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BİRtNCİ CELSE 

Bedi Müızakerat Saat : 14,25 

REİS : Kâzım Faşa 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), (Talalt Bey ( 

REİS — Efendim; celseyi açıyorum» 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabılk hulâsası okunacaktır. 

Eliiikinci İçtima 

13 Nisan 1927 Çarşamba 

Birinci Celse 
Hasan Beyin riyasıetleriyle akdolünarak zaptı sa

bık hulâsası kınaat ve kajbul ve evrakı varide 'alit ol
duktan mahallere havale olundu. Malulîni askeriye-
mlin terfihine metedair kanunun birindi maddesiiıne ve 
ıtarife komisyonu aza ve ketebesinin hakkı huzurla
rıma müteallik mazbatalar okunarak kabul ©dildi. 

Müteakiben ruzniameü müzakerata geçilerek ni
sabı müzakere kanununun tadili hakkında İdare He
yetinin teklifi kanunîsi müzakere ve kabul olundu. 

Muhtelif devairiın 1926 sendi maliyesi bütçeleri -
ne tahsisatı munzamma ve fevkalâde itasına, bazı de
vdir bütçelerinde de münakale icrasına ve Türkiye 
Cumhuriyeti ile Alman Reih Hükümeti arasında mü-
nakit ticaret muahedıenamesinin tasdikine mütedair 
kanun, lâyihaları müzakere ve maddeleri kabul ve 
heyeti umumiyeleri tayini esami ite reye konuldu. 

Talebe ve mualliminin tecillerine dair kanunun 
ikinci maddesi ahkâmının tefsirine ve memurin Ka

nunu hilâfına tenzili maaşla Sivas Tahsil Şubesi vez
nedarlığına, tayin edilen Murtaza Efendi hafckındalkii 
muamelenin tashihine daıir mazbatalar müzakere ve 
kabul edildi. Telgraf ve Telefon Komiserlüiklenine 
ait vazaifim sureti temıinaitındaki kanun lâyihası mü
zakere edilip binindi maddesi kabul ve diğer madde
leri Muvazene! Maliye Encümenine tevdi kılındı. 

Maliyet ve refakatlerinde mükeffel veznedar ve 
muhasibi mesul bulunan Posta ve Telgraf Baş mü-. 
dürlerinün kefaletten istisnası hakkındaki kanun 
lâyihasının birinci müzakeresi icra edildi. 

Beynelmilel telgraf nizamnamesinin tasdiki, hak
kındaki kanun lâyihası müzakere ve kabul edildi. 
'Bir dereceli intihabın kabulü hakkındaki tefcM ka
nunî vaki talep üzerine Kanunu Esasi Encümenine 
ve resmî binalardaki Osmanlı Arma ve Tuğralarİyle 
kitabelerin kaldırılması hakkındaki teklifi kanunî da
hi Maarif Encümenine tevdi edildi. 

Badehu tayini esami ile reye konulan kanunların 
kabul edildiği tebliğ ve perşembe günü içtima edit-
mdk üzere celseye nihayet verildi. 

REİS — Mütalaa var mı? Aynen kabul olunmuş
tur. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
/. — Devlet Demiryolları ve Limanları İdare i 

Umumiyesinin Teşkilât ve Vazaifi hakkında kanun 
lâyihası. (1/1134) 

REİS — Nafıa, Kavanin ve Muvazeneli M'aliye 
Encümenlerine tevdi ediyoruz. 

Tezkereler 
1. — Tapu Dairelerinin Kayıt ve Malumatı Hari

cinde Elden Ele Gelen Emvali Gayrı Menkulenin 
Tapu Senedine Raptı hakkındaki kanun lâyihasının 
iadesine dair Başvekâlet tezkeresi. 

IREİS — Okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Maliye Vekâletinden yazılan 23 Mart 1927 tarih 
ve 23 numaralı tezkerede Tapu Dairelerinin kayıt 
ve malumatı (haricinde elden ele geçmiş bulunan em
vali gayrı mienkuienin senede raptı hakkında olup 
12 Mayıs 1926 tarihli ve (6/2Cİ81) numara il© Riyaseti 
Celilelerine takdim kılınmış olan kanun lâyihasının 
kesbi kanuni yet eylemesine lüzum kalmadığından is
tirdadı rica edilmektedir. 

— 144 — 
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ıMulktezasının iifa ve neticesinin işar buyurulması-
ıu rica edenim efendim. 

1 3 . 4 . 1927 
Başvekil 
tsmet 

REÎS — Lâyihayı Hükümete iade ediyoruz efen
dim* 

2. — Kastamonu Vilâyetine Tabi Cide Kazasında 
Gâhnöbet Usutiyle Beynesşüreka Tasarruf ve Ziraat 
Edilen Arazinin Furuhtu ile Şüyuunun İzalesi hakkın
daki kanun lâyihasının iadesine dair Başvekâlet tez
keresi. 

REİS — Okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Maliye Vekâletinden yazılan 30 Mart 1927 tarih 

ve 22 numaralı tezkerede; Cide kazasında hilafı ka
nun ziraat ve tasarruf olunan arazide muhaddis «gâh
nöbet» usulünün ref ve izalesi hakkında olup 25 Kâ
nunuevvel 1340 tarlih ve (6/43) numara ile Riyaseti, 
Celilelerine takdim edilmiş olan kanun lâyihasının 
(istirdadı esbabının isti'kmali talep edilmektedir. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyurulmasını rica ederim efendim. 

1 3 . 4 . 1 9 2 7 
Başvekil 
İsmet 

REÎS — Hükümete iade ediyoruz efendim. 

3. — Rusya ile akdolunan muaveneti mütekabilei 
adliye mukavelenamesinin tasdiki hakkındaki kanun 
lâyihasının iadesine dair Başvekâlet tezkeresi. 

REİS — Okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Oelilesine 
Hariciye Vekâletinden yazılan 31 Mart 1927 ta

rih ve 127 - 6940 numaralı tezkerede; Ermemiş tam, 
Azarbeycan, Gürcistan hükümetleriyle akit ve imza 
edülmıiş olan müzahareti adliye mukavelenamesinin 
üzerinde bazı tetkikat icrasına lüzum görüldüğünden 
istirdadı esbabının istikmal talep edilmektedir. 

Muktezasının ifa ve neticesinin işar buyurulma
sını rica ederim efendim. 

13 . 4 . 1927 
Başvekil 
İsmet 

REİS — Hükümete iade ediyoruz efendim. 

Mazbatalar 
/ . —İskân Müdiriyeti Umumiyesinın 1926 sine

si bütçesinde yapılacak tashih hakkında (1/1055) nu
maralı kanun lâyihasıyle (3/633) numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası. 

REİS — Okunacaktır. 
Riyaseti Celileye 

1341 muvazenei umum'iyesıine dahil devair bütçe
lerine tahsisatı munzamma ve fevkalâde itasına ve 
mezkûr bütçelerde münakale icrasına mütedair 21 kâ
nunuevvel 1341 tarihli ve 696 numaralı kanunun 4 
ncü maddesine merbut 3 numaralı cetvel mucibince 
İskân Müdiriyeti Umumtiyesi bütçesinin 321 nc'i fas
lının ikinci memurini merkeziye maaşatı maddesin
den imha olunan beş bin liralık tahsisatım 325 noi 
faslının (ikinci maddesine ait olduğundan bahisle key
fiyetin tashihi lüzumuna dair Başvekâletten varit 
olup 10.4.1926 tarihli Heyeti Umumiye içtimaında 
Encümenimize havale buyurulan tezkere ile aynı me
seleye ait olup 3 Şubat 1927 tarihli heyeti umumiye 
içtimaında Encümenimize havale buyurulan kanun 
lâyihası Maliye ve Dahiliye vekilleri Beyler hazır ol
dukları halde teükiık ve müzakere olunarak meselenin 
1927 senei maliyesi bütçesiyle halli lüzumu tahtı ka
rara alınmıştı. 

Bu hususun temini için 1927 senei maliyesi iskân 
Müdiriyeti Umumiyesi bütçesinin dört yüz numaralı 
faslına mevzu tahsisat heyeti umumiyece kabul bu-
yurulmuş olmasına binaen tayini muameleye mahal 
görülmeyen işbu tezkere ile kanun lâyihası Riyaseti 
Celileye takdim kılındı. 1 Nisan 1926. 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Reisi 

Çatalca 
Şakir 

REİS — Mazbatayı reyinize arz ediyorum efen
dim. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

2. — 19 Teşrinisani 1341 tarih ve 664 numaralı 
Kanunun birinci maddesinin tadili hakkında (1/1090) 
numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 
TakıMer 

1. —Malatya Mebusu Hilmi Beyin İntihar vu
kuatı hakkındaki takriri. 

REÎS — Temenni mahiyetindedir, Başvekâlete 
veriyoruz. 

— 145 — 
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3, _ MÜZAKERE 

REİS — Efendim; müzakere edilecek mevadda ge-, 
çiyoruz : 

/. — 1927 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

A) NAFIA VEKÂLETİ BÜTÇESİ : 
REİS — Efendim, Nafia Vekâleti Bütçesini mü

zâkere edeceğiz. Buyurun Vekil Beyefendi. 
NAFIA VEKİLİ BBHİÇ BEY (İstanbul) — Efen

dim, nafıa işlerine dair Heyeti Celileyi biraz tenvir 
etmek isterim. Evvelâ demiryollarının vaziyeti : Dev
let Demiryollarının muntazam bir şekilde inşa ve iş
letilmesi için bir kanun lâyihası takdim ettim. Bugün 
Encümene havale olundu. Bununla bu seneki teşki
lât daha muntazam bir hale getirilecektir. Yapılan 
Ihütutta memur meselesini Haydarpaşa cihetinde ik
mal ettik. Cer mühendisi yetiştirmek için Avrupa'ya 
talebe göndermekteyiz. Şimendifercilikte Türklüğün 
kabiliyeti Anadolu hatlarında görülmüştür. Ümit edi
yorum ki ileri hatlarda daha mükemmel bir surette 
olacaktır. İnşa edilmekte olan kısımlardan Kayseri 
hattı Mayıs nihayetinde açılacaktır, (18 kilometre) 
dir. Haziranda Havza'ya kadar varacağını zannediyo
rum. (92 kilometre) dir. Sene nihayetinde Amasya' 
ya (140 kilometre); gelecek sene Ağustosta Tokat ci
varında Turhal'a varacağız (200 kilometre) dir. Kay-
seri'den Sivas'a ve Turhal'dan Sivas'a doğru olan kı-
isjimlar da Belçika'lı gruba verilmiştir. Onlar da Ni
sanda işe başlamaya mecbur idiler. Biraz teehhürle 
işe başladılar. Bu suretle üç senede Sivas'a iki hat 
bağlanmış olacaktır. Kayseri hattı üzerinde bir nokta
dan Filyos'a ve Safranbolu "dan bir sulbe ile kömür 
mâdinİ olan Söğüt üzerine ve Filyos'tan Ereğli'ye ka
dar olarak yapılmakta olan hat İsveç grubuna veril
miştir; 580 kilometredir. Ereğli limanı da dahildir. 
Keza Keller'den Malatya - Ergani madeni - Diyarbe-
kir hattı da aynı gruba verilmiştir, 500 kilometredir. 
Bunlar inşaata bir Haziranda başlayacaklardır. Fakat 
şimdiden istikşafa başlanmış/tır. 

Kütahya'dan Balıkesir'e, Ulukışla'dan Kayseri'ye 
olan hatlarda (IBülerbiker grubuyla müzakere icra 
edilmiş ve mukavele parafe edilmiştir. Almanya'ya 
gittiler, geldiklerinde imza edeceğimizi zannediyorum. 
Bundan başka Afyon'dan başlayarak Antalya'ya ya
pılacak bir hat için Aydın demiryolunun hakkı inhi
sarı vardır. Kendisine teklif ettik, müzâkere için gele
cektir. Anlaşabilifsek Afyon'dan Dinar ve Dinar ci
varından bir noktadan başlayarak 'Antalya'ya bir hat 

EDİLEN MEVAD 

vermelk arzusundayız. Tabii neticesi Heyeti Celilenize 
arz edilecektir. 

Sarıkamış demiryolu her iki taraftan denize mer
but olmadığından pek iyi bir vaziyette değildir. Müm
kün mertebe hali hazırı muhafaza ile iktifa etmekte
yiz. Orada büyük hatlar inşaasına da imkân göremi
yoruz, yani hali hazırı muhafazaya mümkün mertebe 
çalışıyoruz. 

Hesâbata nazaran Samsun - Sivas hattının beher 
kilometresi 75 ila 80 liraya mal olmaktadır. Devlet 
Demiryolları hakkındaki maruzatım bunadn ibaret
tir. 

Şirket Demiryolları : Anadolu hattının iştira mü
zakeresi henüz hitam bulmamıştır. Murahhaslar gel
miştir, tekrar müzâkerata başlanacaktır. Balata hattı
nın müzakeresi neticesi aynı komisyona terkedilmiş
tir. Şark demiryolları ile on yedi senelik muallak bir 
hesabımız vardır. Bunun rüyeti de kuvvei karibeye 
gelmiştir, bu hafta içinde halledeceğimizi zannediyo
rum. İzmir Kasaba hattının keza 17 senelik muallak 
hesabatı vardır bununla da hali müzakeredeyiz. Bir 
aya kadar bunun da halli muhtemeldir. Aydın hattı
nın itilafı yapılmıştır, Meclisi Âliye takdim edilmiştir. 
Encümendedir, bu sene Encümenden çıkarıp Heyeti 
Âliyenize takdim etmeye çalışacağız. Samsun - Çar
şamba hattı ilk vaziyette işlemektedir. Terme'ye ka
dar temdidi için projeleri tasdik edilmiştir. 

Avrupa sürat katarları şirketiyle anlaşarak tem
muzdan itbiaren Ankara - Haydarpaşa hattında bir 
ekspres treni yapmak niyetindeyiz ve bu trenle be
raber Avrupa'dan doğrudan doğruya Ankara'ya ve 
Ankara'dan doğrudan doğruya Avrupa'ya - Haydar
paşa'dan Sirkeci Ve doğru bilet alarak ve hususi bir 
vapurla karşıya geçerek - seyahat temin edilecektir. 
Avrupa ile Ankara arasındaki münasebet böylece da
ha suhuletle temin edilebilecektir. 

Adî yollar : Tevhit Kanunu Heyeti Vekilededh 
Yakında Heyeti Celileye arz edilecektir. Bu suretle 
yolların daha muntazam şekilde inşa ve muhafaza edi
leceğini ümit ediyorum. Bu kanun mucibince heyeti 
fenniyeler tevhit edilecektir ve fen işleri Nafıa Vekâ
letinde temerküz ettirilecektir. 

Diğer nafıa işleri : Su işleri; tahsisat vüsatında 
mümkün mertebe yapılmaktadır. Ankara civarında 
bir iki seneden beri epeyce su işleri yapılmıştır. Sarı-
suyun istikşafatı yapılmaktadır. Ceyhan'da, Bursa'da 
imkân derecesinde bataklıkların kurutulmasına çalışıl
maktadır. Konya İska Müdüriyetinin hususi bir mü-
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essese faaline ifrağı için bir kanun lâyihası teklif edil
miştir, Encümenlerdedir. Yakında Heyeti Celileye tak
dim edilecektir. Bu sayede onun da daha mükemmel 
bir hale geleceğini ümit ediyorum. 

Bir kaç seneden beri yapılmakta olan Amasra li
manının inşasına bu sene de devam edilecektir. ine
bolu'daki dalgakıranın da bütün bütün hara'bisine 
meyldan vermemek için bu sene bütçeye bir kısım 
para konulmuştur. 

Van Gölündeki seyrisefain işleri pek muntazam 
değildir. Oraya yeni bir heyet gönderdim, o heyetin 
verdiği rapora nazaran çok para lâzımdır Onun için 
şimdilik hali hazırı muhafaza ile iktifa edeceğiz. 

Bu sene bir çok şehirlere elektrik imtiyazı veril
diği gibi Ankara için de elektrik »ve havagazı imtiyazı 
verilmiştir. Yakında başlanacaktır ve yirmi ayda ikmal 
edilecektir. 

Mühim işlerden birisi de İstanbul rıhtım işleri
dir. Bundan 7 - 8 ay evveldenberi bir heyet bununla 
meşgul olmuştur. Bu şirketin yeni müdürü ile meclisi 
idare azalan Hükümetle anlaşmaya pek mütemayildir
ler. Yakında istanbul limanının vaziyeti tamamiyle ar
zu dahilinde halledilecektir. 

Terkos Şirketinin vaziyeti şehremaneti ile İstanbul 
komiserimiz tarafından tetkik edilmektedir, henüz in
taç edilememiştir. Çünkü ihtiyaç çok büyüktür. Bu ih
tiyacı tatmin etmek için şirket mütemadiyen merkezi 
ile muhabere etmektedir. Ümit ediyorum ki bu da 
intaç edilecektir. 

Nafıa Vekâleti mekteplerinden mühendis mektebi 
talebesi bu sene iki yüz elliye iblağ edilecektir, istan
bul'da ve Ankaraida bulunan fen mektepleri de iyi 
talebe yetiştirmektedir. Ancak Elaziz'de muallim bul
mak müşkülâtı dolayısiyle oradaki mektebi Ankara'ya 
getirmek niyetindeyiz. Bu suretle daha iyi talebe ye
tiştirmeye muvaffak olacağımızı ümit ediyorum, baş
ka maruzatım yoktur. Heyeti Celilerim başka emirleri 
varsa cevap vereyim. (Alkışlar) 

•HAKKI BEY (Van) — Efendim, Van Gölündeki 
vasaiti bahriyenin muntazam olmadığından Vekil Be
yefendi bahis buyurdular. Aldığım telgrafta oraya pa
ra gönderilmediğinden ve vapurlar mazotla işlediği 
için vesaitten istifade edilemediğinden bahsolunuyor. 
Vekil Beyefendi bu bapta bir talimatname vermiş mi? 
Parayı muntazam göndereceğini vaat buyurmuş mu? 
Yeni bir tertibat alabilecek mi? Bu vesaitten ahali 
iyi 'bir surette istifade edebilecek mi? 

NAFIA VEKİLİ BEHtÇ BEY (istanbul) — Efen
dim, bütçedeki para verilmektedir. Fakat hepsi 40 bin 
liradan ibarettir. Halbuki bu arz ettiğim gibi milyon

larca liralık bir iştir. Yani yeni vapur mubayaası ora
ya nakli, orada gölün haritasının yapılması, fenerler 
inşası, iskeleler yapılması milyonlara mütevakkıf bir 
iştir. Bugünkü vapurların hali fenadır. Mevcut olan
larla vaziyeti idame ettirmek istiyoruz ve vapurlar 
sefer yapıyorlar. Hususatı maliye hakkında büyük bir 
şikâyet yoktur ve Maliye Vekâleti tahsisatı vermek
tedir. 

'KADRt AHMET BEY (Siverek) — Belçika gru
bu hakkında bazı dedikodular vardır. Yapacaklar mı, 
yapmayacaklar mı? Zatı âliniz bu hususta ne kanaat
tesiniz? 

NAFIA VEKİLİ BBHİÇ BEY (istanbul) — Efen
dim, dedikoduların en büyük sebebi onlardan daha 
sonra işe başlayacak olan bir grubun onlardan daha 
evvel işe başlamasıdır. Biraz vaziyetlerini mütereddit 
gördük. Fakat mühendisler getirdiler, Kayseri'ye git
tiler, bazı malzemeleri geldi, istanbul'a naklediyor
lar. Henüz kati bir şey söyleyemem. Ümit ediyorum 
ki vazifelerini yapacaklardır. Fakat vazifelerini ifa 
etmezlerse tabii derhal haklarında mukavelename ah
kâmını tatbik edeceğiz. 

REŞÎT BEY (Malatya) — Keller'den Malatya' 
ya kadar haziranda yol yapılacağı beyan buyurul-
muştu. Oradaki yol şirkete mi verilecek, mubayaa 
mı edilecek? 

NAFIA VEKİLt BEHİÇ BEY (Devamla) — Bağ
dat hattının vaziyeti hükukiyesinin bir komisyon ta
rafından tetkik edilmekte olduğunu arz ettim. Ma
lumu âliniz hattın ismi Balat hattıdır. Bu hattın Ye
nice'den Meydanıekber'e kadar ve Çobanbey'den Nu
saybin'e kadar kısmı da bir Fransız grubu tarafın
dan işletilmektedir. Bunun vaziyeti hükukiyesinin tes
piti için Saraçoğlu Şükrü Beyin riyaseti altında ko
misyon akdi içtima edecektir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) ~- Efendim; İs
tanbul Rıhtım Şirketinin vaziyeti hakkında Vekâletin 
tetkikat icra ettirmekte olduğunu haber aldım. Bu 
tetkikatın neticesi nedir acaba? 

NAFIA VEKİLt BBHİÇ BEY (Devamla) — De
min arz ettim. Efendim, komisyonun raporunu bir 
hafta evvel aldım. Bu yakınlarda meseleyi intaç ede
ceğiz. Mesele çok karışık bir iştir. Şirket teşekkül et-
tiğindenberi bir çok safahat geçirmiştir. Adeta bir ta
rih vaktiyle devri Hamidide hükümet vecaibini ya
pamamıştır, o da ona mukabil birtakım vecibelerini 
yapmamıştır. Bu intizamsızlık devam edegelmiş. Şim
di şirket bütün vazaifini ifa etmek arzusundadır. Yal
nız iki köprü arasındaki rıhtımın yapılması meselesi 
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çok haizi ehemmiyettir. Eğer vaziyet yapılmasını te
min edecek bir halde ise ısrar ederler. Olmadığı tak
dirde başka bir şekli hal bulup Heyeti Celileye arz 
edeceğim. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Şimdi; bu 
rıhtım yapılmadığı halde şirket tabii rüsum almakta 
devam ediyor, devam etmeleri lâzım gelir mi? 

NAFIA VBKILI BEHİÇ BEY (Devamla) — El
deki mukavelâta ve onun müzeyyelâtına nazaran şim
diki vaziyet böyledir. Fakat haklı mıdır, haksız mı
dır? Bunu yakında halledeceğiz. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim; 
Nafıa Vekâletinden bazı temenniyatta bulunmazdan 
evvel Vekil Beyefendinin büyük bir inşirahla dinledi
ğimiz, şimendiferlerin faaliyeti inşaiyesi hakkındaki 
beyanatına temas etmek istiyorum. Malumu âlinizdir 
ki biz de şimendifer yapmak. için müracaat eden (ces-
ter) vardır. Bu adamlar Alamerikan yani sürati fev
kalâde ile ancak senede 200 - 250 kilometre yol ya
pılacağından bahsediyorlardı. Fakat efendiler çok şa
yanı ^şükrandır ki heyeti fenriiyemiz içerisinde hiçbir 
ecnebi olmadığı halde Türk dehası, Türk fenni ve 
gayreti ile o Alamerikan denilen miktardan belki de 
çok miktarda şimendifer inşasına muvaffak olduk. 
Binaenaleyh şayanı şükran ve takdir bir meseledir. 
İnşaat hususunda gösterilen bu faaliyet emin olunuz 
ki işletme hususunda da bariz bir surette kendisini 
gösteriyor. Tahattur buyurursunuz ki bundan beş sene 
evvel seksen santimlik raylar üzerinde her türlü mal
zemeden mahrum nihayet saatte 20 - 25 kilometre bir 
süratle şimendifer işletiyorduk. Fakat efendiler ben 
zannediyorum ki bunu o zamanki şerait dairesinde 
'bir ecnebi kumpanyası işletemezdi. O zaman o neva-
kıs içinde nasıl şimendifer işletmeye muvaffak ol
muş isek yevmen fe yevmen bu şimendifer işletme 
hususunda da tekamüle gittik. Bugün işletilen şimendi
ferlerimiz Avrupa'nın en muazzam hatlarına muadil
dir ve hemen hemen onların derecesindedir. Sonra 
yalnız yapılan şimendifer miktarını değil aynı zaman
da kilometre başına sarfedilen miktarı da nazarı dik
kate almamız lâzımdır, almak vazifemizdir. Vekil Be
yefendi kilometrenin 75 - 80 bin lira raddesinde husu
le geldiğini beyan buyurdular. Tabii bu fende ihtisa
sım yoktur. Yalnız bildiğim bir mesele var ki, umumi 
'bir mütalaadan istinbat ettiğim bir mesele var ki; 
bizim memlekette yapılmakta olan şimendiferlerin in
şaat istatistikleri nazarı dikkate alınacak olursa bu 
para istiksar edilecek vaziyette değildir. Demek olu
yor ki inşaattaki faaliyet ne derece şayanı şükran ise 

sarfiyat hususundaki iktisat daha ziyade şayanı şükran 
bir meseledir. 

Efendiler; demin söz başlarken Nafıa Vekâletin
den bazı temenniyatta bulunacağımı arz etmiştim. Te
menni edeceğim bir iki şeydir, temennimden birisinin 
hemen hemen husul bulmak üzere olduğunu Vekil 
Beyefendinin beyanatından kemali memnuniyetle işit
tim. Birincisi şu idi : Şimendiferlere verdiğimiz ehem
miyet derecesinde turüku adiyeye de ehemmiyet ve
relim, orada da aynı faaliyetle çalışalım ve bunun 
için de hatırıma gelen cihet; muvafık ise turüku hu
susiye ile turüku umumiye tevhit olunsun ve tevhit 
edildikten sonra yolların inşası idarei hususiyeye bıra
kılsın. Şimdi Vekil Beyefendinin beyanatından anladık 
ki bu temennim husul bulmak üzeredir. Bu bapda lâ
yihanın bir an evvel çikmasını rica ederim. Şimendi
fer yolları kadar karayolları da bizim için ehemmi
yetlidir. Onlara da şimendifer derecesinde, hiç ol
mazsa ona yakın bir derecede ehemmiyet verilsin. 

Efendiler; ikinci teûnenni'm de şudur: Bilmem 
doğru mudur? Değil midiır? Hiç şüphesiz ki mem-
lakelUte im arat ve inşaatı nafıa için gerek hususî ve 
gereık umumi bütçelerden ceman yeikûn bilâmusaJbaka 
40 - 50 milyon liraya yakın bir para sarf ediyoruz. 
Efemdiler, bu gibi cesim inşaatın bir Üçere başladıktan 
sonra tekrar yıkılması, teikrar bozulması gibi ahvale 
maruz kalmamak için böyle 40 - 50 milyon lira ola
cak ceisiım inşaattı fenni bir surette 'tetkik edeceik bir 
fen meclisi âlisi ne şiddette ihtiyaç vardır.' Efendiler, 
bir Âli Şûrayı Askerî Müdaıfaai Milliye için ne derece 
lâzım ise senevi 50-60 milyon lira sarf olunan bir imarat 
için de bir Fen Meclisi Âlisü o derece lâzımdır zannede
rim. Haltta şunu da arz edeyim ki bu Fen Meclisi Âli
si gerek idarei husüsiyelere ait olsun gerekse - teşmil 
ediyorum - şehıfemaneltine ait olsun, sarf olunan mil
yonlarca paranın merkezi tebdili olmalıdır. Daha doğ
rusu efendiler bu fen Meclisi Âlisini teşkil ettikten 
sonra öyle istiyorum ki Cumhuriyet nafıası fennin 
Kâbesi olmalıdır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, Ve
kil Beyefendiye arz ettiğim bir ilki sualin cevabını al-
düm. Anlaşılıyor ki Rıhtım Şirketi hakkında tetkikat 
icra 'eden komisyon, raporunu vermiştir. Fakat henüz bu 
rapor tötkllk 'olunmamıştır ve nasıil bir tavsiye ile bilt't'iği-
ni bilmiyorum. Yalnız bu vesile ile kendi kanaatimi bu
rada söylemenin lâzım olduğuna kani oldum. Çünkü 
Vekil Beyefendinin beyanatı, vaziyet böyledir şöyle
dir şeklindedir. Rıhtım Şirketi; İstanbul'da rıhtım ya
pılmamış olan yerlere çıkarılan eşyadan resim al-
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maktaldır. Hatta ileri giderek bir mavnaidan bir gömü
den diğerine naklinden eşyadan da aynı suretle resim 
'almaktadır. Bu neye istinalt ediyor? Bendenizin tet-
kikaıtıma göre bu, meşrutiyette verilmiş bir mektuba 
istinat ediyor. Mektupta Maliye Nazırı Cavit imzası 
vardır. Galiba Sultan Reşat itarafınıdan da imzalan
mıştır. Bu mektup belki bir istikraz akdi zımnında 
verilmiş bir mektuptur ve belki bu tarzdaki hareketi 
•makbul gösterecek bir ifadeyi ihltiva ediyor ve beiki 
'bizim rüsumat idaresini'n, rihtım idaresinin bir nevi 
tahsildarlık vazifesini yapması gibi bir neticeyi de 
ihltiva etmektedir. Bendeniz diyorum ki: Bir Maliye 
Nazırının - velevki o zaman sultanın iradesine ikti
ran etmiş dahi olsa - bir mektubu bugün merî ola
bilir mi? Bu mektup; rıhtım şirketine verilmiş olan 
bir imtiyazın hududunu tevs* mahiyetindedir. Böyle 
Ibir mektulbu bugün hâlâ merî telâkki edebilir miyiz? 
Bendenizce buna imkân yoktur. Çünkü o zamanın 
merî Kanunu Esaisiısi mucibince mutlaka Meclîsten 
geçmesi lâzım gelirdi.. Hiç değilse io zamanın hey elti 
vükelâsınca bir kararname haline kalp edilmek iktiza 
ederdi. Ne öyle yaıpıfrnışjtır ve ne de bu yapılmıştır. 
Doğrudan doğruya o zamanki Maliye Nazırı ıböyle 
'bir mektup yazmıştır ve bu mektup bugün merîdir. 
Bendemiz bunu derhal izalesi, refi lâzım gelen bir iş 
diye telakki ederim. Rihltım şirketi rıhtım yapılmamış 
yerler için böyle bir resim almak hakkını haiz midir? 
Böyle bir mektuba istinaden alıyorsa hu mektup ki 
muteber değildir, derhal mevkii meriyetten iskait edil
melidir ve haksız bir maumelenin devamına niıayet 
verilmelidir. Rıhtım Şirketinin İstanbul'da yapması 
lâzım gelen bir çok vazifeleri varken bunları yapma
mış olduğu burada Vekil Beyefendi tarafından ifade 
olundu. Filvaki böyledir. Rflıltım Şirketinim vaziyeti 
maliyesi hiçbir vakitte yapması lâzım gelen işleri yap
mamış olmasında bir mazeret teşkil etmez. Koca 
koca binalar vücuda getirmiştir, hanlar yapmıştır. 
Halbuki rica ederim İstanbul rıhtımına ayak basanlar 
hep bilirler ki bir yolcunun rahat rahat bile çıkmasına 
imkân yoktur, 'bütün eşya bütün tüccar eşyası rıhtım
da kolaylıkla vapurdan çıkması için bültün, yerleri 
doldurduğu halde onlar beri tarafta kira getirecek 
büyük büyük hanlar yapmıştır ve buna herkes hepi
miz göz yummuştuk. Şimdiki halde bendenizce o ra
por mlüstacelen tetkik edilmielidir ve bu halin devamı
na mutlaka nihayet verilmelidir. Çünkü benim tetfci-
katım - ki herhalde sıhhatına kaniim - doğrudan doğ
ruya bu mektuptan başka hiçbir vesikaya istinalt et
mediği merkezindedir ve bu mektubun hiçbir zaman 

kaitî ve hukukî bir kıymeti yoktur. Bu itibarla şirket 
şimdiye kadar haksız para almaktadır ve haltta şimdiye 
kadar aldığı paraları bile şirketten almak bizim hak
kımızdır. Bunu bilhassa Vekil Beyefendiden rica edi
yorum (Alkışlar). 

REİS — Bütçenin heyeti umumiyesi hakkında baş
ka söz isteyen var mı? (Hayır sesleri). Fasıllara geçil
mesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul ölme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

571 Merkez maaşatı 
REİS — İtiraz elden var mı? Kabul 
edildi. 

572 Merkez ücuratı 
REİS — Kabul edildi. 

573 Vilâyet memurini maaşatı 
REİS — Kabul edildi. 

574 Vilâyet ücuratı 
REİS — Kabul edildi. 

575 Tahsialtı fevkalâde 
REİS — Kabul edildi. 

5<76 Uzaklık ve pahalılık zammı 
REİS — Kabul edildi. 

577 İhtisas ücreti maktuası 
REİS — Kabul edildi. 

578 Demiryollar ve müeissesatı nafıa ko
miserleri ücuratı mak'tuası 
REtS — Kabul edildi. 

579 Tahsisatı maktua 
REİS — Kabul edildi. 

580 Mazulîn 
REİS — Kabul edildi. 

Lira 

36 132 

64 520 

110 202 

150 080 

221 268 

52 921 

4 800 

581 Merkez 
REİS — 

ayniyatı sabitesi 
- Kabul edildi. 

582 Merkez levazımı 

583 

584 

REİS -• Kabul edildi. 
Merkez müteferrikası 
REİS - Kabul edildi. 
Vilâyat ayniyatı sabitesi 
REİS — Kabul edildi. 

585 Vilâyat levazımı 
REİS — Kabul edildi. 

'586 Vilâyat müteferrikası 
REİS — Kabul edildi. 

587 Masarifi münevvia 
REİS — Kabul edildi. 

5 760 

600 

2 000 

16 500 

6 000 

5 500 

21 500 

14 500 

3 000 

101 100 
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Falsıl 

588 Dahilî resmî telgraf ücreti 
REtS — Kabul edildi. 

589 îstikşafat 
REtS — Kalbul edildi. 

590 Yollar 

Lira 

5 500 

50 000 

1 633 000 

TALÂT BEY (Ardahan) Efendim, Vekil Beyefen
di şimendiferler meselesinde bizi pek büyük müjde
lerle sevindindirmiştir. Yol hususundaki hükümeti-
mizin siyaseti de halkikaiten baş döndürücü bir surata 
girdiği halde bendenizin talihsizliğim neticesi ölaraik 
ı(35) kilometrelik yol dörft seneden beri ikmal edile
memiştir. Bunu tekrar etmekten bendeniz âdeta sıkı-
laca'k bir vaziyete geldim. Bu yol, öyle bir yoldur ki 
âdeta tamiratı müstacele meyanına da girmiş olduğu 
halde yapılamamıştır. Arz etmek istediğim bu yol; 
Batun makamına kaim olan Hopa'yı mahreç yapa
cak, îran transitini Erzurum''dan, Kars'tan Hopa'ya 
kadar isal edecek Hopa - Borçka yoludur. (35) kilo-
meftredir. Dört seneden beri rica ediyorum,. dilimde 
âdeta tüy bitti. Bu hususta pak kçok teşebbüsatım da 
vardır. Günü günlüne de talkip ettim. Alâkadar me
buslar Esat Beylerle, Hil'mi Beylerle orada Nafıa Ve
kâleti Celilösine hizmet etmek üzere teitkikatlta bulun
dum. Müteahhitlerle de görüştük. Nihayet bu (35) ki
lometrelik yolun tebşir edeceğim bitmiş noktası yoik 
değildir. Yalnız beş altı kilometrelik: en çetin yeri 
(kalmıştır. Orasının ikmalini son defa olarak rica ede
ceğim. Yalnız bu Hopa - Borçka yolunun yapılma
lıyla bu temenniyatım İkmal edilmiş olmayacaktır. 
Çünkü bu Hopa Borçka yolundan istifade edecek olan 
Artvin Vilâyeti olabilir. Yukarılara kadar, yani Er
zurum ve Ardahan caddesini oradan en kestirme yol
dan geçirebilmek için Artvinle Ardahan arasındaki 
yalnız çam denilen bir nokta vardır. Abdülhalilk Be
yefendi oradan pek çok geçmişlerdir. Orasını iyi (bilir
ler. Para vereceklerine de hiç şüphe etmiyorum. Ya
zın insanların donduğu bir nokta. 

Yalnız beş kilometrelik bir tesviye aimeliyatı yapı
lacaktır. O da pek basit bir şeydir. O da yapılacak 
olursa Erzurum'dan dtomiob'ile binen bir adam, dün
yanın hakikaten panoremıası denilecek olan yeşillik 
içinde bulunan yerlerde sigaraisını içerek üç saaitta 
Hopa'ya gelecektir. Fakat şimdi ArdahanMan kalkan 
(bir adam geriye dönmek suretiyle Erzurum üzerinden 
Tralbzona gelmek felâketinde bulunur, yahut bu ya
pılmamış Hopa - Borçka yolundan geçerek her gün 
ölüm tehlikesine maruz kalır. Bu sene Vekil Beyden 

çok rica ederim, not etsin; elli bin liralık istikşaıfaıt 
meyanından bir kısmını bu yolun inşasına tahsis et
tin. Dört seneden beri bir türlü ikmal edilemeyen bu 
işi üç beş ay zarfında ükmal etltürsin ve bu hususta 
bendenize yardım eltmelerini rica ederim. 

ESAT BEY (Rize) — Talat Bey biraderimiz 
bu yolda dört, seneden beri başlandığım söylüyor
lar. Halbuki dört sene değil,, sekiz sene olmuştur. 
Belideniz birinci Büyük Millet Meclisine iltihak et
tiğim zaman bu yolun ehemımiye'tini görerek ve 
ahalinin sızlandığını anlıyarak bu yolun devlet yolu 
meyanına ithalini teklif etmiştim. Nazarı dikkate 
alınmıştı. Malumu âliniz bu yol Kars, Ardahan, Art
vin gibi üç mühim mıntıkanın mahrecini teşk'il eden 
bir yoldur. Hududa yakın bir mahaıdir. Orası men-
fezsiz kalmış bir yerdir. 

Efendiler; Batum öüb tarafta kaldıktan, Çoruh 
suyu mansabı denize olan kısmında Rusya'ya kal
dıktan sonra bu üç vilâyet gayet muzdarip bir halde 
kalmışlardır. Bunların zaman zaman sızlandıklarını 
merciine arz ve defaatla müracaat ettim. Buradan 
para gönderildi. Orada maaşalta tevzi edilmiş. Bir 
müddet onlarla meşgul olduk. O yolda bir zaman 
amele taburu, istikam bölüğü çalıştı. Son zamanda 
müteahhide verildi. Bütün mesaiye rağmen maale
sef arz ederim ki hiç bir şey yapılmamıştır. Nihayet 
yapılan yol 35 kilometredir. 

Efendiler; bu yolun yapılmaması iyi bir tesir 
yapmıyor. Bir kere komşular nazarında, bir defa da 
Rüs idaresinden kurtulmuş ve anavatana iltihak et
miş bir halkın, elim ve muzdarip kalan bir halkın 
nazarında iyi telâkki edilmemeiktddir. Düşününüz ki 
efendiler; elli sene Rus idaresinde kalmış ve sonra 
anavatana iltihak etmiş bir halkın refahına ait bir 
iştir. Bir kere oraya arazîleriniin tayin ve tespiti için 
giden heydt bir iş yapmamıştır. Vaziyeti hukuki-
yeleri tespit edilmıemiştir. Biresıtllitoıvsk Muahedena-
namesi mucibince b'ir şekli hükümet ve bir şekli ida
re kabul edilebilirken biz anavatandan, Türk idare
sinden ayrılmayız demişlerdir. Bu kadar samimi bir 
rabıta gösteren bir halkın refahı namına işin bu ka
dar uzatılması zannederim ki münasip değilldtir. Ge
rek yolcuların, gerek memurların orada çektikleri 
elemi görürseniz yüreğiniz acır, sızlar. Bendeniz de 
oraya gitmek için müşkül mevkide kalıyorum. Bana 
diyorlar ki: Siz buna teşebbüs etmiyorsunuz. Çalış
mıyorsunuz, neden yapılmıyor? 

Efendiler; düşününüz ki: Tuzun okkası orada 
3C - 35 kuruşa satılıyor. Ardahan, Artvün gibi bir 
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yerde halk hakîkaten muzdarip bir haktedir. Artık 
vicdanınıza bırakıyorum. Tafcdiratınıza havale edi
yorum. Devletin ve milletin namus ve şerefi mev
zubahistir. Başka söyleyecek sözüm yoktur. 

NAFIA VEKİLİ BEHfÇ BEY (İstanbul) — Talaıt 
ve Esat Beyefendiler bilirler ki Vekâlet bu sene bu 
yol için çok uğraşmıştır. Fakat çok paraya tevakkuf 
elden bir yoldur. Senede yirmi, otuz bin lira tahsis 
edilmek üzere iki, üç seneden evvel yapılmasına, im
kân yoktur. Gelecek sene daha mühim bir miktar 
tahsis ederek bunu ikmale çalışacağız ve lâzım gel
diği kadar çalıştığımı takdir ederler. 

TALAT BEY (Ardahan) — Bir sene müddetle 
yapılmasını müteahhit nasü kabul ediyor? 5-6 kilo
metrelik sübüîmürur geçitten başka ehemmiyetli bir 
yeri yoktur. 

NAFIA VEKİLİ BEHtÇ BEY (İstanbul) — Ye
ni bütçeden yaparız. 

TALAT BEY (Ardahan) — Onu artık lütfü âli
nizden bekleriz. 

IRlEtS — Fasıl hakkında başka mütalaa var mı 
efendim? (Hayır sesleri). Faslın yekûnu kabul edil-
miştür. 

•• Fasıl Lira 

591 Sular 470 000 
REÎS — Mütalaa yoktur. Kabul 
edilmiştir. 

592 Ecnebi mütehassısları tercüman, 
odacı ücuratı 14 160 
'REİS — Mütalaa yoktur. Kabul 
edilmiştir: 

593 AvrupaVa gönderilen talebe 14 000 
REİS — Mütalaa yoktur. Kabul 
edilmiştir. 

594 Cemiyeti akvam komisyonunun 
tahsisatı 11 000 
ıREİlS — Mütalaa yoktur. Kabul 
edilmiştir. 

595 Erzurum - Sarıkamış demiryolları
na muavenet 250 000 
•REİS — Mütalaa yoktur. Kabul 
edilmiştir. 

596 Kütüp ve resaili fenniye esmanı ve 
mükâfatı 3 500 
(REİS — Mütalaa yoktur. Kabul 
ediîmiiştir., 

Fasıl Uira 

597 Fenni kongreler ve şirketlerle mü
zakere komisyonu masrafı 120 000 
iRlElS — Mütalaa yok'tur. Kabul 
edilmiştir. 

598 Avrupa harcirahı d 5 000 
'REÎS — Mütalaa yoktur. Kabul 
'edilmiştir. 

599 Konya ovası sulama idaresine 
muavenet 50 000 
iREİS — Kabul edilmiştir. 

600 Limanlar ve demiryollar 21 950 000 

•ENCÜMEN NAMINA ZİYA BEY (Çorum) — 
Efendim, 600 neü faslın maddelerinde bazı tadilât 
yapılacaktır: Birinci maddede kavanin'i mahsusa 
mucibince yapılacak ve işletilecek demiryollar ve 
limanlar denecektir. İkinci, üçüncü, dördüncü, be
şinci maddeler hazf edilecektir. Sonra şark demir
yolları ikinci madde olarak kalacaktır. Yedinci, do
kuzuncu, ve onuncu maddeler de hazf edilecektir. 
Amasra ve İnebolu limanı üçüncü madde olacaktır. 

Esbabı ise sarfiyat için bu şekil daha münasip 
görülmüştür. (Paraları söyle sesleri). Birinci madde 
ı(2 174 000) lira oluyor. Yani müteferrik maddeleri' 
bir madde halinde yapıyoruz. Bunlar kavanıini mah
susa ile / kabul edilmiş maddelerdir. Bunların birin
cisi maddede birleştirilmesi suhuleti mucip olacaktır. 
(Müteferrik bir halde bulunmasına lüzum yoktur. 
(Doğru şeşleri). Faslın yekûnu aynıdır. Bir kaç mad
de birleştirilip bir maddede gösteriliyor. 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMEN! REİSİ 
SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, Ziya Beyefen
dinin Encümen namına vaki olan maruzatı, demir-
yollar ve limanlar inşaatı için muhtelif maddelerde 
görülmekte olan tahsisatın bir maddede toplanmasını 
İstihdaf ediyor. Bunları şimendifer tertibine zaten bir 
madde olarak alıyoruz. Orada ayrı ayrı fasıllarda 
her kısım yol için masraf itibariyle tahsisini gösteri
yor. Burada mukavele ile m'erbüt olduğumuz inşaatın 
bazı aksamında tahsisatın kifayet etmemesi gibi bir 
ihtimale meydan vermemek için her hangi bir mad
dede tahsisatın azlığı görülürse öbür maddeden diğer 
maddeye nakli kabildir, Fakat bu imkânı bir madde 
içinde toplamakla daha ziyade kabili istifade bir 
şekle koymakta hükümet falide mülahaza etmiştir. 
Encümeniniz de bu mütelaayı tasvip 'ederek Heyetli 
Celiîeden rica etmektedir. Bu suretle birinci mad
dede toplanan tahsisatm yekûnu (2 174 000) lira 
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oluyor. Altıncı madde olarak görülen şark demir
yolları (10 000) lira olarak kalıyor ve ikinci madde 
oluyor. 

Amasra ve İnebolu limanları ki bunlar kanunla
ra müstenit değildir. Onun için (200 000) lira diye 
görülen tahsisat üçüncü madde olarak kalıyor. Diğer 
maddeleri arz ettiğim gibi toplayarak hepsini «Ka-
vanini mahsusa mucibince yapılacak ve işletilecek de-
m'iryoTlar ve limanlar» namı altında bir madde halin
de birleştiriyoruz. 

RAGlP BEY (Kütahya) — Gerçi Encümenin 
'son noktai nazarına göre maddeler, kavanini nııahsu-
sası mucibince inşa edilecek demiryolları tahsisatı 
olarak birleşiyorsa da yine burada Kütahya - Tav
şanlı hattı için (10 000) lira konmuş. Tabiidir ki bu 
on bin lira konulurken verilen ehemmiyet ne ise o, 
'yine devam edecek demektir. Kütahya - Tavşanlı 
hattında anlıyorum ki: Kütahya - Tavşanlı hattı için 
bu sene pek az para sarf edilecektir. Şimendifer in
şaatında bir sene zarfında on bin lira gibi bir para 
her halde havaya gider. Belki bir sene zarfında inşaa
tın ikmal edilmemesi, tamiratın devam etmemesi 
yüzünden 50 - 60 bin liralık zarar ve tahribat vücuda 
gelecek halbuki iki sene evvel hükümet bu hatta bü
yük bir ehemmiyet vererek, kâfi tahsisat koyarak işe 
başlanmış ve tesviyei turâbiyesi yapılmıştı. Gerçi Ve
kil Beyefendi bu hat için bir şirketle hali müzakerede 
buluriduiklarını söylediler. Belki şirketle Vekâlet ara
sında itilâf hasıl olmaz. İhtilâf hasıl olmazsa on bin 
lira gibi pek az bir para sarf edilmesiyle büsbütün 
muattal kalmasına Ve yapılan tesviyei turab'iyenin 
de 'bozulmasına vie binnetice bir çok zarara duçar 
olmasına sebebiyet vermek bendenizce doğru değil
dir. Onun için bu hatta da bu sene bütçenin taham
mülü nispetinde ve harabiyetten kurtarılabilmesi için 
'bir miktar para tahsisini ve bu birinci maddeden bu
ra için bir m'iktar para ayırmasını vekil beyden bil
hassa rica ederim. 

'NAFIA VEKİLİ BEHİİJÇ BEY (İstanbul) — 
'Beyefendilerin teklifi, esasen bu gibi mehaziri ber
taraf etmek içindir. Polis Beyger grubu ile yapılan 
mukavelename imza edilebilirse, bu hatta elli kilo
metre yol yapılacaktır. Eğer onlarla anlaşamazsak 
ona tahsis edilen para ile biz üzerimize alacağız. 
Yalnız fark şudur ki onlar üç senede ikmal edip pa
rasını sekiz senede alacaklardır. Biz ise tabii elli ki
lometre yapamayız. Daha az yaparız. Fikirlerde 
yanlış iz bırakmamak için böyle beş, on bin gibi şey
ler kaldırılarak hepsinin bir maddeye alınması daha 
muvafık görülmüştür. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Erzurum -
Trabzon hattı ve Trabzon limanı için diğer seneler 
bütçesine tahsisat konmuştu. Bunun hakkında şim
diye kadar bir teşebbüs vaki olmuş mudur? Yani bir 
şirket tarafından müracaat vaki olmuş mu? Veyahut 
Nafia Vekâleti böyle bir teşebbüste bulunmuş mu? 
Bulunmuşsa ne netice alınmıştır? 

NAFIA VEKİLİ BEHİÇ BEY (istanbul) — Er
zurum - Trabzon hattı ve Trabzon limanı için bir 
şirket gayet müsait şeraitle tetkikat yapacağını söy
lemiştir. Öbsiyon verilmiştir. İntizar ediyorum. 

§EFİK BEY (Trabzon) — Efendim, Trabzon -
Erzurum hattı mevzubahis olunca İran transit hattı 
hakkındaki teşebbüsatı âlileri nedir? Vekil Beyefen
diden soruyorum. 

iNAFIA VEKİLİ BEHİÇ BEY — Şimdilik bir 
teşebbüsümüz yoktur. Fakat bir sermayedar bulunsak 
taksitle vermek suretiyle yapmak imkânını düşünü
rüz. 

ŞEFİIK BEY (Beyazıt) — Bu sene vermek imkâ
nı var mıdır? 

NAFIA VEKİLİ BEHİÇ BEY — Çalışacağız. 
ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Çalışacaksınız? (han

deler.) 
REİS — Fasıllara geçiyoruz. 

Fasıl Lira 

ı600 Limanlar ve demiryolları 31 950 000 
(REİS — Mütalaa yoik. Kabul 
edilmiştir. / 

601 Mektepler masarifi ' 195 000 
REÎS — Mütalaa yok. Kabul 
'edilmiştir. 

602 Van gölü 40 000 
ıREtS — Kabul edilmiştir. 

B) ZİRAAT VEKÂLETİ BÜTÇESİ : 

RBÎ1S — Efendim, Ticaret Vekili Beyefendi yok
tur, Ziraat bütçesinin müzakeresine geçiyoruz. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — 
Efendim, Ziraat Vekâleti hakkında heyeti muhitere-
menizi çok işgal etmemek için bazı bariz noktalar 
hakkında muhltaisar beyanatta bulunacağım. 

Şüphesiz memleketimizin ahvali ziraiyesi Mec
lisi Âlinizle beraber hemen her memleketin her ta
rafında zihinleri işgal eden bir meseledir. Bir kere 
memleketin heyeti umumiyesi hakkında bir mütalaa 
derimeyan ötmek icap ederse bir inşirahı kalb ile arz 
edilebilir ki memleketimizde ziraat büyük bir inki-
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şaıf ile yürümektedir. Zeriyat tevessü ediyor ve aha
lide, rençberlerde ilm'e, zira'ate ve sanayie, teşebbüsü 
milliye karşı inhimak hakikaten takdire seza bir su
rette açılmakta ve yürümektedir. Şüphesiz bütçeler 
yekûnu nazarı tetkikten imrar buyurulursa görülür 
iki, Ziraat Vekâleti bütçesi geçen sene zaruri ve tabii 
olarak tenzilâta maruz kalmıştı. Bu itibarla Vekâlet 
geçen seneden beri icraatını büyük meşağil ile doldu-
ramamışsa da bazı mühim noktalarda cidden iyi hi-
damatı görülmüştür. Bilhassa Ziraat Vekâleti, ge
çen sene istinat ettiği ilmi noktada çalışmaktadır. 

Tahattur buyurulur ki; evvelki bütçenin tetki-
katında arz etaiştikn, memleketimizde ilk fenni bir 
tecrübe müessesesi olaraik Eskişehir'de bir müessese 
açılmıştır. Bu müessese, bu sene nispeten daha vâsi 
bir inkişafa mazhar olmuştur. Vekâlet yalnız Eskişe-
h'irMeki bu fenni müessese ile iktifa etmiyerek Ada
nanda dahi pamuğun inkişafı ve ıslahı için bir mües-
sesei fenniye vücuda getirdi. Diğer taraftan malumu 
âlinlizdir ki memleketimizi işgal eden bir mesele de 
ispirto meselesidir, tsp'irto meselesinin maddei ibti-
daiyes'i patates ve mısırdır. Vekâlet bu hususta itina
yı mahsusta bulunarak bir müessese de, patates ve 
mısır için Adapazar'mda açtı. Bununla beraber umu
mi mahsulât hakkında tecarüpte bulunmak üzere 
Halkalı Ziraat Mektebinde de bu tecrübeyi sahaî tatb'i-
ka vaz etti. Bu müesseselerin hepsinin başında bi
rer mütehassis bulunuyor ve yanlarında da memle
ketimizin genç ve ilme mensup olan mütefennİleri ça
lışmaktadır. 

İkinci derdimiz mücadele meselesidir. Zannede
rim ki, mücadele sahasında Heyeti Muhteremeniz 
içerisinde bir çok zevat da şahit olarak bulunuyor. 

Mücadelenin birincisini çekirge teşkil etmektedir. 
Maatteessüf geçen sene şark vilâyetlerimizde mühim 
çekirge mücadelesine maruz kaldık. Efendiler, ke
mali memnuniyetle arz edeyim ki memurini fenni-
yemiz çekirge hususunda bihakkın muvaffakiyet is-
ıtihisal ettiler. Yalnız civarımız'da bulunan memleket
lerin bu mücadele hususundaki ihmalleri bizi daima 
tehlike ve endişe içinde bulundurmakitadır ve bu se
ne de geçen seneye nlispetle fazla bir mücadeleye gir
mek, mecburiyeti elimesi içinde bulunuyoruz. Mama
fih Vekâlet, dahilde mücadelesine devam etmekle be
raber civar hükümetlerle de mücadelenin umumi bir 
şekle girmesi için teşebbüsatta bulunmaktan geri 
kalmamaktadır. Irak, Suriye, Mısır Hükümetleri da
hil olduğu halde Şam'da küçük bir içtima akdedildi. 
Burada başlangıç olarak bir kalem tesis edildi. Te-

I menni ederiz ki bu büro tetkikatını ikmal etmiş bu
lunsun ve bir an evvel umumi mücadele esasları vaz 

I edilmeye başlansın. 
ıMemlek etimizin büyük dertler inden biri de fare

dir. Geçen sene muhtelif sahalarda baş gösteren fa
re ile, ittihaz edilen tedabir sayesinde en mühim olan 

I yerlerde mücadelede tamamiylede muvaffakiyet hasıl 
olmuştur. Bir çok yerlerde yüzde altmış, yetmiş de-

I recesinde mücadelenin icap ettirdiği netayiç temin kı
lınmıştır. 

ıBaytar kısmına ait olan hususata gelince; burada 
lisanı şükranla bir şeyi nazarı âlinize arz edeceğim. 
Bil'iyorsunuz ki memleketimizde hayvanat muhte
lif emraz ile maluldür. Maatteessüf emrazın enva ve 
eşkâli pek çoktur. Hatta şunu arz edebilirim ki; hay
vanatımızın malul olduğu emrazın bir kısmının he
nüz mahiyetleri tespit edilememiştir. Malum olan ve 
umumi olan emraz ile mücadelenin icap ettirdiği 

.1 mualecatın kısmı küllisini şimdiye kadar Avrupa'dan 
celp etmek mecburiyetinde idik. Bu sene bunların 
hem diyebilirim ki; bu mühim marazların mualecatı, 
serumları memleketimizde yapılmaya başlandı. Bil
hassa (şarbon), (ruam) hastalıklarının serumları 
Pendi'kdeki müessesemizde vücuda getirilmektedir 
ve kemali şükranla bir şeyi daha arz edeyim k'i* 
memleketimizin en büyük derdi olan şarbon ile ruam 
hakkında heyeti fenniyeniz yeni bir keşfin mebdein-

I dedir. Belki mebde kelimesi arz ötmek istediğim 
I maksadı tahfif eder. Şarbon ile ruam için mütehas

sısımız yeni bir usul keşfetmiştir. 
ıBu keşfettiğimiz usul şarbon tatbikatında iyi ne

ticesini göstermiştir. Yalnız vebayı bakaride tatbikat 
henüz tevessü edememiştir. Bu da, başlıca lâzım ge
len vesaitin ihzarından dolayı teehhür etmiştir. Ümit 

I ederim ki vebayı bakari hakkındaki bu tetkikatını ik-
I mal ettiği zamanda diğer sahada olduğu gibi iyi bir 

netice istihsal edilecek ve bu iki mühim illetle mem-
I lekelimizde sehil bir surette mücadele etmek imkânı 

kuvveti hasıl olacaktır. Bu vekâlet için son; derecede 
I mucibi memnuniyet ve şükran olan bir hadisedir. 

Bunu Heyeti Celilenize arz ederim. 
Hayvan mücadelesine gelince: Biliyorsunuz ki, 

en büyük dertlerimizden birisi vebayı bakaridir. 
I Maatteessüf bu hastalık senelefden beri bizi işgaİ 

etmekte ve külli fedakârlığa maruz bırakmaktadır. 
I (Bu hastalık şayanı şükrandır ki beledi bir vaziyet ik-
I tîsap etmemiştir, yani memleketin malı olarak bir 
I hastalık bulunmamaktadır. Ancak sirayet tarikiyle 

memleketimize girmektedir. Bunun başlıca iki kapı-
I sı vardır. 

— 153 — 



t : 53 14 . 4 . 1927 C : 1 

•Birisi İran, şimali şarki huıdoıtlarımız, diğeri ce
nubu şarki hudutlarımızdır. Vebayı bakar! mücade-
lesin'in Heyeti Muhteremeniz bü'tün safahatına vakıf
tır. Ticaretimiz üzerinde, bilhassa zürraıtı hayatı üze
re çok ,elim bir tesir icra etmektedir. Geçen sene bü
yük bir muvaffakiyet olarak on bir bin kilo serum 
mücadelesiyle işe giriştik. İki müessesemiz şimdiye 
ka'dar 300 - 400 kilo kadar serum istihsal ederken bu 
sene bin yüz kiloya kadar serum istihsal ötmeye mu
vaffak oldular. Fakat tecrübe bize gösterdi ki; mü
cadeleyi daha Ziyade temin etmek için, mücadele sa
halarında bu serum ihtiyacatını temin eitmek lâzım
dır. Şimali şarkı mıntıkasında Erzüncanda bir serum 
müessesemiz mevcuttur. Fakat, cenubu şarkide böy
le bir müessesemiz yoktur ve bunun neticesi olarak 
serumun ihzar ve tevzii daima müşk'ilât göstermek
te idi. Çünkü Pend'ik'de ihzar olunacak, Van ve Bit-
lis*e sevk olunacaktır. Bu gilbi m'üşkilâta rağmen 
Mardin'de de böyle bir müessese vücuda getirmeye 
karar verdik. Ümit öderim ki bir kaç ay içinde bu 
müessese de faaliyete geçecektir. Bu itibarla cenubu 
şarkide bir müessesemiz, şimali şarkide bir müesse
semiz ve arkada da her türlü ihtiyaca ihtiyatla ha
zır olarak Pendik müessesemiz bulunacaktır. Müca
delenin muvaffakiyetini arz etmek için, Heyeti Umu-
miyenize bazı rakamlar söyliyeceğîm. 

Meselâ : 1338 senesinde (27) bin telefat, 1339'da 
1(24) bin telefat, 1340'da (10) bin telefat, 1341'de (8) 
hin telefat vardır. Bu sene de telefatımız sekiz bin 
içerisinde mahdut kalmıştır. Şüphesiz ki, rakamların 
heyetli umumiyesi düşünüldüğü vakit mücadele saha
sındaki muvaffakiyetimizin daima ilerlemekte oldu
ğu görülür. Bu vesile ile mücadele sahasında çalışan 
baytarların hidematını lisanı şükranla Heyeti Muh-
ıteremenize ,arzı bir vecibe addederim. 

Şeraiti iklimiye ve vasaiıti nakliye malumunuz
dur. Bunun üzerine bir de köylünün maalteessür ma
kul olmayan zihniyetini tasavvur buyurun. Çünkü, 
mücadelede en ziyade müşkülât tevhit eden köylü
nün zihniyeti oluyor. Köylü her nedense hastalığı 
ifşadan istinkaf ediyor. Bu, çok elim neticeler tevlit 
ediyor. Fakat 2 - 3 senelik mücadele bu hususta 
da tesirini göstermiştik. Şimdi, köylü yavaş yavaş 
hastalığı hisseder etmez baytara koşmaya başlamış
tır. Ümit ederim ki bir kaç sene sonra köylü daha 
ziyade ünsiyet ederek marazı kendisi vaktiyle ha
ber Vermek mecburiyetini hissedecek bu suretle ma
razla mücadele tabii suhulet kesbedecektir. Bundan 
sarfı nazar, vekâlet mücadele içim bazı tedabir itti

haz etmiştir. Şüphesizdir, ki hastalık hariçten geldi
ği için Ik ittihazı lâzım gelen tedabir, sirayet kapıla
rını tutmaktadır. Kapılar seddedildikten sonra dahil
de mücadele hem sehil olacaktır ve diyebilirim ki 
bir senede değil, fakat bir kaç sene zarfında marazı 
tamamen tenkile muvaffak oluruz. Bunun için şim
diye kadar yaptığımız teşebbüsleri arz edeyim. 

Birimcisi, şimali şarki hududumuzda Rusya ile bir 
itilâf hasıl ettik. Çünkü, aynı marazdan Rusya da
hi müteessir olduğundan bu derdi müştereken müza
kere ettik. Aramızda .samimiyet üzerine müstenit 
olarak bu mücadele için yapılan itilâf iki tarafın hüs
nüniyetle mütehassis olduğunun güzel bir burhanı
dır. Bu itilâf ile; mücadeleyi ne suretle yapmak ve 
bir birimize sirayeti nasıl men etmek lâzım geldiğini 
tespit ettik ve bu sene ibuınun tatbikatını icra edece
ğiz. Bundan maada Vekâlet bu kapıların tutulması için, 
bir teşkilâtı mahsusa yapmaya karar vermiştir ve He
yeti Muhteremeniz ümit ederim, bütçemizi kaibul 
etmekle bu tasavvurumuzu bu sene içinde vücuda 
getirmemize müsaade buyurmuş olacaktır. 

Yaptığımız teşkilât şundan ibarettir: Bütün şima
li şarkî hududumda sırf hududa münhasır olmak üze
re bir baytar baş müdüriyeti ihdas ediyoruz, bunun 
maiyetimle 25 kişilik 'bir saffı hanp veriyoruz. Bunlar 
hudutta mücadeleyi daima şiddetle yapacaklar ve 
hastalığın içeriye girmemesini temim edeceklerdir. 
Yalnız kemali teessürle arz edeyim ki cenubu şarkî 
hududumuz bu senelik kalmıştır. Ümit varım ki 
onu da önümüzdeki sene vaziyeti maliyemizin mü
saadesiyle tatbike muvafık oluruz. Bu teşkilâtı ce
nubu şarkîde yapamadıksa da orası hakkında da bu 
marazın intişarına sebep olan girip çıkma hususun
da kanunum müsaadesi nispetinde her türlü tedaibiri 
ittihaz ettik. 

Bundan maada ikinci bir tedfbir daha ittihaz et
tik. Şimdiye kadar ihtiyaca göre memleketin bir ta
rafında bulunan baytarları alıp öbür tarafa sevk etmekle 
mücadeleyi yapıyorduk. Bu sene bütçemîzdeki iki sey
yar mücadele heyeti teşkil ettik. Bunların vazifesi prog
ram dahilinde kendisine tevdi edilecek mücadelelerle' 
uğraşmaktır. Ta'biîdir ki, hu heyetlerin bu sene vazi
feleri vebayı bakarî ile mücadele olacaktır. Bunlarım 
bir kere seyyar olması diğer baytarların olur olmaz 
zamanlarda yerlerinden kaldırılmasına mani olacak
tır. İkincisi, daima umumî mücadelelerle meşgul 
oldukları için, şüphesiz kendilerinde mücadeleye 

— 154 — 



t : 53 14 . 4 . 1927 C : 1 

karşı bir rüsüh hasıl olacaktır. Velbayı bakarı müca
delesinde muvaffak 'oldukları takdirde kendlilerine 
ikinci bir mücadele tevdi edilecek; onda da muvaf
fak olduktan sonra bu seyir üzerinde daima müca
dele ile meşgul olacaklardır. 

Önümüzdeki seneye ait en mühim meseleden 
şüphesiz Heyetimizin malumatı vardır ve ümit ede
rim ki beş on güne kadar tetkik Ve tasdik için huzu
runuza gelecektir. O da Ziraat tedrisatının memleke
timizde ıslahıdır. Bu çok mühim bir ©sasıtır ve bunu 
teşrih içlin uzun uzadıya tafsilâta lüzum vardır fik
rindeyim. Yalnız kanun Heyeti Muhteremeniz huzu
runa geleceği için bunun burada tafsilâtına girişmî-
yerek kanunun müzakeresine talik ediyorum. Müna
sip görülürse kanunun esnayı temlikinde Heyetinize 
icap eden tafsilâtı arz edeyim. Fakat şimdi arzu 
buyuruldüğu takdirde icap ettiği veçhile izahat ver
meye amadeyim. 

Üçüncü derdimiz, ormanlardır. Efendiler; or
manlar bugün Ziraat Vekâletinin en mühim b'ir en
dişesini teşkil ediyor. Kemali samimiyetle arz ede
yim ki ormanlarla bu seneye kadar Ziraat Vekâleti 
böyle endişe ile iştigal etmemiştir. Bu sene ormanlar 
mühim bir endişe tevlit etmektedir. Biliyorsunuz ki 
efendi'Ier, ormanlar memleketin hayatı umumiyesin-
de müessir olan bir unsurdur. Ormanlarımız garip 
zihniyelere maruz kalmıştır. Bu zihniyetler cemiye
timizi teşkil eden sınıfların her birine ait olarak 
ayrı ayrı birer safhadadır. Bu zihniyetlerin neticesi 
olarak bir sözle vaziyeti hazırasını izah etmek icap 
ederse denilir ki insanlar onlara yaklaştıkça orman
lar kaçmaktadır. Ormanların yegâne ilticagâhları 
dağların şahikalarıdır. Elimiz oraya erdiği dakika
dan itibaren de vaziyetleri maduımiyete intikal va
ziyetinden ibarettir. (Bravo sesleri). Bunun için en 
ziyade itina edilecek nokta 'bu ormanların hayatını 
muhafaza etmektir. Vekâlet uzun müddetten beri 
mühim 'bir kısım zamanını bu (tetkike hasr etmiştir. 
Bunun için bir kanun hazırlanm'aktadır. Yakın bir 
zamanda bumun Heyeti Muhteremenize arz edeceğiz. 
Yalnız söz ormana intikal etmliş olduğu için müsaa
denizle bir kaç kelime daha söyliyeyim. Ormanlar 
hakkında tasavvur ve telakkimiz şudur: Türkiye 
mühim bir orman memleketidir. 

"Efendiler; size kemali teessürle arz edeceğim ki: 
Aldanıyoruz. Memleketimiz orman memleketi değil
dir. Bir ucundan yapışarak bir elde tahtacılar, bir el
de civar köylüler, bir elde;.... Söyliyeceğim ama ma
zur görsünler, arkadaşlar ben kendi fikrimi söyle-

| m'iyeceğim. Bir Alman profesörünün fikrini söyliye
ceğim. Son zamanda bir Alman profesörü diyor ki 

- ormanların insafsız bir mikrobu vardır. O da müte
ahhitlerdir. Bu benim sözüm değildir. Profesörün 
sözüdür (ibravo sesleri, alkışlar). 

Efendiler; ormanlarımızı tahrip eden esbaptan 
birisi de hayvancılıktır. Cidden hayvancılık yanlış 
bir tatbikat ile ormanlarımızı tahrip ediyor. İkincisi 
'hayatımızı temin eirmek içün, hayatı umümiyeyi te
min öden bu ormanları tahrip halimizdir. Yani evde 
yemek odunla pişiyor, çamaşır odunla yıkanıyor, 
bilmem ne falbrikası odunla işliyor. Her türlü tabi
atla mücadele odunla oluyor. Efendiler, şunu arz 
edöyim ki Türkiye'de artık odunla, kömürle ısınmak 
zamanı geçmiştir (handeler, gürültüler). Arz ediyo
rum. (ne yapılır sesleri). Arz edeyim efendim. 

İkincisi ormanlarımızı yıkan hail şudur: Belki ik-
tîsaden ucuzdur bilmiyorum belki kavanlini cemiyet 
icalbatıdır, bilmiyorum. O da ağaçtan ev yapmak;.. 
Türkiye'de artık ağaçtan ev yapmak Zamanı geçmiş
tir. (doğru sesleri, gürültüler). Şunu bilmeli ki ağaç
tan ev yapanlar yalnız kendi nefislerine değil, hem 
nefislerine, hem evlât ve ahfadına, hem de mensup 
olduğu cemiyete o evin kemiyet miktarında zarar 
iras ediyor. Bunları ileri de arz edeceğim. Şimdi arz 
etitiğimin sebebi, ileride netayici geleceğiinden şimdi
den Heyeti Muhterem'enizin zihnini işgal etmesi için
dir. Sözü uzatmamak ve fazla zamanınızı işgal et
memek için sözüme nihayet veriyorum. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim, çekirgeden, 
fareden bahis buyurdunuz. Zannederim haizi ehem
miyet görmediğinizden domuzdan bahis buyurmadı-
mz. Müsaade buyurursanız ki memleketimizde do
muz, farenin on mislinden ziyade hasar ika etmekte
dir. Bazı mahallerde eski martinlerden Ziraat Vekâ
letinden mi yoksa başka yerden mi? Yirmişer otuzar 
tüfek verildi. Sonra o köylerden tüfekler geri alındı. 
Hiç :tüfek kalmadı. Fakat domuzlar yine haşarat 
yapmaktadır. Bumun için ne tedabir ittihaz buyurdu
nuz? 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Devamla) — 
Efendi hazretleri muhlim bir noktaya parmak bastı
lar. Yani bu da bir garibedir. Hakikaten hir domuz 
demek canlı ve yağlı bir altın kesesi demektir, (han
deler). Fakat biz bukeseyi para yapıp cebimize koya
cak yerde mateessüf şimdi yere gömmekteyiz. Haki
katen orman sahaları çok domuzla doludur ve bun
ların memleketimizde husule getirdiği tahribat cid
den mühimdir. Şimdiye kadar bunlar için tüfekle 
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mücadele ediliyordu ve buyurdukları veçhile Ziraat 
Vekâleti domuz çok olan* mıntıkalarda Müdafaai 
Milliye Vekâletinden almakta olduğu silâh ve cepha
neyi halka vererek mücadeleye devamı etti. Faikat 
bu mücadele gayet velut olan bu hayvanın doğduğu 
nispette imhasını temin edememiştir. Çünkü çok doğ
rudur. Bunun için lik'i tedbire tevessül ettik. Birisi: 
Getirdiğimiz mütehassısın bir fikrîdir. Çünkü Afri
ka'da tatbikatını yapmış aynı tecrübeye bir ay evvel 
'başladık. Neticesini daha istihsal etmediğimiz için 
domuz bahsini meskût olarak geçmiştim. Bir serum 
getirdiler bu serum zerk edildiği zamanda bunlar 
arasında sari 'bir hastalık tevellüt ediyor. Ve şayanı 
şükrandır ki bu hastalık düğer cins hayvanattan hiç 
birisine geçmiyor. Bu hususta mütehassısın ifadesiy
le iktifa etmedim. Evvelâ Avrupa büyük müessesatı 
ilmiyesine müracaat ederek kendi Herinden 'İstifsar et-
't)?m. Ondan sonra tatbikatına karar verdim. İkincisi: 
som tctkikatım esnasında bir zehirle mücadeleyi mü
tehassıslar tavsiye ettiler. Şimdi zehirle de mücade
leyi açacağız. Ümilt ederiz ki bu ilci mücadelenin in-
Z;mamı bizi bu hususta daha ziyade muvaffakiyete 
ssVk eder. Buyurdular ki bazı silâhlar geri alınmış
tır. Bunu tetkik edeyim, belki tüfeklerin geri alınma
sı orada istimaline lüzum kalmaması gibi 'bir fikrin 
'bel'k'i böyle bir hatanın neticesidir, ©unları tetkik ede
yim, eğer vaki ire bunların iadesini temin eder ve el
de mevcut tüfeklerden oraya gönderirim. 

REŞİT BEY (Malatya) — Nasıl lüzum kalmamış 
günden güme hasar yapmaktadır. 

BESİM AT ALAY (Aksaray) — Efendim, gerek 
frerum istihsalinde ve gerek sari haftalıklara karşı mü
cadelede gösterilen muvaffakiyet şayanı şükrandır. 
Fakat geçen sen'e bir şey vaat buyurulrnuşitu. O da 
Tayyare ile tohum atmaktı. B'inde bir faide verirse 
yine memleket için büyük bir kârdır. Demiştiniz bu 
yapıldı mı yapılmadı mı? 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — 
Efendiler, ilmî tecrübeler ve hayatı fente teveğgul 
cdenlerce malumdur ki bir senede her hangi bir keş
fim neticesine hükmedlilemez. Yani eğer bir fen, sa
hibi derse ki ben bir şey keşfettim. Tecrübe ettim, 
bu sene -neticesini veriyor derse, inanmayın, bu tec
rübeye devam etmekteyiz, bu sene muhtelif yerlere 
tohum atıldı ve muhtelif şekillerde bu tecrübeye de 
devam ediyoruz ve yalnız bununla kalmıyoruz. Al
manya'daki tetkikatım esnasında vâkıf olduğum bir 
şeyi de tasmimle meşguldüm. O da sürme ile orman 
yetiştirmek, sürme İle orman yeltiştirmtek bizde de 

zannediyorum yüzde yüz iyii netice verecektir. Bu 
tecrübelerimizde muvaffakiyet hasıl oluduğ takdirde 
orman teşoiri hususunda büyük bir suhulete mazihar 
olacağız. Bununla meşgulüz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Kara kar
galar mezruat tohumlarını toplıyor, Ankara civarın
da görüyoruz. Vekâlet bunların temim suretiyle im
hasını düşünüyor mu? 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Sanman) — 
Efendim, kargaları şimdi hak'ikalt elimizde imhaya 
vasıta olsa bile şunu arz edeyi mki bu .Seneler içinde 
kargayı öldürüp öldürmemlek meselesinde Ziraat 
Vekâleti mütereddilttir. 

SÜLEYMAN SIRRI (Bozök) — Müftüten fet
va alacak değil ya efendim. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — 
Kargalar muzır mıdır, nafi mlidir? Bunu anlamak 
için on bin karganın miğdes'inde hem tohum zama
nı, hem de tohum yemeyipte böcek yediği zaman 
tetkikat yapılmıştır. Bu böceklerin imha ettiği tohum 
ele alınır ve karganın imha ettiği tohum ele alınırsa 
görülür ki karganın yediği tohum, karganın yediği 
böceklerin yediği tohumdain azdır (bravo sesleri, 
handeler, alkışlar). 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Kargaların meyvelere 
zararı varıdır. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — 
Efendiler; bakınız ilim ne harikalar yetiştiriyor. 
Şüphesiz ki hakikaten handeyi mucip olan sahadır. 
Fakat ilim nelerle müteveğğildlr. Bunu onun için arz 
ediyorum. Ziraatta ilim demek işte bunlara varın
caya kadar teveğğüldür (çok doğrudur sesleri). To
humun miktarı nedir, böcek miktarı nedir, o böceğin 
yaptığı tahribatı bugün Avrupa ulteması on senedir 
tetkik ediyor. Ben istatistiklerini gördüğüm zamanda 
hayrette kaldım. Bana profesörler dediler ki daha 
kararımızı veremedik, fakat tetkikatımız neticesinde 
bir karga beslemeye ziraat noktai nazarından mec
bur oluyoruz, (handeler) Mamafih böyle olmasına 
rağmen ben Beyefendinin arzuları veçhile karga mü
cadelesine devam etmekteyim. 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Kargaların 
'teksiri için bir kanun teklifi mevzubah'ismidir? 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — 
Belki. 

REİS — Ziraat Bütçesinin Heyeti Umumiyesi 
hakkında başka söz isteyen varmı? 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim, Vekil Beye
fendinin izahatından bazı noktalar, kanaatime teva-
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kuf ötmediği için bazı anlamak istediğim şeyler var
dır. Malumu âliniz Anadolu Yaylasında çorak 
yerlerde ziraata asıl elan sulamak işleridir. Su iş
leri Nafıa Vekâletine aittir. Bu sene zannederim bu 
İşler için Nafıa Vekâleti bütçesine dört yüz yetmiş 
bin lira kadar bir meblağ vâz edilmiştir. Bu su işle
rinin böyle ayrı ayrı vekâletlerde bulunması muva
fık mıdır? Böyle ayrı ayrı vekâlette bulunduğu vakit 
telifi mesai imkânı olur mu? Su işlerine bence ze
mini mesaiyi Ziraat Vekâleti tavsiye etmelidir. Aca
ba bu hususta Ziraat Vekilinin bir tetkikatı var da 
Nafıa Vekâletine battı hareketini tavsiye etti mi? 
Bendenizce ziraatın ihyasını düşündüğümüz vakitte 
bu memlekette evvelâ düşünülecek şey, ıtohum ve 
sâireden evvel sulama meselesidir. Pek yakında ku
rak mevsim gelip çatacaktır. Gerçi tohum mesele
sinin ehemmiyetini inkâr etmiyoruz. Ancak su işi 
de her halde mühimdir. Belki şimendiferlerden faz
la su işi çok mühimdir ve bu da paraya tevekkuf 
ediyor. Belki şimendiferlerden fazla paraya tevekkuf 
ediyor. Ancak hiç olmazsa memleketimizde geçen 
nehirler ne kadar dönüm İska edebilecek ve bu ne 
ka'dar masraflı olacak? Bunu hükümetimizin ve 
Meclisi Âlinin bilmesi lâzım gelir. Naisıl şimendifer
ler için hâriçten ecnebi sermayedar aranıyorsa, bu 
su işlerin© de Nafıa Vekâletince bu suretle serma
yedar aranacaktır. Bendenizce Nafıa Vekâleti fen 
işidir. Mühendis işidir. Fakat ehemimi mühimme ter
cih meselesinde veçheyi Ziraat Vekâletinden alması 
lâzımdır. Bendeniz bu nokta hakkında tenevvür et
mek isterim. 

Saniyen memleketimizin başlıca serveti olan me-
vaşi meselesinde baytarlarımızın hal'i faaliyette bu
lunmasını hepimiz temenni etmekteyiz. Bendeniz bu 
hususta bu seneki bütçede yanlış bir adım atıldığını 
görmüyorum. Ancak enstitü dedikleri tohum ve 
hayvanat ıslahhaneleri vardır ki bu Çok mühimdir. 
Hali hazırda meraklı gençlerden bir kaç tane inti
hap edilse ve iş üzerine sevk edilse, bunlardan mu
vaffak olanlara bir ikramiye verilse idi çok iyi 
olurdu, bu hususta zannederim bir tahsisat yoktur. 
Bendeniz diyorum ki, şehirde oturmakla böyle ara-
zıhriizin muhtelif yerlerinde fiilî tecrübe yapılma
dıktan sonra dünyanın kitabı bir araya getirilse 
matlup hasıl olmaz. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Senlin ki
taba itimadın yok. 

EMÎN BEY (Devamlaj — Sonra serum mese
lesinin muafiyeti pek azıdır. Acalba bu faaliyeti biraz 
çoğaltılmasının imkânı var mı, yok mu? Gerçi Av-

ruıpa'da hastalık yo'kya, olduğu vakit ne kadar mua
fiyet ıtemiin etmiş? Bir de en mühiim olarak - geçen 
de teşebbüs ettiğimiz veçhile - Zirat Vekâletinin bu 
serte başlıca teşebbüsü; Memfeketimizın hayvanatını 
ve tohumunu ıslâh etmek için mektepler yapıyor ve 
bunun kanununu da Ziraat Encümeninden geçti, Zi
raat Encümeninde bu kanun tetkik edilirken arka
daşlarımızdan birisi gayet makul olarak bir mütala-
da bulundu, dedi ki bu sermâye ister. Haydi Vekâlet 
bu müesseseyi vücuda getirdi, iyi tohum buldu. Fa
kat bunun teksir ve tevzii meselesi vardır. Bu tek
sir ve tevzii edilemezse, bu yine eskisi gibi eli bağ
lı kalacaktır. Buna sermayei devvare ister dedi zan
nederim. Bunu söyleyen Adama Mebusu Zaimir Bey 
kardeşimiz idi. Encümende bütün arkadaşlar buna 
itşirak ettiler, biz de dedik ki bu sene yüzbin lira 
koyalım. Hayvanat ve nebatat ıslahı için şimdi mev
cut tarlalardan ve hayvanattan tecrübeye başlarlar. 
Her sene de 200 bin lira konma, ksuretiyle bir mil
yon lira Ziraat Vekâletinin emrine bir sermaye! dev
vare verelim dedik. Muvazenei Maliye Encümeni 
Reisi Beyden ve Maliye Vekili Beyden de ayrı ayrı 
rica ettik, bu sene inat etmişler, bu rakam üzerine 
bir rakam daha ilave etmediler. Dedik ki Ziraat Ve
kâleti garip bir bütçe ile geliyor, bu vekâletin mü
him olduğunu da hepimiz kabul ediyoruz, bu numu
ne olur dediler vekâletler böyle fazla tahsisat ister 
diye korkmayın. Mecliste ekseriyet de taraftardır, 
bize müzaharet ederler, bunu lütfedin dedik. Bu ser
mayeyi de kabul etmediler. Ziraat Vekâleti tesisatın
da mühim bir meseleden yani tohumlarım ve hayva
nâtın ıslahında bir hâtve atılıyor. Onun da eli bağlı 
kalıyor. Yakında bir buçuk milyon liralık bir kanun 
manzuru âlileri olacaktır. Bunu sermayei devvare 
koymazsa bu kanun da boşa gidecektÜr. Şimdi He
yeti Muhteremeniizden temenni ediyorum. Hepimiz 
biliyoruz ki memleketimiz maalesef Ziraat hususum
da yenilik gösteremedi. Madem ki gösterilmeye yol 
alınmışltır... 

Geçenlerde Vekil Beyefendinin kendilerinden 
işittik, Almanya yulafın ıslâhında yüz minyon bil
mem ne kadar altun frank faide görmüş, demek ki 
memleketimiz de böyle tohum ıslahının iyi bir neti
ce vereceğini bildiğimiz halde hükümet de bu ka
nunu teklif ediyor. Bir buçuk milyon lira tahsisat 
kabul ediyor. Bunun da elini kolunu bağlamayalım, 
bu da meclisin şerefidir. 

Tahsisatı kabul edelim, bu sene yüz bin lira ko
yalım, her senede iki yüz bin lira kadar da ilave 
edelim, bir milyon lira sermayei devvare verelim. 
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Efendim, yalınız Beyefendi ortmıanliaınn dıüşimaın- I 
lan müteahhitlerdıir diye buyurdular, zannederim bu I 
şairane bıir söz arasında zihninden geçti, belki böyle I 
s/öylemek istemezken tarzı telaffuz böyle çıktı. Mü- I 
teaihhiıtler düşman olursa, orası sahipsiz bir orman I 
demektir. Saihıipsıiz bir şeyi kim olsa yağma eder. I 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — O söz si
ze karşı değil, 'başkasına karşıdır. I 

EMİN BEY (Devamla) — Efendim, heyeti umu- i 
miiyeye karşı söylediler. Orman. teşkilâtı hakkında I 
bendenizin gördüğüm şudur: Vekâlet faideli bir yol I 
tutmuştur ki o da; muhafaza yoludiur. Bu memlekette I 
tohum ekeceğim, fidan diteceğim, tayyare ile yapa- I 
cağım filan bunların hepsi bavladır. Mevcut orman- I 
ların kökleri halli hazırda mevcuttur. Bizim kendi fen I 
memurlarımızın da ecnebi mütehassısların da de- I 
dikleri, ormanların muhafazası yoludur. Bu, canlıca I 
netice verir. Bendeniz tetkik ettim. 3 - 4 senede yeti- I 
şiyor, yani vekâlet bu hususa ehemmiyet vermekle I 
beraber ormanları tahripten vikaye edecekse biraz t 
Heyeti Vekile de fazla didişmeli idi. Orman memur- I 
larmın biraz karnını doyurmalı udi o vakit müteah- I 
hit de mecbur olmazdı. Bendeniz biliyorum ki burada I 
ev kirasını veremeyecek derecede geçinenler var, I 
bunlar sabır ve sebat ediyorlar, devletin bütçesini gö- I 
rüyorlar. Fakat bu insanların hepsi bir olmaz, bir I 
çoklarını feda ediyoruz. Bunların elinde salahiyet I 
olan var, bunların bir hakikati tahrip etmesi milyon- I 
laıra, mal olur. Bendeniz diyorum ki bu meselede Ve- I 
kil Beyefendi çok çalışmamıştır. Eğer bunda çok mu- I 
vaffak olmamış ise Heyeti Vekiladen fazla tahsisat I 
kurtaramadığındandır. Yalnız son mütalaalarında bu I 
memlekette keresteden ev yapılmamalı dediler. Bu I 
'benim kanaatıma büsbütün muhaliftir. Esbabını da I 
'arz edeyim, ormanlar öyle bir şekildedir ki, bir tara- I 
fi harap olmuş, bir tarafına da el değmemiş. Hem I 
öyle bir şey ki alınıp işlenmediği için heder olup giit- I 
mekte ve çürümektedir. Şimdi Amerika'nın orman I 
olan kısımlarında demirden ev yapmak men edilmiş- I 
tir. Kimin memleketinde orman varsa meskenini o I 
mevaddan yapıyor, hariçten bir şey almıyor. Vekil I 
Beyefendi, nazımı iktisat bir mevkide bulunuyorlar. I 
Kendilerinin böyle Avrupa demirine karşı tavsiyede I 
bulunmaması lâzım gelirdi, benderaiz mümkünse bu- I 
ınu geri almasını rica ederim. Başka maruzatım yok- I 
tur. I 

HASAN FEHMİ BEY (Kastamonu) — Vekil Be
yefendinin ormanlar hakkındaki mütaalatına kısmen j 
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iştirak ediyorum. Evet baltayı ağaca vurmak için .ha
kikaten titreyecek bir mevkide olduğumuzu kabul edi
yorum. Emin Beyin de işaret ettiği veçhile el dokun
mayan, baltayı henüz içerisine koyamadığımız orman
larımız vardır. Memleketin böyle büyük orman ser
vet ve sermayesi de yolsuzluk, yüzünden her gün bü
yük yekûnde çürüyüp gitmekte olduğunu bilmemiz 
lâzımdır. Böyleleri de vardır, evet ağlanacak bir va
ziyettedir. Dün orman memleketi diye tanınan mu
hitimiz hakikaten boyunduruk yapacak kadar ağacı 
kalmayan yerler haline gelmiştir, böyle yerlerimiz 
pek çoktur. Bunu kabul ediyorum. Bu tahribatta amil 
olan müteahhitler midir? Bugüne kadar memleketin 
idaresi için konulan kanunlar mıdır? O kanunları 
tatbike memur zevat mıdır? Bunu ben tayin edemeye
ceğim. 

ÎLYAS SAMÎ BEY (Muş) — Yani söylemiyecek-
sin (handeler). 

HASAN FEHMİ BEY (Kastamonu) — Bendeniz 
hulâsa maruzatımda iki faslın ihtiva ettiği rakamdan 
teşvik ve amenaımaıjmajn fasıllarından bir şey rica 
edeceğim. Bütçenin esbabı mucibesiınde söylendiği 
veçhile memleketimiz ziraat memleketidir. Evet mem
leketimiz vüsati, toprağı ilkliminin itidali itibariyle ta
mamen bir ziraat memleketi olmaya salah bir mem
lekettik. Onda şüphe yok, fakat bugün memleketimi
zin kabiliyetiyle mütenasip surette istifade edebiliyor 
muyuz, .edilmiyor mu? Bu % 5 yahut % 3 derecede 
ediliyor mu? Zannedersem hepimiz hayır demekte 
müttefikiz. Binaenaleyh biz çiftçi değiliz. Toprağımız, 
muhitimiz, iklimimiz ziraata fevkalâde elverişlidir. 
Fakat biz ziraatın ehli adamı değiliz. Biz yarinin ev
lâdını eğer ziraatçı çiftçi yapabilirsek hem memleke
timizi ve hem kendimizi kurtarmış oluruz. 

Hudut haricinden akın akın gelen iktisat boyun
duruklarım o zaman atabiliriz. 

Bizi giydirecek, karnımızı doyuracak, hariçten va
reste kılacak yegâne vasıtamız toprağımızdır. 

Efendiler, fakat 'bu toprağın altında saklanan bî-
nihaye hazinelerden nasıl istifade edemediğimiz gi
bi, toprağın yüzünden de istifade edemiyoruz. Ne 
servetimiz, ne fen malumatımız bu saadeti istihsale 
kâfi gelmiyor. 

KÂZIM FEHMİ BEY (Ergani) — Ne olacak? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Beyefendi
ler; görüyorsunuz, bakımsızlıik yüzünden sığır hay
vanatımız gerek irtifa gerek siklet ve mukavemet iti
bariyle keçi, koyun haline gelmiştir. Nereye bakar
sak hayvanatımızı o şekilde görürüz. Galatı niyet 
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olarak ve yanlış bir tedbir olmak üzere İsviçre'den 
Rusya'dan boğalar getirmek suretiyle ıslahına çalışı
yoruz. Efendiler; pire ile deveyi çiftleştirmek zanne
derim doğru ve tabiî bir şey değildir, (kahkahalar) 
Kanunu tedrice riayet, istifa kanunlarını eliımıize al
mamız icap eder. Evet İsviçre'nin, Macaristan'ın 800: 
1000 ktilo teşkil eden boğalarını getirip mecmu var
lığı 70 'kilodan ibaret olan bir inek ile çiftleştirmek 
doğru olur mu? Ve o memleketlerden boğa getirece
ğim de memleketin hayvanatını ıslah edeceğim fik
riyle hareket etmek rica edenim makul bir yol müdür? 

Memleketimizin bütçesinden büyük yekûnde pa
ra sarfiyle mekteplere bir çok boğalar gelmiştir. Bü
yük yekûnde paralar veriltmiiştir. Fakat otuz kırk se
neden beri uğraşıyoruz. Yine öküzlerimiz, inekleri
miz keçi cesametindedir. Koyun halindedir. Hiç bir 
kademe yukarı çıkmamıştır. Demek ki bu yol bizi 
sahaıi selâmete çıkaracak bir yol değildir. Biz istifa 
kanunlarına inayet etmeliyiz. Memleketimizin her 
hangi bir yerinde eli ayağı düzgün, kafası boynuzu 
yerindeki hayvanatı seçeceğiz. Hayvanlarımızı onlar
la çüftDeştttiıreoeğiz. İyi bakacağız, on «ene sonra. ıbdk-
kii İsviçre'den gelecek boğa ile çiftleştirebilriz. Ben
ce hariçten boğa getirmek yanlıştır. Bu yürümez ve 
bu güne kadar da yürümerniştir. Biz çiftçi dteğiliz, 
yarınki evlâdımız çiftçi olabilir. Beyefendiler sene
lerden beni bu memlekette eski tabirimizle, Arapça 
tabirle ıslahı büzur, ıslahı hayvanat diye ağızdan 
ağıza kulaktan kulağa söylenip duruyoruz. Beyefen
diler on üç tane ziraat mektebimiz vardır. Bu mek
teplerin her birimin etrafında her birinin iki üç yüz 
dönüm arazisi vardır. Dünyanın her yerinde, tetkik 
icrasiyle bütün iyi cins tohumları oralara getiripte 
en iyi cins meyve ağaçlarının fidanlarını oraya tek
sif ederek otuz, kırk sene içinde bunların hangisi mem
leketimize elverişlidir, hangisi yetişir, hangisi fey
yazdır, Şimdiye kadar bunları niye tetkik etmedik? 
Fakat efendiler ıslahı büzur, ıslahı hayvanat, kitap
larımızda, kanunlarımızda mevcuttur. Evet Beyefen
diler işte ormanlar hakikaten söylendiği gübi mem
leketin yağmuruna, feyzine hadimdir- Fakat yevmen 
feyevmıen tahrip edilmektedir. 

Şimdi beyefendiler ben sebze ve meyvelerin iyi 
cinslerini memleketimize, bulunduğumuz muhitlere 
getirmek için senelerden beri uğraşmış arkadaşınızım. 
Bu sefer Diyarbekir% ta İran hududundan kabuk
suz ceviz getirttim. Kabuğu yok, bilmem ziraat ile 
meşgul olup eşçarm ıslahiyle uğraşan zevat bu ev
safta bir cevizin orada bulunup bulunmadığından 
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haberdar mıdırlar? Tabiî haberdardırlar (handeler), 
Bu cevizlin kabuğu bir zardan ibarettir. Getirdim 
diktim fidan yetiştireceğim. Müteşebbislerimizin, zi
raat mekteperimizin evet sayın şükran mesaisi oldu
ğunu inkâr etmiyeceğim. Fakat Fransa'da yetişen, 
konservelerimin okkası 290 - 30Q kuruşa satılan etn cins 
armutlardan getirdiğiniz fidanlardan, aşı kalemlerin
den fidanınız kaleminiz var mıdır diyoruz, yoktur di
yorlar (handeler). 

Gidiyorum. Müdür beyefendi oğlum; Malatya'
nın, Gümüşhane'nin, Bursa'nın, Amasya'nın cins el
ma, armut, kaysi ve şeftali fidanlarınız, kalemleriniz 
var mı? Alalım. Maalesef yoktur. Birisi varsa, beşi 
yoktur. Efendim; ıslahı büzur, ıslahı hayvanat, ısla
hı eşçar gayesi nasıl olacak? Beyefendiler; yalnız 
memleketimizin bir köşesinde sessiz, sedasız, müteva-
zin olarak umumî bütçeden değil, hususî bütçeden 
tahsisat alarak çalışan bir müesseseyi lisanı şükranla 
yadedeceğim. (neresi sesleri) Ve o lisanı şükranla ya-
dsdeceğim müessese hakkında ufak maruzatta bu
lunduktan sonra, eğer kanaatiniz de kanaatime teva-
kuif ederse, ufak bir muavenette bulunmanızı teklif 
eyleyeceğim. Yeni bir zam değil... böyle hususî büt
çeden aldığı az bir tahsisata çalışan bir müessesemiz 
vardır. Neresi mi? (Ediırne vilâyetinin hususî bütçe
sinden aldığı altı bin lira tahsisatla çalışan bir fidan
lıktan bahsedeceğim... Bu fidanlıktan memleketimi
zin her tarafına fidanlar gönderiliyor. Belki benim 
gibi içimizden bir çok arkadaşlarım görmüş ve fidan
lar almışlardır. İnsan o fidanları görünce; bir genç 
alâkası ile âşık olacağı geliyor. O kadar güzel fidan.... 
(alkışlar) Beyefendiler; bu müessese 1327'de işe baş
lamış. Bizim eski tarih itibariyle 1327'de işe başla
mış, bugün altı bin lira ile çalışıyor. Bu altı bin lira 
ile, yaptığım tahkikata nazaran, Gümüşhane'nin en 
nefis cins elma ve armut fidanlarını, kalemlerini ge
tirmiş, aşılamış, Mersin'den kayısı getirmiş, Urfa'dan 
kayısı Posof'dan elma, Bursa'dan şeftali, Kastamo
nu'dan uryani, Amasya'dan elma, Artvin'den kayısı, 
Sapanca'dan armut, elma, îskilip'den elma, Malat
ya'dan kayısı, Kalkandelen'den elma, Almanya'dan 
vişne, kiraz, Macaristan'dan vişne, Fransa'dan bütün 
envai ile armut, elma kalemleri getirmiş ve aşılamış
tır. Bu hayırlı müessese; böyle memleketimizin her 
tarafındanen cins meyveleri getirip tohumdan fidan 
yetiştirmiş, aşılamış ve bu sene memleketimize para
sız olarak aşılı, cins, alâka ve aşk ile bakılacak kadar 
sevimli fidanlardan 250 000 adet fidan tevzi etmiştir. 

'Beyefendiler; rica ederim bu müesseseyi alkışla
yın... (bravo «leşleri, sürekli alkışlar) Sonra mıemleke-
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timizin orman ihtiyacını da nazarı dikkate alan bu J 
mütevazi müessese, akim ve âkır topraklarda barına
bilecek, yetişebilecek Akasya, Glariçbar - ismimi iyi
ce beceremiyorum - Dişbudak ağaçlarından da 
250 000 flidan yetiştirmiştir. Bunların bir kısmı Ikema-
Je ermliş, ıbir kısmı da kemale ermek üzeredir, 

(Beyefendiler Amerika çubuğundan gerek yedi çu
buğuna Amerika çubuğu aşılamak suretiyle bu mües
sese 250. OOÖ adet bağ çubuklarını da memlekete tak
sim etmiştir. Rakarn ile arz ediyorum. Bu müessese
nin gerek teslisinde ve gerek elyevm Ziraat Müdüriye
tinden bulunan zevatın ben ellerinden; memleket, va
tan hesabına memleketimizin hayrına çalışmış ve mü
fit olmuş olan bu adamların her binisinin elinden 
öpmekle şahsan zevk duyarım. Bu müessesenin için
de bir de Ziraat Müdürü gibi eli öpülecek zevattan 
olmak üzere (Herant) efendi vardır., o da çok İyi 
çalışmış adamdır. Memleketin neftine çalışmış olan 
kim olursa olsun elini öpmekte tereddüt etmemeli
yiz. 

Muhterem Vekil Beyefendiden bu altı bin lira 
gibi ufak sermaye ile ve hususî bütçeden aldığı tah
sisat ile çalışan bu müessese kadar Ziraat Vekâleti 
Celiiltesinin çalışmış bir müessesesi olup olmadığını 
soruyorum. 

Eğer Heyeti Oelileniz bu maruzatımı muvafık 
buldu iseniz teşvik faslından bu (müesseseye; memle
kete bihakkın hadim ve memleketimizin her tarafına 
meccanen bu kadar fidan tevzi eden müesseseye, 
umumî bütçeden yardım edilmesini tekif ediyorum 
ve kabulünü Heyeti Celiilenizden, huzu ve huşu ile 
yerlere kadar eğilerek rica ederim, (sürekli alkışlar). 

ZİRAAT VEKİLİ SABRI BEY (Saruhan) — 
Efendim, Hasan Fehmi Beyefendi ile Emin Beyefen
di, çok mühim bir meseleyi mevzubahis ettiler. Su 
meselesi... Şüphesiz ki, su meselasinde Ziraat Vekâ
letine de taalluk eden bir vazife vardır. 

Nafıa Vekâleti su meselesiyle meşgul olmakla 
Iberalber, Ziraat Vekâleti de meşgul (olmalıdır. Fakat 
efendiler; Ziraat Vekâletinin uhdesine terettüp eden' I 
vazaifin her safhasına henüz vaziyet edilmemiştir. 
Simidi Ziraat Vekâleti en mühim olan bir vazifeye 
vaziyet ediyor. O da ilini tesisatını vücuda getirmek
tir. Bundan sonra inşallah tedrici, tedrici, safiha, saf
ha bu vazifeye de vaziyet edecektir. 

Serumun muafiyetinin yükselmiesi meselesi; efen
diler; fenni müesseselerimizde ecne'bı ve Türklerden 
mütehassıslarımız bu hususta senelerden beri çalış
maktadır ve ümit ederim ki inşallah bu muafiyeti1 | 

temdide muvaffak olacaklardır. Nitekim demin arz 
eltim : Vebayı bakari ile şaribon hakkında mütehas
sıslarımızın bulduğu ilaçlar Ibu muafiyeti hem mües
sir yapmıştır, hem tezyit ediyor. 

Emin Beyefendi 'buyurdular ki sermayei deviva-
re : Şüphesiz bu husustaki beyanatı doğrudur ve 
ümit ederim ki Maliye Vekili Beyefendi de bu ser
mayei döVvare meselesi esasına muhalif değildir. Za
manında bu muaveneti deriğ etmeyeceklerini encü
mende ıVaat etmişlerdi. 

Ormanların mulhafazası meselesi : Emin Beyefen
di, hakikaten ormanlar hakkında 'büyük vukuf sahibi 
olan Ibir zattır. 

IBu sene ormanların muhafazasına büyük bir iti
na gösterildi. Artık el sürülmemesi icap eden orman
ları tefrik ettiriyoruz. Bir taraftan da iki grup sevk 
edip hangi ormanların muhafazası lazımdır, hangi
lerini muhafaza altına almak lazımdır, hangileri de
ğildir bunu tefrik ettiriyoruz. Diğer ormanların da 
heyeti umumiyesini vesaiti mümküne ile muhafazaya 
ve ikmale çalışıyoruz. Ümit ederim ki; ilerdeki büt
çelerde Heyeti Oelilenize maruzatta ve teklifatta bu
lunacağım. 

Orman memurlarının maaşları meselesine gelin
ce : Bütçenin vaziyeti malumdur. Bu hususta bir şey 
Söylemeyeceğim. 

Evlerin keresteleri meselesine gelince : Beyefen
diler; ben hiçibir zaman demirden yapılmasını söy
lemedim. Âlâ taş, tuğla, kireç vardır. 

Hasan Fehmi Beyefendinin suallerine gelince : 
IBen ormanlar mevzubahis olurken iradi ve suni olan 
tahribattan bahsettim. EJbette talbii olan bazı tah
ribat da varuır. iBunları uzun uzadıya teşrih edecek 
olsam, uzun saatleri işgal edebilir. Fakat talbii tah
ribat vardır diyerek iradi ve suni olan tahribatın za
rarlarına karşı koymamak icap etmez. Suni tahrifbat 
talbii tahribattan daha fazla müessirdir. Onun için te-
»dabir almak icap eder. 

Pire ile devenin birle'şimesi meselesi : Ziraat Ve
kâleti de bu meseleyi nazarı dikkate almıştır. Ha
kikaten pire ile deveyi birleştirmek müşkül olduğu 
için Ziraat Vekâleti telkihi suniyi tatbike başlamış
tır. Islahı hayvanat meselesi belki şirridiye kadar na
zarı dikkati celp edecek bir surette fiiliyatta vücuda 
gelmemektendir. Ancak bu sene bütçemizde önünüze 
gelecek kanunda göreceğiz ki Vekâlet, bu iki saha* 
da ıslahatın ilmi esaslarını vaz etmeye karar vermiş
tir ve vaz edecektir. Her türlü faaliyet bilirsiniz ki : 
ı% 70, p/c 80 kaydedilir. İlmi esaslar vaz edilmedik-, 
çe bu şekil taDbik edilemez. 
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Bahçelere gelince : O suallerine cevap arz ede
yim. Edirne cidden şayanı takdir bir surette çalış
maktadır ve oranın müdürü de malumu âliniz Ziraat 
Müdürü Beydir, bizim memurumuzdur ve biz bunu 
her yeMe numune ittihaz ederek böyle fidanlıklar 
yapılmalsını vilayetlerden istirham ediyoruz ve haki
katen fidan meselesi vilayetlerimizde inkişaf etmek
tedir Ve bu calibi memnuniyettir. Bizim fidanlıkları
mıza gel'ince zannederim arkadaşların 'bir kısmı şa
hittir. Karadeniz'deki fidanlığımız hemen yedi yüz 
Ib'n küsur fidan tövzi etmiştir. Sonra yirmi 'bin çay 
fidanı tevzi edilmiştir. 'Bu sene (90 000) aşı hazırlan
mıştır. Önümüzdeki sen'e tövzi edilecektir. 

Asma çulbuğuna gelince : Bilirsiniz ki : Memle
ketin ihtiyacına karşı Eren köy'ündeki bağ fidanlığı 
uğraşmaktadır. 

HASAN FEHMİ BEY ('Kastamonu) — O fidan
lığı da lisanı şükran ile yadederim. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRI BEY (Devamla) — 
Bunun yanında tzmir mektebimizin fidanlıkları da 
Ibü'yük hizmetler ifa etmektedir ve diğer mekteple
rimizde bu sen'e ittihaz edilen tedaıb'ir sayesinde Bur
sa, İZmir, Edirne Halkalı'da bu meyve hususunun 
daha ziyade inkişafına çalışılıyor. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Maliye Vekili Bey
efendinin sermayei döVvare hakkındaki noktai na
zarını öğrerimök istiyoruz. 

ESAT BIBY (Rize) — Üç sene evvel Meclisi 
Âlinizden çıkan kanun ahkâmı; Rize'de kızıl ağaç
ların kalİyle yerine eşçan müsmire yetiştirilmesi hak
kındadır. Şimdiye kadar yapılan mesai neticesinde 
seksen dönüm kadar fidanlık yetiştirilmiştir. Fakat 
Ibu sene zannediyorum ki oraya yapılan muavenet, 
(gönderilen para az miktardadır. Üç dört bin lira 
raddesindedir. Hiç olmazsa oraya senede on bin lira 
kadar b'ir para gönderilebiir ki. Matlup olan se
mere ve netice hâsıl olabilsin. Orada malumu âliniz 
o şeyden istifade eddbilmek için Bursa'dan mütehas
sıs celp edilmiş, hatta Z'iraat Mektebinde ikmali tah
sil etmiş olan taldbelerin staj görmek için geldikleri
ni gördüm. O fidanlık memleketin refahına saadeti
ne pek ziyade hizmet edecdktir. Malumu âliniz o 
memleket zürraı her memleketten ziyade hu gibi mey
veleri yetiştirir. Bilhassa çay yetiştirir. Hatta beride
niz bundan bir iki sene eVvel gittiğim zaman çay 
yötiiştirmişler ve kırk elli dirhem de bana vermişlerdi. 
Onun için Ziraat Vekâletinin himmetini muaveneti
ni rica ediyorum. O havali halkının ve hatta her ta
rafa faidesi şamil olacak olan bu fidanlığın daha zi

yade inkişafı ve terakkisi için lazım gelen fedakâr
lığı, muaveneti ifa buyursunlar. 

İkincisi de : Bu kanunun müddeti üç sene idi. 
On beş nisanda hitam buluyor. Onun için hükümet 
Ibir kanun teklif etmiş, Ziraat Encümenine gitmiş, 
oradan Muvazenei Maliye Encümenine gelmiştir. 
15 nisandan sonra orada bir para sarf etonek imkâ
nı kalmıyor. Onun için oradaki faaliyet ak'im kala
caktır, duracaktır. Muvazene! Maliye Encümeni He
yeti muihterem'esinden bu kanunun biran evvel He
yeti Umum'iyeye sevk edilmesini rica ediyorum. 

RlEŞtT BEY (Malatya) — Berideniz de Ziraatçi 
olduğu idin Ziraat Vekili Beyden bazı şeyler rica ede
ceğim. Ziraat, sene bösene tevessü etmektedir, terak
ki etmek tddir buyurdular. Halibüki beyefendiler; 
Adana, Tarsus gibi birkaç yer istisna edilecek olur
sa diğer yerlerde Hazrdti Âdem zamanından kalma 
ağaç sapanla işliyorlar. Traktör olmadığı gibi pul
luklar da yoktur. B'naena'leyh; Z'iraat Vekâleti şu
radan buradan fidan getirmeli memleketin her ta
rafına tevzi etmelidir. Efendiler; memleketin susuz 
tarafında, buigün Ankara'da susuz olarak kayısı ye
tişmektedir. Malatya'dan iyi kayısılardan aşı getirip 
Ankara'da aşı yapılarak ıslah edilmemiştir. 

Ormanlar hakkında Almanya'da bir mütdhassıs 
demiş ki müteahhit; ormanların mikriolbudur. Efen
diler; müteahhit mikrop değildir. Orada orman mah
sulü varsa da, ismi mdvcüt ise de cismi namevcut
tur. Bunun için bir şahıs bir yere gider. Bir orman 
memuruna katran yapacağım der, memur ona yüz 
ağaç devirir. Yirmi okka katran çıkarır. Bunun için 
iyi bir memur göndermelidir. Hatta bazı yerlerde 
ziraat memurları vardır. Bunlar kazalara gelirler. 
'Bir iki gece kalır. Yer içer yatar, harcırahını alır, 
savuşur gider ve raporunu da Ziraat Vekâletine gön
derir. Vekâlet de ziraat memuru bir iş görmüş sanır. 
Halbuki ne iş görmüştür. Yalnız harcırah almak için 
ıgelir. Ormanlar hakkında benim işittiğim. Ormanlar 
Almanya'da, Rusya'da numara üzerinedir.; Bir mü
teahhit geldiği vakit ıbir numaradan itibaren o mü-
'teaıMıMe verir. Müteahhit başka ağaç kat edecek 
olursa derhal ait olduğu mahkemeye verilir ve layık 
olduğu cezayı görür. Orman memurları iyi, mukte
dir olurlarsa müteahhitler hiçbir şey yapamazlar. 
ıBendenizce müteahhitler mikrop değil, ziraat me
murları mikroptur. Bunun için iyi memurlar gön
dermelidir. Orman ve ziraat memurları gönderiyorlar 
ama vilayete gönderiyorlar. Senede iki gece kazada 
oturuyorlar. Harcırahını alıyorlar, raporunu yapıp 
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merkeze gönderiyorlar. Vazifesi bundan ibarettir. Zi
raat Vekâletinden çok raca ederim. Bunun için biraz 
da Adana'dan aşağı tarafa baksın hiç olmazsa ora
ya pulluk göndersin de ahali biraz ziraat etsin, biraz 
da memurlarını ıslalh etmek teşeibtbüsünde bulun
sunlar. 

REtS — Ziraat Vekâleti bütçesinin heyeti umu-
miyesi hakkında başka söz isteyen var mı? (Hayır 
sesleri) Fasıllara igeçil'mesirii kalbul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kalbul etmeyenler el kaldırsın... Maddele
re (geçilmesi kalbul edildi. 

Fasıl Lira 

661! (Merkez maaşatı 
RlBtiS — (Kabul edildi, 

662 Merkez üeuratı 
REitIS — Kaibül ed'ildi. 

663 Vilayet memurin maaşatı 
IRElfS — Kabul ed'ildi, 

664 Vilaly'at üeuratı 
RlEltiS — Kaibül e'd'ildi. 

665 Tahsisatı fevkalâde 
RBtS — Kabul ddfildi, 

666 Uzaklık ve pahalılık zammı 
iREÎS — Kabul edildi, 

667 Tahsisatı maktu a 
RBİS — Kabul edildi. 

668 IMazuîin 
REİS — Kabul ddildi. 

669 iMerkez ayniyatı salbİ'tesi 
RBtS — Kabul ed'ildi. 

670 Merkez levazımı 
RBtS — Kabul edildi. 

67! Merkez müteferrikaisı 
REİS — Kabul ed'ildi. 

672 'Vilayat ayniyatı sabitesi 
RBtS — Kabul ed'ildi. 

673 Vilayat levazımı 
RBtS — Kabul ed'ildi. 

674 Vilayat müteferrikası 
RBtS — Kabul edildi. 

675 Masarifi mütendvvia 
RBtS — Kabul etfikK-

676 Dahili resmi telgraf ücreti 
RBtS — Kabul edildi. 

677 Tedavi ve ıslah 

TALAT IBEY (Ardahan) — Paşa Hazretleri, Ve
kil iBteyden 'bir sual soracağım. Efendiler, senelerden 
Iberi vilayatı şarkiyede ve Ittiİhassa Kars ve Ardahan 

taraflarında vebayı bakarı fevkalade müthiş bir su
rette tahribat yapıyoır. Geçen sene gittiğim vakit ba
zı tedaibir yapılıyordu. Merkezden mütehassıs me
murlar da gönderdiler. Fakat bu sıralarda yine nüks 
ettiğini işittim. O havalinin yegâne medarı maişeti 
olan hayvanları da ellerinden gidecek olursa merkez
den onları beslemek için muavenette bulunmak za
ruretinde kalacağız. Bunun için oradan süratle ve-
Ibayı bakarinin izalesi için ne gibi tedabir ittihaz et
tik İteri rii soruyorum? 

ZİRAAT VEKÎLİ SABRİ BEY — Efendim, de
min vebayı hakari hakkında ne gibi tedabir ittihaz 
ettiğimizi arz ettim ve geçen sene orada yaptığımız 
teşkilatı bu sene kaldırmadık, ihtiyaten ibka ettik 
ki derihal bir hadise çıkarsa mücadelelerine girişsin
ler. Kendilerinin depo edilmiş serumları vardır. Mü
teaddit baytarlar orada mevcuttur. Daima orada mu
rakabe ediyorlar. Eğer böyle bir şey olursa derhal 
faaliyete geçeceklerdir. Ve şimdilik henüz daha bir 
şey çıkmamıştır. 

TALAT BEY (Ardahan) — Gazetelerde oku
duk efendim. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRt BEY — Yanlış yazıl
mıştır. 

RBtS — Faslın yekûnu hakkında başka söz is
teyen var mı? (Hayır sesleri) Kalbul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

678 Teşvik 4 0C0 
REtS — Kabul edildi. 

HASAN FEHMİ BEY (Kastamonu) — Efendim, 
678 ve 679 ncu fasıllar hakkında takririm vardır. 

REİS — Efendim, Kastamonu Mebusu Hasan 
Fehmi Beyin 678 ve 679 ncu fasıllar hakkında takriri 
yar, takriri zammı muıtazamırundır. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSt 
ŞAKÎR BEY (Çatalca) — Müsaade buyurulursa 
okunsun, 

2. — Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi Beyin, 
Edirne Fidanlığına muavenet hakkında takriri : 

REtS — Okunacaktır: 
Riyaseti Cellıiıleye 

Edirne'de idarei bususiiyeye ait altı yüz dönüm 
miktarındaki eşearı müsmire ve gayrı müsmire fi
danlığı erbabı ihtiyaca her sene takriben yarım mil
yon fidan ve çubuk meccanen tevzi etmektedir. Vi
lâyetti nıezkûre idarei hususiıyesıi vaziyeti hazırası iti
bariyle lâzım gelen parayı sarf edememektedir. Bah-

39 420. i 
i ı 

8 660ı i 
i ı 

431 058 j 

251 484 j 

1 İli 9 066 j 

78 500 i 

600 j 

7 000. I 

3 300ı I 

3 400 j 

6 000 

22 800 

15 700 

5 500 

154 000 

18 500 

255 000 

— 162 — 



İ : 53 14 . 4 . 1927 C : 1 

cenin bu sebeple faaliyeti mahdut kalmaktadır. Bu 
bahçeye hükümetçe bir miktar muavenet olduğu tak
dirde faidesi bütün memlekete şamil bir surette te
vessü edeceğinden ziraat bütçesinin 678 ile 679 ncu 
teşvik fasıllarından altı ıbin liranın tefrikiyle mezkûr 
fidanlığa muavenet olarak tahsisini teklif eylerim. 

Kastamonu 
Hasam Fehmi 

REİS — Efendim; herhangi bir fasıl dahilinde 
tahsisen bir miktar konulduktan sonra diğerlerinden 
tenzilât yapılmak icap eder. Diğerlerinden tenzili 
Encümen tasvip etmediğine göre bu zammı muta-
zamımındır reye koyamayız. 

HASAN FEHMİ BEY (Kastamonu) — Zammı 
mutazammın değildir paşa hazretleri. (Takrir Baş
vekâlete havale dunsun sesleri). 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY — Vekâlet müm
kün olduğu kadar kendi bütçesi dahilinde temin et
meye çalışır. 

REİS — Temenni mahiyetinde olarak Başvekâ
lete veriyoruz. 

Faslın yekûnu halkkında başka mütalaa var mı? 
(Hayır sesleri). Fasıl kabul edildi. 
Fasıl Lira 

000 

6 000i 

1 500 

70 000 

679 Amenajman ve teşcir 
REİS — Kabul edildi. 

680 Arteziyen 
REİS — Kaibul edildi. 

681 Masarifi mütenevia 
REİS — Kaibul edildi. 

682 Ecnebi mütehassısları 
REİS — Kabul edildi. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Burada ecnebi müte
hassıslar tahsisatı olmak üzere 70 000 ılira teklif edi
liyor. Orman Mdktebi Âlisine de 36 000 lira. De-
mekki Orman Mektebi Alisine ecnebi mütehassısla
ra verilen paranın nısfı ve Ziraat Müdiri Umumile
rine, yetmiş beşer liradan ibaret maaş verildiği halde 
'bunlara sekiz yüz liraya kadar vermekteyiz. Bunlar
dan şimdiye kadar ne gibi bir faside görüldüğünü ve 
iki seneden heri tanzim edilmekte olan bu ziraat ve 
orman bütçelerinde bu mütehassısların da reyleri ol
mak münesiabetiyle gerek Ziraat ve gerek Orman 
muamelâtının ıslahı içıln ne gibi müfit tedabir ittiha
zına bunların saî olduklarını Ziraat Vekili Beyin 
izah etmelerini rica ederim. Çünkü bütün bir Onman 
Mektebi Âlisine 36 bin lira veriyoruz. Mütehassıs
lara bir buçuk misli veriyoruz. Zavallı ziraat müdi
ri umumîlerine yetmiş beş lira veriyoruz, mütehas

sıslara sekizer yüz lira veriyoruz. Bunların bize te
min ettikleri faıideyi soruyorum. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY — Efendim, bil
mem bu mütehassıslar hakkındaki suale uzun uzadı-
ya cevap vermeye lüzum var mı? (Hayır sesleri). İh
tisas demek büyük illlim demektir. Büyük ilim demek 
uzun zaman tetkükatın neticesinde istihsal edilen bir 
ikeyfiyettir. Şüpesizdir ki o keyfiyetlerin kıymeti ga
yet yüksektir. Onların satışı da çok yüksek fiyatla 
olur. Size arz edeyim ki efendiler, bize daha yüksek 
mütehassıslar 1 500 liraya geleceklerdir. 

HASAN FEHMİ BEY (Kastamonu) — Getire
lim j 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY — Keşke! ;.. İn
şallah bir gün ikişer bin lira vererek daha yüksek 
düşündüğümüz mütehassısları getirmek bize müesseır 
olur. Orman mektebinin bütçesi yalnız 36 bin lira 
değildir. Mektebin masarifi daimesidir. Mektebin 
yalnız! masrafı 36 bin lira değildir. Bunun haricinde 
muallimlerin masrafı vardır. Tetkifcat için verilen 
masraf vardır. Yekûnu umumî yine yüksektir. Fakat 
tabiîdir ki. Bununla bu kabili kıyas değildir. 

REİS — Başka mütalaa var mı? 
TAHSİN BEY (Aydın) — Efendim, bu devlet sene

lerden ve senelerden beri mekâtM âliyesinden çıkar
dığı birtakım ta'leheyi mesleklerinde terakki etmek için 
'birçok masraflar yaparak Avrupa'ya göndermektedir. 
Her sene çıkacak olan bu talebe, atiyen mekteplerimiz 
ve ziraatimiz hususunda eeanipten mütehassıs celbi ih
tiyacından bizii vareste kılacak mıdır? Öteden beri işiti
riz ve her zaman bu tahsisat verildikçe bize bu vaat
lerde bulunuyorlar. Hakikaten beyefendiler, hatır gö
nül, karabet ve sıhriyet ve sair şu bu tesirattan azade 
olarak intihap edilen talebemiz her vakit Avrupa da
rülfünunlarında ve mekteplerinde birincilik veya ikin
cilikle diploma almışlardır. Buna rağmen biz her va
kit yine Avrupa'dan mütehassıs celbine ihtiyacımız 
olduğunu kaibul ederek mütemadiyen bu masrafları 
ihtiyar ediyoruz. Bunları yapalım efendiler; bizim Av
rupa irfanına, Avrupa ulum ve fünununa ihtiyacımız 
olduğunu inkâr etmeyiz.. Fakat; bu şerait altında Tür
kiye, ne vakte kadar Avrupa'dan mütehassıs getire
cektir? Çünkü biz senelerce okuttuğumuz ve Avru
pa'ya, orada inikat eden kongrelere murahhas olarak 
gönderdiğimiz ve altı yüz, sekiz yüz azadan mürek
kep olan bu kongrelerde reisi saniliği ihraz eden 
adamlarımız 75 lira maaşla kutilayemüt geçinirken, 
Avrupa'dan getirdiğimiz mütehassıslara sekiz yüz li
ra vermek, onların izzeti nefsini kesretmek demektir. 
Bu doğru değildir. Bunlar da aletderecat tahsillerini 

163 — 



İ : 53 14 . 4 . 1927 C : J 

ikmal etmişler, mekâtibi âliyeyi bitirmişler ve Avru
pa'ya giderek tahsil etmişler ve senelerden beri mes
lekleri dahilinde Defvletin umurunda katı merhale ede
rek fedakârlık yapmışlardır. Bunlara âdeta bir ame
lenin aldığı derecede yetmiş beş lira maaş verip mü
tehassıslara da 800 lira vermek ve ondan sonra da 
herhalde şayanı iftihar olmayacak kadar bir hizmet 
gördürmek doğru bir şey olmaz. Ziraat Vekili Beye
fendi hazretlerine sorarım: Getirdikleri orman müte
hassısları şimdiye kadar ne gibi bir ıslahat ve terak
ki yat formülleri meydana getirmişler ve mevcut olan 
ormancılarımızın şimdiye kadar malumları olan or
man malumatların'dan fazla kendilerine ne 'vermişler
dir? Ve bu yapılan bütçeler üzerinde ormanların ge
rek inzibatı ve gerek işletilmesi ve gerek hususatı 
saitesi hakkında ne gibi bir cedit eser yapmışlardır? 
Bunları her halde izah buyurmaları lâzımdır. Çünkü 
bu gelen mütehassıslar mevcut ormancılarımızın ve 
ziraatçılarımızın şimdiye kadar gösterdikleri eseri 
malumattan başka bir şey ilâve etmemişlerdir. Belki 
onların malumatları kendi memleketleri için kabili 
tatbik olan şeylerdir. Fakat bizim memleketimiz için 
maatteessüf müsmir olamamıştır. Binaenaleyh or
man mütehassısının raporunda itiraf ettiği veçhile 
biz ilânihaye Avrupa'dan mütehassıs getirmek mecbu
riyetinde kalmamayı istiyorsak, kendi yetiştirdiğimiz 
adamları lâyık olduğu surette ikdar etmek ve kendi
lerini mesleklerine ısındırmak için lâzım olan feda
kârlığı yapmak mecburiyetindeyiz. Keselerimizi yal
nız Avrupalılara açıp kendi adamlarımızın izzeti ne
fislerini cerihedar etmek doğru bir şey olmaz. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — 
Efendim; Beyefendiye cevap arz etmek için evvelâ, 
Avrupa'ya gönderdiğimiz ve kendi meziyetlerinden 
'bahsettiği arkadaşım geldiği vakit kendisine ne sor
duğumu ve ne cevap aldığımı izah etmek isterim. Ar
kadaşıma sordum: İhtisasın nedir? Dedi ki Vekil Be
yefendi, sana bütün kalbim ve kanaatimle söylüyorum 
ki mütehassısa ve Avrupa'da tetkikata ve bilhassa 
mekteplerimize profesör celbine ihtiyacı katimiz var
dır. Bu hususta Vekâletin birhuçuk seneden beri yap
tığı mücadelenin çok musip olduğunu ve bunun tezyi
di lâzım geldiğini bu kongre münasebetiyle birinci 
ve en mühim intibah olarak arz ederim... Şimdi böy
le olduktan sonra zannederim ki mukayeselere lüzum 
yoktur. Memurlarımızın kendilerine mahsus liyakat
leri vardır. Bu gayrı kabili inkârdır. Fakat ihtisasa 
olan ihtiyacımız, onların bize gösterebilecekleri hu-

susat ayrıdır. Getirdiğim profesör büyük bir mevki 
sahihi olan bir profesördür ve en güzel eserini, inşal
lah yakında huzurunuza getireceğim lâyihai kanuniye-
de göreceksiniz. Mütehassıslar her gün bir fikir ver
mez efendiler. Tetkik eder, üç beş yol gösterir ki onun 
muhassalai fikri, memlekete nefi; ona verilmiş olan 
paraların yüz kere, bin kere yükseğindedir. Demin 
arz ettiğim vecih üzere formül dövaksen usulünü bu
luyor. Formül dövaksen usulü vebayı bakarı ve di
ğer hastalıklara son derecede müessirdir. Memleketi
mizde vebayı bakarînin 200 bin hayvan tahribatını, bu 
usul şimdi tahdit etmiş oldu. Bunu kazanmak için 
oivbeş sene para verilir. 

Maaşlara gelince: Efendiler; görüyorsunuz ki Hü-
kü'nv.t kudreti maliyesi nispetinde memurin maaşları-
m bütçede daima tezyit etmektedir. O husus sizin ma
kin .Lmuz'dur. Binaenaleyh müstağnii cevaptır efendim. 

REİS — Efendim, başka mütalaa yoktur. 682 nci 
fasıl kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

40 000 683 Memaliki ecnebiyedeki talebe 
REİS — Kabul edilmiştir. 

684 Kongreler ve beynelmilel çekirge istih
barat müessesesi hissei iştiraki 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

685 Roma Beynelmilel Ziraat Müessesesi 
delege ücreti maktuası ve iştirak dü
yunu müterakkimesi 1927 senesi işti
rak tahsisatı 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

686 Teıkikat ve neşriyatı ilmiye ve asar 
tercüme ve ta'bı masrafı 4 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

687 Orman Mektebi Âlisi masrafı 36 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

688 Ziraat mektepleri ve müessesatı mas
rafı 470 880 
REİS — Kabul edilmiştir efendim. 

689 'Baytar Mektebi ve müessesatı mas
rafı 156 900 
REİS — Kabul edilmiştir. 

690 Tesis olunacak enstitüler ve âli mek
tepler masarifi umumiyesi 500 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Efendim; Cumartesi günü saat 1'4'te içtima edil
mek üzere celseyi tatil ediyorum. 
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