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haibına itaraifı Hükümetten mevadı atiye mucibince
(tazminat verilecektir.
REİS — Madde hakkında söz isteyen yoktur.
Reye arz ediyorum, kaibul edenler di kaldırsın...
Kaibul etmiyenler el kaldırsın... Kaibul edilmiştir.
Mıaidde 3. — (18) — 'Bedeli tazmin edilecek hay*
vanaltın nevi ve cins ve (kıymetleri nazarı dikkate alı
narak ita edilecek tazminat, hayvanın takdir edile
cek kıymetinim tam sülüsan veya nısfı derecesinde
oüup ıgayei tazminat on beş ibin kuruştur,
İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Efendim!..,
Gayei tazminat ıdlarak (on haş bin kuruş daniiliyor,
Halbuki ellübin kuruşluk, yahut seksenlbin kuruşluk
hayvan öldürülüyor, 'bu tahdit nedir? (Doğru ses
leri)
MUSTAFA RAHMİ BEY (İzmir) — Efendim!
Buraya konan vasati kıymettir. Memlekette bulu
nan hayvanatım vasati kıymeti yüzelli liradır. Ekse
risi 40,50,60,70, Ü 00, 150 JJiradır.
İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Hükümetin
hazinesi milletin kesesidir. Bugün milleti zenıgin
edelim ki, Hükümette zenıgin (olsun.
EMİN BEY ((Eskişehir) — Efendilim, kuruş me
selesi kambiyo meselesidir, Bu kuruş meselesiniı
(kaldıralım da ıbaşka bir şey kayalım* Çünkü ıbu
kuruş meselesi kabili tahavvülldür. Bir mfelbet ko
yalım.
İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Bulgun üçyüz liraya manda vardır.
EMİN BEY (Eskişehir) — İtlaf âdilıen malın o
zamanki piyasaya niısbetl© yüzde yetmiş/beşi, yüzde
doksanı verilir diyelim, daha muvafık olur.
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
(Efendim, manafiii uimumliyeyi temıin için eşhasın ve
efradın hayvanatına arız olacak olan sari hastahklardan dolayı, diğer hayvanatı himayeten ve serveti
luimumiyıeyi vikayeten yapılacak olan itlaftan dolayı
hükümet ağır bir fedakârdık tahammül etmektedir.
Nevama hayvanına iyi ıbalkmıyan, esbap ve tedaibiri
sılhhliyesini temlin etmiyen (bir taamın ©failinden do
layı hazinei millet tazminat vermektedir. Hâdiseyi
hulâsa edecek olursak neticei talbiıiyesii Ibuldur. Bi
naenaleyh konulan 'tazmıinotın gayet mutedil, olması
lâzımdır ve zaruridir. Heyeti Celiilenize bir hâdiseyi
hatırlatmak isterim. Tazminatın miktarını yüksek
tutmak, esals maksat olan emrazı sariyei hayvaıniyenin ademi intişarı ve memîıekeUte icrayı tahribat etttiamssi hususundaki tedabiri (suya düşürebilir. Ve
böyle devirler olmuştur ki, kanun mucibince hay
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vanı Mâf edilen adama verilimie&i lâzıangı sillen taizminait,
piyasa kıymatinıden fazla olllduğıu için, köylü bizzat
hayvanım hasta etmiş aşılamışta*; Ta ki itlaf edil
sin de tazminat allayım diye... (Nasıl odur sesleri)
(Gürültüler), (Olmaz sesleri)
ABDULLAH BEY (Trabzon) — ifyymet takdir
olunur.
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla)
Binaenaleyh konulacak olan tazminatı^ mutedil ol
ması zarureti vardır. Ziraat Encümeni azamî olarak
onbeşbin kuruş koymuştur. Memleketi nnizdeki hay
vanatı bakariyeyli bir kere göz önün© getirelim; ne
'gibi hayvanattır? Hayvanatı Ibakariyedar, hayvanatı
feresiyedir ve emsali sair hayvanatltır. Memleketi
mizin ahvali iktisadiyesini hepimiz Mii^ruz. Fevka
lâde evsafı mahsusayı haiz olıarak kıymeti yüksek
olan hayvanat hangileridir? Ve 'bunların bu hasltahğa musap olarak telef olmaları veyait.uftta bunların1
hükümet tarafından haber aknarak tftflâf edilmeleri
kaç binde bir hâdisedir? Tazminat t miktarını tes
pit ederken malını hükümete hasta sekilinde göstere
rek veyahut hasta yaparak para allmal$: gibi, muva
zaalı muamelelere (sebebiyet vermiiyeHiujn, Arz etti
ğini hadise bir hadisei tarihiyedir. Zan ile, 'ihti
mali 'ile söylemiyorum. Bu, memleketi ie cereyan et
miş bir hadisedir onun için tazrriinaltan (başka bir se
bebi 'yoktur. Hükümet vesaiti mevcudesiiylıe zaten1
emrazı sariyei hayvaniyanlin memlekete girmesini,
intişarını men'e çalıştığı haKde bu tedabire rağmen
her hangi bir adamın kendisi (dahi hay /anını vikayeten ittihaz etmek mecburiyetinde olduğu tedaibirde
kusur ederek ibir hasıtalak arız ölıursa ye o da tadat
edilen emrazdan olup da diğer hayvanata sirayeti
de talbiî olan hastalıklardan İse, hükümet menafii
umumiyeyi h'imayeten o adamın şahsî i sararım müm
kün mertebe telâfi (etmek esasını kaıbul etmiştir. Bu
tazminat miktarında mübalâğa edecdt olursak arz
ettiğim esas maksat suya düşer. Memleketimizde
hir hayvanın kıymetinin ne (olduğunu hepimiz bili
rsiz. Yüzeli lirayı o kadar istisgar ©tn(ıiyeilm., Hat
ta diyebilirim ki, on beş (bin kuruş Ibiraz yüksektirı
bile.. Mubayaa edilen hayvamferın kıymettarı mey
dandadır efendim, onun için tezyidalt hakkındaki
teklifattan sarfınazar buyurulmasını bil hassa istirham
ederim.
ABDULLAH BEY (Trabzon) — lîayvamna has
talığı ken'di sun'u. taksiri ile bulaştıran olursa ve bun
ların hayvanfliarı da itlaf ödiıeoek olursa, bunu da hü
kümet tazmin edecek mildir? Buna da% ıbir sarahat
yoktun*.
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