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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

ld36 malt ydi muvazenei umumiye kanununa baĵ i 
bazi daire butgelerine ntunzam tahsisat verilraesine 
dair kanun layihasi ile, 

Iktisad vekaleti biitcesi kabul edildi. 
Ziraat vekaleti btttgesinin heyeti umumiyesi iize-

rinde cereyan eden miizakere neticesinde fasillara 

2 — HAVALE 

LSyihalar 
1 — Asked ve miilkt tekattd kanununun 3 ncii 

maddesinin subay ve askeri memurlar hakkmdaki 
fricralarmm degigtirilmesine dair kanun Ifiyihasi 
(1/853) (Mill! Miidafaa, Maliye ve Biitce enciimen-
lerine) 

2 — Askeri ve miilkt tekaiid kanununun 66 nci 
maddesine bir fikra ilavesi hakkmda kanun layihasi 
(1/854) (Maliye ve Biitce enciimenlerine) 

Tezkere 
3 — Muhendislik ve mimarlik hakkmdaki 1035 

sayili kanunun 1 nci maddesinin tefsiri hakkmda 

1 — 1937 yili muvazenei umumiye kanunu 
layihasi ve Butge enciimeni mazbatasi. (1/702) 

A — Ziraat vekaleti butgesi. 

BALKAN — Ziraat vekaleti biitgesinin he
yeti umumiyesi miizakere edilmis, ve fasillara 
gegilmesi kabul buyurulmu§tu, fasillara gegiyo-
ruz: 

F. Lira 
831 Vekil tahsisati 4 800 

BALKAN — Kabul edilmi§tir. 
832 Memurlar maagi 840 772 

BALKAN — Kabul edilmi§tir. 
833 1683 numarali kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek te
kaiid ikramiyesi 5 000 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 

gecjldikten sonra cumartesi giinii saat 10 da topla-
mlmak iizere inikada nihayet verildi. 

Balkan vekili Katib Kfitib 
Gazi Antep Coruh 

T. F. Silay Bekir Kaleli Ali Zirh 

Bagvekaiet tezkeresi (3/382) (Nafia enciimenine) 
Mazbatalar 

4 — Tiirkiye Ciimhuriyetile Iran Devleti gehinga-
hisi arasmda imza edilen havai seyriisefer mukavele-
namesinin tasdikma dair kanun layihasi ve Hariciye 
ve Nafia enciimenleri mazbatalari (1/835) (Ruzna-
meye) 

5 — Tiirkiye Ciimhuriyetile Iran Devleti §ehin$a-
hisi arasmda aktedilen telefon ve telgraf anlasmasi-
nm tasdiki hakkmda kanun layihasi ve Hariciye ve 
Nafia enciimenleri mazbatalari (1/840) (Ruzname-
ye) 

• 

F. Lira 
834 Merkez miistahdemleri iicreti 54 507 

BALKAN — Kabul edilmigtir. 
835 Vilayetler miistabdemleri iicreti 317 297 

BALKAN — Kabul edilmigtir. 
836 Muvakkat tazmimat 27 540 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
837 Vekalete merbut ali mekteb me-

zunlarma 1437 numarali kanun 
mucibince verilecek avans 14 600 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

838 2233 numarali kanun mucibince 
askerlik dersleri muallimlerine 
verilecek iicret 1 714 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

839 Merkez mefrugat ve demirbagi 20 000 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 

840 Merkez levazimi 15 500 
BALKAN — Kabul edilmigtir. 

B l R t N O t CELSE 
Agilma saati : 10 

BALKAN — Mustafa Abdiilhalik Renda 

KATtBLER : Sureyya Tevfik Genca (Tokat), Ali Zrrh (Qoruh). 

BALKAN — Celse agilmigtn*. 

3 — MttZAKERE DtLEN MADDELER 

5DILEN EVRAK 
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* . Lira 

6 500 841 Merkez miiteferrikasi 
BALKAN — Kabul edilmigtir. 

842 Vekalet otomobili masrafi 3 500 
BALKAN — Kabul edilmigtir. 

843 Vilayetler mefru§at ve demir-
bagi 20 000 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 

844 Vilayetler levazmu 10 000 
BALKAN — Kabul edilmigtir. 

845 Vilayetler miiteferrikasi 1 800 
BALKAN — Kabul edilmigtir. 

846 Miitenewi masraflar 28 200 
BALKAN — Kabul edilmigtir. 

847 Daimi memuriyet harcirahi 30 000 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 

848 Muvakkat memuriyet harcirahi 20 000 
BALKAN — Kabul edilmigtir. 

849 Miifettigler harcirahi 20 000 
BALKAN — Kabul edilmigtir. 

850 Resmi telefon tesis ve miika-
leme masrafi 5 000 
BALKAN — Kabul edilmigtir. 

851 ttcretli muhabere ve mukaleme 
bedeli 1 450 
BALKAN — Kabul edilmigtir. 

852 Posta ve telgraf iicreti 21 912 
BALKAN — Kabul edilmigtir. 

853 Telifat, negriyat ve propaganda 10 000 
BALKAN — Kabul edilmigtir. 

854 Levazim ve alati fenniye 2 
BALKAN — Kabul edilmigtir. 

855 Kongreler ve beynelmilel miies-
sesat masraflari 7 504 
BALKAN — Kabul edilmigtir. 

856 Hayvan islah sagkk zabitasi en-
cumenleri hakki huzuru 2 
BALKAN — Kabul edilmigtir. 

857 Ecnebi miitehassislar ve tercii-
manlan 79 000 
BALKAN — Kabul edilmigtir. 

858 Staj ve ihtisas masraflari 10 002 
BALKAN — Kabul edilmigtir. 

859 Mektebler ve kurslar 121 000 
BALKAN — Kabul edilmigtir. 

860 Mucadele 419 000 
BALKAN — Kabul edilmigtir. 

ZlYA GEVHER ETlLt (ganakkale) — Bu 
mucadele igi, diger yerlere hacet yok, Ankarada 
pek fenadir. Birgok tegkilat ve tesisat yapildigi 
halde hagerati imha miicadelesinde Ankara mu-
vaffak olamamigtir. QankayadaM agaglar bagtan 
agagi kurtlarla doludur. Bunun esbabmi sbyle-
melerini rica ediyorum. Hager&t gok kuwetlide 
mi imha edilemiyor, yoksa biz mi imha edemi-
yoruz? 

Zr. V. MUHLIS ERKMEN (Kutahya) — 
Mucadele tesMlatnniz her yerde, imkan nisba-
tinde, muvaffak olmaktadir. Buradaki mii-
caedele teskilatmm bir gok noktalarda vernm-

takalarda yine bir gok miihim hastaliklarda mu
vaffak oldugnnu igitiyor ve goruyorum. Yalniz 
miicadelenin muvaffakiyetle ueticelenmesi igia. 
bahge sahiblerinin ve halkm bize zahir olmasi 
yardian etmesi ve kendi bahgelerine'itina etme-
leri lazmidir. Aksi takdirde el birligi yapilmas-
sa tarn bir muvaffakiyete imkan yoktur. 
Bu babda kanun da vardir. 

FUAD AGRALI (Elaziz) — Bahge sahibleri 
ne yapmalidir? 

RIFAT VARDAR (Zonguldak) — Vekil /o-
kilden sual sorar mi? 

FUAD AGRALI (Elaziz) — Elaziz mebuiu 
sifatile soruyorum. 

FUADGuKBUDAK(Urfa)—Soracagmi ;u-
al fasillara taalluk etmez. Fakat muhatabm 
Ziraat vekaleti oldugu igin arzetmek istiyorum. 

BALKAN — Suaiiniz fasillara taalluk etm*-
digine nazaran ziraat butgesi bitince soylersiniz. 

REFIK INGE (Manisa) — Muzir hayvanla-
rm sebeb oldugu hastaliklarla mucadele fasli 
gegen sene 640 000 lira idi. Bu sene 300 kusur 
bin liradir. Arada bu kadar fark vardir. Sebeti. 
nedir? 

Zr. V. MUHLIS ERKMEN (Kutahya) -
Gegen sene de bu kadardi. Fakat 300 000 lira 
daha evvel munzam tahsisat aldik. O itibarla 
gegen seneM tahsisat bu miktara balig olmugtur. 
Bu 300 000 lira munzam tahsisati aJmamizm id-
bebi, dnumiizdeki mucadele senesi igin icab 
eden vesait ve ilaglan tedarik etmek igindi. Bu 
ilaglar dnumiizdeki sene igin dahi kullanilacak-
tir. 

AHMET IHSAN TOKGOZ (Ordu) — Efen-
dim, bendenizin anladigma, Ankarada bahge sa-
hibleri ibahgesine iyi bakmakla miikelleftir. Si-
zin yaptigmiz uf ak ve gayri mecburi bir yardnn-
dir. uyle midir, degil midir? 

Zr. V. MUHLIS ERKMEN (Kutahya) — 
Hakikat aranacak olursa arkadasmun dedigi 
giibidir. Butiin diinyada da boyledir. Yalniz bi-
zim bu babdaki vaiifemiz, mucadele vesaitini 
temin etmek, halkm bilgisini arttrrmak ve reh-
berlik etmekten ibarettir. Ziraat vekaleti bu 
babda bir kademe ileri gitmistir. Bir gok yer
lere vesaitile ve adamile gitmigtir. Amma biitge-
mizdeki tahsisat ve teskUatimizm adedi de ma-
lumdur. Bu tegkilat ve bu tahsisatla her yere, 
her bahgeye yetijmek, her agaca ilag serpmek 
imkam yoktur? Arzettigim gibi bahge sahibli-
rinin de bu tmeselede miiteyakkiz olmasi ve 
ilac. tatbik etmesi, verilen tedabir ve vesayaya 
riayet etmesi lazmidir. Bir gok yerlerde gerek 
pulverizasyon veya baska suretle ilag tatbiki 
igin yetigiyor, elimidzen geldigi kadar yardim 
ediyoruz. 

HAMDl YALMAN (Ordu) — Arkadaslar; 
biz de her buyuk ig, kiigiik memurlarm eline 
diigunce derhal dejenere olur. Muhlis arkada-
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Sim miicadele yapildigmdan ve bu miicadelenin 
fay da verdiginden behsettikten sonra, birazda 
bahge sabibleriiiin bu hususta alakadar davran-
malan lazrm geldigini sbylediler. Evlerimizin 
yanmda herbirimizin ufak tefek behgelerimiz 
bulunuyor. HaMkaten bu bahgeleri tahrib eden 
muzir bbeek pek goktur. Fakat mucadele mev-
simi basladtgi zaman memurlar vazifelerini ifa-
ya baslamamis. bulunuyorlardi. HalbuM bu-
nunla miicadele, agaglarm yapraklarl agmadan 
ewel veyahud clgek agtiktan sonra olursa fay-
da verir. Yapraklar agtiktan sonra yapilan de-
zenfeksiyonun hie. bir tesiri olmiyor. Ondan 
sonra behemehal yapraklarm birer birer elle 
temizlenmesi icabediyor. Bir kere mucadele tarn 
zamamnda baslamiyor. Basladiktan sonra da 
istila alib yuriidiigii igin bir fayda hasil olmu-
yor. Benim evimin yanmdaM bahgede bulunan 
agaglarm yapraklan bu giin kurumus ve do-
kulmiig bir haldedir. Bu, bir. 

Sonra memurlar katiyen vazifelerile alaka
dar degildir. 

Ben gegen aksam eve gittim, dediler ki, me
murlar geldi, bahgede dezenfekte yapti, pekala 
dedim, sabahleyin kalktim baktim, gok sefil 
gok pejmiirde bir amele kapunun oniinde otu-
rup duruyor. Sordum; ne bekliyorsun? Dedi ki, 
dezenfekte aletleri, pulvarizator sizin bahgede 
kalmis, memuru bekliyorum, alub baska yere 
gidecegiz. Ogle vakti eve gittim, baktim amele 
bahgede uzanmis yatryor. Ne yapryorsun dedim, 
memuru bekliyorum, gelecek baska yere gide
cegiz dedi. Aksam baktim amele kaybolmu^. 
Ertesi giin ne gelen oldu ne giden. 0 alat ve 
edevat 18 giin benim bahgemde toprak iginde, 
yagmur altinda kaldi durdu, nig kimse aramadi. 

RAlF KARADENlZ (Trabzon) — Kira mi 
istiyorsun? 

NA§tD ULUG (Kiitahya) — Telefon edey-
din. 

HAII^Dt YALMAN (Devamla) — Nigin te
lefon edeyim, benim mi vazifem? 

18 giin sonra o pejmiirde amele gikti geldi 
ve memur aletleri istiyor diyerek aldi gotiirdii. 
Iste mucadele bu tarzda olmaktadir. Piilvariza-
t6rle, miakina ile memur katiyen alakadar olmu-
yor. Yaginur altmda kalmasma, galmmasi ihti-
maline katiyen aldrrmryor. t§te kendi alati ede-
vatile alakadar olmryan memurun fen dairesin-
de dezenfekte ve mucadele yapacagma ben ka-
tryen kani degilim. 

ZtYA GEVHER ETtLl (Qanakkale) — Ar-
kadagrm benim soylemek istedigimi daha fazla-
sile soylediler. Ben de boyle bir §ey olmamigti. 
Bunu da yeni duydum. Ahmed Ihsan arkadagi-
rara mudafaasi ise bagtan agagi Ziraat vekaleti-
nin aleyhinedir. Mucadeleyi bahge sahibleri ya-
parmig. 0 halde bu mucadele igin koydugumuz 
347 bin liralik fasli biitgeden tayyediniz. Emra-
zi sariyeye kargi mucadeleyi yalniz ev sahibi ve 

aile reisi mi yapar? Buna bittabi Deviet de is-
tirak eder. tgte verem ve sair hastaliklarm mii-
cadelesinde oldugu gibi, nebatat hastahklan 
miicadelesini de Deviet aym sistem dahilinde ya
par. Binaenaleyh ev sahibi kadar Devletin de 
bu iglere alaka gostermesi lazimdir. 

tkincisi; Hamdi arkadagimm dedikleri gibi, 
memuru hig bir vakit bahgede gorme-
dim. Sonra ilaglanmanm iizerinde ahvali havai-
yenin de tesiri vardir. Bugiin ilaglarsiniz, iig 
saat sonra bir yagmur hepsini siler siipiiriir ve 
yapraklar iizerinde sikilan zehirden eser kal-
maz. Ziraat vekaleti hig olmazsa radyodan ahva
li havaiyeyi bgrenerek ona gore hareket etmeli-
dir. Yarm yagmur yagacak midrr? Depresyon 
var midrr, yok mudur bunu bilmezse mucadele 
sifir olur. Bugiin ilaci koyar akgam iizeri veya 
yarm bir yagmur yagar ve bir gey kalmaz. 
Sonra ilacin tozu vardir. Muayyen miktardan 
fazla konursa yakar, az konursa tesir etmez. 
Bunu tayin edecek memurdur. Halbuki memur 
karigmryor. Bir amele kepgeyi eline alryor, rast-
gele koyuyor. Sonra bir mesele de ilag konur, 
fakat bir kag giin sonra tesiri oldu mu olmadi 
mi bu teftig edilmez. Mucadele adamakilli yapil-
sm veya hig yapilmasm. Bunu soylemekten 
maksadim, Ankaranm iginde boyle olursa digar-
da nasil olur, diye nazari dikkati celbetmek igin-
dir. Nihayet biz, kendi bahgemizi, her sene ol
dugu gibi, 3 - 4 amele alarak, onlarla beraber, 
kurtlan birer birer ayiklayip yakmasmi bilen in-
sanlariz. Tekrar ediyorum, Ankara iginde boyle 
olursa disarda mucadele sifrrm sifindir. Maksa
dim budur. 

AHMED IHSAN TOKGOZ (Ordu) — Diin-
yada en gok sevdigim gey natiir oldugu igin ha-
yatimm en gok senelerini kirlarda gegirmigim-
dir. Onun igin, daima takib ederim, baktim ki 
kanunlanmizda, her bahge sahibi, bilhassa kir
larda bahgesi olanlar, bahgelerindeM muzir hay-
vanlan imha ile mukelleftir, diye kayidler kon-
mugtur. Amma, koylii bilmiyormugta ogretilecek-
mig.. Bunu da Vekalet bir yardim mahiyetinde 
yapar, bagka bir surette degil. Demin arkadagi-
miz, Ankarada iyi mucadele olmuyor, agaglara 
verilen ilaglar fayda etmiyor, dediler. Herkesin 
kafasi iginde bir kanaat hasil olmugtur ki, ve
kalet mecburdur, gelecek ve yapacak diye. Ha-
yir gelmiyecek ve yapmiyacak. Herkes kendi 
bahgesinin kurdunu oldurecek. Bunu yapmasmi 
bilmiyenlere lutfen degil, millet namina yardim 
olunacak. Yoksa mucadele iyi yapilmiyor diye 
bunu sbylemege hakkrmiz yoktur. Bunu soyle-
dikten sonra, arkadagrmm bahgesinde 15 - 20 
giin alat ve edevat kalmig, oyle buyurdular. U-
lak memurlarm vazifelerinde kusur etmeleri na
dir bir gey degildir. Bir tanesini size soyiiyeyim: 
Kegiorende oturdugum igin Enstitiiniin etrafm-
daki yegillikleri goriiyorum, burada yetigmiyen 
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a|a^ian dahi yeti§tiriyorlar. Oagaglar ve ye§il-
likler iginde kopmu§ telgraf veya telefon teli 
gordiim. Baktim hig kaldiran olmuyor. Posta 
miiduriine derhal telefon ettim, geldiler kaldrr-
dilar, direk diktiler, telleri yerlerine koydular. 
Bu da bizim gibilere aid bir vazifedir. Herkes 
vazifeaini yapmaga davet olimur. Hiikumet de 
onlara temin edilecek maddeleri gbsterir. 

MAZHAR MttFtD KANSU (Denizli) — Ben 
diin bir sual sormugtum. Para isjle ugragiyorum. 
Demigtim ki; 882 nci f asilda, ecnebi mutehassis-
lar ve terciimanlari, sonra kerre iginde mukave-
le ile meualekete gelis, ve donii§ harcirahlan da 
buradadir, deniyor. Bu fasil gegen seneki biit-
cede 340 bin lira imi§, bu sene 379 bin liara-
ya gjkanlryor. Vekil benim sualime diin, bunlar 
21 - 22 ki§idir amma igte bunlarm muavinleri 
falan da vardir, dediler. Halbuki 877 nci maa§ 
ve iicretler faslmm birinci maddesi, tedris he-
yeti maaglandir. Demek ki bu fasilda ba§ka 
madde olmadigma gore bu 21 kisiye verilen 379 
bin lira ayda 30 bin lira kadar bir para eder. 
Bendeniz anlayamadnn. Eger bu fasilda, Ve-
kilin buyurdugu gibi, diger tedris heyeti var 
idiyse bu nedir?. Faslm maddelerinde, tedris 
heyeti, idare memurlan maasi, daimi miistah-
demler, bilmem neler, filan , filan diye zikredi-

B'AijfKAN— Hangi fasrl bakkmda soyliiyor-
sunuz?'. §imdi 860 nci fasddayiz. Miisaade eder-
seniz o 877 nci f asil gelince soylersiniz. 

MAZHAE MtfFlD KANSU (Denizli) — Diin-
kii sozlerin devamidir. Diin valdt kalmamistr, 
ne ise ben soylemis oldum, Vekil o f asil gelince 
cevabmi versin. 

BALKAN — 860 nci fasd hakkmda baska 
miitalea var mi?. 

ZlEAAT V. MUHLtS ERKMEN (Kiitahya) 
— DiinHeyeti Umumiye miizakeratmda bu me-
seleye temas etmistim. Arkadaslanm, memle-
ketite miistevli bir halde bulunan biitiin hasta-
liklarla, biitiin haseratla lazrm oldugu veghile 
miicadele ettigimizi, hepsinde muvaffak oldugu-
muzu, hastalik kalmadigmi hi? bir vakit Yiik-
sek huzurunuzda bu kiirsiiden iddia edemem. 
Memleketimiz gerek haserat, gerek tufeylat iti-
barile, sonra senelerden beri ihmal yiiziinden 
o kadar hastalik ve haserat vardn* ki, biitiin 
bunlarm hepsile tarn bir miicadele yapilabilmesi, 
bu giinkii tahsisat ve teskilatla, imkan haricin-
dedir, Yalniz miicadele teskilatmin bu babtaki 
meskur mesaisini Yiiksek huzurunuzda tebariiz 
ettirebilmek benim icin bir kag misal getirece-
gim. gok yakm bir zamana kadar gekirge miis-
tevli bir haldeydi. Qekirgenin asagida, hudu-
dumuzun haricinde miicadelesi tarn yapilmryor. 
Bu orada yine miistevli bir haldedir. Hudu-
dumuzun igine girmemesi igin adeta bekgi va-
zifesini gbren bir teskilatrmiz vardir. Bunun 
himmetiledir M, gelrirgeyi igeriye sokmuyoruz ve 

ft:t 
girenleri de derhal mahallinde imha ediyoruz. 
Bir gok ecnebi mutehasssilar gitmisler, oradaki 
miicadeleyi tetkik etmislerdir. Vermis olduk-
Ian raporlar hakikaten goksiimuzii kabartabi-
lecek ve bizi tesvik edecek mahiyettedir. Sonra 
Ingiltere hukumetinin hariciyeye hemen, hemen 
her sene vermis, oldugu tesekkiir ve takdir no-
talari vardir. Onlarla bu miicadele teskilati-
mizm bazi noktalarmda mtisterek mesaimiz var
dir. Bu heyetimiz hizmetlerini, resmen Hariciye 
vekaletine verilen notalarla tebariiz ettirmisler-
dir. Bir zamanlar bir de pembe kurt vardi. 
Bunu da hakikaten miitevli bir halden gikarmis-
lardir. Hala vardir, f akat mazarratlari mahdud 
kalmaktadir. tktimin vaziyet ve asrtma gore za-
man, zaman gogalmaktadir. Gerek pembe kurt 
ve gerekse yesil kurt ve diger kurtlar diger 
memleketlerde fevkalade hasar yapabilir. Fa-
kat dedigim gibi, bunlar iklim sartlarma ve 
miisaadelerine gore bazi zamanlarda fevklade 
biiyiik hasar yapabilecek derecede fazlalasa-
bilir. Yine hatirlarsmiz ki, bundan iig dort 
sene ewel fare miicadelesi vardi. Tarla 
faresi istilai bir eskil arzetmisti. Bunu da 
onlemeye yine arkada§lar muvaffak olmus.lardrr. 
Bursada diyaspis denen hasere iki seneden 
ewel miistevli, biitiin dutluklari kurutabilecek 
bir haldeydi. 

Elma kurdu miicadelesinde, Kastamonuda, 
Nigdede ve diger yerlerde yapmis oldugumuz 
miicadelenin onemli neticelerini gbrmekteyiz. 

Bunlari kisa arzediyorum. Bizim tefkilatimizm 
yapabilecegi muhim ve istilai Mx e$Ml alabile-
cek, afet haline gegebilecek olan hastaliklan 
onlemekten ibarettir ki, biitiin teskilatimxzm 
mesaisini, tahsisatrmizi bu noktalara teksif edi-
yoruz. Mesela yesil kurd hakikaten pamuk igin 
gegen sene epeyce muhim bir hasar yapmistn*. 
Bu sene alacagimiz tedbirle onu mumkiin oldu
gu kadar yerinde durdurmak ve mumkiin ol
dugu kadar hasarmm online gegilmesine galisi-
yoruz. thrag mallarimizm revacma mani olan 
hastalikiarla olan miicadeleye gok ehemmiyet 
atfediyoruz. Bu m/iicadelelerde halkm bize yar-
drm ve basireti her tarafta goriilmektedir. Yok-
sa her bahgeye, her agaca gitmege imkan ve 
ihtimal yoktur. §ayanx siikrandir ki halk bir 
defa hastaligi haber vermekle, ikincisi de vesa-
yamiza dikkat ve riayet etmekle bize gok yar-
dim etmemektedir. Ankaradaki hastalik miicade
lesi demindenberi arzetmis oldugum hastalik-
larla miicadele gayemizin biraz fevkinde olan 
bir noktadrr. Ankarada istilai bir seMl arzet-
memekte olan bu hastaliklarla miicadeleye ehem
miyet atfederek, iizerinde durarak bir teskilat 
yaptik. Bu teskilatla 12. koldan galisryoruz. Bir 
gok arkadaslarim kendi behgelerinde yapilan 
miicadelelerin muvaffakiyetinden, bana, mera-
nuniyetle, sitayisle bahsettiler ve tesekkiir .et-
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tiler. Ama su bahgede yapilmi§ olan mucadele, 
her hangi bir sebeble iyi netice vermez veya 
vakti zamanmda yapilmamis, olabilir. Biitiin 
Ankararm agaglarma yetismek igin lazim olan 
teskilati diisimmeniz lazmidrr. 

Arkadasrm kiigiik memurlar iizerinde dur-
dular. Bir memurun bir bahgede ihmali teka-
sulu olabilir. Pakat bir memurun ihmal ve her 
hangi bir noktai nazardaki vazif esizligini biitiin 
memur tabakasma tesjmil etmek bilmiyorum, 
ne dereeeye kadar dogru olur. Bir memur va
zif esini yapmamis, olabilir. Pakat bunu goren 
ve sahid olan arkadasimdan isterdim ki bana te-
lefonla derhal malumat versin ve ben de o me-
muru tecziye edeyim. Ziya Gevher arkada§rmin 
soyledikleri davami teyid eder mahiyetindedir. 
Bugiin tatbik edilen ilaci yarm yagan bir yag-
mur tesirsiz birakabilir. Arkadaslar, kabil mi-
dir ki Ankaranm biitiin agaglarma bir anda ye-
ti§ilerek ilag serpebilelim ve bugiin atmis. oldu-
gumuz bir ilaci ertesi giin yagan bir yagmurun 
yikamasma mani olabilelim? Bu tesjtilatimizm 
bazi noktalarda kusuru olabilecegini itiraf et-
mekle beraber aneak memnuniyetle sbyliyebile-
cegim ki heyeti umumiyesi itibarile mesaisi §a-
yam memnuniyettir. 

HAMDt YALMAN (Ordu) — Bir memur 
vazifesini ihmal edebilir. Bu hatayi biitiin me-
murlara tesjnil etmek dogru degildir. Bunu ka-
bul edenlerdenim. Ama bir memurun kendisine 
verilen alat ve edevati 18 giin bir yerde birak-
masi dogru olur mu, bunu kontrol edecek basm-
da kimse yok mu? 

ZtRAAT V. MKJHXtS EBKMEN (Kutahya) 
— Yine tekrar ediyorum, eger arkada§rm bu 
aleti birakan memuru giinunde haber verseydi 
elbette takibat yapar ve tecziye ederdim. Kaba-
hati yapani ve yapildigi zamani bilmiyorum. 

Pek tabiidir ki kabahat yapan bir memuru 
huzuru alinizde miidafaa etmek curetini dahi 
kendimde goremem. (Alkislar). 

BALKAN — Ba?ka miitalea var mi? 860 nci 
fasil kabul edilmistir. Diger fasdlara devam edi-
yoruz. 

F. Lira 
861 Tarla ziraati, islah, deneme, 

iiretme ve temizleme tmuessesesi 
ve kby kalkmmasi 352 500 

REF1K INCE (Manisa) — Efendim, dun 
Ziraat vekili arkadasima dedim ki, memlekette 
bulunmayan bazi tohumlar almsm ve teksir 
edilsin ve bu, memlekete iktisadi menfaat te-
min etsin .. Izahat verdiler ve hindyagi ve em-
sali tohumlarm almacagmi soylediler. Bu mil-
fid tohumlar igin ayrdan tahsisat bu sene 500 
liraya minis. Miifid tohumlarm islahi ve teksin 
bu para ile mi temin olunacak? 

Zr. V. MUHUS EBKMEN (Kutahya) — 
Bu mufid nebatlara yardxm, islah istasyonlarra-

iM 6:1 
dan yapdiyor. Her sene yeti^tirdipimiz fazla 
tohumlarla yardim miktan artryor. Bu sen 5 
aldigimiz tahsisat 500 liradir, fakat yaptigncjz 
yardrni, gegen senekinden fazla olacaktir. QiLi-
ku evvelce getirdigimiz tohumlan islah ve teksir 
ediyoruz. 

BEFIK INGE (Manisa) — Hindyagi iize
rinde. 

Zr. V. MUHL1S EBKMEN (Kutahya) -
Hindyagi igin, dun arzettim, hindyagi tohiui-
lan soymak igin makine aldik. Hindyagi tohu-
munun en elveri$lisini tesbit etmek iizere islaii 
istasyonlarmda galis,ryoruz. Buyurduklan Bur-
sadaki zati ben de taniyorum. Ug cins hindyagi 
tohumu vardir. Bunlardan hangisi memleked-
miz igin elverislidir, yag miktan hangisinde ia-
ha fazladir. Bu, bir tetkik mevzuudur. Ba-a-
smda % 45, bzismda % 30 ve bazismda da %20 
ye kadar oluyor. guphesiz bu tohumlarm iize
rinde iklimin de tesiri vardir. 

ISMAIL KEMAL ALPSAB (Qorum) — Zi-
raatin terakki ve inki§afi igin Hukumotin cii-
den gali^tigi ve bunun sene be sene asari goriil-
diigii §uphesizdir. Bendeniz dun Kizilrrmak ki-
narrnda 20 saatlik bir mesafede, Adanadan i.%-
ha iyi pamuk yeti§tigini sbylemistim. Niimunj-
sinden de anla^ilacagi iizere bu pamuk Adas* 
pamugundan daha iyidir. Bu mmtaka ihrnil 
edilmesin. Hem 20 saatlik mmtakada pamuk 
yetijjfir hem de civarmdaki fabrikalar istifa i© 
eder. Bu ciheti vekil arikada^imizdan tekrar 
rica ederim. 

Zr. V. MUHLIS EBKMEN (Kutahya) -
Arkada§nnm buyurdugu mmtakada iyi pamuk 
yeti§tigine dair delilleri benim igin de gok §a-
yam iftihar bir §eydir. Hakikaten civar mm:* 
kalarda pamuk iizerinde denemeler yapryoruz. 
Fakat bu denemelerin ilk senelerde vermi§ ol-
dugu tecriibelerle iktifa etmeyecegiz. Onu bir 
iki sene tetkik edecegiz. 

Arkada^mim dedigi mmtakada pamuk tohu-
munu tamim igin bir senemiz kaldi. Iki sene 
denemesini yapmi^ bulunuyoruz, oniimiizdeki se
ne de denemesini yapacagiz, muvafik netice alir-
sak oraya pamuk tohumunun tammi bizi de 
memnun eder. 

ISMAIL KEMAL ALPSAB (Qorum) — Bu 
mmtaka kalecikten Darbogaza kadar intikal 
eder. Buyurdugunuz yer Osmanciktadir. 18 sa
atlik bir mesfededir, Kizilirmagm etrafmdadir. 
duzdiir, oraya ehemmiyet verilmesini istirham 
ederim. 

Zr. V. MUHLlS EBKMEN (Kutahya) — 
Arkadasmila anla^amadigimiz nokta, mmtaka 
tabiridir. Benim mmtaka tabirinden maksadrm, 
pamuk taksimatindan dogan mmtakadrr. Bu
yurduklan kisim buna dahildir. Tekrar teyid 
edeyim. 

BALKAN — Baska miitalea yoktur, 861 inci 
fasil kabul edilmistir. 
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I*. Lira 
862 Bat ve bahc,e ziraati ve mii-

esseseleri 163 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

863 Bocekgilik, tavukguluk miiesse-
seleri 38 500 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

864 Mektebler, kurslar 29 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

865 Miicadele 347 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

866 2342 numarali kanun mucibince 
hayvan sagligi kiigiik sihhiye me-
murlarma verilecek yem bedeli 20 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

867 Yans ve islah encumenine yardim 37 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

868 Islah, teksir ve tetkikat 898 480 

MEMED 80MER (Kiitahya) — Dun Tiftik 
cemiyet hakkmda luzumu kadar konusuldu ve 
tenewiir ettiniz. Sjfimdi vekil bey saym arka-
dasimiz, gelecek sene bu tahsisatm konmasma 
ihtiyac, kalmayacagrni soyliiyor. Maahaza ben-
deniz bir takrir veriyorum. Bu tahsisat kalksm. 
Isterseniz cemiyet kendi varidatle kendi kendini 
idare etsin. Isterseniz tayyedersiniz ve Ziraat 
vekaleti biitgesine zammedersiniz. Isterseniz ce
miyet kendi varidatile kendisini idame eder. 

Zr. V. MUHIiS ERKMEN (Kiitahya) — 
Diin de arzetmistim. Bu meseleyi biit^e encii-
meninde de konustuk. Bunu murakabemiz al-
tmda bulunduruyoruz. Bu murakabeye bir se
ne daha miisaade buyurunuz. Bu sene muraka-
beyi tesdid edelim. Gelecek sene bu mesele 
halledilmis olarak huzurunuza gelsin. §imdi ve-
kalete alirsak belki baslanmis olan bazi islerin 
geri kalmasmi mucib olabilir. 

MEMED SOMER (Kiitahya) — 26 bin lira-
yi al sen sarfet! 

ZlYA GEVHER ETlLl (Qanakkale) — Bu 
tiftik meselesini murakabe degil, vekaletin biz-
zat ele almasi zamani gelmis, ve hatta ge§mistir. 

Diyorlar ki murakabe ediyoruz. Ettikleri 
murakabe bu ise, etmemelerini tavsiye edecegim. 
Ben bu teskilati, gittim, gbrdiim ve alakadar ol-
dum. Orada bir bina yapilmi§, muhterem bir ar-
kada§imizm cok mesaisi vardir. Bunu yoktan 
c^karmig, etiidler yapmi§ ve bir 50k yerlerden 
tiftigin daha ala cinslerini getirtmis. ve onlan 
islaha cok calismistrr. Yani tabiatm icabettirdi-
gi §eyleri kendisi bulmus. Hatta ben de bir kac. 
post aldim. Arkada§rmm bu mesaisini buradan 
biiyuk bir takdirle soyliiyorum. Bunlarla bir 
gahis ugrasmig ve muvaffak olmustur. Amma, 
teknik bakimmdan muvaffak olamamasi elbette 
tabiidir. Qiinkii lazim gelen teknisyenlere malik 
degildir. Eger Ziraat vekaleti bunu kontrol edi-
yorum diyorsa, bakmiz manzara nedir: zanne-
diyorum ki laakal $QQ seneden kalma bir tez-

gah. Bir takrm zavalli amele kadmlar taglarm 
uzerinde tiftigi elleri ve ayaklan ile tarayorlar, 
egiriyorlar ve biikuyorlar. Kontrol edenin mu-
hakkak bunu gormesi lazimdir. Yeni Turkiye, 
endiistri yapan ve inkilab Tiirkiyesi, boyle bir 
islahi asla hatrrmdan g-ecirmez, asla kabul et-
mez. 

Ikincisi; niimuneleri var. Cemiyet meiggul 
olmus, giizel bir eser olarak diinyanm en iyi sof 
yapildifi yerlerden iplik ve kumas. getirtmig, 
fakat mtize gibi orada raflar uzerinde duruyor. 
I§te bizim yapacagrmiz i§, 0 raflar uzerinde du-
ran ipligin sofun hie. olmazsa ona yakla§an bir 
kalitesini, 0 miiessesenin icine sokmaktir, bun-
lar asla yapilmamistn*, hatta buna yttzde be§ da-
hi yaklasilamamistrr. Bu 50k elemli ve aci olan 
bir vaziyettir. Diinyada bu kadar giizel geyler 
cikanlan tiftikten bu sekilde istifade edilemez 
ve bu §ekilde galigilamaz. Eger hiikumet bir 
kontrol yaparsa bu sekilde palismagi kabul et-
mez. Ziraat vekaleti bunu eline almalidrr, biiyiik 
bir endiistridir. Memleketin bu tabii servetinden 
qok istifade edilir ve yaz igin en giizel kumaslar 
bundan yapilrr. Bence bu, Ziraat Vekaletinin 
memlekete hediye edecegi bir endiistri i§i olma-
lidrr. Saym Bakandan rica ederim, kontrolii 
ihmal etmesinler, daha 50k para verelim, bu isi 
ellerine alsmlar. 

REFlK INCE (Manisa) — Oyle zannediyo-
rum ki bu yardimi biz bu sene icra etmig degi-
liz ve diinku miizakereden de hasil ettigim ka-
naate gore, ii§ dort senedir bu para verilmekte-
dir, belki de daha ewelden beri... Devlet sarfi-
yati uzerinde hassasiyetimiz malumdur ve haki-
katen vazifemiz de bundan ibarettir. Burada sa-
lahiyettar arkadaslarm verdigi izahata gore, 
cemiyetin faydasi olmustur. Hatta tahsisatm 
kalkmasmi istiyenler dahi faydali oldugunu 
soylemektedirler. Devletin faydali gbrjilen mii-
essesata muaveneti, gerek menafii umumiyeye 
taalluk eden miiessese seklinde teessiis etsin, 
gerek bu sekilde olsun, mutlak olarak muza-
haret ve muavenet, her zaman vaki olmakta ve 
yapilmaktadrr. Elverir ki bu muavenetin yerin-
de olduguna, bizde kanaat hasil olsun. Gerek 
hususi kanaata, gerek verilen izahata gore, fay
dali oldugu tebariiz ettiginden dolayi, seneler-
denberi bu tahsisati alan bu miiesseseyi, yine 
Devletin muavenetine dayanmi§ olduguna gore, 
cemiyetin varidati nedir, kazanci nedir, hig he-
sabi kitabi yapilmaksizm islemekte olan bu mii
esseseyi yikmakta, 26 bin liranm tasarrufundan 
husule gelecek fayda ile mukayese edilecek ka
dar bir istifade gormiiyorum. VeWli aidi; bu 
sene, bu cemiyetin ba§anlmi§ isleri vardir, mu
rakabe ediyoruz ve edecegiz dedikten sonra, her 
sene igin murakabe edilmesi lazim gelen bu pa-
ranm bu sene dahi verilmesini muvafik gorii-
yorum. Biitge enciimeninin karari da, her seyde 
oldugu gibi, para vermek hususunda tecelli et-
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tigine gore, bu izahattan sonra, bu senelik tah-
sisatm kalmasi, ba§anlmi§ ve baganlmak yolun-
daki iglerin yiiriimesi igin f aydali oldugu kanaa-
tindeyim. 

ZlRAAT VEKlLt MUHLlS ERKMEN — Bir 
noktayi yalniz tavzih edecegim. Murakabe mese-
lesinde benim kasdrm, bu tiftik islahi noktasma 
matuftu. Arkada§imm dedigi gibi fabrikasiyon 
meselesine matuf degildi, onu tavzih etmek is-
tiyorum. 

BALKAN — Takriri okutuyorum. 

Yiiksek Reislige 
Arzi izah ettigim sebeblerden dolayi Tiftik 

cemiyetine muavenet olarak Ziraat vekaleti 
biitcesine mevzu (26,880) liranin tayyini teklif 
ederiz. 

Afyonkarahisar Kiitabya 
Cemal Akcm Mehmed Somer 

BALKAN — Takriri nazari itibara alanlar.. 
Almiyanlar... Nazari itibara almmami§tir. Su 
halde fasil, yekunu 898 480 lira olarak kabul 
edilmiftir. 

P. Lira 
869 7$J numarali kanunun tatbiki 

masrafi 5 000 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 

870 Gegen yd bor§larc 7 500 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

871 EsM yillar borclari 48 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

872 2582 sayili kanun mucibince Me
rinos koyunlarc yeti^tirilmesi ve 
islah edilmis pamuk tobumu iire-
tilmesi masraflari 651 000 
BALKAN — Kabul edilmi&tir. 

873 Mfotosiklet i§letme ve taimr mas-
rafi 300 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

874 Mersin fiimigatuvari binasmm 
bedeline mahsuben Ziraat ban-
kasma verilecek taksit 15 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

875 Konya ovasi sulama idaresince 
Ziraat bankasmdan yapilmis olan 
90 000 lira istikrazm itfa tak-
siti karsriigi 15 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

876 Izmir sergisine yardim 10 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

877 Mjaa^lar ve iicretler 364 119 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

MAZHAR MtJPtD KANTSU (Denizli) — Bu 
fasil hakkmda ewelce bazi miitalealar serd 
etmi?tim. 

ZlRAAT V. MUHLlS ERKMEN — Ecnebi 
miitehassislar kismmda yalniz hocalar, tercu-
manlan dahildir. Tedris heyeti simdi okunan 
maas kasmma dahildir ve 27 tane profesor var-
dir. Bu para, bunlara hesab netieesinde, muka-

veleleri mucibince verecegimiz paralarm muka-
bilidir. 

MAZHAR MttFtD KANSU (Denizli) — 
Yani 364 000 lira 21 ecnebi mutehassism maasi-
drr. Ayda 30 000 liradir. 

ZlRAAT V. IVEUHLlS ERKMIEN — 27 mu
tehassism. 

MAZHAR MjUPlD KANSU (Denizli) — (?ok 
fazla. 

EMlN SAZAK (Eskisehir) — Bu enstitu-
lere diinyanm en biryiik alimleri geldi ve maas 
itibarile de Turkiyede emsali olmayan, Basjve-
kilimizin maasmm iki mislini alryorlar. Eier 
diye bize bir ybl gosterdiklerini gormiiyorum. 
Her gelen miitehassis, memlekette tuttugunuz 
yol kStiidur, $u yola gidin diye bir fikir verir. 
Xktisad miitehassislarmm kitablarrni okuyoru^. 
Fakat bu yiiksek alimlerin faydalan inechui. 
Bendeniz filen tecriibe ettim, geltaklerde has-
talrk vardi, vekalete telgraf cektim, halk bunun 
caresini bulamadi, biiyiik bir miitehassis heye-
timiz vardrr, 300 bin lirami ne alryorlar, bunlar
dan bir tanesini gonderiniz de bir <?are bulsun 
dedim. Olmadi. Kendi bahgemde agaglara dii-
sen kurt igin yine yaivardrm, miitehassislari gon-
derin de fikrinden istifade edeyim dedim. Yani 
bunlardan istifade etmek istedim, fakat bunlarm 
kabiliyetinin, bizim bilgimizden bir santim bile 
fazla olmadigmi, her vesile ile anladrm. 

Her halde ilmi bir taknn bilgileri var diyor-
lar amma ne dereceye kadar? bendenizce bnmec-
huliidiir. Kendi vatandaslarrmizdan mii-
cadele yapan bir arkadasimiz, bizzat kendi i 
ugrasa ugrasa agaglardaki hasarati, kendi kabili-
yeti ile ve Enstituniin muazzam iilemasmdan is
tifade etmeyerek, imhaya gare bulmus ve ag<ig-
larmi kurtarmistir. Sonra bu mektebde de tale-
belerimiz, bildigimiz gibi, yani bizim mekteb-
lerde oldugu gibi, nazari olarak kalryorlar. Qtk-
tiklari zaman da oteden beri tekrar edilen sika-
yetlere bihakkm sebeb oluyorlar. Onlari top-
raga gondermiyoruz, bu gencler memlekete fay
dali olamryorlar. Bu mektebdekiler eskiden de 
oldugu gibi, bir az nazariyat goriib, tafasilini 
ikmal edince, derhal eline gantayr alib yine na
zariyat sahasmda kalacak profesorliik iddia-
smda bulunacaklardir. Fakat biz Iranian le 
yapacagiz? Bunlardan memleketimize kac tane 
iazrni? Bunlar tarlaya gidib de, arkadas sen hu-
nu yanlis ekiyorsun, al §u tohumu ve sbyle JX, 
demezlerse ne faydasi olur? Zannederim ki v%. 
tandaslarrmiza nazariyattan ziyade pratik ola
rak, arkadas mesele bildigin gibi degildir, dem?-
lidir ve bilfiil gostermelidir. Yalniz nazariyat 
bu memleket igin faydali olamaz diye gencleri-
miz yeti^tirilirse kendilerinden daha cok iimid-
ler beMenebilir. Boyle olmadik<?a, yine strf 
nazariyat sahasmda kalrrlarsa, bunlarm fay
dali olacagmi hie. znnetmiyorum. Bunlar mek-
tebdeki hocalarmdan, bizim vatandaslarnnrz 4 
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istl&wie edebilecegi miisbet Mr fikir alabildiler 
mi? Binim isittigime gore bunlarm en yiiksegi 
(Memlelcetinizde kara sapanla ziraat, en elve-
ri^lbir umildur, bu topraga go're tuttu^unuz vol 
m i5&&*) diye rapor vermis. Bu babda kendi-
lerinden cok rica ederim, saym Vekil fazla ecne-
bi perestlik yapmasm. 

Metoleketimiz evlatlarmdan, bunlardan canli 
ve bunlardan kanli ve vatanma merbut; feda-
Mi* arkadaslar vardir. Faydasiz yere bunlara 
ktymet varfb durmayahm. Tohum baknnma 
4^flra, hayvan bakrmma 500 lira bilmem neye 
su kadar lira... Bunlara eskiden tahammiil erter-
dlft Mtekkeden gelen bir hirsiz delile hacdar, 
efferiht kavusturarak, §8yle dururdu. §imdi de 
yfe# dpence durmavalnu. 

TmSftXS, MtJPJCD KAWStr (Denizli) — Ar-
kadi^fftr Istanbulda bir tiniversite vardir. Bu-
rada hukuk, tarih gografya fakiilteleri var. 
Buntarirt hepsinin masraflarmi toplarsak 
1 900 000 lirayr gecmez. Halbuki vine bura-
dakf Ziraat enstittisii, biitiin vekaletin 6 milyon 
Era «Ian tahsisatmm 1/4 tine yakm bir miktar, 
% 5 milyon lira aliyor. Miiesseseyi tenkid etmi-
yeyiitt bize lazimdir, fakat elde bir mikyas 
var:!. Bir tarafta 1 900 000 lira buttin universi-
t#ve, 1 500 000 lira yalniz bir enstituye.. Bu, 
eo&tur 

tkfeeisi : 20 - 21 muallime 364 bin lira verili-
ypr: MEukavele icabidrr, kabul... Kabul, fakat 
diger seraite onlar riayet ediyorlar m?. Mesela 
bunlar btiraya geldiler, iig sene ipinde tiirkge 6f-
reweeeWer ve bundan sonra turkce tedrisat ya-
pacaMardi. Sorarrm, Hangisi tiirkge ogrenmis-
tfrf. M§in biz mukavelenin bu noktasma bakmi-
youzf. 

1 500 lira alan bir profesorden 300 lira ver-
gi kesilecek diye ve mukavele mucibince 1 500 
lira almasi icabederken bunun maasmi 1 500 
liradan 1 800 liraya gikardik. Biz mukaveleye 
ria^fcfkariz. Onlar niye riayet etmiyorlar. Sa-
niyen mukavelede bu profesbrlerin gamasrrlarmi 
irie Ahnan kansi yikayacaktir diye bir madde 
var nBdir da Almanyadan bu is igin 200 liraya 
bir Alman kadmi getiriyorlar?. Bu, nerede 
gbftUmiistur?. Bu miiessesede israf vardir, ar
kadaslar: (Alkislar). 

ZIRAAT V: MUHLtS ERKMEN (Kiitahya) 
— Arkadaslar; evvela Mazhar Miifid arkadasi-
ma cevab vereyim. Bir kere verilen bu tahsi-
sat Tt profesore verifiyor. Bunlarm eline geqen 
para net olarak 600 - $00 arasmdadir. Vergi-
sini ilave etmek lazrni oldugn igin bunlarda iigte 
biri nisbetinde bir fazlalik vardir. 

Arkadaslar; kemali cesaretle huzuru aliniz-
de &rzfcdeyim ki, daha az bir para He, daha az 
kabiliyette Bir adami getirmekle yapilacak za-
rar, btraz daha fazla para vererek daha iyi insan 
temin' etmekle yapilacak fayda mukayese edile-
miyBak derecededir. 

im o : i 
fine arkada^larmia butiin samimiyetimle ve 

inannnla arzedeyim; mevcud mukavele ?artlan 
mudbinoe bir 50k hocalan bulamamak vaziye-
tindeyiz. 

Bir 50k hocalan bulabilmek igin, hatta ha-
riciye kanali ile ve sefaretler vasitasile iltimas 
meeburiyeti karsismda kalryoruz. Gayet yeni ve 
tamamile ilmi bir esas kurmaktayiz. Bu 
ilmi tesis edecefiz, ve bunu tesis ederken 
biiyiik fedakarliklar yaparken, hocalar 
igin her hangi bir tasarrufu ben ilim nami-
na yapilmis fedakarliklarla kabili telif gormem. 

DAM3AR ARIKOOLU (Seyhan) — Do^ru 
dogru, bravo. 

Zr. V. MUHLtS ERKMEN (Devamla) — 
onlarm yanma vermis oldugumuz arkadaslan-
min gayet iyi yetismekte oldugunu dun arzet-
tim. Biitiin bu arkadaslar hocalarma tamamile 
merbut olarak, ilme merbut olarak galismakta-
dirlar. Bu hocalar, kutupanede meveud kitablarx 
tetkik ile de anlasilir ki, memleketi gezmislerdir, 
teikik yapmislardrr, tetebbuda bulimmuslar-
dar, eser vermislwto. §u veya bu noktai na^ 
zardan intihabta veya onlarm Qalistirilmasmda 
kusur etmi^ oldugumuz hocalar olabilir. Yine 
arkada^larima sarih ve agik olarak sbyleyebili-
rim ki, ayirmis oldugumuz hocalar vardir ki, 
kendi memleketlerine gitmisler ve burada isgal 
ettikleri m«vkilerden daha yiikseklerini isjal et-
mi^lerdir, llim ve ihtisas oyle noktadrr ki, her 
biri muayyen bir nokta bilir; §eker fabrikala-
rmda yalniz §eker pancarmi tetkik i§in iki mii-
tehassis getirmisler. Arkadaslarla beraber sof-
rada oturuyor^uk, defdim M, ne tavsiye edersi-
niz, dediler ki, dort sey tavMy# edecegim. Iki-
sini ben sbyleyeceg-im, ikisini de arkadasnn sby-
leyecektir. Aralarmda bu kadar taksimi mesai 
varcbr, bu kadar ihtisasa dogru bir taksim 
vardir. Her hangi bir arkadasrm, bir hoeadan 
bir sey soruyor. Sorulan ?ey, kendi ihtisasi da-
hilinde olmadigi zaman bile nezaketen cevab 
veriyor. Alman cevabtan mal bulmu^ gibi bir 
nokta almryor. develope ediliydr. Bir gok soz-
ler « LatakrebiissalSte » gibi bir seydir. Mesela 
bu gun birisi kara sapani methetmistir. Efendim, 
belki kara sapanrn methedilecek noktalan var
dir. Fakat bu methi acaba ne gibi serait altrn-
da ve7 ne gfflbi bir vaziyette yammsjiir. Bunu 
tetkik etmek lazrmdir. Bir mutaleanm basrni ve 
sonunu almadan her hangi bir soz iizerine hii-
ktim vermek dogru olmaz. Bana ecnebiperest de
diler. Ben bu mtitehassis profesorlerin yerini, yan-
lannda bulunan gen? arkudaslanmizrn bir giin 
isgal etmesinden en biiyiik zevki alacak olan 
arkadasinizim. Qlinki, bu arkadaslan yetistirmek-
te hizmet etmis bulunuyorum. Bu mutehassislarm 
ders vermek igin tiirkge ogrenmedaderinden bah-
settiler. Arkadaslar, mukavelenamelerimizde' 
buslapin ttiikge5 8g*enmefc mecbur4yeti yoktur, 
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bu kusur ise benim kusurumdur. Ben kendilerini 
takrir igin ttirkge ogrenmege tesvik etmedim. 
Bu benim kabahatimdir. Bimlarm tftrkge 
darenmele sarfedecekleri vaktin asil va-
zifelerine hasrmi daha faydali bulurum. 
2 - 3 senede tiirkce lisanmi bgrenip de tedrisat 
yapmak imkani var midir? Onlari bu cihete tes
vik etmek, ilme, tetkik ve tetebbua hasredeeek 
olan zamani oraya sarfedecek demektir. Bina-
enalevh bu cihet mukavelelerinde voktur. 

EMlN SAZAK (Eskis?ehir} — Ne ogrettiler? 
ZtRAAT VEKlLt MUHLlS ERKMEN — 

(Devamla) — {jjimdi, arkada^im soruyorlar ne 
8#retmi§ler? Bay Emin arkadasima soyliyebili-
rim ki, bir usul gosterebilirmi ki ben maddeten 
§unu ogretmi^lerdir, bunu ogretmi§lerdir, diye 
madde olarak gosterebileyim. Falan ve falan 
yerlere gitmi§ler, tetkikat yapmi^lar, bir miite-
hassis geliyor, memleketin her tarafini geziyor, 
tetkikat yapryor, nihayet bir rapor veriyor. t§-
te onun raporu, onun eseridir. 

Sonra, bir cok kb'ylulerimiz gelip kendilerile 
goru§uyoirlar. Arkadaslarimdan bovle bir suale 
muhatap; olacagimi bilmedigim igin hazirlikh 
gelmedim. Yoksa bu miitehassislar nerelere git-
mislerdir. nereleri gezmislerdir ve nasil tetkikat 
yapmi§lardir, bunlan huzurunuzda sayabilirdim. 
Biz enstitiileri keramet ve mucize gostermek 
icin acmadik ve hocalari da keza bunlar igin ge-
tirmediki Falan hoca geldi, meyvalari birdenbi-
re islah etti ve yahud da her hangi bir noktadan 
Ankarada en ivi yetisecek tohumu secti ve bu-
luverdi diyebilir miyim? Bunlar tetkike, tecrii-
beve. ilme istinad eden noktalardir. Diin de arz-
ettigim gjibi ziraat oyle nankor bir §eydir ki ve-
rimini ve semeresini cok gee verir ve bunu da 
dagmik, muhtelif mmtakalar iizerinde muhtelif 
suretlerde gbsterir. 

Arkadaslar size ikinci bir misal daha soyli-
yeyim; merinos vaziyetinde diin de uzun uzadi-
ya izahatta bulundum, ewelce tecriibeler yap-
tik, yalntz yiin iizerinde galistik. Sonra enstitu-
deki hocalardan bir tanesi diger bir nevi inti-
hab etti ve bize tavsiye etti. Onun tavsiyesine 
imtisal ettik, muvaffak da olduk. Her hangi bir 
cinsi intihab etmi§ olmasi bugiin bu neticeyi 
vermistir, bunu nasil ifade edebilirim, nasil is-
bat edebilirim? 

Qamafirci meselesini soylediler, bundan ha-
berim yojrtur. ewelce olmus, bir §eydir. Bir 
eama§irei kadm meselesini, btiyuk bir ilim mii-
essesesinib faaliyeti, bir ilim davasi icjnde, ilim 
karakteri noktasmdan, relove etmek ve tebariiz 
ettirmek, zannederim ki dogru olmaz. Arkada§-
lanma aijyledim. Her hangi bir arkada? emir 
buyurdugu zaman emrine amadeyim. Biitiin i§-
lerimi birakarak onunla beraber laboratuvarlar-
da vesairsde istedikleri izahati vermeyi en bii-
ytik bir vazife telakki ederim. (Siddetli alkz§. 
lar) Her hangi bir noktada §unu veya bunu go-

ruyoruz. §u ecnebi alimine §unu veriyoruz diye 
hissiyatla hitab edildigi zaman kurmak isted*. -
gimiz bir miiessese, bir ilim muessesesi zedele-
nebilir. Rica ederim, hizmet etmekte olan arka-
da§lan, profesorleri rencide etmemekligimiz la-
zim gelir. (Bravo sesleri, alki§lar). 

MAZHAR MttFtD KANSU (Denizli) — Ev-
vela muhterem vekile §unu arzedeyim ki, her 
ne kadar cahil isem de ilmi ve fenni inkar ede-
cek kadar cahil degilim, burada tetkik etmeden 
laf soyliyecek kadar da budala degilim. Sayin 
vekil tiirkgeyi unutmus olduklarmi itiraf buyur-
dular, cok te§ekkiir ederim. 

§imdi arkadas,lar, iki giinden beri muzakere 
edilen Ziraat biitQesinin munaka§ayi mucib ol-
masmm esbabi; fasillardaki rakamlarla vazife-
lerin biribirine yan bakmasmdandir. Amma biit-
pedeki rakamlarla onun kar§ismdaki vazife bi-
ribirile ittifaki tarn halinde ise kimse laf soy-
lemiyor. Ben burada dedim ki mukavelemize sa-
dikiz, verilen paralan kabul ederiz. 

Bana ikide bir Vekil ilimdir, fendir buvu-
ruyorlar. Bunlara liizum yok. Ben mukaveleyi 
kabul ediyorum, ederiz divorum. Fakat soruyo-
rum, insaf ediniz. Istanbulda da bir ilim miies-
sesesi var, burada da bir ilim muessesesi var. 
Istanbuldaki miiessesenin bir ook subeleri oldu-
gu halde biit^esi 1 900 000 liradn*. Buradaki 
enstitununde butcesi ona yakmdir. Rakam soy-
liyorum. Binaenalevh yabiiz bir miiesseseve - su-
nun bunun maasi iqin deo-il heyeti umumiyesi iti-
barile - bir bucuk milyon lira cok depil midir. 

Vekil ne sbylerse soylesin. Iki giindenberi 
arkadaslarimizm ba&irmasi bir milli iztirab ne-
ticesidir. Binaenalevh ben vine soruvorum, Ve
kil ne sovlerse soylesin, bir bucuk milvon lira 
coktur. §unun bunun maasi de^il, bilmiyorum, 
heyeti umumivesi itibarile cok goriivorum ve 
goktur. Vekil istedigini soylesin bu kanaatim-
den beni bir turlii cevireme;;. 

Nizamnamei dahili mucibi-nne son soz mebu-
sundiir. Vekil sHvlerse vine sovlivece*rim. 

ZlYA GEVHER ETtLt (CanakkaleN — Ar-
ka,da«lar, bu isi iki kisma avirmak la7,rmdir. 
Birisi enstitulerin ve bu ilim muesseselerinin lii-
zumu meselesi, dis-eri de bu para ile mi. daha 
az para ile mi olur? Bu mesele^e zannedivorum 
ki soslerimden sonra savrn Vekilim. bir vana-
gimdan operse bir yanagima da bir tokat vu-
racaktir. Zarari yok. 

§imdi arkadaslar, bu giin doktorluk denilen 
ve memleketimizde bu kadar ilerilemis, bu ka
dar giizel unsur yetistirmis olan muessesenin ta
nnine bir goz atacak olursak, Mektebi tibbiye-
nin ve biitiin ilave ediniz - Mektebi harbiyenin 
hemen asra yaklasan tesisi zamanmda ayni soz-
ler sovlenmistir. Orada denilmistiri ki bu mii-
esseseler icin ne kadar cok para sarfediyoruz. 
Nicin bu kadar adam yetistiriyoruz, ne olacak 
denmisti. Ayni tarihe riicu etmemiz lazrmdir. 
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Ziraatta bu gun o kadar iptidai bir haldeyiz ki 
nasil ki o vakit Tibbiye ve Harbiye mevcud de-
gilse bugiin de bylece ziraat mevcud degildir. 
Ondan dolayidir ki Ziraat enstitulerine fazla 
ehemmiyet veriyoruz. Ziraat enstitulerinin bu 
giin heman meyva verecegini kimse iddia ede-
mez. Hatta miinakasa bile edilemez. Ziraat ens-
titiisti belki on sene sonra tesirini gosterecek, 
lazmrgelen elemanlari verecektir. QiinM bug-
dayimiz bozuk, arpamiz bozuk, pamugumuz bo
zuk, agaglarmiiz bozuk, benim o kadar miica-
dele ettigim meyva agaglarimiz bozuktur. Bun-
larm hepsi etiid mevzuudur. Bunlarm etiidleri 
de bu miiesseselerde hazirlanacaktir. Az zaman 
zarfmda bunlardan netice beklemek haksizlik 
olur. Ben bir giin VeMl beyin masasmm iizerine 
dizmi§ oldugu bugday, arpa ve buna miimasil hu-
bub&t niimunelerini gordiigiim zaman igimden 
oyle bir kuwetli oksanma hissettim ki o hissi 
hala muhafaza ediyorum. §u memlekette oyle 
bir bugday, bir arpa tanesi gormemi§tim. VeMl 
bey iste bu niimuneleri hazirlamislar. Demek ki 
zaman bize gok sey verecektir. Ama miiessese-
den bir iki iig sene iginde meyva beklemek 
dogTu degildir. Eger bu giin Tibbiye iyi 
doktor yeti^tiriyorsa uzun tarihi vardir. Eger 
Harbiye orduya, bize en kuwetli insanlari 
memleketimiz igin yetigtirmi? ise, uzun bir ta
rihi vardir. Bu tarihi Ziraat vekaletine de bah-
§edelim. Size ayni neticeleri getirecegine ben 
kaniim. Ben de Ziraat vekaleti hakkmda §id-
detli tenkidlerde bulundum. Fakat bunlar gok 
maddi ve hali hazirda yapilrrken yapilmami^ 
olan §eyler igin sbylenmi^tir. Bundan Ziraat 
enstitiilerixri aymnak lazimdrr. Fakat ikinci 
meselede, arkadasim yerden goge kadar hak-
lidir. Mazhar Miifid arkadagimizin temas et-
tigi nokta da boyledir. Yani daha az masrafla 
yapilamaz mi idi?. gama§ircidan bahsettiler, 
Dogrudur. gegen sene 300 liralik miirettibden 
bahsettim. Sualim gtime gitti. Evet vardir. 
Fakat bunun igin gok adam yetistiriyor dendi. 
Halbuki, arkadaslar, Ziraat vekaleti ve Ziraat 
enstitiileri zirai sahada adam yetistirmek igin 
ugrasjr. Onu sanayi mektebine devretsinler. 
Bu sebebden nahak yere hiicuma da maruz kal-
masmlar. 

Ondan sonra tiirkge meselesindeki beyanat-
larmda, Vekil arkadasnniz, bastan a§agi hak-
sizdirlar. Bu bizi isyan ettirir. Bunu dogru 
bulmuyorum. Her halde, biraz da fazla asa-
bilestikleri igin soylemis olduklarmi kabul edi
yorum. Fakat arkadaslar, tiirkge bizim en 
kudsi emellerimizden biridir. §imdiye kadar ne 
kaybetmissek, kendimizin tiirkgemizi azaltma-
mizdan ve baskalarma da tiirkge ogTetmeme-
mizden ileri gelmistir. 

0 ecnebi geliyor da tiirkge ogrenemiyor. 
Refik Saydamm miiessesesine giden ecnebinin 
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kafasi ayri midir?. 0 da ilim adami, bu da ilim 
adamidu*. Gegen sene Ankara hastanesine gelen 
profesorlerin hepsi tiirkge ogrenmi^lerdir. Is-
terseniz isimlerile sayaynn. Qocuk miitehassisi 
Etytayn, kulak bogaz miitehassisi Mayer, fizyo-
terapi miitehassisi Lakbr ve diger profesorler 
hep tiirkge konu§uyorlar. Demek ki, o adamlar 
bu yolu bulunca pekala ogrenebilmi^lerdir. Bun
lar artik kars,ilas.tiklari insanlarla tiirkge konu-
§acaklardir. Ziraat vekili dedi ki, bu kabahat 
benimdir. Bu kabahati iistlerine almasmlar. 
Arkadaslar, biz tiirkge igin Hatayda harbi bile 
goze aldik. Biz tiirkge igin harbe dahi atilmali-
yiz. Bence tiirkge bu kadar muhimdir. 

Enstitiiye gelince, kendilerile beraberim. 
Onun igin her iedakarligi goze alsmlar, raziyim. 

ZIRAAT V. MUHLIS ERKMEN (Kutahya) 
— Arkada§larnm gok yormayacagnn. Yainiz 
bir kag rakam arzedecegim. Mazhar Miifid ar-
kada^nniz -enstitii masrafi, 1 500 000 lira de-
diler. Bu 1 280 000 liradir. 

MAZHAR MUFlD KANSU (Denizli) — 
Nasil olur?. zarari yok, son sbz benimdir. 

ZIRAAT V. MUHLIS ERKMEN (Kutahya) 
— Miisaadenizle arzedeyim. Maaglar ve iicret-
ler 364 bin, muvakkat tazminat, enstitii labo-
ratuvar levazimi 157 bin, diger levaznn, tenvir 
ve teshin, resmi telefon, defatir ve evraki mat-
bua 106 000, 132 500 staj talebesi masraflarL 
Bunlar yalmz bizim masrafimiz degildir. Istan-
buldaki Orman fakiiltesinin masraflari da buna 
dahildir. Biitiin bunlar olgulerek bigilerek ko-
nulmujf rakamlardir. Arkadaijfnnm dedigi gibi, 
bir mustahdemin fazla istihdami gibi kusurlar 
olabilir. 

Bir de 180 liralik miicellitten bahsettiler. 
Bizim cildlenecek 45 000 kitabnniz vardir. Bun-
larii harigte yaptirmaktan sa bir adam getirte-
rek kendimiz yapmagi daha faydali foulduk. 
Sonra bu miicellitten Meclis te, hapisane de isti-
fade etti. Bu kadar muazzam bir mesele igin de 
180 liralik'bir adam igin miinakasa agmak bil-
mem ne dereceye kadar dogrudur. 

MAZHAR MUFlD KANSU (Denizli) — Ne 
derlerse desinler. Biz enstitiiniin kendisine mua
riz degiliz, ilme muariz degiliz. Yainiz masraf 
fazladir. 15 000 lira tenvir masrafi, hangisini 
sayayim. 

ZIYA GEVHER ETILI (Qanakkale) — Sa-
ym veMlimizin gelecek sene bunu halledecegini 
soylemelerini rica edecegim. Yine buyurdular ki 
gok istifade ediyoruz, sanat mektebine versin-
ler. I§te bunlardir ki, boyle masraflardir ki 
biitgeyi kabartrr. 

MAZHAR MUFID KANSU (DenizU) — Al-
manyadan gamasirci gelmez. 

BALKAN — Ba§ka mutalea yoktur. 877 nci 
fasil kabul edilmi^tir. 
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878 
Lira 
17" 000 Muvakkat tazmina 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
879 Eustitil ve laboratuarlar leva-

zmi ve i^letmeleri ve umumi mas-
rafiari 157 000 
BAijfKAN — Kabul edalmiftor. 

880 Yiiksek Ziraat Enstitusii ve ida-
re levazrmi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

881 TalQbe masraflari 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

882 Ecnebi miitehassislar ve ter-
ciimaiilan 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 

888 Stajliyer talebe 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

884 788 stumarali kanunun tatbiki 
masrafi 
BAfKAN — Kabul edilmistir. 

885 Umumi masraflar kar^iligi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

886 Tasolr maarafi 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 

887 Qe§^ yd borclan 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

888 Esk| yd borglari 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

889 Ucr|tler 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

890 Idare masraflan 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

891 Miitemadi tamirat 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

892 Sariauyun Beysehir goliine 
akrtilmasi igin agilan kanal gii-
zergahmda istimlak edilecek 
arazi bedeli 2 600 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

893 1982 - 1935 senesi borelari karsi-
hgi 13 250 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 

BALKAN — Milli miidafaa biitgesine gegi-
yoruz. 

FUADi ©OlCBUPAK (Urfa) — Bendenize 
soz vermi§tiniz, 

BALKAN ^- Buyurun. 
FUAB a&KBUDAK (Urfa) — Fasillar ha-

ricinde fakat vekaleti alakadar eden bir mas
raf uzeriiie soyliyepegim. 

Urfa»m Haran ve Surug kazalarile Feymah 
nahiyesinde ikiyuzu miiteoaviz koy kuraklitan 
dolayi yanmistir. Buna aid fasillan Ziraat ve
kaleti butfesmde bulamadim. ihtinaal ki bugday 
korumadan veya bankadan temin edeceklerdir. 
Fakat mujjatabim Ziraat vekaleti oldugu ioin 
burada arzediyorum. Vaktile Urfada bugday 
bir kuru§a kadar inmis;ti. O kadar bolluk varai. 
Ziraat vekaleti almi§ oldugu bir kararla orada 

106 Q00 

155 900 

379 000 

32 500 

1 100 

54 C00 

8 251 

2 000 

10 290 

39 340 

5 200 

11 630 

alim merkezi agmakla oradaki bir kurugluk ii-
at sefaletinin oniine gegti. 

Vaziyet gosteriyor ki, iklim gok sicaktir, 
orada bugdayi hig bir vasrta ile, hatta kuyular-
la, iptidai vesaitle dahi saklamak miimkiin ol-
madigi igin Silo zarureti gdriiyorum. Urfa vi-
layeti, en kuvvetli bugday yetistiren ve Mezopo-
tamyanm bir kismi olan bir sahadir. Tiirkiye-
nin bir gok yerleri gibi bire 80 bire yuz mahsul 
veren bir sahadir. Binaenaleyh burada her yer-
den ziyade silo ihtiyaei vardir. Bu hususta ve-
kil beyin bir ensiyatif almasmi rica ederim. 

BASKAN — Milli miidafaa biitgesine gegi-
yoruz. 

B - Milli mudafaa vek&Uti biitgesi 

1 - Kara kismi 

M. MttDAFAA VEKlLl KAZIM 8ZALP 
(Balikesir) — Sayin arkada§lar, butiin millefcle* 
rin ordularmi kuvvetlendirmek igin hararetle 
galigtiklan giinlerde bulunuyoruz. Bu gidige go* 
re cihanda biiyiik karcsikliklann zuhur etmiye-
ceglni kimse iddia edemez ve bunun ne kadar 
yakm veya uzak oldugu da tahmin ohmamaz. 
I§te oyle buhranli bir zamanda hazirliksiz bulu-
lunacak olan milletlerin vay haline. Memauni-
yetle soyliyebilirim ki biz bu hususta basiretl© 
davranmis ve baskalanna tekaddiim etmi§ bu-
lunuyoruz. (Bravo sesleri alki§lar.) Biiyiik §e-
fimiz ATATURK...... 

S. tgOZ (Yozgad) — Ya§asm.. 
MlLLt MUDAFAA VEKtLt 61. KAZIM 0Z-

ALP (Devamla) — Milletlerin bugiiaku sil»hh 
lanma yoluna gireceklerini daha ew«lden sem-
rek, ordumuzun kuvvetlendirilmesi iglerile, bil-
diginiz gibi, bizzat meggul olm^§lard^,. (Bravo 
sesleri.) (Alki§lar). 

t§te Onun bu yiiksek gorii§u seyasenidedir ki 
bugiin hig endisemiz olmadigi halde cihan hadi-
selerinin inkisafini siikunetle takib etmekteyiz. 
(Alki§lar). Bir taraftan da hazirliklanmiza de-
vam ediyoruz. 

Arkada§lar, 1936 - 1937 normal biitgeleri 
arasmda 3,5 milyon lira kadar bir fark vardir. 
1935 -1936 seneleri biitgeleri arasmda da 6 mil
yon lira kadar bir fark vardi. Bu gogalaaa, or-
dumuz tegkilatinm buyudiigunu gosterir, bu-
nu agikga soyliyebiliriz. Bilhassa maa§ fasilla-
rmdaki ehemmiyetli fark, Ankaraya nakledil-
mi§ olan Harbiye okulunun son senelerinden ne-
§et eden geng subaylanmizin mikdarmin, ge-
gen senelere nisbetle fazla olmasmdan ileri gel-
mektedir. Normal biitgelerden ba§la olarak hii-
kumetin teklifi ile yiiksek Meclisin kabul bu-
yurmu§ oldugu fevkalade tahsisat kanunlari-
la ordumuza en son sistem ve ihtiyaca kifayet 
edecek kadar esliha ve malzeme temin olunmu§-
tur. (Bravo sesleri, alkiflar) Bu meyanda harb 
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Sanayii tesisatimiz da tamamlanmis, top, tiifek, 
barut, cebhane, tayyare ve saireyi memleketi-
mizde imal etmek imkanlari elde edilmistir. 
(Bravo sesleri, §iddetli alkislar) 

Arkada§lar, ordumuzun manevi kiymet ve 
kabiliyeti hakkmda soz soylemegi zaid goriiyo-
rum. (Eminiz sesleri.) Onun nasil yetismekte 
oldugu hepimizin malumudur. 

iBRAHiM DEMlRALAY (Isparta) — Bii-
tun diinya anlami§tir. 

MtLLl MttDAFAA VEKILI Gl. KAZIM OZ-
ALP (Devamla) — Esasen milletimizin askerli-
ge olan yiiksek kabiliyeti ve muhabbeti de or
dumuzun ustiinluglinu temin etmektedir. (Bra
vo sesleri, surekli alkiglar). 

Turk milleti ordusunu her §eyden gok sever. 
Ona parasmi, malmi, canmi feda etmekten nig 
bir zaman cekinmemi§tir. (Alki§lar) 

IBRAHIM DEMIRALAY (isparta) — Ru-
hunu da* verir. 

MtLLl MtJDAFAA VEKlLt Gl. K. OZALP 
(Devamla) — t§te boyle §erait ve fedakarliklar-
la yeti§mi§ olan Cumhuriyet ordusunun milleti
mizin butun haklarmi ve yiiksek menfaatlerini 
her an ve her suretle layikile koruyacagina emin 
olabiMrsiniz. (Alki§lar) Bunu iftiharla soyler, 
butcenin kabuliinu rica ederim. (ffiddetli alki§-
larf. 

Gl. K. SEVtfKTEKlN (Diyarbekir) — Ve-
kil Generalin gururumu ok§ayan ve bize giiven 
veren sozlerinden sonra soz soylemek fazla olur-
sa da, bazi maruzatim vardir, bunu dinlemenizi 
rica edecegim: 

Milli Miidafaa biitcesinin miizakeresinden 
biUstifade en Buyugumuziin, Kamutayi gegen 
sene agma nutuklannda, ordunun yeni, modern 
silahlarla teghiz edildigi yolundaki teb§iratini 
kemali minnet ve §iikranla, sayin Generalin ifa-
delerile derhatir ederek orduya olan giiven ve 
saygimi yiiksek huzurunuzda tekrar eder ve bir 
kac, husus hakkmda maruzatta bulunacagimi 
arzederim. 

Askerligin her smifmda kendine mahsus giig-
lukler vardir. Bunun evvela yenilmesi bilgiye 
miitevakkiftir. Biz ordumuz heyeti umumiyesi-
nin Mlgi hususundaM teraldsiyatmi, arasira ka-
bul ettigimiz kanunlarla anladigimiz gibi elle 
tutulacak, gozle goriilecek derecede asikar olan 
cihetlerini de arzetmekligime miisaade buyu-
runuz. I|te, nitekim Avrupada siivari siibaylari-
mizm muvaffakiyeti.. Biitiin erbaslarm bile or-
ta tahsil gorenlerden yapilmasi, vaktile askeri 
sanatkarlar tabir edilen kamaci ve tiifekgi, ma-
rangoz ve sairenin ihtiyat zabiti olarak yetisti-
rilmesi, ordunun ne suretle terakki etmis oldu-
gunu gosterir giizel birer biirhandir. 

OrdudaM giigluklerin ezici ve yipratici ve 
tehlikeli cihetlerini de, her millet kendi tarihin-
deki menakibi gbz oniine koyarak, yenmeye kal-
kar ve boyle fedakarlik, kahramanlik gosteren-

lere maddi mukafatlar verir. Turk milleti bByle 
menfaat mukabilinde olmryarak ve tarihin ken-
dine verdigi bir gok gurur ve iftiharla her mus-
kul ise ko§ar ve nitekim i^te Tiirk kusu bunun 
iginde. Gegen sene Cumhuriyet bayrammda yii-
regimiz oynryarak takdirle seyrettigimiz Tiirk 
ku§undan ve dun de biiyuklerimizin takdirine 
mazhar olan ve orduda subaylarla beraber ga-
lismis olan geng bir Tiirk kizmdan, bu kursii-
den, huzuru alinizde, takdirle bahsetmeme mii
saade buyurunuz. (Alkislar). 

Orduya gelince; ordunun bu iki haslattan 
baska, maddi surette, havada topu ile tiifegile, 
bombasila, telsizi ile, fotograf maldnasi ile ifa-
yi vazife etmege mecbur olan Tiirk subaylarmm 
maaslarma, ugus zammi olarak, ayrica otuz lira 
ilave edilir. 

Denizin dibinde bir gok tehlikelere maruz 
olan tahtelbahir subaylarma da kanun mucibin-
ce meslek parasi olarak yirmi lira ve dalma iic-
reti olarak ta dort lira verilir. Bu arzettigim 
hususata binaen bu subaylarmuza hiz olmazsa 
nisif miktarmda zam yapdmasmi rica ediyo-
rum. Gergi butge baglanmis, icabi bitmis ve bu
na bu gun bir gare bulunmasi miimkiin goiiil-
miiyorsa, muhterem Maliye vekilinin her miis-
kiile bir gare bulan zeka ve dirayetlerinden cii-
ret alarak, huzuru alinizde rica etmegi miinasib 
gordiim. Eger Mjaliye vekili bir gare bulamazsa, 
General vekil de bu miaruzatimi yerinde bulur-
larsa ilk firsatta bu ricami isaf etmelerini ken-
dilerinden istirham ederim. 

Ordunun hayvan meselesine temas edildi. 
Bendeniz orduda bilgiyi arttirmak igin geri ve 
ileri hizmet namile subaylarm gidib gelmelerine 
aid bir vaziyet vardir. Biitge mulahazasile bir 
kag senedir geride ifayi vazife eden subaylarm 
hayvanlan beslenmemektedirler. Zaten kadro-
sunda ve miri tarafmdan tedarik olunub da bes-
lenmege liizumu olan hayvanlar da haddi lazi-
minda degildir. Ordunun menafii noktai naza-
rmdan buna bir gare bulunmasjni Vekil gene-
ralden rica ediyorum. Isittigime gore bu sene 
Macar kisrak ve aygirlarmdan yeti§tirilmis olan 
taylara kitaatta bakilmakta imis. Kdyliinun de 
elinde bulunan taylarm yipranmalarma mey-
dan vermeden ciheti askeriyece almdigmi is-
tihbar ettim. Bunun ne dereceye kadar dogru 
oldugunu bilmiyorum. Fakat ordunun, her sa-
hada oldugu gibi, hayvan neslinin islahi husu
sundaM gayretini de te^ekkiirle kar§ilarim. Ma-
ruzatrmm kabuliinii ve vaidlerini de her iki ve-
Mlden rica ederim. 

BERiQ TtJRKER (Afyon Karahisar) — Sa-
ym arkadaslar, Miidafaai milliyemizin kudsiye-
tini hepimiz takdir ederiz. Biz diinyanm en kuv-
vetli ve kahraman ordusuna malik oldugumuz-
dan dolayi goksumiiz iftiharla kabarir. Biz, 
Ulu sefimizin yiiksek direktiflerini takib ettik 
ve bu giin biiyiik devletler sirasma gegtik, 
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Biz, ourada ne kadar kuwetli isek, denizde 

de ayni kuvvete malik olmamiz icab eder. Qiinku 
yurdumuzun biitiin sahillerini mudafaa etmek 
mecburiyetindeyiz. Kara kuvvetlerimiz igin, 
hava kuvvetlerimiz igin her sene lazim olan pa-
rayi. seve seve sarfettigimiz gibi, kuvvei bahri-
yemizin takviyesi ve gogaltilmasi igin de para 
sarfetmemiz memleketimizin miidafaasi iktiza-
smdandir. 

Grbniil siddetle ister ki, sevgili Yavuzumuzun 
yanmda bir ikinci zirhli (yani bir diretnot) bu-
lunsun. Ben iimid ederim ki, bizim denizde kuv-
vetli bnlunmamizi arzu eden bir dost Devlet bi-
ze, gayet miisaid seraitle bir diritnot satmaga, 
yahud insa etmege hazir olabilir. Bunun parasi-
nin taksitle odenmesi igin mali kombinezonlar 
bulunabilir. 

Arkadaslar, arsmlusal karisik vaziyetin kar-
sismda karada oldugu gibi denizde de gok kuv-
vetli olmamiz elzemdir. 

Bunu biitiin varligrmla temenni ederim. 
Saym arkadaslarrmm bu temenniye istirak 

edeceklerine eminim. Muhterem Hiikumetimizin 
bu maruzatima ve tekliflerime dair kiymetli 
dii^iinceelri nedir? 

Yukanda arzettigim sebeblerden dolayi bu 
giin bir miistaceliyet vaziyeti kar^ismda bulun-
musuzdur. tnsallah yakin bir ati de bizim harb 
gemilerimizi de biz insa eder ve bahri iflerde ba§-
kalarma miiracaat etmek mecburiyetinde kal-
mayiz. 

Arkadaslar biz harbi Umumide bir kag gemi 
gaybettik. Bundan maada harbi umumi ilan 
edilmeden biraz ewel mubayaa ettigimiz iki bii-
yiik zirhlidan da mahrum kaldik. Binaenaleyh 
bunlarrn yerini doldurmak igin mali vaziyeti-
miz miisaade ettikge sevgili donanmamizm tak-
viye edilmesi bizim igin vatani bir vazifedir. 
Bu giinhepimizin kalbindenve ruhundan gikan 
ses sudur: Ya^asm Tiirk ordusu, Yasasm Tiir-
kiin deniz kuvvetleri, ve hava kuwetleri. 

Saym vekilimizden dairei intihabiyemi haya-
ti bir meselede tehdid eden, endiseye diisiiren 
bir vaziyetin islahmi rica edecegim. Istirdadi 
miiteakib Afyonda Gedik Ahmedpasa vakfindan 
Imaret camiinde o vakittenberi eebhane bulun-
maktadir. Bu cephanenin orada bulunmasi se-
hir hal^mi bihakkin endiseye diisurmektedir. 
Caminin vaziyetini arzedersem, endi§ede hakli 
olduklari yerinde gbriiliir sanirrm. 

Cami ortadadir, caminin yanmda 40 - 50 
adim otesinde bir ilk okul vardir. Ilk okulun 
mevcudu 400 diir, zannederim. Caminin yine 
bir taraifmda cami mu^temilatmdan vakfa aid 
bir haniam vardir, bu da 40 50 adrni otededir. 
Hamamm kiilhani da buradadir. Caminin et-
rafindafkesif bir halk vardir. tflek bir cadde 
uzerind^dir. Bu vaziyetteki bir yerde tehlike-
ye maruz bulunmak her an mevcuddur. Bu iti-
barla Saym vekilimizden bu caminin biran ewel 

tahliyesini rica edecegim. Maruzatim bundan 

MAZHAR MttFlD KANSU (Denizli) — 
Arkadaslar; her §eyden her hususta oldugu gibi, 
bilhassa ordumuzun, ilmin, fennin icabat ve 
terekkiyatma gore modern bir §ekilde olmasma 
biiytik mesai gbsteren Biiyuk Ataturkiin bu me* 
saisini burada hiirmetle ve tazimle yadederim. 
Atatiirkiin verdigi emir ve direktifler dairesin-
de, marsalmdan en kiiguk zabitine kadar vazife-
lerinde hiimmali bir surette cali^makta olan 
ordumuzun, gerek kara, gerek hava ve deniz 
aksamma millet namma kbgsum kabararak bu-
radan sjikranlarrmi sunmayi kendimce bir va-
zife ve bir borg bilirim. (Alko-slar, biravo ses-
leri). Hig §iiphe yoktur ki, buna biitiin arkada?-
larim da istirak ederler (Hay hay,pek tabii 
sesleri). 

Bendeniz Milli miidafaa biitgesinde yalmz iki 
maddeden bahsetmek isterim, malumu almizdir 
ki, vaktile biz bir otomobil kanunu yaptik. Bu 
kanunda bazi tahdidat vardi. Bu meyanda as-
keri firka kumandanlarmm da otomobilleri 
kaldnildi. Fakat arkadaslar, zaman icabi 
olarak bu kanun, §byle bazi tadilata ugradi. 
Agikga sbyleyebilirim ki, askerlerden bagka hig 
bir kimse uzerinde bu kanun tatbik edilmemek-
tedir. Yalniz askerlerde caridir. Ordunun ma* 
kinelesmesine ve motorlesmesine mukabil, fir
ka kumandanlan arabala§maktadir. 

Arkadaslar, takdir buyurursunuz ki, bir 
firka kumandanmm senede bir kag devir vazi-
fesi vardir. Bu devir zamanmda harcirah veri-
lecektir. Mutehassislar hesab etmis.tir, verilen 
harcirahla otomobil masrafi arasmda hig dene-
cek kadar ufak bir fark vardir. 

Ikincisi : bir firka miiteaddid mahallere 
tevzi edilmistir, askerlik icabi.. Firkanm merke-
zinden 8 -10 saat ileride bir kolu var. §imdi bu 
10 saatlik olan yerde her hangi bir hadise zu-
hurunda firka kumandanmm araba ile oraya 
gitmesi bir gok zamanm kaybolmasmi intag ede-
cektir. Yine bu zamanda ilim ve fennin icaba-
tma gore askerlikte dakika fevt etmenin elim 
hadiselere sebebiyet verecegini hepmiz biliriz. 
Binaenaleyh ben, firka kumandanlarma otomo
bil verilmesi taraftariyrm. 

Bundan baska firka kumandankgi yapmi?, 
merkezde, iig tane miistesar var. Bu zevati hala 
kohne arabalarla gbriiyoruz. Arabayi de^isti-
riniz.. 

Arkadaslar, piyasada artik yeni araba kal-
madi, araba asri gegmistir, bunu nereden bula-
cagiz, nereden mubayaa edecegiz . Binaenaleyh 
Tiirk generali hig bir zaman kurunu viistai ve-
saitle gezemez. (Dogru sesleri). Sonra firka ku
mandanhgi yapmis olan Miidafaai milliye veka-

letinde galisan bazi generaller vardir, bu zavat igin 
de miinasib goriilecek miktarda Miidafaai milli-
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ye vekilinin emrinde hizmet otomobili bulundur-
mak gok dogru olur. tstihbaratima nazaran bu 
hususta bir kanun layihasi hazirlanmis ve Mii-
dafaai milliye enciimenine verilmistir. (Miida-
faai milliye enctimeninden gikti sesleri). Bunu 
da biran ewel yetistirmek lazimdir. 

Ikinci mesele; maliilini askeriye vardir, yani 
Istiklal harbine istirak eden maluller vardir, 
bir bacagmi kaybetmistir, iki bacagmi kaybet
mistir, bunlara bir terfih maaijsi veriyoruz amma 
sag iken veriyoruz. Halbuki muharebeye istirak 
etmemis olanlar bu giinkii tekaiid kanununa go
re bunlardan fazla istifade ederler. (0 da grirti 
sesleri). 

Binaenaleyh bilmiyorum; Mudafaai milliye 
vekili muhterem General bu hususta ne dusiinu-
yorlar. Elbette bunu nazari diKkate almislardir, 
bu hususta da bizi tenvir buyurmalarmi rica 
ederim. 

DURAK SAKARYA (Gumiisane) — Arka-
da?lar; butce muzakeresi dolayisile bu kiirsii-
den kahraman ordumuzu milletimiz namma 
hiirmetle selamlamakla bahtiyar oluyorum. (Bi-
ravo sesleri). Bendeniz sozlerimi iki ciimlede 
hiilasa edecegim, fazla soylemiyecegim. 

Kahraman Tiirk ordusu, Turkiin yegane 
varli^idrr. 

Tiirkiin biitiin varligi da kahraman ordu-
nundur. 

Baska sovliyecegim yoktur (Bravo sesleri, 
siireMi alkislarV 

1STAMAT OZDAMAR (EsMsehir) — Muh
terem arkadaslar, bendeniz but<?e hakkmda bir 
soz soyleyecek degilim. Yalniz bu butce miiza-
keresi esnasmda eminim ki Tiirk mechul aske-
rinin ruhu bu dakikada Biiviik Millet Meclisinm 
etrafmda ugusuyor. Ben bunu bir kudsi vazife 
telakki ederek. bu mukaddes kursiiden bas e*e-
rek o mukaddes ruha hiirmet sunuyorum. Ha-
yatta olan ve damarlarmda temiz bir kanla yii-
riiyen Tiirk askerine derim ki, ey kahraman as-
ker, kahramanliorn asirlardan beri tarihte yazt-
lidir. Senin sabrm, senin tahammiiliin. fedakar-
li#m. ve bu yiiksek milletin teveccuhii devain 
ettiknft daima ileri ... Daima ileri, gideceksin 
(Alkislar) 

EMlN SAZAK (Eskisehir) — Ordumuzun 
miikemmeliyeti hakkmdaki muhterem vekilin, 
hepimize verdigi teminat, bizleri §ok sevindirdi. 
Zaten buna hie siiphemiz yoktur. 

Bendeniz bir iki sey rica edecegim. Heyeti 
umumiyesinde arzetmistim, vekili muhterem ce-
vab vermedikleri igin tekrar tasdi ediyorum. 

Bazi mu>kiilat vardir ki bunlan yenmek za-
mana mutevakkiftir. Fakat di^andan hayvan 
almak meselesinin zamani gepmistir. Hele ordu 
bu milli taassubumuzda da, bizden §ok ileri gi-
den, hassas bir smifimizdir. Dogrusu resmi ge-
gidlerde daima ecnebi hayvanlan gbrtince duy-
dugum zevk, busbiitiin yese kalboluyor. Bunun 

artik zamani gegmi^tir. Ziraat vekaletile miiste-
rek bir tertib alib ordunun ihtiyaci olan, di§iri-
dan alacagi 1000 - 2000 at ve kisragi biiyiik bir 
giftlikte yetistMb nihayet dbrduncii senesinde 
bundan kurtulmak lazimdir. Daha kolay 
yoldan gitmek igin, arzettigim gibi, miisterek 
bir tertible yiirumek lazimdir. Gerek Ziraat ve-
kaletinde, gerek MtLdafaada kiymetli baytarla-
rimiz vardir. Bunun igin Muhterem vekilimizdea 
tatminkar bir cevab rica edecegim. 

Daha ewelden de rica etmistim. Emifber n«-
ferleri terhisten ewel iki ay daha talim gbrme-
lidirler. Muddetleri bir buguk senedir diyoruz. 
Alti ay hizmetten sonra emirberlige almryorlar, 
nihayet gbrdiikleri talimi de unutuyorlar, tern's 
oluyorlar. Bendeniz diyorum ki terhisten ewel 
iki ay daha talim yapsmlar. 

Bendeniz gemi yapmak igin ehemmivetli 
tertibat almdigmi goruyorum. Yakmda Tiirk 
demiri de cikacak. Ben blmeden Tiirk geMci, 
Tiirk zekasile, Tiirk demiri ile Tiirkiyede yapil-
mis bir Tiirk zirhlisi gbrmek istiyorum. 

Menzil teskilatimiz; asker degilim amma, 
mucadelei milliyede askerlerle hamur kumur 
olduk. Surada yiiz metre ileride bir yer var. 
Orada bir gok otomobiller batti. Sonra ordi-
daki subaylarm manevralarda yaptioi tatbikit 
ve ameli gosteris, bilmemki kafi geliyor mu? 

Menzil teskilati igin miihendis mi terfik ede-
ce&iz ne yapcaksak, bunu yapalim. Yoksa daha 
pratik bir usul mii bulacagiz. 

Vekil bey bu hususta bir sey yanrvorlar m ? 
Yapmryorlarsa naairi dikkate almalanni rica 
ederim. 

M. M. V. GENERAL KAZIM OZALP( Ba-
likesir) — Arkadaslarimm suallerine ayn, ayr 
cevab vermege galisacagnn. 

Ewela, General Kazrni Seviiktekin bazi m»,-
seleler hakkmda miitalea dermeyan ettiler. 

Bunlardan biri, hava ve tahtelbahir vazife-
lerinde bulunan subaylara, kanunen verilmek-
te olan 30 lira iicretin artirilmasi hakkmdadir.. 
Bu, kanuni bir meseledir. Bu esas kabul olunur-
ken 30 lira kafi gSriilmiistu. Halen de bunu al-
maktadirlar. Ugan her tayyare zabiti geri hiz-
mette dahi olsa senede 30 saat uemak §artile 
her ay bu ticreti alir. Ugmiyan tabii alamaz. Bu 
30 lira iicretin artirilmasi hakkmda arkada§imi-
zin gbsterdigi arzu iizerinde bir tetkikat yapma-
dik. Tetkik edeyim. Malumu aliniz orduda bir 
yere yapilan uf ak bir zam, ona merbut ve alaka-
dar bir 50k vaziyetlere tesir yapabilir. Binaen
aleyh bunun boyle miinferid, bir muamele §ek-
linde kalib kalmiyacagmi tetkik edeyim. Tetki
kat neticesinde Meclisi aliye bir teklif yapmak 
icab ederse, ewela Hiikumete arzederiz; Hii-
kumet muvafik gordiigti takdirde Meclisi aliye 
de bu teklifi arzederiz. JSimdiye kadar bu hu
susta bir tetkik yapilmadigi icin miisbet miita
lea dermeyan edemiyecegim. 
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Diger meseleye gelince; gerilerde bulunan 

zabitanm binek hayvanlannin ia§esi hakkinda 
vekaletce tetkikat yapilmaktadir. Bu zati binek 
hayvanlarmm ia§esi §eklini ve miri binek hay
vanlannin vaziyetlerini bu sene yeniden gbzden 
gegirdik. Bir teklif hazirlamaktayiz, hazirlan-
diktan sonra tabii Meclisi aliye gelecektir, bu-
rada gbriisulecektir. Kendilerinin suallerine ve-
recegim cevablar bunlardir. 

Mazhar Miifid arkada§imizm, arabalann ye-
rine otomobil ikamesi hakkmda miitalaalan var-
dir. Zaten bu, vekaletge de duguniilmus,, Hiikume-
te arzedilmiftir. Hiikumet bunu muvafik gbrmii§, 
bbyle bir kanun ali meclise sevkedilmi§tir. 
Zannediyorum ki, enciimenlerde halen muzake-
re edilmektedir. Heyeti umumiyeye bir kac gii-
ne kadar arzedilir. 

Harb malulleri hakkmdaki mutalealan var-
di. Bu da vekaletge du§unulmiis ve hiikumetge 
tasvib edilmi§tir. 

Harft malullerinin biraz daha terfih edilmesi 
meselesi: bbyle bir kanun hazirlanarak encii-
melere sevkedilmisjtir. Yakmda umumi heyete 
arzolunur. Binftenaleyh bu arzulan da bu su-
retle husule gelecek demektir. 

Tiirker arkada§imizm, hiikumetin mali kud-
reti miisaid oldukca donanmamizm da, Kara ve 
Hava te§ekkulleri gibi, kuvvetlendirilmesi husu-
sundaM arzularma taniamile biz de iftirak edi-
yoruz. Tabii mali kudret ve istitaatimiz derece-
sinde donanmamizi da takviye edecegiz. Onu 
digerlerinden geri birakmak, hie, bir zaman ha-
tinmizdan" gecmemi§tir. Halen sipari§ etmi§ bu-
lundugumuz harb gemilerinin yarisinin memle-
ketimizde yapilmasi mukavele iktizasrndandir 
ve zannediyorum ki bu ayin sonunda Istanbul-
da bu imalata ba§lanacaktir. (Alki§lar, bravo 
sesleri.) 

Istitaatimiz daha miisaid oldukca tabii bunu 
daha fazla yapmak daha btiyiik mikyasta, daha 
kuwetli, kudretli harb gemileri insa etmek :>e 
emelimizdir. Oyle kanaatim var ki bu emelimhe 
az zamanda vasil olacagiz. (Alkislar) 

AfyoH mebusu Oemal arkadasmiiz, Afyon 
Karahisardaki camiin tahliye edilmesini a,rzu 
ediyorlar. Filhakika cephanelerimiz bazi ka-
sabalarda camilerde muhafaza edilmektedir ve 
miisaid olan camilere konulmusjlardir. Tabiidir 
ki bu tedbire, kiilliyetli miktarda cephane bu-
lunub da, cephaneliklerin yetmedigi yerlerde 
muracaat edilmistir. Bir de malumu aliniz cep-
haneliklere cephaneler, askeri mutaleata miis-
teniden konur. Olabilir ki, her hangi bir yerie 
miisaid cephanelik oldugu halde askeri mutaleat 
onu, kullanaeak yakm yerlerde bulundurmayi 
istilzam eder, ifte bundan dolayidir ki bazi 
yerlerde cami gibi binalar dahilinde cephaneleri
miz muhafaza ediliyor. Bunlarm daha muntazam 
yerlere almmasi ve cephaneliklere konulmasi 
igin tedbirlerimiz baflami§tir, Maliye vekaleti 

de bu hususta tetkikat yapmaktadir. 
Ozdamar arkadasmiiz ordu hakkmda sitayis-

kar beyanatta bulundular, kendilerine tesekkir 
ederim . 

Emin Sazak arkadasimiz disaridan hayvia 
mubayyasmdan artik vaz gecilmesini arzu et-
tiler. Hepimizin arzu ve temennimiz budur. Y?1-
niz hayvan degil her s.eyimm memleketten u-
mak ve her seyi memlekette yapmak, hazirlit-
mak bizim en esasli ve en ehemmiyetli prensib 
ve hedefimizdir. Ordunun biitiin ihtiyaglarru 
dahilde tedarik etmek, zaten memleketin mii-
dafaasi noktasmdan liizumlu ve ehemmiyetli bir 
keyfiyettir. Ordunun ihtiyaci olan hayvani mem-
leket dahilinden almak cok iyi bir seydir. An-
cak bu giin memlekette yetisen hayvanlar ordu 
ihtiyaglarma vefa edecek kadar kuvvette ie-
nildir. Bunu kosum hayvanlari icin soyliyorum 
Bittabi mekkare ve binek hayvanlari memh-
ketten almmaktadir. Ancak toplari oekecek ka
dar ve yine da** toplarmi tasiyacak kadar ku*r. 
vetli hayvanlar memleketimizde heniiz yetisme-
mektedir. 

Bunlarm yetistirilmesi i?in Ziraat ve
kaleti tetkikat yapmakla beraber, Mill? Miida-
faada Basbakanimizm riyaseti altmda bir kac ic-
tima oldu. Bazi esaslar tesbit edildi. Ovle iimid 
ediyorum ki bu seneden sonra, bu dusiinulen 
esaslar dairesinde ise baslayacagiz. Tabii bu b'r 
iki senede olacak bir is de^ildir. Dusiindiisiimiiz 
bes senelik bir programdir. Orduya ancak tic 
vasmda olan hayvanlar faideli olabilir. Bunlari 
halkm yetistirmesi igiin bazi tedbirler almdigmi 
da arzetmistim. Sonra, orduya ne kadar hayvan 
almacaSr ve ne kadar ordudan Qikardacaor da 
gorusulmus ve bu komisyonda bir proje hazirlan-
mistir. Oyle iimid ediyorum ki bu sene veya ge
lecek sene bunu tatbika baslayacagiz. Bu suretle 
sual sahibi arkadasimm ve biitiin arkadaslarmn-
zm temennileri de husul bulmus olur. 

Emirberlerin askerlik vazifesi bitmeden ev-
vel, terhis edilmeden evvel bir kag ay daha as
kerlik yapmalan hakkmdaki miitalea teknik 
bir seydir. Erkamharbiyenin bu hususta, talim 
terbiye hususunda yapacagi programlara aid 
bir keyfiyettir. Bazi neferler emirberlikleri es-
nasinda ilk alti ay zarfinda bgrendigi ^eyleri 
unutacaksa, memleketine gittigi zaman herhan-
gi bir harb zamanma kadar biisbutiin unutacak-
tir. Yani bunu soylemekle unutma meselesini 
diisiiniiyorlarsa bu teklifleri bunu temin etmez. 
Neferin alti ayda bgrendigi talim ve terbiyeyi 
arasira ihtiyat efradi silah altma almak suretile 
onun unutmus, oldugu §eyleri tekrar bgretebile-
cegimizi diisiinuyoruz ve biitiin esaslarnniz ve 
kaidelerimiz de buna gore yapilmistir. Bunlara 
emirberlige ayrilmadan evvel alti ay talim 
gbsteriliyor, ondan sonra emirberlige ayriliyor 
ve emirberlige ayrilanlar da busbiitun talimden 
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uzak brrakilmi$ degillerdir, kita olan yerlerde 
bunlar da talime istirak ediyorlar. Ama kaide 
olarak, bunlar terhis edilmezden ii§ ay ewel 
tekrar kitaya almarak talim yaptirmak hakkm-
daki miitalealan zannediyorum ki fayda verici 
bir $ey degildir. Esas, askerin aldigi talimi 
unutmamasidrr ve onu da ttg ayda filen unutmaz. 

Menzil teskilatmm, hazardan talimlerle, ma-
nevrelerle ihzar edilmesini ve seferberlik za-
manmda bunun kargasaliga mahal vermeden 
tatbik edilmesini buyuruyorlar. 

Hazarda, menzil tatbikati ve menzil hizmet-
leri, manavralar vesair talimlerde, miimkiin ol-
dugu kadar, nazan dikkate almiyor. Ama 
hazar zamanmda, manevrelerde, seferde yapi-
lacak olan biitiin menzil teskilatmm da tamamen 
tatbik edilmesi, cok kiilfetli bir is, hatta sefer
berlik kadar biiyuk bir is. olur. Seferberlik plan-
larmda, cetvellerinde, bu menzil hidamatmm 
nasil cereyan edecegi ve her menzil hattmm ne 
gibi hizmetler gorecegi, kimlerin ne gibi vazi-
feler alacagi ve menzil hatti teskilatmm nasil ya-
pilacagi tamamen hazir bulunmaktadn*. Arka-
da^miizm endiseleri, eger Istiklal harbi zama
nmda Id, gibi olmasm ise, istiklal harbi hazir-
liksiz, vesaitsiz mahrumiyet icinde yapilmisti, 
yani boyle'bir harpte bundan baskasi olamazdi. 
Halbuki, simdi gayet muntazam, gayet diizgiin, 
her hangi bir kargasilik olmadan cok giizel bir 
surette seferber oluruz, bunu kati surette temin 
ederim. (Bravo sesleri, alkislar). Hie bir neferin 
ne iistii basr, ne de yiyecegi, icecegi noksan kal-
maz. (Bravo sesleri). Biitiin bunlar tamamile 
hazarda hazirlanmistir, miisterih olabilirsiniz. 
(Siirekli alkislar). 

IBRAHIM DEMlRALAY (Isparta) — Miisa-
ade buyurulursa bir sual soracagmi. tstiklal 
harbindeki gazilerimizin terfihi hususunu hepi-
miz memnuniyetle karsilarrz. Ayni safta, ayni 
fedakarliklar calisan zabitanimizm bir kismi 
eski kanunla tekaiid edilmisler ve magdur ol-
muslardir. Ciimhuriyetin adaletinin bunlara da 
tesmili hususunda acaba Saym Bakanimiz ne 
dusiinuyor. 

MlLLl MttDAFAA V. Gl. KAZIM 8ZALP 
— Bununla alakadar olanlar coktur. Vekalete 
demiiracaat etmislerdir. thtimal arkadaslan-
miz da bu gibi muracaatlara maruz bulunuyor-
lar. Bu hususta sarih bir sey soyliyeyim ki, bir 
kisim beyhude iimide diismesin ve diisiincemiz 
gizli kalmasm. §imdiki halde harb malullerinin, 
bu gunkii vaziyete nisbeten bir az daha terfih-
leri mevzuubahistir. ve bu husustaki layihada 
Meclise takdim edilmis; enciimende miizakere 
olunmaktadrr. Eski kanuna gore tekaiid edil
mis olan miitekaidlerin yeni kanuna gore te
kaiid muamelelerinin yapdmasi meselesi bu giin 
iqm mevzuubahis degildir. Bu eski tekaiid ka-
nunu yapildigi zaman yine miinaka§a edilmisti. 
Bu giin icin bizce mevzuu bahsolmamistir. 

Mebus arkada?larimizm her biri kanun teklif 
etmek hakkmi haizdirler. Kendilerince bu mu-
vafik goriiliiyorsa, bir teklifi kanunide bulu-
nurlar. Biz bbyle bir teklifte bulunmadik. Muh-
telif tarihlerde gikan tekaiid kanunlarma gore 
tekaiid edilmis smiflar vardir. Yeni tekaiid ka-
nununun, Istiklal harbinde tekaiid edilenlere 
daha ewel tekaiid edilenlere tesmil edilmesi, 
biitgenin bir hayli kabarmasmi intac eder. Bu 
hususda Maliye vekili arkadasnniz belki daha 
sarih cevab verebilir. Yani biz bu hususta bir 
teklifte ve bir tetkikte bulunmadik. Vaziyet 
budur. (Miizakere kafi sesleri). 

BALKAN — Fasillara gegilmesini reye arze-
diyorum: Fasillara gegilmesini kabul buyuran-
lar... Kabul etmiyenler. Fasillara ge§ilmi§tir. 

F. Lira 
901 Vekil tahsisati 4 800 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
902 Maasati umumiye 20104213 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
903 1683 numarali kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek te
kaiid ikramiyesi 200 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

904 648 numarali kanunun dordiin-
cii maddesi mucibince verilecek 
gedikli kiiciik zabit ikramiyesi 
ve 1059 numarali kanunun 5 nci 
maddesi mucibince verilecek kii
ciik zabitler mukafati 10 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

905 Mustahdemler ucreti 500 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

906 Muvakkat tazminat ' 178 720 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

907 Temsil tahsisat ve akge farki 100 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

908 1107 numarali kanun mucibince 
gedikli kiigiik zabitlere verile
cek aile zammi 10 000 
BA§KA1T — Kabul edilmistir. 

909 Mefru§at ve demirba§ 143 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

910 Kirtasiye 32 550 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

911 Miiteferrika 93 400 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

912 Vekalet otomobili masrafi 4 000 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

913 Miitenevvi masraflar tear be-
deli. 232 500 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

914 Daimi memuriyet harcirahi 421680 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 

915 Muvakkat memuriyet harcirahi 250 000 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

916 Miifetti§ler harcirahi 65100 
BA§KAN — Kabul edilmi§tir. 
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F. Lira 

917 Resmi telefon tesis ve miikale-
me masrafi 16 090 
BALKAN — Kabul edilmigtir. 

918 tfcreti muhabere ve mukaleme 
masrafi 8 090 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 

919 Posta ve telgraf ucreti 159 893 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 
Birinci bab - Daimi masraflar 

920 Muayyenat 14,543,424 
BA§KAN — Kabul edilmigtir. 

921 Levazimi askeriye 5 593 060 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

GENERAL SEFtK TttRSAN (Denizli) — 
Maruzatim §u kirmizi kitabtaki kanun layiha-
smda bir noktamn tasrihine munhasirdir. Ke-
mali §ukranla her vakit gordugiimuz gibi bugun 
dahi, salahiyettar bir lisanla muhterem vekili-
mizin agzmdan isitmekle miiftehir oldugumuz, 
Ordumuzun diinyanm bugiinkii endi§eli vaziye-
tini siikunetle kargihyacak ve kendisinin §eref-
li mevkiini muhafaza edecek, emsali olmiyan 
manevi krymetini teghizati fenniye ile artiracak 
olan tedbirlerin almdigmi goriiyoruz. Elimizde-
ki kanun layihasile 10 milyon lira adi biitgeye 
zamimeten teghizati askeriye igin bir tahsisat 
vardir. Fakat levazimi askeriye 6 milyon kiisur 
iken §imdi be§ milyon kiisura inmis. ve aradaki 
700 000 lira bir farkla azalmi§ gbrimiiyor. Ordu
muzun teskilati artirilirken bunun eksilmesi ta-
bii nazan dikkatinizi celbedebilir. 

Bunun teskilati artan ordunun hazari ilbasi-
ni temin ettikten sonra ne kadarmi seferberlige 
verecegini bilmiyorum. Yalniz asil meseleye ge-
lelim. Jjjukranla arzedebilirim ki Hukumetimiz 
bunu dusunmustur. (Biitge kanun layihasmi 
gostererek) Bu kirmizi kitabm 50 nci sayfasmi 
geviriniz. Muhterem Maliye vekilinin ifadelerin-
de soyledikleri gibi bu layiha verildigi zaman 
sekiz ayldc varidat iizerinden muamele yapil-
misti Sonra Biitge ensiimenince 10 aylik varidat 
iizerinden muamele yapildigi igin, varidat daha 
fazla gosterilmi^tir. 266 nci fasilda 7 milyon 
700 bin lira fazla goriiliiyor. Bundan iki milyon 
kiisur lirasmm ilbas kismma nakli derpis edil
mistir. Nasil gosterilmi?? §oyle, istitraden: Bu 
2 milyon 400 bin liralik kisim Maliye vekaleti-
nin muvafakatile Milli Miidafaa vekaleti kara 
krsmi biitgesi 921 levazimi askeriye faslma nak-
ledilebilir. 

Bunu encumen herhangi bir ihtimale karsi 
agik birakmis. MadamM 10 ncu ay nihayetinde-
ki varidatmiiz fazla idi ve buradan 2 400 000 
liranm kesildigi vekaletge tesbit edilmi§tir; 
o halde bunun butgenin hangi faslma konulaca-
gmi tesbit edelim ki vekalet bunu kendisine mal 
ederek §imdiden malzeme alarak ambarlarmi 
4oldursun. Bu paranm bu islere sarfedilmesi ne 

suretle tasrih edilecekse edilsin. Arada bir miip-
hemiyet kalmasm. 

MALIYE V. FUAD AGRALI (Elaziz) — 
Heyeti umumiye hakkmda maruzatta bulunur-
ken arzetmistim ki, Biitge enciimeninin tetkikati 
sirasmda elimizde bulunan 36 senesinin tahsi
sat rakamlarma gore, 3 500 000 lira fazlalik 
gorulmu^tur. Bunun 2 400 000 lirasini askeri 
teghizata ve 1 100 000 lirasmi da, kabul buyur-
dugunuz kanunda gorduguniiz veghile, teghizati 
harbiyeye hasrettik. Kabul buyurdugunuz ka-
nunla da derhatrr edeceginiz veghile, diiyunu 
umumiye biitgesinde mevzubahs olan su fasil, 
Mfadafaai Milliye vekaleti mubayaatma karsi 
gikanlmis olan Hazine bonolarmm bdenmesi 
igin, 1937 senesinde vadeleri hulul edecek bono-
larm odenmesi icin konulmus tahsisattir. Kabul 
buyurmus odugunuz kanunla bu bonolardan 
2 400 000 liralik miktarmm bu sene igerisindeki 
fazlai varidattan simdiden iskonto edilerek tas-
fiyesi igin Maliye vekaletine salahiyet verdiniz. 
Bu suretlere bu bonolara karsilik olarak duyu-
nii umumiye biitgesine konulmus olan tahsisat 
serbest kalmis oldu. tste bu serbest kalan kismm 
teghizati harbiyeye tabsisi imkani hasil oldu. 
Faslin altmdaki fikra ile de diyoruz ki, « Mali
ye vekaletinin muvafakati ile Milli Miidafaa ve
kaleti kara biitgesinde taalluk eden tertiblere 
naklolunur». Bunu demekle sarf keyfiyetini 
temin ettik. 

01. KAZIM SEVtfKTEKlN (Diyarbekir) — 
Eder deyiniz. 

Mal. V. FUAD AORALI (Devamla) — Mii-
saade buyurunuz. 

Istidrad degildir, kanunun igerisindedir. Ay-
nile bir fikrai kanuniyedir. Digerlerinden hig 
bir farki yoktur. Ikincisi, buraya alip naklet-
niek igin, zaten Biitge enciimeninden gikmi^ti. 
Baska suretle yapmaga imkan yoktu. tfguncusu, 
bu giin Heyeti Vekileden bir kararla alip bura
ya nakledebiliriz. Fakat buraya almaktan ben-
deniz bir fayda gormiiyorum. Miiskiilati var
dir. Qiinkii yekunlarrmizi karistiracaktir. 

Fakat arkadasim, emin olsunlar Hiikumet 
bunu dusiinmiistur ve bunu yapacaktir. (Kafi, 
kafi sesleri). 

BALKAN — Miitalea yoktur, 921 nci fasil 
kabul edilmistir. 

F. Lira 
922 SLevazim ve teghizati harbiye ve 

fenniye ve tahkimat masrafi 2 277 100 
BALKAN" — Kabul edilmistir. 

923 Levazimi sihhiye 577 400 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

924 Levazimi baytariye 38 130 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

925 Kayvan mubayaa ve tazmini 182 280 
BALKAN — Kabul edilmistir, 
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926 

927 

928 

929 

930 

931 

932 

Nakliyat 1 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Yabanci memleketler fabrikala-
rma gideceklerin harcirah mas-
masraflan 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
Mjanevra masraflan 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
Nakil vasitalan masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Staj ve tahsil masraflari 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Memleket ig ve dismdaki Tiirk 
sehidlerinin tezMr ve ipkayi na-
mi igin yapilmis ve yapriacak se-
hidliklerin bilumum levazim ve 
insa masraf ve bekgi iicretleri 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Insaat ve tamirat ve sabit tesisat 
masraflan 1 

Lira 
095 320 

48 250 

200 000 

55 000 

200 000 

35 500 

502 200 

ABDtJLHAK FIRAT (Erzincan) — Bir su-
al, bu insaat ve tamirat igin 1 502 200 lira ka-
dar bir para vardir. Ankaraya geldigimiz vakit 
muhafiz kitaatmm barakalarmi goriiyoruz. 
Bunlarm yerine ne vakit kisla yapdacaktrr ve 
tedbir almmi§ midir? 

Sonra saym Basbakanm bu seyahatmda, ga-
zetelerde okudugumuza gore, her ugradigi yer-
de meghul asker abidesine gelenk koyma mera-
simi yapildigmi goriiyoruz. Bilhassa Istanbulda 
bu vazifenin yapildigr yer, Taksimdeki abide-
dir. Fakat bunun etrafi agiktir. Sonra merasi-
me miisaid olmamakla beraber etrafmda insaat 
ta yaptlarak biisbiitiin o meydan daralmistir. 
Bu merasimi miiteakib yine miisahede ediyoruz 
ki aradan 24 saat gegmeden oraya konan gelenk-
ler orada bulunan ve toplanan gocuklar tara-
fmdan almmakta ve dagrtdmaktadir. Binaen-
aleyh bu da bir merasimi askeriye oldugundan 
ve askeri merasimle gelenkler kondugu igin ta-
biatile askerleri alakadar eder. Bunun igin sa
ym bakanimiz Gl. Kazim Ozalp bir sey dusunti-
yorlarmi? 

Bu miinasebetle bir sey daha rica edecegim: 
Taksim meydanma agilan tuvalet kapdarmm 
baska cebhelere agtrrilmasi hakkmda da bir ted
bir almmasi 90k yerindedir. Bunu hassatan is-
tirham ederim. 

MLLLl MttDAFAA V. 01. KAZIM OZLP 
(Balikesir) — Arkadaslar, Ankaradaki kitaatm 
iskan edilmesi igin kislalarm yaprimasi, zaten, 
programimiza dahildir. Bu insaat isleri senelere 
ayrdmjstir. Her sene nerelerde ve ne yapilaca-
gi tesbit edilmistir. Alman btttge ile bunlar pey-
derpey yapdir. Ali Meclisten de, tahsisati gele-
cek senelere sari olmak iizere, kanunlar gikmis-
tir. Iste bu kanunlarm ve verilen tahsisatlarm 
hukmune gore bu sene Ankarada Muhafiz krta-

ati igin bir kisla yapilmasma baslanryor. Bu 
belM bir iki sene zarfmda biter ve buradaM 
askerler de, buyurduklan gibi barakalardan 
kurtulmus olurlar. Tabiidir ki Anadoluda es-

kidenkalma biiytik kislalar olmadigi igin vebi-
zim kuwetlerimiz, hazari kuvvetlerimiz de gok 
tevessu etmis oldugu igin oyle konforlu yerler-
de maatteessuf heniiz onlari bulundurmak im-

kanlari hasil olamamistir. Maamafih tedricen bu
nu da temin etmege galisryor ve butgemizin 
viisati nisbetinde kisla vesaire de yapryoruz 

Bu sene arzettigim g'ibi Muhafiz kitaati igin 
bir kisla yapilacaktir. 

Abide meselesine gelince; tabii bu abide yap-
tirmak isi Milli Miidafaa vekaletine aid olmi-
yan bir istir. Bunun igin de Milli Miidafaa ve-
kaleti bir tesebbiis almis degildir. Arkadasmu-
zm bu husustaki dilegini burada isitmis olan 
ve kendilerine aidiyeti olan arkadaslarmiiz belki 
tetkik ederek icabederse bu hususta bazi teseb-
biisata gipsilir. Bence simdiye kadar Milli Mii
dafaa vekaletince gerek yeni bir abide yaptrr-
mak, gerekse Istanbulda mevcud olan abide ala-
nmi tevsi vesaire igin bir tesjebbiis almmis de
gildir. Bu da Mill! Miidafaa vekaletine taalluk 
etmedigi igin aid oldugu makamlar bu hususu 
eger liizumlu goriiyorlarsa, tesebbuse giri^ecek-
leri tabiidir. 

BA§KAN — 932 nei fasil kabul edilmistir, 
diger fasillan okuyoruz. 
F. 
933 

934 

935 

936 

937 

938 

939 

940 

941 

942 

Ecnebi miitehassislar 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Memuriyeti mahsusa ile ecnebi 
memleketlere gonderilecek su-
baylar ve memurlar harcirahi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Cenub hudud kitaatimizm, gadir 
mubayaasi, mesken insasi, icar 
bedeli, nakil ve muhabere vesaiti 
mubayaasi ve nakliye masraflan 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Askeri mektebler masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Askeri miize masrafi 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
1493 numarali kanun mucibince 
verilecek ikramiye 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Gegen yil borglari 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 
EsM yillar borglari 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Memnu mmtakalar istimlak be-
deli 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
Fen ve sanat umum mudurlugii 
tecriibe ve muayene masrafi 
BA§KAN — Kabul edilmistir, 

Lira 
139 500 

13 950 

100 000 

27 900 

1 860 

18 600 

3 720 

10 000 

23 250 

18 600 
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943 Maznun olarak askeri mahkeme-
lere celbolunacaklarla sjahid ve 
ehli vukuf olarak davet edile-
ceklerin masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

944 Konkur ipiklere istirak masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

Lira 

9 300 

46 500 

•» 

2 - Hava kismi 

BALKAN — Fasillara gegilmesini kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmistir. 
951 Maasati umumiye 856 421 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
952 1683 numarali kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek te-
kaiid ikramiyesi 9 000 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 

953 648 ve 1107 numarali kanunlarm 
dordiincii ve 1059 numarali ka
nunun 5 nci ve 1492 numarali 
kanunun 6 nci maddeleri muci
bince gedikli kiic.uk zaibtlere ve
rilecek miikafat ve ikramiye 1 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

954 Daimi mustahdemler iicreti 420 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

955 Muvakkat tazminat 7 600 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

956 1107 numarali kanun mucibince 
gedikli kiiciik zabit ile aile zam-
mi 4 500 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

957 2853 numarali kanun mucibince 
verilecek ihtisas yevmiyesi 3 120 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

958 Temsil tahsisati ve akge farki 6 120 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

959 Mefrusat ve demirbas 7 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

960 Kirtasiye 3 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

961 Muteferrika 3 500 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

962 Miitenewi masraflar 9 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

963 Daimi memuriyet harcirahi 20 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

964 Muvakkat memuriyet harcirahi 40 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

965 Miifettisler harcirahi 4 800 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

966 Resmi telefon tesis ve miikale-
leme masrafi 1 500 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

967 tfcretli muhabere ve mukaleme 
bedeli 3 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

P. 
968 

969 

970 

971 

972 

973 

974 

975 

976 

977 

978 

979 

980 

981 

982 

983 

984 

985 

Posta ve telgraf iicreti 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 
Muayyenat 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Levazimi askeriye 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Levazim ve teghizati harbiye ve 
fenniye 4 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 
Ecza ve malzemei tibbiye ve 
teghizati sihhiye 
BA§JKAN — Kabul edilmistir. 
Nakliyat 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 
2047 sayili kanun mucibince ve
rilecek zamaim ve tazminat 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 
1493 sayili kanun mucibince ve
rilecek ikramiye 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 
Atis, bombardmian, ugus, telsiz, 
fotograf, malzemei sryanet, ta-
mirhanelerde yiiksek mesai, ih-
tira.tamir ve prototib insaat ve 
buna miimasil miiteferrik isler 
igin ikramiye ve mesai ikrami
yesi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Tayyarecilik eserleri, terciime 
ve nesriyat ve tabi masraflan 
ve Avrupadan fenni ve mesleki 
kitablar celbi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Insaat, tamirat, istimlak 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Yabanci miitehassislar iicret ve 
harcirahlari 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Staj ve lisan tabsili tahsisati ve 
yabanci memleketlere tetMk se-
yahati masraflan 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Memleket dahil ve haricinde lie-
retli muessesati sihhiyede tedavi 
ettirilecek hasta ve malulinin te
davi masraflan 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Askeri mektebler masrafi 
BALKAN — Kabul edilmigtir. 
Amele yevmiyesi 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 
Gegen yd borglan 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Eski yillar borglan 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 

43 943 

420 469 

244 465 

416 620 

19 297 

144 960 

250 895 

2 000 

500 

5 000 

106 943 

135 000 

100 000 

2 500 

5 000 

540 000 

5 000 

340 

3 - Deniz kismt 

BALKAN — Fasillara gegilmesini kabul 

— 404 — 

http://kiic.uk


entente*... Etmiyenler.. Fasrtlara gecjUmesi kabul 
edilmistir 

P. 
991 

992 

993 

994 

995 

996 

997 

998 

999 

1000 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

1007 

1008 

1009 

1010 

1011 

1012 

1013 

1014 

Maasati umumiye 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
1683 numarali kanunun 58 nti. 
maddesi mucibince verilecek te-
kaiid ikramiyesi 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 
Mustahdemler iicreti 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 
Muvakkat tazminat 
BALKAN — Kabul edilmiftir. 
Temsil tahsisati ve akc,e farki 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
1142 ve 1144 numarali kanunlar 
mucibince denizaltici ve dalgig-
lara verilecek tahsisat 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 
2853 numarali kanun mucibince 
verilecek ihtisas yevmiyesi 
BALKAN — Kabul edilmi^tir. 
Mefrusat ve demirbas 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
Kirtasiye 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Miiteferrika 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Miitenewi masraflar 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Daimi memuriyet harcirahi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Muvakkat memuriyet harcirahi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Mtifetti§ler harcirahi 

BASKAN — Kabul edilmistir. 
Resmi telefon tesis ve mukaleme 
masrafi 
BAijfKAN — Kabul edilmistir. 
Ucretli muhabere ve mukaleme 
bedeli 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Posta ve telgraf iicreti 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Muayyenat 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Levazimi askeriye 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Levezim ve techizati harbiye 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Sefain ve mevki levazimi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Levazimi sihhiye 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Nakliyat 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
Kitab ve mecmua ve risale 
masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

Lira 
832 428 

30 336 

140 000 

11 325 

23 260 

55 000 

7 200 

7 114 

4 000 

6 000 

8 964 

20 000 

25 000 

6 680 

1 600 

3 000 

2 131 

724 400 

196 348 

1 646 170 

1 060 000 

29 500 

37 000 

2 000 

P. 
1015 Nakil vasrtalan masraflari 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
1016 1493 numarali kanun mucibince 

verilecek ikramiye 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1017 Memleket dahil ve haricinde uc-
retli muessesati sihhiyede tedavi 
ettirilecek malulin masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1018 648 numarali kanunun 4 ncii ve 
1492 numarali kanunun 6 nci 
maddeleri mucibince gedikli kii-
guk subaylara verilecek ikra
miye 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1019 Ebniye insa ve tamiri ve istimlak 
bedeli 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

1020 Ecnebi miitehassislar 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1021 Ecnebi memleketler harcirahi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1022 Staj, tahsil ve tedavi masraflari 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1023 Deniz matbaasi masrafi 
BAijfKAN — Kabul edilmistir. 

1024 Deniz mektebleri masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1025 Gegen yil borglan 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1026 Eski yillar foorclari 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

Lira 
3 200 

6 000 

2 000 

1 500 

150 000 

57 048 

36 000 

107 680 

20 200 

15 032 

1 500 

4 210 

C - Askeri fabrikalar JJ. Miidurlugii biltgesi. 

BA§KAN — Heyeti umumiyesi hakkmda soz 
isteyen var mi? 

RU§ENI BARKIN (Samsun) — Saym arka-
daslar, saym Vekilimiz harb sanayiinin memle-
kette artik kadrosunu doldurmakta oldugunu ve 
ordumuza laznn olan her nevi silah ve miihini-
mati Turk eli ile, Tiirk topragmda ve Turk 
mevaddi iptidaiyesi ile yapmak yoluna girdi-
gimiz tebsir ettiler. Bundan dolayi bu kursiiden 
kendilerine en derin minnettarlik hislerimi ve 
yine en derin tesekkiirlerimi sunarxm. 

Ancak gikan kanunlarda bir gok mevaddm 
tasradan mubayaa edildigine de sahid oluyoraz. 
Bu hususta benim biiyuk bir temennim var. 
Muhterem Vekilin beni bu hususta da tatmin 
buyuracaklarma suPn e m yoktur. Fakat soyie-
mek iztirarmi da hissediyorum. Askeri fabrika-
lanmiz tarn randimanla isledikleri takdirde, 
disandan yapilmakta olan mubayaatm miihitn 
bir kismi da kendilerinin temin edeceklerine 
kaniim. Fabrikalarnnizm yaptigi her nevi silah 
ve her nevi malzemenin, Avrupada yapilan en 
mukemmellerine miimasil belM de bir az daha 
yuksek olduguna kaniim. Burada askeri fabri-

W -
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kalar biitgesi yekunu ancak 3 065 293 lira ka-
dardir. 

Acaba fabrikalarimizdaki §imdiki kadroya 
daha fazla siparis verilebilir mi, verilemez mi? 
Sonra gelecek seneler biitgeyi arttirmak suretile 
fabrikalarimizm kadrosunu, amele, usta, mu-
hendis kadrosunu yiikseltmek suretile daha mii-
tekamil hale getirmek imkani yok mudur? Bea-
deniz oyle zannederim ki, bu i§ bu noktai nazar-
dan tedvir edileeek olursa, bizim askeri fabri-
kalar §imdiki butgenin bir kag mislile buraya 

gelecek ve bu butgenin artmasmdan dolayi da Ha-
zineye kiilfet yuklenmiyecek, belki biiyiik bir 
kar temin edilecektir. Qiinkii memleket dahi-
linde yapilacak silah ve miihimmat, harigteki 
mubayaati kisaltmak suretile ve daha ucuz temin 
edilmesi suretile memleketimize kar temin ede-
cektir. Bundan dolayi sayin vekilimizin bu hu-
sustaki fikirlerini istirham ederim. 

M. M. Gl. KAZIM OZALP (Balikesir) — 
Arkadasmiizm malumati dogrudur. Askeri fab-
rikalarimiz tarn randmianla, daimi surette galis^ 
mazlar ve bu her yerde boyledir. Askeri fabri-
kalar biiyiik randmian alacak §eMlde yapilrr. 
Hazar zamanmda sefere hazrrlanabilecek kadar 
gali§rr. Seferde biitiin, tarn randmianla galis.iT; 
yani sekiz saat calisrr. Dah fazla amele olur /e 
biitiin tezgahlari faaliyete geger ve o vakit In 
ihtiyaglan hazrrlar. Hazar zamanmda fabrika-
larm biitiin randmianile gali^malari gok biiyiik 
masrafa tevakkuf eder. Bunun igin bu giinkii 
butgesinin iig, dort misli tahsisat ister. 

Madem ki harigten alryoruz, iig, dort misli 
fabrikalara verelim de burada yapilsm demek 
te dogru degildir. Qunkii askeri fabrikalarm 
yaptigi §ey var, yapamayacagi §ey var. 

Mesela bizde mevcud olan bir mermi fabri-
kasmi ele alalim. Bu, senede bir milyon mermi 
yapryorsa ve bu fabrikaya tahsisatmdan fazla 
para verilirse dig-er taraftan ba§ka ihtiyagbr 
kalir. Bunlari temin igin de fazla para lazim-
dir. Buna ise mali vaziyetimiz miisaid degildir. 
Oyle zannediyorum ki kisa bir zaman sonrt*, 
yani bir iki seneden sonra, arkadasimizm dedig; 
gibi, belki harici siparislerimizi daha fazla mem
leket dahilinde imal etmek imkani hasil olacagi 
igin o vakit imalat gogalrr; biisbutun harice mjh-
tag olmadan her sey memlekette yapilsm denir-
se; bu hedef e dogru gitmek icab eder amma bu 
gun hig bir millet buna heniiz vasil olmami|tir. 
Mesela bu gun harb sanayiinde en ileri gitmi§ 
memleketlerden olan Fransayi ele alirsaniz o da 
harb malzemesinden bazilarmda yine haricten 
oteberi getirmek mecburiyetinde kalryor. Evaid 
alacak, bilmem hangi memleketten gikar. Buji 
yapacak. Memlekette buji yapilmcrya kadar 
motorler igin bujiyi harigten getirmege mecbur-
dur. 

Binaenaleyh askeri fabrikalrmiizm tarn ran 
dimani ile galisabilmesi igin hakikaten, daha 

5 misli fazla tahsisat vermek icab eder. Bu -ah-
sisat o vakit, bizim ihtiyacimiz olan diger mal^e-
menin tedarikine mani olabilir. Bu arzu insal-
lah gok kisa bir zamanda temin olunacaktir. 
Bunu size bu kiirsiiden yakmda arzetmek firsa-
tmi bulacagimi iimid etmekteyim. 

(Bravo sesleri, alkislar). 
MITAT AYDIN (Trabzon) — Bu gun Milli 

Miidafaa igleri teknik mesail haline gelmi§tir. 
Biitiin diinyada dogrudan dogruya miihendis-
lenmistir. 

Evvelce Miihendishanei Berrii Hiimayun di-
ye bir askeri miihendis mektebi vardi. Bu aske
ri miihendis mektebi me§rutiyette, bilmiyorum 
hangi tesir ile, kaldinlmi§tir. Bugiinkii askeri 
teknik adamlanmiz hep o mektebten yeti§mi§ 
unsurlardir. Gergi halen Askeri fen mektebi di-
ye askeri bir mekteb vardir, fakat bunlar higbir 
zaman yiiksek Askeri fen mektebi degildir. Yiik-
sek askeri muhendislerimizi Avrupadan yeti§tir-
mek zaruretinde kaliyoruz. Bu unsurlan kendi 
memleketimizde yeti§tirsek daha iyi olur kana-
atindayim. Bunun igin de ya Miihendishanei 
Berrii Hiimayun gibi bir miihendis mektebini 
yeniden yapalim ve yahud elimizde bir sivil mii
hendis mektebi vardir bunda bir askeri §ube 
agalim ve orada bu ihtiyag temin edilsin. Bu 
soylediklerim bir etiid mevzuu olabilir. Rica 
ederim bunun iizerinde is,lensin ve tetkikat icra 
edilsin. 

MILLI MtJDAFAA VEKILl Gl. KAZIM 5Z-
ALP (Balikesir) — Arkada§lar, muhtelif askeri 
fabrikalanmizda gali§an miihendisler eskiden 
kalma miimtaz smifindan yeti§mi§ miihendisler-
dir. En miihim bir kismi ise Avrupada "Tekni-
§ehu§ula" da ve diger harb sanayii olan biiyiik 
memleketlerde yeti§mis. miihendislerimizdir. Bu
na biz gok ehemmiyet veriyoruz. Yiiksek ehli-
yetli fen adamlanmizm gogalmasi igin gok gay-
ret sarfediyoruz. Avrupada bugiin yiizlerce su-
bayimiz miihendis mekteblerinde, fen mekteble-
rinde yeti§mek iizere gali§maktadirlar. Maa§la-
rmi, tahsisatlarmi veriyoruz. Senede bir defa 
onlari kontrol igin miifetti§ler gonderiyoruz. 
Oradaki profesorlerle gbriigiip nasil gali§tiklan-
ni yakindan takib ediyoruz. Bu suretle bunlari 
hatve hatve takib ediyor ve memlekete faydali 
olarak yeti^meleri igin gali§iyoruz. Bundaki te-
§ebbiisierimizin tarn ve gok kuvvetli olduguna 
arkada§larrmiz inanabilirler. Tesisatimiz gogal-
dikga bunlannda adedlerinin o nisbette gogal
masi icabediyor. 0 miilahaza ile, biitgede tabii 
gbrdiiniiz, gegen sene 80 bin lira iken, bu sene 
bu tahsisatimiz 200 bin liraya, yani iki mislin-
den fazlasma gikmi§tir. Buna ihtiyacimiz gok-
tur. Bu suretle fen adamlanmizi, miihendisleri-
mizi gogaltmak ve iyi eleman elde etmek gayre-
tini sarfetmekle beraber memleketimizde de Av-
rupaya gondermekten miistagni kalacak, ta-
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mamen degil kismen, tesisat olmasi arzu edil-
mektedir ve bunun igin biz arkadasimm csoyle-
digi gibi yiiksek miihendis mektebinde bir fen 
§ubesi ihdas edilmesini ve fabrikalarda <?ali§a-
cak olan fen memurlarmm buradan, yiiksek mii
hendis degil de onun bir derece daha asagisi, 

teknise ho§ulaya muadil olarak yetistinlmesi igin 
tedbir almmasi hakkmda tetkikat yaptik ve ba-
zi hazirliklarda bulunduk. Projeler hazirladik, 
bunm miitalea etmekteyiz. Bu sene iimid ederim 
ki bu tetkikatimiz daha ilerler ve tabii diger 
vekaletlerle de beraber, mii§tereken yapilacak 
bir i§tir, onlarla da gorii§up kendi yiiksek mii
hendis mektebimizde bu §ubeyi de yeniden ih
das etmek imkanlarmi bulabilecegiz. Onu kuv-
vetle timid ediyoruz. 

BASK AN — FasiUara gegilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... FasiUara gegilmesi kabul 
edilmistir. 

F. 
1031 

1032 

1033 

1034 

1035 

1036 

1037 

1038 

1039 

1040 

1041 

1042 

1043 

1044 

1045 

Maasati umumiye 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
1683 numarali kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te-
kaiid ikramiyesi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Miistahdemler iicreti 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Muvakkat tazminat 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
2204 sayili kanun mucibince ve
rilecek ihtisas iicreti 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
2853 sayili kanun mucibnce ve
rilecek ihtisas yevmiyesi 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
Mefrusat, demirbas ve alati mu-

Kabul edilmistir. 

Kabul edilmistir. 
ve muhafiz kbpek-

BA§KAN — 
Kirtasiye 
BALKAN — 
Muteferrika 
leri iasesi 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
Mutenevvi masraflar 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Daimi memuriyet harcirahi 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Mhivakkat memuriyet harcirahi 
BALKAN —• Kabul edilmistir. 
Miifettisler harcirahi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Yabanci memleketlere gonderile-
cek komisyonlar harcirahi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Maznun olarak askeri mahkeme-
lere celbolunacaklann masrafi 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

Lira 
423 612 

5 040 

323 880 

13 720 

5 

12 500 

1 900 

1 900 

4 500 

3 425 

1 000 

12 000 

1 000 

5 000 

200 

F. 
1046 Resmi telefon tesis ve miikaleme 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
1047 (Jcretli muhabere ve miikaleme 

bedeli 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

1048 Posta ve telgraf iicreti 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1049 Muayyenat 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1050 Levazimi askeriye 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1051 Levazimi sihhiye ve baytariye 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1052 Sevkiyat 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1053 Fenni kitab ve risalelerin ve ga-
zetelerin mubayaa ve abone be-
delleri 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1054 1493 numarali kanun mucibince 
verilecek ikramiye 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1055 Insaat, tamirat ve tesisat mas-
raflari 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1056 Ecnebi mutehassislar 
BA|KAN — Kabul edilmistir. 

.1057 Stai masrafi 
BALKAN" — Kabul edilmistir. 

1058 Yardimlar 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

1059 Fabrikalar umumi masraflari 1 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1060 Gecen yd borclan 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1061 Eski yillar borglan 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1062 2441 numarali kanunun muvak
kat 2 nci maddesi mucibince 
tnhisarlar umum mudurlugune 
odenecek esya ve malzemenin 
iiciincii taksiti 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

£ - H&rita umum mudurlugii butgesi 

BASKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mutalea var mi? FasiUara gegilmesini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... FasiUara gegilmesi ka
bul edilmistir. 

Lira 

1 200 

1 351 

697 

95 451 

55 660 

440 

4 200 

900 

1 500 

52 000 

21 800 

100 800 

20 200 

887 612 

2 000 

500 

9 300 

F. 
1071 

1072 

Maa§ati umumiye 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
1683 numarali kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te-
katid ikramiyesi 
BA§KAN — Kabul edilmi§tir. 

Lira 
314 492 

16 860 
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p. 

1073 Mtistahdemler iicreti 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 

1074 Muvakkat tazminat 
BALKAN — Kabul edilmigtir. 

1075 657, 2047, 2022 numarah kanun-
lar mucibince verilecek tazmi
nat, ugu§ iicreti ve taamiye 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1076 Mefru§at ve demirba§ 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1077 Kirtasiye 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

1078 Miiteferrika 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1079 Mtitenewi masraflar 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1080 Daimi memuriyet harcirahi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1081 Muvakkat memuriyet harcirahi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1082 Resmi telefon tesis ve miikaleme 
wifliSrSifi 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
1083 tJeretli muhabere ve miikale

me masrafi 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

1084 Posta ve telgraf iicreti 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 

1085 Muayyenat 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 

Lira 
54 666 

36191 

52 000 

1000 

2 500 

1500 

1250 

1500 

6 260 

P. 
1086 

1087 

1088 

1089 

1090 

1091 

1092 

1093 

1094 

1050 

75 

378 

60 603 

1095 

1096 

1097 

Levazimi askeriye 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Levazimi sihhiye 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Nakliyat 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Makine, alat, edevat ve demir-
ba§ e§ya levazimmm mubayaa 
ve tamirat masraflan 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Hayvan alrmi 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Nakil vasitalan masrafi 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
1493 numarali kanun mucibin
ce verilecek ikramiye 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 
ln§aat, tamirat ve bilciimle ba-
liz tesisati masraflar! 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Ecnebi memleketlere gonderile-
cek zabitler harcirahi ve staj, 
tahsil igin gidecek talebe zabit
ler tahsisat ve mekteb masraflan 
BALKAN •— Kabul edilmi§tir. 
Matbaa masrafi 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Qegen yil borglan 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 
Eski yillar borglan 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 

Lira 
23 220 

450 

22 500 

33 501 

1000 

22 640 

1920 

16000 

30 000 

43 940 

5 

11 

TAKRlRLER 

1 — TJrfa mebusu Muhiddin Dingsoy ve iki ar-
kadapnin, B. M. Meclisinin kahraman orduya 
selam ve takdirlerinin sunulmasma dair takriri. 

BASKAN — Bir takrir var, okuyacagiz. 

Yiiksek Baskanlig-a 
Milli Miidafaa biitgelerinin hitami miizake-

resi doiayisile bunlarm tatbikma onemli muvaf-
fakiyetler diler, ve kahraman ordumuza B. M. 
Meclisinin selam ve takdirlerinin sunulmasmi 
rica ve teklif eyleriz. 

Kiitahya Qoruh Urfa 
Memed Somer A. Akyiiz Muhiddin Dingsoy 

BALKAN — Takriri reye arzediyorum. 
Tasvib edenler... Etmiyenler... Ittifakla tas-

vib edilmistir. 
Birinci maddeyi okuyoruz. 

1937 mali yili muvazenei umumiye kanunu 

MADDE 1 — Devlet btitgesine dahil dairele-
rin 1937 mali yili masraflan igin bagii (A) isa-
retli cetvelde gosterildigi iizere 231 017 776 li
ra tahsisat verilmistir. 

BAJjJKAN — Hfladdeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Devlet btitgesine dahil daire-
lerin 1937 mali yili masraflarma karsildc olan 
varidat bagli (B) is>retli cetvelde gosterildigi 
uzere 231 020 000 lira tahrnin edilmistir. 

D - Varidat butgesi 

F. Lira 
1 Hayvanlar vergisi 15 500 000 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
2 Kazang vergisi 20 275 000 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
3 Veraset ve intikal vergisi 400 000 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
4 Madenler rtisumu 650 000 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
5 Gumrtik vergileri 46 850 000 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
6 Muamele vergisi 22 640 000 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
7 Dahili istihlak vergileri ' 18 822 000 

BALKAN — Kabul edilmistir. 

— 408 



1 : 68 29-5-1937 C : 1 
P. Lira 

8 Oyun aletleri resmi 30 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. ; 

9 Kara ve deniz av vergileri 375 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

10 Nakliyat vergisi 850 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

11 Sefineler rusumu 150 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

12 Damga resmi 6 415 000 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

13 Tapu harglari ve kaydiyeler 1 000 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

14 Mahkeme harglan 1 530 000 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 

15 Pasaport, kangriarya ve ikamet 
tezkeresi harglari 820 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

16 Noter harglan 521 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

17 Diger harglar 135 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

18 Hayvan saglik zabitasz resmi 100 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

19 Tutiin, tuz, ispirto ve ispirtolu 
iglriler, revolver, fisek ve mevad-
di infilakiye 33 000 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

20 Tutiin ve igkilerden almacak mii-
dafaa vergisi hasilati 3 700 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

21 Kibrit ve gakmak 1 229 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

22 Oyun kagidi 30 000 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

24 tsletilen emlak hasilati 241 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

25 Emval ve emlak satis hasilati 1 140 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

28 Darphane ve damga matbaasi 
hasilati 10 000 

MEMED SOMER (Kiitahya) — Bir sual ri-
ca edecegim. §imdiye kadar darb ve piyasaya 
sevkedilen paralarm karsiligi biitgeye konulmus 
mudur? 

Mai. V. PUAD A^RALI — Bu, fevkalade 
menabiden olan mevad meyanma dahildir. 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
P. 

29 

30 

31 

32 

Resmi matbaalar hasilati 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
Umumi mektebler hasilati 
BAgKAN — Kabul edilmistir. 
Diger muesseseler hasilati 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Kilavuzluk ve romorkorculuk 
hasilati 
BALKAN —Kabul edilmistir. 

Lira 
25 000 

15 000 

100 000 

191 000 

l i ra 
Konya ovasi sulama idaresi ha
silati 60 000 
BAf KAN — Kabul edilmistir. 
Fenerler hasdatmdan alman 650 000 
BALKAN — Kabul edilmigtir. 
Mukerrer sigorta sandigmdan 
alman 250 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Mukavelenamesi mucibince Mu-
sul petrollerinden alman 800 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Hazine muamelelerinden miite-
vellid varidat 1 770 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Tayyare resmi 2 600 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Askerlik miikellefiyeti 1 170 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Krymetli evrak 200 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Muayyen masraflar karsdigi va
ridat 170 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Eski alacaklar 72 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Cezalar 1 450 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Istanbul iiniversitesi hasilati 75 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
MEtef errik hasriat 2 600 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Iktisadi buhran vergisi 12 979 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Muvazene vergisi 17 560 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Hava kuwetlerine yardim ver
gisi 4 870 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Bugdayi koruma vergisi 7 000 000 
BALKAN— Kabul edilmistir. 

(Bond madde tekrar oknndh) 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et-
meyenler ... Madde kabul edilmistir. 

MADDE 3 —1937 mail yili zarfmda Osmanli 
bankasi ile olan Hazine hesabi carisinden ma-
ada kisa vadeli avans ve hesabi cariler akid ve 
kusadma ve azami bir yd vadeli Hazine bono-
lan ihracma Maliye vekili mezundur. Ancak 
hususi kanunlarm verdigi salahiyetler harig ol-
mak uzere tedaviilde bulunaoak Hazine bonolan 
hig bir zaman (10) milyon lirayi tecaviiz ede-
mez. 

Hazinede mevcud milli esham ve tahvilat 
karsilik gosterilmek suretile temin olunacak 
krediler veya bunlarm satis bedellerile uzun 
vadeli Devlet tajbvilleri mubayaasma veya bu 

P. 
33 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 
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bedellerle Hazinenin ortakligi bulunan §irket-
lerdeki iftirak hisselerini odemege Maliye veki-
li mezundur. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et-
meyenler ... Madde kabul edilmistir. 

MADDE 4 — Dairelerin, maasatm tevhid ve 
teadiilu hakkindaki 1452 numarali kanunun mev-
zuu haricinde kalan memurlarile iicretli miistah-
demleri ve nakil vasitalari bagli «D» isaretli 
cetvelde gbsterilmistir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Beyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et-
meyenler ... Madde kabul edilmistir. 

MADDE 5 — «D» cetvelinde dahil bulunma-
dikga ayrica teskilat icra ve daimi hizmet 
ler igin §ehri iicretli veya yevmiyeli miistah-
demler istihdam edilemez. Muvakkat veya se-
nenin muayyen bir mevsimine mahsus hizmet-
lerle miistesna ve zaruri ahval dolayisile kadro 
dahilindeki memur ve miistahdemlerle ifasi 
mumkiin omayan hizmetler igin kadroya dahil 
olmaksizm sehri iicretli veya yevmiyeli miis-
tahdemler kullanmak caizdir. 

Bu kabil miistahdemlerin iicret ve yevmiye-
leri munhasiran aid olduklari daire biitgesindeki 
muvakkat miistahdemler tertibinden verilir. Fa-
sil numaralarile unvanlari ba£li «E» isaretli cet
velde miinderig masraf tertiblerinden idaresi 
zaruri gortilen hizmetler igin kezalik sehri 
iicretli veya yevmiyeli miistahdemler kulla-
nilabilir. Bunlarm kadrolari Icra Vekilleri Hey-
eti kararile tatbik ve miiteakib yd biitgesile Bu-
yiik Millet Meclisine takdim olunur. 

Yevmiye alan amele bu httkiimden miistes-
nadir. Masraf tertiblerinden idare olunacak hiz
metler kadrolarmm butcede mevcud diger bir 
hizmetin ifasma miiteallik kadrolara ilave ma-
hiyetinde bulunmamasi sarttir. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et-
meyenler ... Madde kabul edilmistir. 

MADDE 6 — Mahremiyeti veya amele fik-
dani gibi hususi ve mecburi hallerde tahkimat-
ta kullanilacak olan erata 20 kuru§u gegmemek 
§artile yevmiye verilebilir. Verilen bu yevmiye-
lerden hig bir suretle tevkifat yapilmaz. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et-
mienler... Madde kabul edilmi§tir. 

MADDE 7 — Muhasebei umumiye kanunu
nun 29 ncu maddesi mucibince: 

1 - Varidat nevilerinden her birinin miiste-
nid olduklari hiikiimleri gosteren «C». cetveli, 

2 - Hidemati vataniye tertibinden kanunla 
muhassas maaslarm miifredatmi havi «Q» cet
veli, 

3 - Gelecek yillara sari mukavelat akdine me-
zuniyet veren hizmetlerin nevilerini gosteren 
«G» cetveli, 

4 - Maliye biitgesine konulmu? olan ihtiyat 
tahsisatmdan nakli caiz tertibleri gosteren «F» 
cetveli, 

5 - Giimriik tarife kanununun 14 nctt mad
desi mucibince kabulii muvakkat usuliinden is-
tifade edecek e§yaya aid «1» cetveli, 

Bu kanuna baglanmi^tir. 
BttTOE En. M. M. RAIF KARADENlZ 

(Trabzon) — Matbuadaki (1) cetvelinde ufak 
tefek degisiklikler yapilmistir. Bunlar biitge ba-
sildiktan sonra, Biitge enciimenince kararla§ti-
rilmisftir. Binaenaleyh bu maddenin son fikra-

smdaki (1) cetveli, matbuadaki gibi degil, §imdi 
arzedecegim sekilde olacaktir. 

BASKAN — Madde hakkmda basjka miita
lea var mi?.. Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler Madde kabul 
edilmi§tir. 

MADDE 8 — tsveg grupuna ihale edilmi§ 
olan demiryolar in§aati muteahhidlerinden mu-
kaveleleri mucibince sihhiye hizmetleri igin 1937 
mali yik nihayetine kadar tevkif edilib bu ta-
rihe kadar yapilan sarfiyattan artarak Hiiku-
mete verilecek olan paralarla §irkete miitedavil 
sermaye olarak verilmi§ paradan ayni tarihe 
kadar §irketge iade edilecek mikdar bir taraf-
tan varidat biitgesinin 46 nci faslma irad ve di-
ger taraftan Nafia vekaleti biitgesinin «733» 
ncii faslmm «12» nci maddesine tahsisat olarak 
kaydolunur. 

BASKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

MADDE 9 — 1936 mali yili muvazenei umu
miye kanununun 24 ncii maddesi mucibince 
mezkur mali yil biitgesine devren kaydedilen 
tahsisattan senesi iginde sarfedilmeyen mikdar 
1937 mali yilinda yeniden tahsisat kayid ve sar-
folunur. 

BASKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 10 — Yiiksek Miihendis mektebi-
nin teadiil esasi iizerine tanzim olunan kadrosu 
bagli «0» i§aretli cetvelde gosterilmigtir. Mu-
derris ve muallimlerle muavinlerinin kadro cet
velinde gosterilen derecelere tevzii Nafia veka-
letinin tasdikile yapilir. 

Bu suretle taayyiin eden maaslar 1452 sa-
yili kanunun esaslan dairesinde verilir. 

BASKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

MADDE 11 — Maarif vekaleti tarafmdan 
idare edilecek mekteb pansiyonlan hakkmdaki 
1838 sayili kanunun bazi maddelerini degigtiren 
2005 sayili kanunun 2 nci maddesi mucibince 
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pansiyoner talebeden almacak iicretler bagli 
«M» igaretli cetvelde gosterilmistir. 

BASKAN — Kabul edenler... Eetmiyenler.. 
Kabul edilmi§tir. 

MADDE 12 — 1937 - 1938 ders yih zarfmda 
iicret ve masraflari Devlet tarafmdan verilmek 
iizere pansiyonu bulunan mekteblerde leyli 
meccani okutturulacak talebenin adedi «1000» 
olarak tesbit olunmustur. 

Bu mekteblerde okutturulmak iizere ders 
ydi zarfmda Devlet hesabma ve 915 sayih ka-
nunun 2 nci maddesi hiikiimlerine tevfikan ali-
nacak leyli meccani talebenin Mjaarif vekaletince 
tensib edilecek bir. kismi umumi miisabaka ile, 
bir kismi da lise olmayan vilayetlerde imtihana 
talib olan ve kanunu mahsusunun tayin eyledi-
gi §artlari haiz bulunan talebelerden miisabaka 
imtihanmda ayni vilayet talebeleri arasmda en 
gok muvaffak olanlardan tefrikile bu vilayet-
lere de talebe isabet edecek sekille almrr. 

Her iki suretle almacak talebe, iicreti 200 
lira veya bundan asagi olan pansiyonlara gon-
derilir. 

HASAN ALl YttCEL (Izmir) — Arkadas-
lar, bu maddenin son fikrasi hakkmda bir mii-
talea arzedecegim, Burada deniyor ki, her iki 
surette almacak talebe leyli meccani olmak 
iizere iicreti 200 lira veya bundan asagi olan 
pansiyonlara gonderilir. Halbuki biitgeye bagli 
(M!) cetvelinde pansiyonu olan leyli mekteblerin 
senelik iicretleri tesbit edilmistir. Oda burada 
vardir. 200 hradan fazla senelik leyli iicertiolan 
bir tek mekteb vardir, o da Galatasaray lisesidir. 
Binaenaleyh bu fikranm manasi, leyli meccani 
talebe Tiirkiyedeki biitiin orta derecedeki mek-
teblere almabilir, yalniz G-alatasaray lisesine 
almmaz, demektir. Halbuki Turk gocugu bilgice 
karekterce yetismis olduktan sonra, parasiz ol-
masi, siz de bilirsiniz ki, Galatasaraya girmesi-
ne mani teskil etmez. Onun igin bendeniz asa-
gidaki bu kiigiik fikranmn kaldirilmasmi rica 
ediyorum ve bir de takrir veriyorum. (Dogru 
dogru sesleri). 

BtJTgE En. U. M. RAlF KARADENtZ 
(Trabzon) — Bu mesele Biitge enciimeninde ay-
rica mevzuubahs edildi. Fakat biitge tabedilmis 
ve tevzi edilmisti. Biitge enciimeninde bulunan 
biitiin arkadaslarin huzurile cereyan eden mii-
zakerede bu fikranm kaldrrdmasma karar ve-
rilmistir. Biz de kabul ediyoruz. (Bravo sesleri). 

BALKAN — Son fikranm kalkmasmi Biitge 
enciimeai de kabul ediyor. Takriri okutmuyo-
rum. Maddeyi, son fikrasi kalkmis olarak, reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmistir. 

MADDE 13 — 2005 sayrii kanunun 3 ncii 
maddesi mucibince her yil muvazenei umumi-
ye kanunlarma baglanmasi lazim gelen kadrolar 
,«N» ifaretli cetvelde gosterilmistir. 

BALKAN — Miitalea var mi?. Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmistir. 

MADDE 14 — 2517 sayili kanun mucibince 
verilecek miidiir ve muavin ucretlerinin (40 000) 
lirasi 2005 sayili kanun geregince agdmis, olan 
pansiyonlar gelirlerinden verilir. 

BALKAN — Miitalea var mi?. Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmistir. 

MADDE 15 — Biitgelerde gegen yil borglari 
tertibine mevzu tahsisat kifayet etmedigi tak-
dide iisbu borglar taalluk ettikleri hizmetlere 
tekabul etmek iizere can yil biitgelerine mevzu 
tahsisattan mezkur tertibe Maliye vekaletinin 
muvafakatile naklen tesviye olunur. 

Muhtelif dairelerin 1928-1935 yillarma aid 
olupta muhasebei umumiye kanununun 93 ncii 
maddesi mucibince miiruru zamana ugramayan 
ve karsiliklari taalluk ettigi yd biitgelerinde 
mevcud borglar, dairelerin 1937 ydi biitge-
lerinin masraf tertibleri tasarrufatmdan borg 
fasillarma Maliye vekaletinin muvafakatile nak
len tesviye olunur. 1932 ve 1933 yillan biitge-
lerinden miitevellid tahsisatsiz borglar yedi se-
nede itfa edilmek iizere % 5 faizli tahvil veril-
mek suretile odenir. Bu tahvillerin ilk taksitleri 
31 mayis 1935 tarihinden itibar olunur. 

BALKAN — Miitalea var mi?. Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmistir. 

MADDE 16 — Maaslarm tevhid ve teadiiliine 
dair olan 1452 sayili kanunla zeyillerine bagli 
cetvelerlde yazdi memuriyetlerden i^bu kanu-
na bagli «L» isaretli cetvelde derece, aded ve 
maaslari gosterilen memuriyetler 1937 mali yih 
zarfmda mevkuf tutulmustur. 

BALKAN — Miitalea var mi?. Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmistir. 

MADDE 17 — Sovyet Rusyada bulunan elgi-
lik ve konsolosluk memurlarmdan bes, liraya 
kadar temsil tahsisati olanlarm temsil tahsisat-
larma 2, bes liradan fazla tahsisati olan bu ki
smi memurlarla atesemilter ve muavini temsil 
tahsisatlarma 1, 5 misle kadar Milli miidafaa 
ve Hariciye vekaletlerince zam yapilabilir. Bu 
zamlar memurlarm memuriyet mahallerinde 
bilfiil ifayi vazife ettikleri miiddete munhasir-
dir. 

BALKAN — Miitalea var mi?. Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmistir. 

MADDE 18 — 1340 - 1936 ydlari muvazenei 
umumiye ve muvakkat biitge kanunlari madde-
lerinden hiikiimleri 1937 mali ydi zarfmda dahi 
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devam edecek olanlari bagli (H) i§aretli cetvelde 
gosterilrai^tir. 

BALKAN — Miitalea var mi?. Maddeyi reye 
arzediyo#um. Kabul edenier... Etmiyenler.. Ka
bul edilmi^tir. 

MADDE 19 — 2300 sayih kanunun birinci 
maddesi mucibince satilan binalarm satis, bedel-
lerinden 1936 mali yili sonuna kadar sarfedil-
meyen miktari 1937 Maliye vekaleti biitgesinde 
hususi bir fasla tahsisat olarak kaydolunur. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 20 — 2721 ve 2722 sayili kanun-
larm 2 nei maddelerinde yazili iigte bir iicret ve 
resimler umumi muvazeneye dahil dairelerden 
1937 mall yili zarfmda altida bir olarak almir. 

BA§KAN — Miitalea var mi? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul ecjalmi^tir. 

MADDE 21 — Gerek Devlet daireleri, gerek 
kambiyo kararnamelerinin hiikiimleri dairesin-
de tahakjsuk edecek ihtiyaglar igin verilecek 
serbest djovizlere aid olmak iizere takvim yili 
itibarile tanzim olunacak cetveller icra Vekilleri 
Heyetinin tasvibine arzolunur. 

Bu cetvellerin fasillan iizerinde tadilat ve 
miinakalat icrasi yine Icra Vekilleri Heyeti ka-
rarma bag-lidir. Kambiyo te^kilatmin mesaisi 
ve kambiyo muamelati Basvekaletin yakin mu-
rakabesi altmda bulunur. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 22 — 1934, 1935 mali yillari iginde 
fevkalade membalardan temin olunub Milli Mii-
dafaa vekaleti biitgelerine tahsisat kaydolunan 
mebaligin 1936 mali yili nihayetine kadar sar-
folunmayan kismilari 1937 mali yili biitgesinde 
acilacak hususi tertiblere tahsisat kaydolunur. 

1936 mali yili muvazenei umumiye kanunu-
nun 17 nci maddesi mucibince verilmi^ olan tah-
sisattan senesi iginde sarfolunmayan kismi ayni 
islere sarfedilmek iizere 1937 biitgesine devredi-
lir. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi reye 
arzediyoifum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADE 23 — 2303 sayili kanun mucibince 
yaptirilacak silo ve ambarlarm in§aat bedelile 
faizlerine tahsis edilmek iizere 800 000 liraya 
kadar bono ihracma Maliye vekili mezundur. 
Bu suretlb gikanlacak bonolar 1938 ve 1939 ma
li ydi biitgelerine konacak tahsisatla odenir. 

BASK AN — Miitalea var mi? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 24 — 1980 sayili muvazene vergisi 
kanununun 10 ncu maddesinde yazili miiddet 1 
haziran 1937 tarihinden itibaren bir sene daha 
uzatilmi^tir. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 25 — 1454 numarah kanunun 19 
ncu maddesi mucibince hayvanlar vergisinden 
ayrilmakta olan ve 2459 numarali kanunun 6 n-
ci maddesine tevfikan tayyare resmi olarak Hazi-
nece oibayetine devam olunan hisseler tevhid ve 
% 3 olarak tayin edilmistir. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 26 — Ankara Yiiksek ziraat ensti-
tiisii hakkindaki 2291 numarali kanunun 27 nci 
maddesi mucibince 1937 mali yili zarfmda kulla-
nilacak tedris heyeti kadrosu bagli (P) is,aretli 
cetvelde gbsterilmi^tir. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADE 27 — Ankara Yiiksek ziraat enstitii-
siine 2005 sayili kanunun 2 nci madesi hiikmiine 
tevfikan yerli ve yabanci pansiyoner talebe dahi 
almir. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 28 — Konya ovasi sulama idaresi-
nin teskilat ve vazifeleri hakkindaki 1053 sa
yili kanunun 12 nci maddesi mucibince 1937 
mali yili zarfmda almacak iicret tarifesi bagli 
«R» i§aretli cetvelde gosterilmi§tir. Bu tarifeye 
gore tahakkuk edecek iicretlerin 1937 mali yi-
lma aid olanini tamamile verenlerin bakaya kal-
mi§ olan borglarmdan da % 50 sini odedikleri 
takdirde 1935 mali yili sonuna kadar olan baka
ya borglan iizerine 1053 sayili kanunun 15 nci 
maddesi mucibince tahakkuk etmis, cezalarmm 
tamami affolunur, 

Sulanan arazinin su iicretleri mezruat sahi-
binden almir. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

MADDE 29 — Konya ovasi sulama idaresi 
1935 mali yili Biitge kanununun 7 nci maddesi 
mucibince aktine mezuniyet verilmi§ olan istik-
raz hasilmdan; 1936 muvazenei umumiye kanu
nunun 33 ncu maddesi mucibince Ziraat veka
leti biitgesinde agilan fasla tahsisat kaydedilen 
paradan senesi iginde sarfedilmemi§ olan mik-
dar 1937 mali yili Ziraat vekaleti biitgesinde agi-
lacak hususi fasla tahsisat kaydedilerek 2855 
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sayili kanunda gosterilen i§lere sarfolunur. 

BASK AN — Miitalea var mi? Maddeyi re-
ye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

MADDE 30 — 788 sayili memurin kanunun 
20, 69, ve 88 nci maddelerile 912 sayili ordu, 
bahriye ve jandarma zabitan ve memurini hak-
kindaki kanunun birinci maddesinin memurin 
kanununun 88 nci maddesine matuf hiikmii ve 
2, 8 ve 9 ncu maddeleri ahkami 1937 mali yilin-
da tatbik edilmez. 

BASKAN — Miitalea var mi? Maddeyi re-
ye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 31 — 2871 numarali kanun muci-
bince hususi idarelerden almmasi lazrm gelen 
vergi farklan tahsil edildikge bir taraftan vari-
dat biitgesinde agilacak hususi fasla irad ve di-
ger taraftan Maliye biitgesinin 236 nci faslma 
tahsisat kaydi suretile sarfolunur. 

Mali vaziyetleri miisaid olmiyan vilayet hu
susi idarelerine Maliye vekilinin tensib edecegi 
mikdarda Hazinenin kefaletile milli bankalarda 
kredi agtirilir. Borclu vilayetler, borglan igin 
vilayet butcelerine tahsisat koymaga ve kredi 
itfa taksitlerini Maliye vekaletince tayin edile-
cek muddetlerde ve 2871 numarali kanunun 8 
nci maddesi mucibince vilayetin Hazineye olan 
borcunu da eylul, ikinci te§rin, ikinci kanun ve 
mart aylarmda olmak iizere dbrt miisavi tak-
sitte odemeye mecburdurlar. Bu mecburiyete 
riayet etmeyen vilayet hususi idare mudiirleri 
ile amiri italar hakkinda 1980 numarali muva-
zene vergisi kanununun iigiincii maddesinin son 
fikrasi hiikmii tatbik olunur. 

BASKAN — Miitalea var mi? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmi§tir. 

MADDE 32 — Devletin tasarrufu altmdaki 
mukataali ve icareteynli gayrimenkuller icin 
2762 sayili kanunun 27 ve 28 nci maddeleri mu
cibince icare veya mukataalarm yirmi misli o-
larak tahakkuk ettirilecek ve be§ senede tediye 
edilecek tavizlerin 1937 senesine aid taksitini 
Maliye biitgesinin sonunda agilacak bir fasla 
tahsisat kaydetmek suretile odemege Maliye ve-
kili mezundur. 

Bu suretle tahsisat kaydedilib odenecek mik-
tar hesabi katilerde ayrica gosterilir. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmigtir. 

MADDE 33 — Yalniz gazete, mektab kitab-
lan ve mecmua tabinda kullamlmak ve ba§ka 
i§e tahsis olunmamak ve senelik miktari 2465 
tonu gegmemek §artile yekdigerinden be§er san-
timetre fasilalarla muvazi filigran gizgilerini ve 
hamurunda yiizde yetmi§ odunu havi bulunan 

-1937 0 : 1 
ve Gumriik ithalat tarifesinin 328/A pozisyonu-
na giren adi matbaa kagidlarmin 1937 mali yi-
lmda almacak giimriik resmi yiiz kiloda elli ve 
istihlak vergisi de yuz kiloda seksen kuru§a in-
dirilmi§tir. 

B. E. M. M. RAIF KARADENIZ (Trab-
zon) — Bu madde yerine enciimenin yeniien 
hazirlamis oldugu 33 ncii maddenin okunmasmi 
teklif ederim. 

BALKAN — Biitge enciimeninin yeniden tek
lif ettigi 33 ncii maddeyi okutuyorum. 

MADDE 33 — Giimruk ithalat tarifes, x. 
A / 328 pozisyonuna dahil matbaa kagidiar n-
dan gazete ve mecmua tabmda kullamlmak oze-
re (ib65) ton ile okul ders kitabiarmin basrmm-
da kullamlmak iizere 328/A ve (B) pozisyon-
larma dahil her nevi matbaa Kagialarm u«n 
(600) tonundan 1937 mali yili iginde almacaK 
gumriik resmi, kagidlarda bes,er santimetre lasi-
lali filigram gizgiieri bulunmak jjartile , yiiz 
kiloda elli ve istihlak vergisi de yiiz kiloda, sen-
sen icurusa indirilmistir. 

Bu surette memlekete girecek kagidlardan 
okul kitablarma mahsus oianlari Kiiltur baikan-
ligi emrine verilir. Gazetelere ve mecmualara 
aid olanlarm tevzi sureti Icra Vekilleri Heyetin-
ce kararlastirilir. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Biitge ka-
nuna velev ki hiikmii bir yila inhisar etsin, boyle 
bir maddenin girmis, olmasi, Hukumetin, Buyuk 
Millet Meclisinin ve rejimin matbuata kar§i 
nasil samimi bir nisbet ve hareketle ve matbuat 
hurriyetine nasil fill ve maddi olarak hizmet 
etmetkle miitehassis oldugunu gosterir telakki 
ederim. 

Bunu pek yerinde bir teklif goriiyorum. §uk-
ranla kayde iayik telakki ediyorum. Tiirk mat-
buatmm amme hizmetinden kendisine du§eni 
daha geni$ bir olu§la ve daha genis. bir 
muvaf f akiyetle ifaya gali§mak suretile bu ^ukra-
nmi yerine getireceginde de hig siiphe etmem. Bu 
gun kagid fiatleri o kadar yiikselmi^tir ki 

bir f iMr gazete vaya mecmuasmm ayaikta durmasx 
ve vazif'esini her hangi bir s,eklii surette, sala-
metle if a etmesi miisjkul bir hale gelmistir. 

Maddeyi esas itibarile boyle §ukranla karsi-
lamakla beraber enciimenden gegirdigi kiigiik bir 
ariza iizerinde arkadas,larmun dikkatini ve bu 
arizanin islam ricasmda bulunmagi luzumlu 
goriiyorum. Hukumetin teklifi, gazete ve mec
mualar igin 2465 ton bir ihtiyag tesbit etmistir. 
Filvaki bu miktar bir yil iginde biitiin Turkiye 
dahilinde gikacak olan gazete ve mecmualarm 
hemen azami miktarmi te^kil eder. Boyle bir 
miktar tesbiti lazrmdir. Bu ihtiyag azami olarak 
tesbit edildikten sonra buna luzum yoktur. Qiin-
kii gazete ve mecmualar da, gumriik ve istihlak 
vergisi ile girecek olan kagidiar kullanmaga 
mecbur tutulmustur. Onlarm hepsinde beser 
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santimetre aralikli filigram bulunmak sarttir ve 
o kagidlarm gazete ve mecmualarda kullanil-
masi da iMnei bir sarttir. Bu iki fart bir yere 
geldikten sonra miktarla takyid etmek ne de-
receye kadar kolaylik verir bilmem. Bendenizce 
bilakis mukiilat verir. Qiinkii mademki gaze-
teler ve mecmualar bu filigramli kagidlan kul-
lanacaktir ve bunu gazete ve mecmuadan bas-
ka yerde kullanmak adeta bir kagakgilik olacak-
trr, o halde miktarla takyid etmek f azla muskii-
lat cikaracaktir. 

Bununla beraber 2465 ton tarn ihtiyaca 
tekabiil ettigine gore, onun ibka edilmesi dog-
ru iken, enciimen mekteb kitablarmm da, yine 
ayni musaadekarliktan istifade etmesine ma-
tuf olarak ve pek yerinde olmak iizere, aldigi 
bu karar neticesinde, 2465 ton olarak tesbit 
edilen bu mikdari indirmistir. Bendenizin ricam, 
Hiikumetin teklifi suretinde, 2465 ton olmak 
iizere ibka edilmesi ve Hiikumetin teklifinin de, 
enciimenin birinci fikrasi yerine, kabul edil-
mesinden ibarettir. Bunun igin bir de takrir 
takdim ediyorum. 

Ikincisi; ogrenmek istedigim bir nokta var; 
Bu madde ile 1 hazirandan itibaren su evsaf 

ve seraiti haiz olan kagidlar §u resim ve vergiyi 
vererek gireceklerdir. Halbuki, bu gun iginde 
bulundugumuz su anda Hiikumetin giimruk ta-
rife kanununa istinaden aldigi bir kararla, za-
ten giimruk resmi bir kuru§a indirilmistir. 
Yani bir kuru§a indirilmis olmasi gibi br karar 
muvacehesinde bulunuyoruz. Eger, bu kayidla 
2465 ton veyahud her hangi bir rakam kaydi 
ile bu madde kabul edilecek olursa, veyahud 
her hangi bir rakam kaydile bu madde kabul 
edilecek onun haricinde, keske bu ihtiyag artsa 
da, §iinki bu ihtiyacm artmasi memlekette 
elbette maarifin yukselmis olmasmm bir ni^a-
nesi haline gelecektir. Onun igin her hangi bir 
ihtimal karsismda bu mikdar artarsa, artan mik-
darm girmesi elbette yine Hiikumetin ittihaz et-
tigi karar dahilinde olmasi lazimdir. Yalniz giim

ruk tarifesi icin arzediyorum, istihlak vergisi mev-
zubahis degildir. Hiikumetin ittihaz ettigi bir 
karardn*, giinki bu gun meri ve muteber olarak 
tatbik olunmaktadir. Maddenin boyle bir mik
dar ile takyidi halinde, tatbikatmda miiskilat 
olacagmi arzetmistim. 

Bendenizce boyle bir kanunun, boyle bir 
maddenin Heyeti Oelilenize sevki gazeteleri ka-
zandirmak degil, gazeteleri himaye etmek ol-
duguna gore, onlari ayakta tutmak ve onlarm 
tenvir hizmetlerine imkan vermek olduguna go-
redir. Bir taksim ve tevzi gbreeeginden fiiphe 
etmem. Ancak mikdarm kaldrrilmasi bu yol-
daki, tatbikat safahatmi kolaylastiracagi miita-
leasile maruzatima nihayet veriyor ve takririmin 
kabuliinu rica ediyorum (Bravo sesleri). 

BtlTQE En. M. M. RAIF KARADENlZ 
(Trabzon) — Kagid fiatlarmm yukselmis olma

si sebebile yalniz gazete ve mecmua tabmda kul-
lanilacak olan kagrtlann giimriik resminden bir 
miktar indirilmesi derpis olunmus ve Hiikumet-
ge, Biitge enciimenine teklif edilmisti. Fakat bu 
teklif biitge miizakerati hitam bulduktan ve mu-
vazene temin edildikten sonra yapilmis bulunu-
yordu. Muvazene yapilmis, varidat rakamlan, 
masraf rakamlan tesbit edilmis, nihayet giim
riik resminden ve istihlak resminden yeniden 
bir indirmegi istilzam eden boyle bir tek-
lifin portesinin ne olacagmi sorduk. Hukumet-
ge, enciimenimize bu portenin giimruk ve 
istihlak resminden 75 bin lira kadar bir 
tenezziilu mucib olacagr, sene iginde, biit
ge igerisinde kabili iktiham olarak bize ifa-
de edildi. Biz de, biitun bu tenzilatin va-
ridata yapacagi tesiri 70 - 75 bin lira raddesin-
de olmak iizere tesbit ettik ve ton adedini zik-
rettik. Yalniz gazeteciler bir ihtiyag listesi ha-
zirlamis, 2465 ton ve tutari 75 bin liradir. Biitge 
miizakere edilirken arkadaslar; fiat bu kadar 
yiiksektir, halbuki mekteb kitablarma da bun-
dan bir hisse ayrrmak lazimdir, zaten hiikmii 
bir seneye munhasirdir, dediler. 

Mekteb kitablarma da bu sekilde bir pay 
ayirmayi diisiinduler. Maarif vekaletinden sor
duk. Onlar mekteb kitablan uzerinde - digerle-
rini kendileri tedarik ediyorlarmis yalniz mik-
tari 600 ton olmak iizere ihtiyaglan oldugunu 
soylediler.. Biz de, bize bu 72 bin liranm portesi 
iginde olmak iizere verilen ton miktarmdan 
600 tonun mekteb kitablan igin ayirmis bulunu
yoruz. Yiiksek heyetiniz, de butgenin umumi 
miizakeresi sirasmda bir gok arkadaslarm ifa-
delerinden de ogrendigimize gore, Biitge encii-
meninin yaptigi bu teklifi, mekteb kitablan 
lehine zimnen tasvib etmis bulunuyor. Yalniz 
gazeteciler, bu yapilan tenzilattan ton miktari-
ni tenzil ederseniz ihtiyaca kafi gelmez dediler. 
Biitge enciimeninde, malumat olmak iizere ar-
zedeyim ki, diisiiniirken; zaten kagrd fiatlidir, 
bazi gazeteler gok sayifa gikarmak suretile israf 
ta yapmaktadirlar, bu sekilde bir tedbir almrr-
sa belki bunlar da gazetlerini haddi makule in-

dirirler, bunun da bir tesiri olur diye miitalea 
ettik. Arkada§im, bu miktann artirilmasmi, ya
ni Hiikumetin teklif ettigi miktara gikanlmasi-
ni teklif ettiler. Bu §ekilde olursa o vakit mek
teb kitablarmi gikarmak mecburiyetinde kala-
cagiz. Qiinkii varidattan daha fazla tenzilat biit-
geye tesir eder. Binaenaleyh Biitge enciimeni 
bunu kabul etmemektedir. 

Diger bir noktayi sordular, Heyeti vekile ge-
rek mekteb kitablarmm ve gerekse gazete ve 
mecmualar igin gelecek olan kagidlarm giimriik 
resminden tenzilat yapmi§tir. Yine o tenzilatin 
hiikmii baki kalacaktir. Onun fevkinde olarak 
bu seneye mahsus olmak iizere indirmeler yap-
mi§tir. Biitge enciimeninin noktai nazan budur, 
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HAKKI TARIK US (Giresun) — Bir gey 
Yanli§ bir noktayi arzedecegim. Yetmi| beg 

bin liraya tekabiil edecek buyurdular. Bunun 
tutari 2 465 ton ediyor. Bu 75 bin liraya teka
biil ve teadiil eder mi, etmez mi? Giimrukten 
gikmadan ewel bu malum olmaz. Onun igin en-
ciimen lutfen bunu ifade buyursunlar. 
ciimen lutfen bunu ifade buyursunlar. Ya 2465 
ton, eger israr edilirse, yahud ona muadil 75 000 
liralik diye ikisinden birisi tesbit edilsin. Qiinkii 
boyle bir temevviig nazari dikkate almmalidir. 
Bugiinkii gazetelerin ihtiyaci budur. Sonra He-
yeti celile takdir buyurur ki bugiinkii gazeteler 
kadar, bundan sonra gikacak gazetelerin dahi 
ihtiyaci, Matbuat mudurlugii namina miidafaa 
edtlmesi lazim gelen bir vecibedir. Onun igin el-
de biraz marg birakmak lazimdir. Gazeteler cok 
sayifali gikryorlarsa sebebi, halkm harf inkila-
bi dolayisile kiigiik harflerle heniiz layikile is-
tinas edememesidir. Gazeteler bundan dolayi 
buyuk harf kullanmak mecburiyetihde kaliyor-
lar. Yoksa kiigiik harf kullanarak sayifalarim 
kugiiltebilirler. 

BASKAN — Takriri okuyaeagiz. 

Yuksek Reislige 
Enciimen maddesinin ilk kismi yerine Hiiku-

met layihasmdaki maddenin reye konulmasmi 
teklif ve rica ederim. 

Giresun 
H. Tank Us 

BALKAN — Takriri nazari dikkate alanlar... 
Almiyanlar... Takrir nazari dikkate almmami§-
tir. 

Demin okunan Biitge encumeninin maddesi- | 

>• * i 

ni reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi§-

tir. 

MADDE 34 — Bu kanun 1 haziran 1937 tari-
hinden muteberdir. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 35 — Bu kanun hiikiimlerini icraya 
Maliye vekili memurdur. 

BASKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmigtir. 

Biitcenin heyeti umumiyesini acik reyle re-
yinize arzediyorum. Buraya bir kac kutu konu-
lacaktir, isimleri okunan arkadaglar birer birer 
reylerini versinler. 

(Isimler okunarak reyler atilmi§tn\) 
BALKAN — Biitge kanununa rey vermiyen 

arkada§ var mi? 
Rey toplama muamelesi bitmi§tir. 
Beylerin netieesini arzediyorum. 
1937 mali yili umumi miivazene kanununa 

(324) rey verilmiftir. Muamele tamamdn*. Biit-
ce kanunu (324) reyle muttefikan kabul edil-
migtir. (Alkiglar). 

Miilhak bir iki biitge ile fevkalade tahsisat 
kanunu vardir. Fakat bunlarm bugiin miizake-
resine imkan yoktur. Bu kanunlan miizakere e-
debilmek igin tensib buyurursaniz pazartesi gii-
nii saat 14 de toplanalim. Bunu tensib ediyor 
musunuz? (Muvafik sesleri). 0 halde pazartesi 
giinii saat 14 te toplamlmak uzere celseyi kapa-
tryorum. 

Kapanma saati: 14 

• • ' 
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DtJZELTME rj 

63 neii inikad sonuna bagli 185 sayili basmayazida asagidaki diizeltmeler yapdnustir. 

228 nci sayifanm Divani muhasebat basligi altmdaki (Daire miidiirii 1 aded 100, 1 aded 120 
olacak, 

232 aei sayifada vilayetler basligi altmda iicret siitununda goriilen 10, 8, 6 liralik (Din 
ogutguleri), maas siitiinuna gececek, 

243 ncii sayifada, Giimriik muhafaza umum komutanligindaki, 45 lira iicretli 3 aded sofor 
tayyedilecek, 

252 nci sayifada, ecnebi miitehassislar kadrosu serlevhasi, Ecnebi miistahdeniler kadrosu, $ek-
linde diizeltilecek, 

253 ncii sayifada, vilayetler, basligi altmda, 15 lira iicretli 177 odaci, 15 lira iicretli 183 oda-
ci olacak, 

256 nci sayifada, flfluayene ve tedavi evleri, basligi altmda, 17,5 lira iicretli 135 hademe, 17,5 
lira iicretli 140 hademe olacak, 

283 ncii sayifada, Ankara Yuksek Ziraat enstitiisii basligi altmda, 150 lira iicretli muallim, 
150 lira iicretli 5 mtiderris, olacak, 

284 ncii sayifada, Iktisad enstitiisii elektrik ustabasisi, Iktisad enstitusii isleri ustabasisi, ola
cak, 

287 nci sayifada, B. M. Meclisi, basligmm altma, Basvekalet, 
1 motosiklet, ilave edilecek, 

288 nci sayifada, Nafia vekaletinde, 30 kamyonet, 31 olacak, 
305 nci sayifada, kara, deniz ve av vergileri kisminda, [4/2/1340, kanun, 404, Istanbul av tez-

kereleri ifesminin tezyidine dair] satin kaldirilarak bu kismm sonuna asagidaki satir ilave edil-
mistir: 5 - 5 - 1937, kanun 3167, Kara avciligi kanunu, 

307 nci sayifada, Pasaport ve kangilarya ve saire, kismina; [13 - 5 -1926 kanun, 840, Pasaport 
kanununun 17 ve 18 nci maddelerine birer fikra tezyiline dair kanun] ve 30 - 6 - 1934 kanun, 
2552, 26 mart 1931 tarihli ve 1798 numarali kanunun birinci maddesine bir fikra ilavesine dair 
kanun ] ilaveleri konacak ve ayni kisimda (7/4/1932 kanun 1942 tabiiyet memurlarmdan alma-

cak harglara dair olan kanunun sekizinoi maddesine bir fikra ilavesine dair] ciimlesi tayyedile-
cektir. 

318 inci sayifada, §irketlerden ve miiteahhidlerden teftis mukabili alman, kisminda [19/4/1927 
kanun, 1011 imtiyazli sirketlerle miiteahhidlerden alinacak komiser ve fen memurlari iicretine dair 
olan 18 nci maddesi] ciimlesi kaldrrilacak, yerine su ilave konacak : [1456 sirket ve muteahidler-
den teftis mukabili almacak mebalig-e dair 11 nci maddesi], 

319 ncu sayifada, ceza kismmda, [6/3/1340, kanun 433 suni ipekle mensucat imalinin meni 
hakkindaki kanunun 4 ncii madedsi] ciimlesi kalkacak, 

324 ncii sayifada, 9 ncu satirdan sonra su kisrm ilave edilecektir : [19 - IV -1937 kanun, 3159 
Radiyoloji, radiyom ve elektrik ve dig-er fizyotrapi muesseseleri hakkmdaki kanunun para ceza-
lanna miiteallik 11 ve 13 ncii maddelerile muvakkat maddesi], 

325 nci sayifada, Muteferrik hasilat kismma 16 nci satirdan sonra su ilave konacak : 
[18 - 5 - 1928 kanun, 1338 Maarif teskilati hakkmdaki 789 numarali kanunun 8 nci maddesinin 
tadiline dair kanun] 

327 nci sayifada, ikinci satirda, Tesviki sanayi kanunu ve zeyilleri parantezi igine alman 
[23/5/1928 kanun 1319], kismi kalkacak, 

350 nci sayifada, S. ve Igtimai muavenet vekaleti kismmda, [14 ncii dereceden 70 lira maasli 
1 aded zehirli ve bogncu gazler katibinin maasi (20) lira olacak, 

351 nici sayifada, Oiimhur baskanligi filarmonik orkestrasi kismmda, 25 lira maasli 12 nci de
receden 8 iiye, 3 uye olarak diizeltilecek ve yekunu (15) olacaktir. 

352 n<a sayifada, Miize ve rasadhane, kismi tayyedilecektir. 
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t-CETVELl 

Muvazenei umumiye kanunu : Madde - 7 

[Gumriik tarife kanumtnun 14 ncii maddesi mucibince kabulii muvakkat usuliinden istifade 
edecek esya] 

Esyanin nevi 
Esyanin ne halde 

getirilecegi Miilahazat 

1) Hah imalinde kullanilaeak )_,„ , A . ,. , 
, , . , . , , . l v " e v e paket halinde 
kaskam iplikleri J 

2) Safi veya kansik kamgarn 
Safi veya kansik pamuk iplik
leri 
Suni ipek 

3) Safi veya kansik kamgarn 

Masura, bobin iizerinde sa-rili 
veya gile ve paket halinde 

Masura veya bobin iizerinde sa
nk veya Qile halinde 

4) Turk ve Sark hali ve ki-) n , .. , 
_. . . > Parea halinde 
limleri J 

5) Barsaklar Tuzianmis halde 

Senede 100 000 kiloyu tecavuz et-
memek sartile ihrac, miiddetleri 
ilk giimriik muamelesi tarihinden 
itibaren 2 senedir. 

Qorab, jerse, fanile gibi her tiirlii 
orme esyanm ihracina yardrm 
maksadile. 

(Yiin mensueatin ihracina yardim 
|̂  maksadile. 

-6) Amerikan bezi, tiilbend, sa-
Top halinde 

laspur, patiska 
7) Keten, jiit, manila ve em-

salinden mamul Quvallik men- \ Top halinde 
sucat 

8) Safi keten mensucat 

9) Bakir tel (Her nevi) 
Qinko » 
Pamuk iplikleri (Her nevi) 

10) Ince agag talaslan 

Top halinde 

Yuvarlak 
Levha halinde 
Masura, bobin uzerine sank 
veya gile ve paket halinde 

11) Selliiloit, galalit ve oryan- 1 Kiilge, levha, gubuk, yaprak 
tal halitalari J ve boru halinde 

12) Otomobil resimleri ilan ka- ) ^ . .. . „„ , . .. ,. 
„ , Resimli kagid hahndt 
gidi J 

13) Rus tutunii Yaprak halinde 

Yazma ve kalemkari basmalarm 
ihracina yardim maksadile 

thracat esyasina muktazi guval 
imali igin 

[ Anteb isi gamasir, ortii ve sairenin 
| ihracina yardim icin. 

Sirma, kilaptan, ziynet pulu, kay-
tan ve gelin teli imal ve ihracina 
yardim maksadile. 

{ Jhracata mahsus yumurta amba-
lajinda kullamlmak iizere. 

{ Tesbih, agizlik, tarak, kasik gibi 
esyanm imal ve ihracina yardim. 

[Yazi kismi Tiirkiyede tabettirile-
\ rek ihrac, edilmek igin 

Amerikaya ihrac, edilmek iizere 
Rusyadan celbedilerek Istanbulda 
islenecektir. 
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E^yanm nevi 

14) Demir sag 
£Jinko 
Hamizi kibrit 
Nigadir 

15) Saf kursun 

16) Saf kursun 
Antimon 
Kalay 

17) Teneke 

18) §eker 

68 29-5-1937 G : 1 
Esyanin ne halde 

getirilecegi Mtilahazat 

Duz levha halinde 
KiilQe 
Mayi halinde 
Toz veya parga halinde 

Kul$e 

Kulge 

» veya cubuk 

Levha halinde 

Mamul halde 

Galvanizli diiz veya oluklu sa<jla-
rm ihracina yardim 

( Suliyen (miniyum) ihracma yar-
dim 

Matbaa hurufati ihracma yardim. 

Tesviki sanayi kanunundan isti-
fade etmeyen konserve fabrikala-
nmn ihracatma . yardim etmek 
maksadile. 

{•yekerli imaddelerin ihracatmi te
min i^in kabulii muvakkat suretile 
ithal oluiiacaJk §ekerlerden imal 
olunub harice gikarclan s/ekerli 
maddeler i^in a§agida tesbit edilen 
§eker nisibetlerine gore giimruk 
resmi teminati iade edilecektir : 

-

19) Pirine. 
Aluminyom 
Tutya 
gelik 
Demir 
Pik 
Trotil 
Titril 
Miisademe kapsiilu 
Tahrib kapsiilii 
Hamizi Mbrma 

Qubuk, levha ve boru halinde 
Qubuk, levha ve kiilge halinde 
Levha ve kulce halinde 
Qubuk, levha ve boru halinde 
Qubuk ve levha halinde 
Kulge halinde 
Toz halinde 
Toz halinde 

Mayi halinde 

1 

2 

3 
4 
5 
6 

' 

- Qikolatalar % 
A) Stitlii 40 
B) Sutsiiz 50 

- §ekerlemeler 
A) Lokum 48 
B) Badem sekeri 35 
C) Diger sekerlemeler 40 

- Biskuvi 15 
- Regeller ve marmelatlar 60 
- Tahan helvasi 40 
- Meyva konserveleri 35 

Madeni esya fabrikalarmm ihra
catmi temin etmek maksadile 

20) Hamkaugufc ( Lastik sanayiinin ihracatmi temin 
| etmek maksadile 
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Esyanm nevi 

21) Siyah sag 
Kriyolit 
Kalay oksidi 
Feldispat 
Kuvarts 

22) Pulp d'oliv 

t : 68 29-5-1937 
Esyanm ne halde 

getirilecegi 

Levha halinde 

0 : 1 

Tabii halde 

23) Koroza cevizi 

24) Demir sa<j 

25) Kereste, figi 
Mantar tozu 

Levha halinde 

Miilahazat 

Emaye sanayiinin ihracatmi temm 
etmek maksadile 

1 - tthal olunacak pulp d'olivin 
miktari, tasfiye fabrikalannm son 
be? sen© zarfmda ihrac, ettMeri 
bir yillik zeytin yagi miktarmm 
yiizde on besi kadar olabilir. 
Pulp d'olivin depodan fabrikaya 
goturiilmesi ve tasfiye edilen yag-
larla kupaj ameliyesi gumruk ida-
resinin kontrolu altmda vaki ola-
cak ve kablara konularak mii-
hiirlenecek ve ihra<j anma kadar 
da kontrol altmda bulunan de-
poda hifzolunacafctir. 
2 - Pulp d'olivin gumriik idaresi-
nin kontrol ve nezareti altmda 
ayni ve gifte anahtarli bir depoda 
muhafazasi gerektir. 
Tesbiheilik sanayiinin ihracatina 
yardrm maksadile 

Demir ficj fabrikalarmm ihraca-
tma yardim i^in 

Taze ve meyva ve sebze ihracati 
ambalajinda kullanilmak iizere 

» • « 
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1937 muvazenei umumiye kanununa verilen reylerin neticesi 

(Eanun kabul edilmistir) 

Aza adedi : 399 
Rcye islirak edenler ; 324 

Kabul edeiier : 324 
Heddedenler : 0 
Miisteukifler : 0 

Reye istirak etmeyenler : 7 5 
Munhaller : 0 

Afyon Kardhisar 
Ali Qetinkaya 
Berc Turker 
Haydar ^ergel 
Izzet Akosman 
Mebrure Goneng 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gundiiz 
Dr. Taptas 
Valih Rffki Atay 
Hati Qirpan 
Miimtazi Okmen 
Mu§fik Aya§li 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 

Antalya 
Celal Mengiliborii 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tevfik Arican 

Aydin 
Adnan Brtekin 
Dr. Hulusi Alata§ 
Nazmi Topcoglu 
Nuri Gdktepe 

Baltkesir 
Cemal Esener 
Dr. H. Yasif Somyiirek 
Bnver Adakan 
Gl. Kazim Ozalp 
Hacim Qarikli 
Hayrettin Karan 

[Kabul 
Ismail Hakki Uzungar-
§ili 

Memed Demir 
Orge Evren 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selguk 
Sabiha Gokgiil 

Bayazid 
Halid Bayrak 
Ihsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Omer 
Akalm 
Salih Bozok 

Ttolv 
Cemal Hiisnu Taray 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Qambel 
Mitat Dagdemir 
§ukrti Giilez 

Burdur 
Halid Onaran 
Mustafa §eref Ozkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Giiran 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sagay 
Fatin Giivendiren 
M. Fehmi Gergeker 
Refet Canitez 
Sadettin Ferid Talay 
§ekibe jtnsel 

Qanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 

edenler] 
§iikru Yasin 
Ziya Gevher Etili 

Qankm 
Fazil Orkiin 
Hatice Ozgener 
Mustafa Abdiilhalik 
Renda 
Mustafa Onsay 
Ziya Esen 

Qoruh 
Akif Akyuz 
Ali Zirh 
Asim Us 
Atif Tiiziin 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 
Ilyas Sami Mu§ 

(Jorum 
Ali Riza Ozenc, 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgol 
Ismail Kemal Alpsar 
Ismet Eker 
Miinir Qagil 
Nabi Riza Yildirim 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kazim Samanli 
Emin Asian Tokad 
Gl. §efik Tiirsan 
Haydar Rustii Oktem 
Yusuf Ba§kaya 
Necib Ali Kticiika 
Mazhar Miifid Kansu 

Diyarbekir 
Dr. Ibrahim Tali On-
goren 

Gl. Kazim Seviiktekin 
Huriye Oniz 
Rustii Bekit 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 
Zulfu Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkiran 
Mecdi Boysan 

Eldziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fazil Ahmed Aykac 
Fuad Agrali 
Fuad Ziya Qiyiltepe 

Ereincan 
Abdiilhak Firat 
Aziz Samih liter 
Hikmet Isik 
Saffet Arikan 

Erzurum 
Aziz Akyiirek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgun 
§ukrii Kocak 

Eski§ehir 
Ahmed Ozdemir 
Emin Sazak 
Istamat Ozdamar 
Osman Igm 
Yusuf Ziya Ozer 
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Gazi Anteb 
Ali KIIIQ 

Bekir Kaleli 
Gl. All Hikmet Ayerdem 
Memed §ahin 
Omer Asim Aksoy 

Giresun 
GL Ihsan Sokmen 
Hakki Tank Us 
Ismail Sabuucu 
Muzaffer K1I15 
Miinir Akkaya 

Gumii§ane 
Ali §evket Ondersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
Hasan Fehmi Atac, 
§evket Erdogan 

lgel 
Emin Inankur 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Ali Barlas 
Ali Bana Tarhan 
Atif Baymdir 
Dr. Ne§et Omer Irdelp 
Dr. Befik Saydam 
Dr. Tugamiral Hakki 
§inasi Erel 
Fakihe Oymen 
Gl. Refet Bele 
Hamdi Giirsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
§iikru Ali #gel 
Ya§ar Yazici 
Ziya Karamursal 

Izmir 
Benal Arman 
Celal Bayar 
Gl. Kazim Inane. 
Hasan Ali Yucel 
Husnii Qakir 
Kamil Dursun 
Rahmi Koken 
Sadettin Epikmen 
§iikru Saracoglu 

Isparta 
Husnii Ozdamar 
Ibrahim Demiralay 

t : 68 29-5 
Miikerrem tTnsal 

Ears 
Baha Ongoren 
Esad Ozoguz 
Fuad Koprulu 
Gl. Muhittin Akyiiz 
Husrev Kizildogan 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. §ukrii §enozan 
Dr. Tevfik Asian 
Nuri Tamag 
Sami Erkman 
Sitki gerif Eken 
§erif Ilden 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalag 
Faik Baysal 
Ferruh Giipgiip 
Hasan Ferid Perker 
Resid Ozsoy 
Salih Turgay 

Kirklareli 
§evket Odiil 

Ktr§ehir 
Ali Riza Esen 
Hazim Borekgi 
Lutfi Miifid Ozdes. 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
Ibrahim Diblan 
Kemalettin Olpak 
Nedim Bozatik 
Ragib Akca 
Salah Yargi 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Goker 
Ali Riza Tiirel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman §evki Ulu-
dag 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kazim Giirel 
Kazim Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Uner 

1937 C : 1 
Nairn Hazim Onat 
Ressam §evket Dag 
Tevfik Fikret Silay 

Kutahya 
Besim Atalay 
Dr. §akir Ahmed Ediz 
Hiiseyin Rahmi Gur-
pmar 
Ibrahim Dalkilig 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Na§id Ulug 

Malatya 
Abdiilmuttalib Oker 
Dr. Hilmi Oytag 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Ismet Inonu 
Mahmud Nedim Zabci 
Mihri Pektag 
Osman Taner 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kazim Nami Dura 
Kenan Orer 
Osman* Ergin 
Refik Ince 
Sabri Toprak 
Tahir Hitit 
Turgud Turkoglu 
Ya§ar Ozey 

Mara§ 
Alaeddin Tiridoglu 
Kemal Kusun 

Mardin 
Abdurrezzak §atana 
Dr. Riza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Qoruk 
Irfan Ferid Alpaya 
Osman Dinger 
Riza Erten 

Mugla 
Dr. Hiiseyin Avni Ercan 
Nuri Tuna 
§ukrii Kaya 

§evki Qiloglu 
§iikru Ataman 

Nigde 
Dr. Abravaya 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kamil Irdelp 

Ordu 
Ahmed Ihsan Tokgoz 
Dr. Ziya NaM Yaltinm 
Hamdi Yalman 
Ismail Qamag 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunali 
Dr. Asim Sirel 
Etem Tuncel 
Meliha Ula§ 
Memed Ali Yiiruker 
Memed Giinegdogdu 
Rugeni Barkin 
Ziihtii Durukan 

Seyhan 
Ali Munif Yegena 
Damar Arikoglu 
Esma Nayman 
Hilmi Uran 
Ibrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydm 
gevki Susoy 

Sindb 
Cevdet Kerim Incedayi 
Dr. Galib ttetiin 
Hulusi Orugoglu 
Husamettin Okan ~" 
Yusuf Kemal Tengir-
§enk 

Sivas 
Gl. Akif Oztekin Er-
demgil 
Ismail Memed Ugur 
Mitat §iikru Bleda 
Rasim Bagara 
Remzi Qiner 
Sabiha Gorkey 
§emsettin Giinaltay 
Vasfi Rasid Sevig 
Ziya Bagara 

Tekirdag 
Cemil Uybadin 
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Paik Oztrak 
Rahmi Apak 
§akir Kesebir 

Tokad 

GaUb Pekel 
Gl. Sitki tJke 
Hurrem Ergun 
Husnii Konay 
Resai Erigken 
Sureyya Tevfik Genoa 
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Trabzon 

Danis Eyiboglu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hizal 
Sirn Day 
Siileyman Sirn Gedik 

Vrfa 
Behcet Giinay 

1937 d : 1 
Fuad Gokbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dingsoy 
Refet t)lgen 

Van 
Hakki Ungan 
Ibrahim Arvas 
Miinib Boya 

Yozgad 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 

Omer Evci 
Sirn IQOZ 

Rungur 

Zonguldak 
Dr. Mitat Altiok 
Esad Qakmakkaya 
Halil Turkmen 
Hasan Karabacak 
Raif Ding 
Ragib Ozdemiroglu 
Rifat Vardar 

[Beye i§tirdh etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Cemal Ake,m 
Izzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
Ismail Hakki Mumcu 
(Izinli) 

Ankara 
E§ref Demirel 
Kamal Ataturk (R. C.) 
§akir Kmaci 
Yahya Galib Kargi 

Antalya 
Tayfur Sokmen 
Ttirkan Ors 

Aydxn 
Dr. Mazhar Germen 
Tahsin San (Izinli) 

Bayaetd 
Cbeydullah 

BUecik 
Ibrahim Qolak 

Bolu 
Cevad Abbas Gtirer 
Ismail Hakki Uzmay 
(IzinU) 

Burdur 
Ibrahim Necmi Dilmen 
(Izinli) 

Bursa 
Atrf Akgiig 

Qanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Qoruh 
Ihsan Kurtkan (Izinli) 

Edirne 
§eref Aykut 
(IzinU) 

Eldziz 
Tahsin Berk (Izinli) 

Gazi Anteb 
Nuiman Menemencioglu 
(S. M.) 
Remzi Gures 

Qiresun 
Sadri Maksudi Arsal 
Talat Onay 

Igel 
Ferid Celal Guven 
Pikri Mutlu 
Hakki Saydam 
(IzinU) 

Istanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Halil Etem Eldem 
Salah Cimcoz 

Izmir 
Dr. Tevfik Rii§tu Aras 
(Bakan) 
Halil Mentege 
Hamdi Aksoy 
Mahmud Esad Bozkurd 

Isparta 
Kemal Unal 

Kars 
Omer Kiintay (Izinli) 

Kastamonu 
Ibrahim Grantay 
Tahsin Coskan 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Nahid Kerven 
Veli Yasm (Izinli) 

Ktrklareli 
Dr. Fuad Umay 
Ziihtu Akin 

Kocaeli 
Ibrahim Sureyya Yigit 

Konya 
Mustafa Ulusan 
(Izinli) 

Kiltahya 
Omer Dine, (Izinli) 
Receb Peker 

Malatya 
Vasif Qmay (IzinU) 

Manisa 
Kani Akeken (Izinli) 

Mara§ 
Hasan Regid Tankud 
Memed Erten (Izinli) 
Nuri Ural 

Mugla 
Htisnu Kitabci 
Yunus Nadi 

Mu§ 
Hakki Kriicoglu 
Naki Yiicekok (Izinli) 

Nigde 
Ahmed Vefik Ulugay 
(IzinU) 
Cavid Oral (Izinli) 
Dr. Rasim Ferid Talay 

Ordu 
AH Canib Yontem 
(Izinli) 
Selim Sirrl Tarcan 
(Izinli) 

Sayhan 
Gl. Naci Eldeniz 
Omer Biger 

Siird 
Ismail Miigtak Mayakon 
Memed Ali Kurtoglu 

Stvas 
Necmettin Sadak 

Tekirdag 
Yahya Kemal Beyatli 

Tokad 
Nazim Poroy 

Trabzon 
Hamdi tftkiimen 
Hasan Saka 

Vrfa 
Ali Saib Ursavas 
Memed Emin Yurdakul 
(IzinU) 

Yozgad 
Celal Arat 

Zonguldak 
Receb Ziihtu Soyak 
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