeti âra ile intihap 
ederler. Ziraat, orman, baytar müdür veya fen me
murları bu odalar heyeti idaresinin dahi azayı tahli
yesinden olup, reis ve mesul muhasip olamazlar. 

Madde 5. — Ziraat Odaları keyfiyeti intihabının 
usul ve kanuna muvafık olduğu mahallinin en büyük 
mülkiye memuru tarafından badettasdik esamisi Zi
raat Vekâletine bildirilir. 

Madde 6. — Ziraat Odalan idare heyetine inti
hap olunacak zevatın Türkiye Cumhuriyeti tebaasın
dan bulunması, (25) yaşından dun olmaması, okur 
yazar bulunması, Ziraat ve şuabatı ziraiyede ihtisas 
sahibi veya bilfiil ziraat ve şuabatı ziraiye ile veya 
hayvanat yetiştirmekle veya ormancılıkla müteveggil 
bulunması ve cinayetle mahkûm bulunmamış olması 
şarttır. 

Madde 7. — Nahiyelerde Ziraat Odalan teşkili 
için o Nahiye azayı asliyesinin ekseriyeti tarafından 
bamazbata Nahiyenin tabi olduğu kaza Kaymakam
lığına müracaatla mezuniyet istihsali lâzımdır. 

Madde 8. — Ziraat Odalan idare heyetleri en az
dan onbeş günde bir defa toplanırlar. Ve heyetin nıs
fından bir fazlası mevcut olmadıkça müzakere icra 
edemezler. 

Madde 9. — Bilâmazeret iki ay zarfında üç içti
maa geîmiyen aza müstafi addolunur. 

Madde 10. — Nahiye, kaza, vilâyet Ziraat Oda
ları idare heyetleri her sene dahili vilâyette tensip 
edecekleri bir mahalde kongre halinde içtima eder
ler. 
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Kongrenin sureti teşkil ve vazaifine dair Ziraat 
Vekâleti bir talimatname tanzim eder. 

Madde 11. — Ziraat Odaları idare heyetlerine 
her içtima için hakkı huzur verilir. Bunun miktarı 
her Odanın varidatına göre Ziraat Vekâletince tespit 
olunur. 

Madde 12. — Ziraat Odaları varidatı azayı asli
yenin vereceği aidat ile koşu ve sergilerden ayrıla
cak hisseler veya teberruattan ve odaların işletmek
te oldukları müessesatı ziraiye ve imece zeriyatından 
veya satacakları her nevi mevaddı ziraiye hasılatı ile 
Ziraat Vekâletince tahsis edilecek mebaliğden ve 
Odaların aktedecekleri istikraza! ile mesarifi gayri 
melhuzeden ibarettir. Azayı asliyenin her sene vere
cekleri aidat miktarı mahallî Ziraat Odaları İdare 
Heyetince takdir edilir. Ve senevi olmak üzere had
di asgarisi (10) ve haddi azami (50) kuruştan ibaret 
olur. Ve defaten karye veya mahalle Heyeti ihtiya-
riyelerince tahsili emval kanununa tevfikan bittahsil 
Ziraat Odaları veznesine veya emrine tesviye olu
nur. 

Madde 13. — Ziraat Odaları idare heyeti indeli-
cap Ziraat Vekâleti ve mahallî en büyük mülkiye 
memuru ile diğer Ziraat Odaları idare heyetleriyle 
muhabere edebilirler. 

Madde 14. — Ziraat Odalarının vazaifi berveçhi-
atidir : 

A) Gerek Ziraat Vekâletinin ve gerekse mahallî 
hükümetin Ziraat ve şuabatı ziraiyeye ait bilumum 
tesisat ve teşkilâtına muzaharetle beraber icap eden 
teshuatı ifa zımnında teşvikat ve tergibatı lâzımede 
bulunmak; 

B) Istihsalâtı ziraiyenin tezyit ve bilhassa neba
tat ve tohumların ve toprağın ıslahı, konservecilik, 
ipekçilik, sütçülük, peynircilik, tereyağcıhk, tavukçu
luk, arıcılık, gülyağcılık vesaire sanayii ziraiyenin te
sis ve ıslâhına hizmet etmekle beraber ziraî koopera
tif ve sendika cemiyet veya birlikler veya sigortalar 
ihdasına, tabiî veya kimyevî gübre veya alâtı cedi-
dei Ziraiye celbine ve istimallerinin tamimine ve ta
mirhaneler küşadına gayret ve itina eylemek. 

C) Terakkii ziraat hakkında halkı tenvir için 
konferanslar vermek veya neşriyatta bulunmak veya 
Ziraat Vekâleti tarafından tasdik edilecek program 
dahilinde gece dersleri ita eylemek. 

D) Eşcar ve nebatatı muhtelifeye hayvanat veya 
haşaratı muzırramn hücumu veya her hangi bir em

razın zuhurunda veya hayvanatı ehliyede sari bir has
talığın vukuunda mahallî Ziraat ve baytar memurla
rının derhal haberdar eylemekle beraber hayvanat 
veya haşarat veya emrazı nebatiye ve hayvaniyenin 
refii izalesi zumunda memurini fenniye tarafından 
ittihaz olunacak tedabir veya tedavi usullerinin tat
bikinde memurini mezkûreye yardım ve alâkadarları 
tenvir etmek; 

H) Bataklık ve göllerin tefcir ve teşciri veya su-
veri saire ile kurutulmaları ve tuğyanı meyahı badi 
olan esbabın izalesi ve sakyuirva ameliyatının icrası 
gibi tarakki ve inkişafı ziraiyi badi ve sıhhati umu* 
miyenin idamesini istilzam edecek hususatta teşebbü-
satı lâzımede bulunmak; 

F) Mezruata zarar iras eden çay ve derelerin 
mecralarım tathir, tamik hakkındaki kanunu mahsu
sun tatbiki ahkâmına çalışmak; 

S) Zürraın istitaati maliye ve serveti arziye ve 
hayvaniyesini tasdik etmek; 

L) Müsmir ve gayri müsmir eşcar garsınt teş
vik ve iyi cins aşılı ve aşısız fidanlar celp ve zürraa 
tevzi ve ağaç bayramları yapılmasına delâlet etmek; 

M) Teşkilâtını tanzim ve murakabe ederek asa
yişi ziraiyeyi temin için alâkadar devair ve müesse-
sat ile tevhidi mesaî eylemek; 

N) Doğrudan doğruya veya bilvasıta zürrai alâ
kadar eden kavanînin tatbikatında irael teshilât ile 
zürra ve hükümete müzaheret etmek; 

Y) Arazi ashabı ile işçiler arasında tahaddüs 
edecek ihtilâfatı mahallî örf ve âdete göre sulhan 
halletmek; 

Madde 15. — Ziraat Odaları her sene Eylül niha
yetinde proje ve bütçe ve bilançolarım ve senei sa
bıkadaki ahval ve vukuatı ziraiyeyi ve tesisat ve teş
kilât ve teşvikatı ziraiye noktai nazarından vuku bu
lan icraatlarını şâmil cervelli birer kıta mazbatalarım 
tanzim ederek bir nüshasını Ziraat Vekâletine diğer 
bir nüshasını da mahallin en büyük mülkiye memu
runa irsal ederler. 

Madde 16. — 13 Cemazıyelahır 1330 ve 17 Ma
yıs 1328 tarihli nizamname mülgadır. 

Madde 17. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 18. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Da-* 
hiliye ve Ziraat Vekilleri memurdur. 




