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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Celse açıldı, ruznamede müzakere edHecek bir şey 
olmadığından cumartesi günü toplanılmak üzere ka
patıldı. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Çanakkale Denizli 

Refet Z. Gevher H. Rüştü 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Bazı vilâyetlerin kaldırılması ve bazılarının 

birleştirilmesi hakkında kanun lâyihası (Dahiliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

2 — Gayrimenkule tecavüzün kaldırılması hakkın
da kanun lâyihası (Dahiliye ve Adliye encümenlerine) 

Teklifler 
3 — İdare heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1932 se

nesi bütçesine 2 500 liralık tahsisat konulmasına dair 
kanun teklifi (Bütçe encümenine) 

4 — idare heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1932 
senesi bütçesinde 1 276 lira 83 kuruşluk münakale 
yapılması hakkında kanun teklifi (Bütçe encümenine) 

Tezkereler 
5 — Açık bulunan Şûrayi devlet azalıkları için 

seçme yapılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi (Ad
liye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
encümene) 

6 — Ordu, bahriye ve jandarma zabitan ve me
murini hakkındaki kanunun 3 üncü maddesile verile. 
cek şark kıdem zammının hesabında hangi tarihin 
başlangıç sayılacağının tefsiri hakkmda Başvekâlet 
tezkeresi (Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümen
lerine) 

7 — Yemek parasından vergi kesilip kesilmeyece
ğinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi (Maliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
8 — Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydar

paşa liman ve rıhtım idaresinin 1928 senesi son hesa
bına dair yapılan mutabakat beyannamesi hakkmda 
3/267 numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile 
Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa liman 
ve rıhtım idaresinin 1928 senesi hesabı katisi hakkm
da 1/421 numaralı kanun lâyihası ve Divanı muha
sebat encümeni mazbatası (Ruznameye) 

9 — Askerî mektepler talebesile ihtiyat zabit nam
zetlerine verilecek maaş ve tahsisatı fevkalâdeye dair 
olan kanuna müzeyyel 1/520 numaralı kanun lâyi
hası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (Ruznameye) 

10 — Askerî muhakeme usulü kanununun 34 üncü 
maddesinin değiştirilmesine ve 89 uncu maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair 1/521 numaralı kanun lâyihası 
ve Millî Müdafaa ve Adliye encümenleri mazbataları 
(Ruznameye) 

11 — Askerlik mükellefiyeti kanununun 39 uncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 1/524 numaralı 

kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Adliye encümen
leri mazbataları (Ruznameye) 

12 — 1 haziran 1929 tarih ve 1471 numaralı ka
nuna müzeyyel 1/418 numaralı kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruz
nameye) 

13 — Devlet demiryolları ve limanları umumî ida
resinin 1928 yılı son hesabına dair yapılan mutabakat 
beyannamesi hakkında 3/235 numaralı Divanı muhase
bat riyaseti tezkeresile Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğü 1928 senesi hesabı katisi 
hakkında 1/360 numaralı kanun lâyihası ve Divanı 
muhasebat encümeni mazbatası (Ruznameye) 

14 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü
nün 1928 malî senesi hesabı katisine mütedair muta
bakat beyannamesinin takdim kılındığı hakkında 3/195 
numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile Hudut 
ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1928 senesi hesabı 
katisi hakkında 1/411 numaralı kanun lâyihası ve 
Divanı muhasebat encümeni mazbatası (Ruznameye) 

15 — Karadeniz boğazı tahlisiye idaresinin 1928 se
nesine ait mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı 
hakkında 3/201 numaralı Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresile Karadeniz boğazı tahlisiye idaresinin 1928 
senesi hesabı katisi hakkmda 1/426 numaralı ka
nım lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

16 — Konya ovası sulama idaresinin 1928 malî se
nesi hesabı katisine mütedair mutabakat beyanname
sinin takdim ıkılmdığı hakkmda 3/196 numaralı Di
vanı muhasebat riyaseti tezkeresile Konya ovası sula
ma idaresinin 1928 senesi son hesabı hakkmda 1/450 
numaralı kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encü
meni mazbatası (Ruznameye) 

17 — Konya ovası sulama idaresinin 1929 senesi 
hesabı katisine mütedair ımutabakat beyannamesinin 
takdim kılındığı hakkında 3/214 numaralı Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresile Konya ovası sulama ida
resinin 1929 senesi hesabı katisi hakkmda 1/60 numa
ralı kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

18 — 18 haziran 1927 tarih ve 1089 numaralı ka
nunun tadili hakkmda 1/267 numaralı kanun lâyihası 
ve Millî Müdafaa ive Bütçe encümenleri mazbataları 
(Ruznameye) ı 

19 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 1932 se
nesi bütçesinde 8 500 liralık münakale yapılması hak
kında 1/559, Askerî fabrikalar {umum (müdürlüğü 
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1932 senesi bütçesinde 22 800 liralık münakale yapıl. 
ması hakkında 1/566, Maarif vekâleti 1932 senesi 
bütçesinde 3 200 liralık münakale yapılması hakkmda 
1/568, Millî Müdafaa vekâleti 1932 senesi hava büt
çesinde 36 641 liralık münakale yapılması hakkmda 
1/569, Ziraat vekâleti 1932 senesi bütçesinde 14 700 
liralık münakale yapılması hakkında 1/573, Bazı dai
relerin 1932 senesi bütçelerinde 112 150 liralık müna
kale yapılması hakkmda 1/574 numaralı kanun lâ-
yihalarile İdare heyetinin, Büyük Millet »Meclisi 1932 
senesi bütçesine 23 800 liralık tahsisat konulmasına 
dair 2/63, Büyük Millet Meclisi 1932 senesi bütçe
sinde 1 276 lira 83 kuruşluk münakale yapılması hak
kında 2/64 ve Büyük Millet Meclisi 1932 senesi bütçe-

1 — Konya mebusa Haydar Beyin, Beyşehir 
gölü seviyesinin barajdan aşağı düşmesi hasebile 
tahaddils eden vaziyet hakkındaki sualine Ziraat 
vekili Muhlis Beyin şifahî cevabı 

E. M. M. Yüksek Reisliğine 
Konya ovası sulama membaı olan Beyşehri I 

gölü seviyesinin barajdan aşağı düşmesinden 
dolayı dokuz aydanberi ovaya su akrtılamıyor. j 
Ova ve binnetice vilâyet dahilindeki geniş bir 
sahanın ziraat ve hayvanatı için bir âfet olan bu 
vaziyet karşısında Ziraat vekâleti halen ne düşü
nüyor. Şifahen beyan buyurulmasmı arz ve rica 
ederim. 

Konya 
A Havdar 

ZİRAAT VEKİLİ MUHLİS B. (Kütahya) — 
Haydar Beyefendinin takrirlerinde söyledikleri 
gibi Beyşehir gölünün seviyesi hakikaten düş
müştür. Bunu biz ancak resmen haziranın son
larına doğru haber aldık. Zaten bu idarenin 
bütçesi de bu aydan itibaren Ziraat vekâletine 
geçmişti. Konya ovası sulama idaresi sabık mü
dürü Aziz Bey bize bu vaziyeti bildirdiği o za
man bütçe çıkmış ve Meclisi Âlinin tatil yapma
sına bir iki gün kalmıştı. Konya ovası sulama 
idaresi bu vaziyeti önlemek için Beyşehir gölün
den kanallara su veren kapaklan 1, 1,5 metre 

sine 2 500 liralık tahsisat konulmasına dair 2/65 nu
maralı kanun teklifleri ve Bütçe encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

20 — Yüksek mühendis mektebinin 1928 senesine 
ait mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı hak. 
kmda 3/165 numaralı Divanı muhasebat riyaseti tez-
keresile Yüksek mühendis mektebi 1928 senesi son he
sabı hakkında 1/461 numaralı kanun lâyihası ve Di. 
vanı muhasebat encümeni mazbatası (Ruznameye) 

Muhtelif evrak 
21 — Kırşehir valiliğinin, ilk içtimaını yapan vilâ

yet meclisi umumisinin yüksek saygı ve derin sevgile
rinin arzına dair telgrafı. 

B I R Î N C Î GELSE 
Açılma saati: 14 

REİS — Esat B. 
KÂTİPLER: Avni Doğan B. (Yozgat), Ziya Gevher B. ( Çanakkale ) 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — SUALLER VE CEVAPLAR 

indirmek için 250 - 300 bm lira bir 
masraf gösteriyordu. Halbu ki o tarihten 
ancak bir ay evvelisi kabul edilmiş olan 
ve kendileri tarafından teklif edilmiş olan büt
çede yeni kanallar açmak için 90 bin liraya 
kadar istikraz aktine salâhiyet verilmişti. Bir ta
raftan mevzubahs olan bu su darlığı, bir taraf
tan da Sulama idare şebekesinin genişlemesi ara
sındaki zıtlık ve sonra kapakların 1 - 1,5 metre 
indirilmesile ilerde husule gelebilecek vaziyet 
üzerinde tevakkuf ettik. Meseleyi bu iş için asıl 
salâhiyet sahibi olan ve Konya ovası sulama da-
resi bütçesini Ziraat vekâletile müştereken ida
reye memur olan Nafıa vekâletinden sorduk ve 
Nafıa vekâleti derhal bu husus için mütehassıs 
Kuntseyi mahalline gönderdi. Bunun verdiği ra
por da büsbütün başka bir şekilde idi. Kapak
ların aşağıya indirilmesini mahzurlu ve hatta 
ati seneler için tehlikeli görüyordu. Bu senelik 
vaziyeti önlemek için bazı tedbirler tavsiye etti. 
Bu tedbirler daha az masraflı idi. Bunlar için 
geçenlerde Meclisi Âliden bir kanun tadili iste
dik. Bu da Konya ovası sulama idaresi bütçesinde 
bir tadil idi. Bu bütçede Konya ovasında kanalları 
ıslah etmek için doksan bin liralık bir istikraz 
aktine salâhiyet verilmiştir. Bu istikrazdan bu 
tedbirleri alabilmek ve bu masrafları yapa-
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bilmek isteniyordu. Meclisi Âli de bunu kabul 
etmişti. Fakat kış fevkalâde kurak gitmişti. 
Senenin böyle kış zamanına tesadüf etmiş ol
mak itibarile Beyşehir gölünün daha kabarık 
olması icap ediyordu. Halbuki gölün seviyesi 
daha aşağı düşmüştü. Beyşehir gölünün suyu-
un kanallara veren kapağın radyesi 1124 ra-
kammdadır. 

Şebekeye muntazam ve tam su verebilmek 
için Beyşehir gölünün seviyesi bir buçuk met
re yüksek olmak icap eder. Yani 1125 buçuk 
olması lâzımdı. Halbuki birbirini müteakip ve 
yekdiğerini vely ve takip eden kuraklıklar 
neticesi olarak su kâfi gelmemiştir. Bunun 
neticesi olarak suyun seviyesi mütemadiyen, 
927 den beri, düşmüştür. Düşmüş, düşmüş ve 
bu sene kışın kurak gitmesi neticesinde böyle 
bir safhaya inmiştir ki artık kapaklardan su 
akamıyacak bir vaziyet hâsıl olmuştur. Kunt
se yazın yaptığı tetkiklerden bu seviyenin 1124 
rakımı üzerine 90 santim kadar yükseleceğini 
tahmin ediyordu. Vaziyet böyle olunca gerek 
evvelce sulama idaresinin bize yapmış olduğu 
teklif ve gerek su mütehassısının yapmış ol
duğu teklif birbirine uymadığı ve mütehassıs 
arkadaşlar da bunu teyit ettikleri için mese
leyi tekrar ve yeniden esaslı bir surette tetkik et
mek icap eder. Nafıa vekili arkadaşım bu 
mesele ile bizzat ve ehemmiyetle alâkadar ol

maktadır. Mahalline Kuntse ile sular müdürü 
umumisi Salâhattin Beyi gönderdi. Bu gün
lerde avdetlerini bekliyoruz. Bu zevat raporla
rını verdikten sonradır ki yeni tahassül edecek 
vaziyete göre alınması lâzımgelen tedbirleri 
derpiş edeceğiz. Binaenaleyh Haydar Beyefen
dinin takrirleri zannederim ki yanlış okundu, 
( halâ ne düşünülüyor ) değil, ( halen ne dü
şünülüyor ) olacak, bana verdikleri izahat ta 
öyle idi. 

REİS — Haydar Beyefendi; bir mütalea-
nız var mı? 

HAYDAR B. ( Konya ) — Efendim, Konya 
ovası İskası meselesi alelade basit bir mesele 
değildir. Şimdiki para ile on milyon liraya mu
kabil husule gelmiş bir müessesedir. Mesele üç 
ay evvel hadis olmuş değildir. Suyun azalması 
ve barajın indirilmesi meselesi senelerden beri 
mevzubahs olmaktadır. İşin Ziraat vekâletine 
gelmesi 3-4 aylık bir mesele ise de asıl 9 aydan 
beri ovaya su isale edilmiyor. Eğer bu tetki-
kata daha evvelce başlanılmış olsaydı şimdiye 
kadar lâzımgelen tedbirler yapılmış olurdu. 

Maamafih Vekil beyefendi işi ehemmiyetle te
lakki ederek evvelce bir ve daha sonra yine 
Nafıa vekâletile tekrar tevhidi mesai etmek üze
re bir heyeti fenniye göndermek suretile lâyık 
okluğu derecede mesele ehemmiyete alındığın
dan dolayı teşekkürü bir vecibe addederim. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
REÎS — Ruzn.ameye geçiyoruz efendim. 
/ — Hiiı/ük Millet Meclisi 1932 senesi teşrini

sani ve kânunuevvel ayları hesabalı hakkında 
5/35 numaralı Meclis hesaplarının tetkiki encü
meni mazbatası 
Meclis hesaplarının tetkiki encümeni mazbatası 

21 - lif - 1.933 
T. İS. M. M. 

Meclis II. Tetkiki encümeni 
Karar No. 3 

Yüksek Reisliğe 
Lira K. 

509 473 61 Teşrinisani 1932 iptidasında 
devrolunan para 

452 902 15 Teşrinisani ve kânunuevvel 
aylarında alman para 

962 375 76 
900 G38 78 Teşrinisani ve kânunuevvel 

aylarında sarfolunan paralar 
61 438 98 İkinci kânun ayında devrolu

nan ve Ziraat bankasında mev
cut bulunan para. 

Meclisi Âli muhasebesinin 1932 senesi teşri
nisani ve kânunuevvel aylan içinde aldığı ve 
sarfeylediği paraların evrakiie defterleri karşı
laştırılarak birbirlerine uygun görülmüş ve teş
rinisani ayı iptidasında Ziraat bankasında mev
cut bulunan ve miktarı yukarıda gösterilen 
paraya muhasebenin teşrinisani ve kânunu
evvel aylarında aldığı para eklenerek yekûndan 
sarfeylediği para çıkarılınca kânunusani ip
tidasında 61 438 lira 98 kuruş kaldığı ve bunun 
Ziraat bankasında mevcut bulunduğu anlaşıl
mıştır. Keyfiyet Heyeti umumiyeye arzolunur. 

M. M. T. E. Reisi M. M. Murakıp 
Van Ankara Denizli 

Hakkı Rifat 
Aza Aza Aza Âza 

Balıkesir Ankara Ankara Çankırı 
İbrahim Şakir Halit Ferit Ziya 

REÎS — Heyeti Celilenizin malûmatı olmak 
üzere arzedilmiştir efendim. 

Ruznamemizin diğer maddesine geçiyoruz 
efendim. 
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2 — Kara gedikli küçük zabit ve ihzari mek

tepleri talebesinin askerî liseler talebesi gibi iaşe
si hakkında 1/425 numaralı kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbata

ları [1] 

REİS — Heyeti umumiyesr hakkında söz is
teyen var mı? 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. ( İzmir ) — Efendim, 
kanunun esbabı mucibe lâyihası çok kuvvetlidir 
İşte bu kuvvet dolayısiledir ki bir iki söz söy-
liyeceğim: 

Hükümet bu kadar kuvvetli esbabı mucibe 
görmüş olduğu halde, bu esbap meydanda iken 
kanunu, öyle zannediyorum ki Meclise sevket-
mekte çok gecikmiştir. Kanunda açık olarak 
görülüyor ki bunun en mühim saiki talebe efen
dilerin almış oldukları gıda kifayet etmiyor. 
Kendilerine kâfi derecede gıda temin edilemedi
ğinden dolayı bu kanun bize sevkediliyor. Bu 
ademi kifayet esbabım tavzih etmek için diyor
lar ki: yağ, un, pirinç gibi memleket mahsulâtı 
ucuzlamış fakat talebeye mütenevvi gıda vermek 
zarureti olduğundan şeker, sebze ve saire gibi 
şeylerin arttınmmdan lâzımgelen gıda temin 
ediliyordu. 

Şeker ve sebze gibi maddelerin pahalı ve di
ğer mahsulâtın ucuzluğu dolayısile lâzımgelen 
gıdanm temini mümkün olamadı ve bundan do
layı talebe hastalandı, hastalıklar çoğaldı, ak
ciğer hastalığı da buna munzam oldu. Mevaddı 
iptidaiye ucuzluğu iki senedenberi başlamış
tır. Vaziyete nazaran hastalıklar müddeti medi-
de gıdasızlığın ilcasile vücude gelmiştir. Vatan 
müdafilerini gürbüz yetiştirmek için görülüyor 
ki Hükümet çok hassas davranmış ve bu lâyiha
yı huzurunuza göndermiştir. Fakat geç kalmış
tır. Şu halde bu yavruların terbiye ve iaşesi ken
dilerine tevdi edilen zevat, vaktü zamanile mar 
kamı aidinin nazarı dikkatini celbetmedi mi ki 
iki sene sonra bu kanun bize gelebildi. Birinci 
sualim budur. 

İkinci sualim; bu efendilere nefer tayini veril
mektedir. Nefer tayininin ademi kifayesi anla
şılmıştır. Diğer askerlerimize verilen tayinin 
değişmesi icap etmiyor mu? Gerçi bunların genç 
ve bedenî tekâmül ve inkişaf hallerinde bulun-
duklarmdan işlerinin ehemmiyetinden fazla gı
daya muhtaç oldukları zikrediliyor. Zannetmem 
M 15 -16 yaşındaki efendilerle, 20 - 25 yaşındaki 
askerlerin gıda ihtiyaçları mütefavit olsun. Bu 
tefavütü bilfarz kabul etsek dahi anlaşılmış olan 
asker tayininin kifayetsizliği karşısında efrada 
da zam zarureti var mıdır, yok mudur, bu cihet 
tetkik edilmiş midir? , 

Üçüncü sualim; Millî Müdafaa encümeni esbabı 
mucibesinde Hükümetin teklifine yani kara ge-

[1]72 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

dikli zabitlerine hava mektebi talebesini de ilâ
ve ediyor ve diyor ki, zaten bunların iaşeleri li
seler gibi icra ediliyordu. Lâkin hazır kanun gel
mişken bunların da vaziyetlerini kanunî müey
yide ile tesbit edelim. Şu halde şimdiye kadar 
vaziyet, filiyat ne idi, kanuna istinat etmiyor mu 
idi? Hava zabitleri ne suretle iaşe ve infak edili
yordu? 

Sonra böyle efendilerin sıhhatleri hayatları 
üzerinde çok mühim olan bir kanun bize teklif 
ediliyor. Bu kanunun iki defa müzakeresine lü
zum görmemeliyiz. Esbabı mucibe zahirdir. Va
ziyet varittir. Binaenaleyh müstacelen müzakere
sini rica ediyorum. 

REİS — Buyurunuz Zekâi Beyefendi; 
MİLLÎ MÜDÂFAA VEKİLİ ZEKÂİ B. (Di-

yarbekir) — Efendim, malûmu âliniz, karada 
her sınıf için gedikli küçük zabit mektebi var 
ve bundan başka da ihzari mektepleri vardır. Bu 
efendilerin şimdiye kadar iaşesi, tayinat kanu
nu mucibince efrat iaşesi, efrat istihkakı ile 
yapılıyordu. Efrat istihkakı da gene kanunda 
tasrih edilmiştir. Şu kadar ekmek, şu kadar 
bulgur, şu kadar et, bu kadar yağ diye kısım
ları ve kalori miktarları tayin edilmiştir. Ce-
manyekûn 3148 kalori yapıyor. Bu miktar, ef
radın muhafazai sıhhati için fennen kâfi görü
len bir miktardır. Heyeti Celilenizin 1926 sene
sinde kanunu kabul ederken yapmış olduğu 
tetkikat ve Millî Müdafaa vekâleti fen dairele
rinin yaptıkları tetkikat neticesinde sıhhati mu
hafaza ve inkişaf ettirmek için kâfi görülen is
tihkak derecesi tayin olunuyor. Bunların içe
risinde eksik olan sebze ihtiyacına tekabül ede
cek sebze istihkakıdır. 

Malûmu âliniz, tayinat kanununda da lâzım 
olan sarahat verilmiştir, Bu erzakm içerisin
den bir kısmından artırılabilen miktarın bedeli 
naktisile efradın veyahut onlar gibi ayni istih
kakla iaşe edilen efendilerin bu nevi ihtiyaçları 
temin olunuyordu. Bu da kanunidir. Terkedi-
lecek olan erzak envai da kanunda tayin edil
miştir. Bu bulgur, yağ ve et istihkakıdır. Fa
raza, et istihkakı 250 gramsa 200 gramla iktifa 
edilerek artırılacak 50 gramın parası ve yağ is
tihkakı şu kadar gramsa ondan daha az bir mik
tarla iktifa edilerek kalan kısmın bedeli 
naktisinin yekûnu efradın veyahut o istihkak 
ile iaşe edilen efendilerin diğer, bilhassa sebze 
ihtiyacına sarf edilir. Filhakika son zamanlarda 
sözü geçen vitamin nazariyatı Müdafaai Milliye 
vekâletinin sıhhiye daireleri ve diğer tetkik 
dairelerini, efrat istihkakı üzerinde de bil
hassa sebze ihtiyacını temin için ayrıca 
zammiyat yapılması yolunda metalibe sevk et
miş ve Hükümetçe de bunun icabı temin edile
bilmek için bütçeye ne kadar zam yapılması 
lâzımgeldiği hesap edilmiştir. Bu, aşağı yuka
rı 500, 600 bin liralık iaşe istihkakı, ona te
kabül eden bütçe faslında bu vaziyete göre zam-
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miyat yapılmasını icap ettiriyor. 

Geçen sene de, bu sene de Müdafaai Milli
ye encümenile buna dair taatii efkâr ettik. Bu 
seııeki bütçenin müzakeresi esnasında Heyeti 
Celileniz tekrar bununla meşgul olacaktır. Mü
dafaai Milliye vekâleti, kendi bütçesi içerisin
de ayrıca yeni tahsisatı icap ettirmeden idare 
edebilmek, bazı noksanlarını behemehal telâfi 
etmek gayesile Heyeti Celileye bir kaç kanun lâ
yihası takdim etmiştir. Onlar da ait oldukları 
encümenlerde müzakere edilmektedir. 

Beyefendinin sual buyurdukları efrat istih
kaklarının tezyidi hakkında böylece takdim 
edilmiş kanun lâyihalarımız vardır. Onlar da 
Müdafaai Milliye encümeninde tetkik edildik
ten sonra arzedilecektir. Efradın temizliği için 
icap eden sabun istihkakı hakikaten sıhhatlerini 
korumaya kâfi gelmediğinden bunun tezyidi, 
kezalik kömür ve odun istihkakı kış esnasında 
bahusus müteferrik vazife dolayısile hariçte 
bulunanlar, bilfarz karakollarda ayrı yaşayan 
bir kaç kişinin istihkakı bir mangalı, bir lâm
bayı yakmak için lâzımgelen kömür ve gazı te
min etmeğe kâfi gelmeyen böyle müteferrik 
hizmetler için ve bu nevi ihtiyaçları bütçe içe
risinden temine imkân aramak üzere kanunun 
tadili yolunda bir lâyiha takdim ettik. Encü
mende tetkik edildikten sonra huzuru âlinize 
takdim edilecektir. 

Mevzubahs olan bu kanun lâyihasında ef
rat istihkakile iaşe edilen kara gedikli küçük 
zabit ve ihzari mektepleri talebesine ait olan 
istihkakın tezyidine aittir. 

Beyefendi buyurdular ki, bu kadar müsta
cel bir ihtiyaçtı, bir kaç senedir bu ucuzluk 
devam ediyordu. Hastalıklar gözükerek vaziyet 
tehlikeli bir şekil almağa mı intizar edilmeliydi? 
Lehülhamt gerek ordu efradının, gerek ayni 
istihkakla iaşe edilen talebenin sıhhatinde mucibi 
endişe bir hal ve vaziyet yoktur. Efradın müte
madiyen takip edilen sıhhati, geçen defa bil-
münasebe huzuru âlinizde arzettiğim gibi hiz
meti askeriyeye sevkedilen ve askerliklerini ifa 
ettikten sonra terhis edilen efradın sıhhatleri 
arasında, hizmeti askeriye esnasında kazanılan 

6 - 7 kilo fark daima tebarüz etmiştir. Bu cihet dai
ma takip edilmektedir. Bu efendiler bilhassa 
- kanun lâyihası zaten geçen sene takdim edil
mişti - geçen seneden beridir ki memlekette et 
ve yağ fiatlan çok düşkündür. Buhran bir kaç 
seneden beri devam etmekle beraber et ve yağ 
fiatleri geçen seneki kadar tenezzül etmemişti. 
Bunun mukabilinde sebzelerin bilhassa geçen se
neden beri fiatlerinde görülen düşkünlüktür ki 
Hükümeti böyle bir teklifle huzuru âlinize gel
meğe şevketti. Mevzubahs olan talebenin mik
tarı 1 500 kadardır. Bu kanunla müsaade bu
yuracağınız liseler misillû iaşe edilmekten müte
vellit senevi fark 50 - 60 bin lira arasında ola
caktır ki bunu Müdafaai Milliye bütçesi içinde 

idare etmeğe imkân olacaktır. Müsaade buyu
rursanız arkadaşımın teklifine ben de iştirak 
ediyorum, iki defa müzakere edilmeden bu çok 
acele ihtiyacı temin için müstacelen müzakere 
edilsin (Muvafık sesleri). 

KAZIM Pş. (Diyarbekir) — Efendim, müs
taceliyet teklifini reye koyunuz. 

EEÎS — Efendim, gerek Vekil beyefendi ve 
gerekse Hüsnü Beyefendi müstaceliyet teklifin
de bulundular. Fakat tahriren teklif yapmadı
lar (Hükümet her zaman isteyebilir sesleri). 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÎLÎ ZEKÂI B. (Di
yarbekir) — Efendim, bendeniz de teklif edi
yorum. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim esbaba binaen kanunun müstace

len müzakeresini teklif ederim. 
izmir 
Hüsnü 

REİS — Takriri kabul buyuranlar . . . Kabul 
etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini reyi âlinize arzediyo-
rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir . 

12 eylül 1330 tarihli askerî tayinat ve yem ka
nunu muvakkatine müzeyyel 23 mayıs 1928 tarih 

ve 1325 numaralı kanunun birinci madde
sini tadil eden kanun 

MADDE 1 — 12 eylül 1330 tarihli askerî ta
yinat ve yem kanunu muvakkatine müzeyyel 23 
mayıs 1928 tarih ve 1325 numaralı kanunun bi
rinci maddesi aşağıda yazık şekilde tadil edil
miştir : 

Askerî liseler talebesi ile hava mektebi ve ha
va gedikli küçük zabit makinist mektebi ve ka
ra gedikli küçük zabit ile ihzari mektepleri tale
besinin yevmî tayinatı berveçhi atidir : 

Gram Kalori 
Ekmek 800 1911,60 
Et 300 314,80 
Pirinç 224 799,68 
Yağ 45 355,50 
Soğan 80 41,00 
Tuz 14 00,00 
Sebze (vasatî) 640 256,00 

3678,58 
KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, 

maddenin birinci fıkrasında serlâvha aynen tek
rar edilmiştir. Şimdiye kadar takip ettiğimiz 
şekle göre kanun fıkraları neden ibaret ise mad
de, yalnız onu ihtiva eder. Halbuki o bir hikâye
dir. Falan numaralı kanun şöyle tadil edilmiştir 
deniyor. O fıkranın kalkması lâzımdır. Daima 
böyle yapılmıştır. Çünkü kanunun yerine geçen 
bir kanun vardır. 

REİS — Eğer takrir verirseniz teklifinizi re
ye arzederiz efendim. 
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MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENÎ REÎSÎ ÎH- I 

SAN Pş. (Giresun) — Efendim, malûmu âliniz j 
esas kanunu tekrar ediyor. Halbuki teklif edi
len kanun o esas kanuna müzeyyel olan bir ka
nundan bahsediyor. Binaenaleyh o kanunun 
yazılması lâzımdır. 

REÎS — O halde maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul olunmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra-

1 — Yozgat mebusu Süelyman Sırrı Beyin, köy \ 
kanununun 13, 36 ve 44 üncü maddelerine bazı ! 
fıkralar İlâvesine dair olan kanun teklifinin ruz-
nameye alınması hakkında takriri 

REİS — Süleyman Sırrı Beyin Dahiliye encü
meninde bulunan teklifi hakkında verdiği bir 
takrir vardır ki müsaade buyurursanız okuya
cağız ve önümüzdeki ruznameye alacağız. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Dahiliye encümeninde bulunan ve miadı ni-

ya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 
REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini reyi âlinize ar

zediyorum. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Kanun

da bütçeye taallûk keyfiyeti vardır, Vekil Beyin 
izahatından öyle anlaşılıyor. Binaenaleyh tayi
ni esami lâzımdır (Bütçede dahildir, tayini esa
mi istemez sesleri). 

REÎS — Bütçeye dokunan bir kanun olmadı
ğına ve esasen bütçe dahilinde bulunduğuna gö
re tayini esami lâzım değildir (Doğru sesleri). 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

| zamisi çoktan geçmiş bulunan köy kanununa 
1 bazı maddeler ilâvesi hakkındaki teklifimin ruz

nameye alınmasını rica ederim. 
Yozgat 
S. Sırrı 

REÎS — Bunu önümüzdeki inikat ruzname-
sine alacağız. Müzakere edilecek başka madde 
kalmamıştır. Pazartesi saat 14 te toplanılmak 
üzere celseyi kapatryorum. 

Kapanma saati : 14,40 

5 — RÎYASET DÎVANININ HEYETÎ UMUMÎYEYE MARUZATI 

. . . . > . . . >€*< . . -< . . . . 



T. B. M. M. Matbaan 



Sıra No 72 
Kara gedikli küçük zabit ve ihzarı mektepleri talebesinin 
askerî liseler talebesi gibi iaşesi hakkında 1/425 numara

lı kanun lâyihası ve Milli Müdafaa ve Bütçe 
encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 24 - IX - 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/2368 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Kara gedikli küçük zabit ve ihzarı mekteplerinin liseler talebesi gibi iaşesi hakkındaki .1325 
numaralı kanuna zeylen Millî Müdafaa vekâletince hazırlanan ve tcra Vekilleri Heyetinin 18 - IX -
1932 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
, Başvekil 

ismet 

Esbabı mucibe 

1 - Gedikli küçük zabit mekteplerine talebe membai temin eden kanunlarımıza göre 15 ilâ 17 
yaşını bitirmiş bulunan gene uzuvlar bu mekteplere dahil olur ve mektepte bulundukları müddetçe 
14 eylül 1330 tarihli tayinat ve yem kanununun birinci maddesindeki yazılı bir nefer istihkakı ile 
iaşe edilirler. 

2 - Bir nefer istihkakile beslenen bu talebenin iaşesi de kanunun günlük gıda olarak tayin et
tiği mevaddı iaşenin en mühimleri olan 250 gram et, 150 gram bulgur ve 20 gram yağdan bir kıs
mının tefrik edilerek mübadeleye tâbi tutulması ve bu istihkakın tutarı olan parayı teca.vüz etme
mek şartile sair mevaddı iaşe tedarik edilmesi esasına müstenittir. 

Bu hale göre talebenin beslenmesine muktazi mütenevvi mevaddı iaşenin tedariki yapılan terki-
yatın tutarile bunun yerine alınacak mevaddı iaşenin fiatı arasındaki nisbete tâbidir. Halbuki et, 
bulgur ve yağ istihkakları miktarı zaten az olduğundan bunlardan ancak pek cüzî miktarda ter-
kiyat yapılabilmekte ve esasen bunların fiatleri de, .şeker, sebze, meyve ve sair muadil mevaddı 
iaşeye nazaran daha ucuz olduğundan bu sene 18 kuruşu aşmayan mezkûr talebe yevmiyesile hizmet 
ve sinlerinin istilzam edeceği miktarda mütenevvi gıdalar tedarik edilerek bunların, beslenmesine im
kân hâsıl olamamaktadır. 

3 - Gedikli küçük zabit talebesi, kabul ve taahhüt ettikleri hizmetin ehemmiyeti itibarile ordu 
camiasının kiymetli bir unsuru olmağa namzet olmuş; ve yaşları itibarile de bedenî tekâmül ve inki
şaflarını henüz ikmal etmemiş bulunan genç uzuvlardır. 

Aldıkları gıdanın bir taraftan günlük mesailerinin tevlit edeceği zayiatı bedeniyenin telâfisine 
karşılık olması, diğer taraftan ise henüz neşvünema çağında olan körpe vücutlarının inkişafını te
inin etmesi lâzımgelir. 

Halbuki yukarıda zikredilen esbap dolayrsile bu talebe hali hazır nefer istihkakile besleneme-
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inekte olup yaşlarının ve sâylerinin icap ettiği gıdanın kendilerine verilememesi yüzünden diğer has
talıklara inzimamen talebe arasında bilhassa akciğer hastalıklarının ehemmiyetli bir dereceye baliğ 
olduğu alınan raporlarla sabit olmuştur. Gedikli küçük zabit mektebi talebesinin sinlerine nazaran 
nazarî ve amelî ders programları ağır olduğu gibi orduya çıktıktan sonra da ordunun ruhunu teş
kil eden bu hazmet mensuplarına teveccüh eden mühim ve şümullü vazifelerin ifasında bihakkın 
muvaffak olabilmeleri için de evvel emirde tanı bir sıhhat ve zindegiye sahip bulunmaları, hizmetleri 
itibarile en mühim bir keyfiyettir. Esasen deniz gedikli küçük zabit mektepleri talebesi liseler 
talebesi gibi iaşe edilmektedir. 

Binaenaleyh kara gedikli küçük zabit ve hazırlama mektepleri talebesinin de askerî liseler ta
lebesi gibi 1825 numaralı kanını ahkâmına tevfikan iaşe edilmeleri için merbut kanun lâyihası tan
zim edilmiştir, 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 17 - XI - 1932 

Karar No. S 
Esas No. 1/125 

Yüksek Reisliğe 

Kara gedikli küçük zabit ve ihzari mektepleri talebesinin askerî liseler talebesi gibi iaşesi hak
kında Millî Müdafaa vekâletince hazırlanıp Başvekâletin 6/2368 numaralı ve 24 - XI - 932 tarihli 
tezkeresine bitişik olarak encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası Millî Müdafaa vekili be
yin huzurile okundu ve görüşüldü: 

Millî Müdafaa vekâletinin esbabı mucibesinde tafsilen anlatıldığı veçhile nıevzubahs mektepler 
talebesinin henüz yaşları küçük olması ve taahhüt ettikleri hizmetin ehemmiyeti itibarile ordunun 
kıymetli bir unsuru olmağa namzet bulunmaları hasebile iaşelerinin kuvvetli olarak temini ve an
cak elyevm iaşeleri askerî' liseler talebesi gibi devam etmekte bulunan ve esasen ayni mahiyette 
olan hava mektebi ile hava gedikli küçük zabit makinist mektebi talebelerinin de bu kanuna derci 
muvafık görülmüştür. Askerî liseler talebesinin iaşeleri 12 eylül 1330 tarihli askerî tayinat ve yem 
kanununa müzeyyel 28 mayıs .1928 tarih ve 1325 numaralı kanunla temin edilmiş olduğundan işbu 
müzeyyel kanuna yeni bir kanun zeyletmekten ise mezkûr kanunun 1 inci maddesinin tadili mak
sada daha ziyade uygun bulunarak kanun lâyihası o şekilde tanzim ve Bütçe encümenine havale 
buyurulmak üzere Yüksele Reisliğe arzolunrauştur. 

M. M. E. Reisi 
Giresun 

ihsan 

Aza 
Tokat. 
Hüsnü 

M. M. 
Diyarbekir 

Kâzım 

Aza 
Tokat 

Mustafa 

Kâtip 
Malatya 
M. Nedim 

Aza 
[ir fa 

Ali tiaiıj 

Aza 
Kastamonu 

A. Kıza 

Aza. 
Kırşehir 
h. Müfit 

Aza 
Kars 

Faih 

Aza 
('ebeliberekct 

Naci 

Aza 
Kars 

Muhittin 

Aza 
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Bütça encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 19 • III -1933 

M. No. 64 
Esas No. 1/425 

Yüksek Reisliğe 

Kara gedikli küçük zabit ile ihzari mektepleri talebesinin liseler talebesi gibi iaşe edilmeleri 
hakkında olup Millî Müdafaa encümeni mazbatası!e birlikte encümenimize tevdi kılınan kanun 
lâyihası Millî Müdafaa vekili bey hazır olduğu halde tetkik ve mütalea edildi. 

Lâyihanın tanzimine sebep olarak gösterilen esbabı mucibe encümenimizce de muvafık gö
rülmüş ve Millî Müdafaa encümenince hazırlanan kanun lâyihası aynen kabul edilmiştir. Umumî 
Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis M. M. Kâtip 
Gümüşane Bursa Tokat Elâziz Erzurum Erzurum Giresun 
H. Fehmi Dr. Galip Süreyya II. Tahsin Âsim _ Aziz Kâzım 

İsparta İstanbul Kayseri Kırklareli Manisa Niğde Sivas 
Mükcrrem Sadettin A, Hilmi M. Nakit M. Turgut Faik Rasiui 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Kara gedikli küçük zabit ve ihzari mekteplerinin 
liseler talebesi gibi iaşesi hakkındaki 1.325 nu

maralı kanuna müze yy el kanun lâyihası 

MADDE 1 — Gedikli küçük zabit ve. ihzarı 
mekteplerin talebesi, liseler talebesi istihkakile ia
şe olunurlar. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

18 - IX - 1932 
M. M. V. Bş. V. 

İsmet 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

S. I. M. V 
Dr. Refik 

Ad. V. 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

Na. V. 
Hilmi 

G. İ. \T. 
Ali Hana 

Zekâi 
Mal. V. 

M. Ahdül halik 
tk. V. 

M. Celâl 
Zr. V. 
Muhlis 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENÎNÎN TADÎLÎ 

12 eylül 1330 tarihli askeri t ay inat ve yem kanu
nu muvakkatine müzeyyel 23 mayıs 1928 tarih 

re 1325 nuınareılı kanunun birinci madde
sini tadil eden kanun lâyihası 

MADDE 1 — 12 eylül 1330 tarihli askerî ta-
yinat ve yem kanunu muvakkatine müzeyyel 
23 mayıs 1928 tarilı ve 1325 numaralı kanunun 
birinci maddesi aşağıda yazılı şekilde tadil edil
miştir : 

Askerî liseler talebesi ile hava mektebi ve hta-
va gedikli küçük zaib.it makinist mektebi ve ka
ra gedikli küçük zabit ile ihzarı mektepleri tale
besinin yevmî tayinatt berveehi atidir: 

G'ram Kalori 
Ekmek 800 
Et 300 
Pirinç 224 
Yağ .45 
Soğan 80 
Tuz 14 
Sebze (vasatı) 640 

MADDE 2 

1911,60 
314,80 
799,68 
355,50 
41,00 
00,00 

256,00 
3678,58 

Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen. 

http://zaib.it

