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î : 6 0 1 8 - 5 - 1 9 3 0 C : 1 
1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Kâzım Paşanın Riyasetlerile aktolunarak 1930 
maîî senesi bjütçe kanunu lâyihasının müzakeresine 
başlanıldığı Ve Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cum
hur, Divanı Muhasebat, Başvekâlet, Şurayi Devlet, 
İstatistik Uıftum Müdürlüğü, Diyanet İşleri Reis
liği, Maliye Vekâleti, Düyunu Umumiye, Gümrük-

Lâyihalar 
1 — İktisat ve Hariciye Vekâleti 1929 senesi 

bütçelerinde; münakale yapılmasına ve munzam / 
tahsisat verilmesine dair kanun lâyihası (Bütçe 
Encümenine). 

Teklifler 
2 — Erzincan Meb'usu Saffet Beyin, 21 mart 

1927 tarih ve 995 numaralı kanunun birinci mad* 
desine bir fıkra tezyili hakkında (Maliye ve 
Bütçe Encünıenlerine). 

Mazbatalar 
3 — Adliye Vekâleti 1929 senesi bütçesine 

40 000 liralışk munzam tahsisat verilmesine dair 
1/650, Dahiliye Vekâleti 1929 senesi bütçesinde 
60 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/666 
ve İktisat ve Hariciye Vekâletleri 1929 senesi 
bütçelerinde! münakale yapılmasına ve munzam 
tahsisat verilmesine dair 1/677 numaralı kanun 

Reis — Bütçe müzakeresine devam ediyoruz. 
1 — 1/5İ25 numaralı 1930 senesi bütçe kanunu 

lâyihası ve JSütçe Encümeni mazbatası 
A — Sıhhiye Vekâleti bütçesi 
Reis — Sıhhiye Vekâleti bütçesinin heyeti umu-

miyesi hakkında söz istiyen var mı ? ( Hayır sesleri) 
Fasıllara geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyen-

ler . . . Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

461 Vekil tahsisatı 4 800 
Reis — İKabul edilmiştir. 

ler, Tapu ve Kadastro, Hariciye bütçeleri kabul 
edildikten sonra pazar günü toplanılmak üzere 
celse tatil edildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
Yozgat Denizli 

A. Kâzım Avni H. Rüştü 

lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatası (Ruzna-
meye). 

/ 4 — Askerî usulü muhakemeleri ve askerî ceza
ları hakkında 1/539 numaralı kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa ve Adliye Encümenleri mazbataları 
(Ruznameye). 

5 — Dahiliye Vekâleti merkez teşkilâtı hak
kında 1/635 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye 
ve Bütçe Encümenleri mazbataları (Ruznameye). 

6 — Nahiye müdürlerinin hayvan yem bedel
leri hakkında 1/645 numaralı kanun lâyihası ve 
Dahiliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları (Ruz
nameye). 

7 — 11 ağustos 1325 tarihli askerî tekaüt ve is
tifa kanununun muaddel maddesinin tadili hak
kında 1/506 numaralı kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa, Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbata
ları (Ruznameye). 

F. Lira 
462 Memurlar maâşatı 1 358 496 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

463 Merkez müstahdemini ücreti 46 740 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
464 Vilâyat müstahdemini ücuratı 225 720 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

465 Muvakkat tazminat 20 000 
Reis — Kabul edilmiştir, 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati: 14,30 

Reis — Kâzım Paşa 
Kâtipler : Süreyya Tevfik B. ( TOKAT ), Haydar Rüştü B> ( DENİZLİ ) 

Reis T- Meclis In'ikat etmiştir. 
3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

- 1 0 0 -



- F . Lira 
466 Merkez mefruşat ve demirbaşı 2 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

467 Merkez levazımı 7 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
468 Merkez müteferrikası 2 650 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

469 Vekâlet otomobil masrafı 9 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . •' Lira 
470 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 11 750 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

471 Vilâyat levazım 16 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
472 Vilâyat müteferrikası 5 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

473 Masarifi mütenevvia 22 890 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
474 Harcırah 65 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

475 Ecnebi memleketlere gönderilecek 
memurların harcırahları 8 000 

/Reis — Kabul edilmiştir. 
476 Resmî telefon masrafı 1 200 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

477 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 1 800 

Reis •— Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

478 Masarifi mukannene 300 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . , Lira 
479 Sari ve salgın hastalıklar mücadele 

masrafı 70 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
480 # Trahom mücadelesi masrafı .100 000 

R«is — Kabul edilmiştir. 
F . • . ' • Lira 

481Zührevî hastalıklar mücadele masrafı 290 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
482 Cüzzam mücadele masrafı 20 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

483 Verem mücadele masrafı 45 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
484 Sıtma mücadelesi masrafı 916 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
485 Masarifi mütenevvia 17 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
486 Süvari küçük sıhhiye memurlarına 

yerilecek hayvan yem bedeli 75 000 
Reis-'- Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
487 Vesaiti nakliye masrafı 3 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

488 İnşaat, tesisat, tamirat, istimlâk 100 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . •'• " L j r a 

489 Staj için ecnebi memleketlere gön
derilecek doktorların harcırahları 

ve tahsil masrafları. 12 000 
Reis •— Kabul edilmiştir. 

F . * • ' Lira 
490 Muaveneti içtimaiye müessese ve 

cemiyetlerine yardım 2 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
491 Umumî sıhhat işleri müesseseleri 

masarifi 75 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ", Lira 
492 İçtimaî muavenet işleri müesseseleri 

masrafı „ 958 370 ' 
Bütçe Encümeni Reisi Fuat B. ( İstanbul ) — 

Müsaade buyurur musunuz efendim, bu faslın 
onuncu ( doğum ve çocuk bakım evleri ) maddesi 
158 bin liralık ve ( A492 ) namile müstakil bir 
fasıl olacaktır. 

Reis —, Bu fasılda .yazılan onuncu madde ay
rıca bir fasıl olarak tefrik edilmiştir. Diğer mad
deler bu fasıl dahilinde kalıyor. Şu halde bu fas
lın yekûnu 800 370 lira oluyor 492 inci faslı bu 
suretle kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
olunmuştur. 

F. Lira 
A492 Doğum ve çocuk bakım evleri 

masarifi 158 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. '• Lira 
493 788 numaralı kanunun tatbik masrafı 2 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

494 Geçen sene düyunu 5 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . ı • ' " Lira 
495 Eski seneler düyunu 1 000 

Reis — Kabul edilmiştir; 
Ahmet Hamdi B. (Yozgat ) — Verem memle

ketimizde korkulacak bir surette çok mudur? Yapı
lan mücadele nafi semereler veriyormu; çocuk do
ğumu ve telefatı ne nisbettedir? Vekil Beyefendi 
lütfen izahat verirlerse memnun oluruz. 

Sıhhiye Vekili Doktor Refik B. ( İstanbul ) — 
Efendim, Hamdi Bey arkadaşımızın sualleri iki 
kısmı ihtiva ediyor. Biri verem mücadelesi; verem 

101 



mücadelesine! geçen sene başladık, biz veremin 
memleketimizde en ziyade büyük şehirlerde olduğu 
ve mücadeleyle buralardan başlanması lâzım geldiği 
kanaatine vasıl olduk. Bunun üzerine geçen seneki 
bütçemizde b|ze verilen ( 60,000) lira. ile tesisat ta 
dahil olmak üzere evvel emirde büyük şehirlerimiz
de, biri Ankara diğer Bursa olmak üzere iki büyük 
şehrimizde, il^i büyük dispanser açtık. Bu dispanser
ler, içtimaî dispanserdir. 

Tedavi dispanserleri değildir. Buralarda ya
pılacak işler! bir başlangıçtır. Rontkeni vardır, 
mütehassısı vardır, laboratuarı vardır. Buralar
da veremden! şüphe edenlere her türlü vesaya ve 
tavsiyelerde bulunulur. Verem mücadelesi deyince 
meseleyi bütün memlekete şamil bir şekilde müta-
lea etmek değil, . doğrudan doğruya kesafeti nü
fusa malik ve hayatı içtimaiyesi yüksek şehir
lerde sakin halka, kendi ayaklarında kendile
rine fennî ıvesayada bulunacak bir takım mer
kezler tesis eylemektir. Mesele veremden ziyade 
vereme maruz bulunan, Veyahut veremden şüphe 
edenlerin kendilerine lâzım gelen tedabir ve tav
siyeyi ifa ve takip edecekleri noktai nazarı izah 
etmek ve anlatmaktır. Yani adeta fennî bir tedbir 
meselesidir. Bu sene de aldığımız para ile diğer 
üçüncü bir dispanser açacağız, bu suretle yavaş, 
yavaş ilerliyeceğiz. Memleketimizde Vekâletini
zin yaptığı ıtetkikat, en ziyade büyük şehirler 
üzerinde durmak lüzumunu gösteriyor. Köyleri
mizde açık afazide bulunan yerlerde verem vefi
yatının hiç |)ir zaman büyük şehirler nisbetinde 
olmadığı ve j buralara büyük şehirlerden geldiği 
anlaşılyor efejndim. Verem mücadelesi bütün dün
yanın, üzerinde tevakkuf ettiği ve çalıştığı bir 
esastır. îş, fıalkı vereme yaklaşmamak için lâ
zım gelen vesaya ve tedabiri almak ve onların 
ayaklarına kadar bu tedabiri götürmektir, başka 
bir şey değildir. 

Çocuk vefiyatı bahsine gelince: memlektimizde 
çocuk vefiyatı hakkında bazı bazı tahassül eden 
fikirler, bizej uzun uzadıya tetkikat yapmak lüzu
munu hissettirdi. 

Memleketiiı muhtelif nıkatında ve bilhassa ah
vali sıhhiyesi ttibarile en gayri müsait gördüğümüz 
mıntakalarda ı yaptığımız tetkikat bize çok büyük 
ferah verici neticeler vermiştir. Heyeti Celilenize 
şöyle izah edeceğim ki oralarda sıtma en çoktur 
ve oralarda çocukların üzerinde fena tesirleri da
ha ziyade barizdir ve çocuk ölümünde çok mües
sirdir. 

Bu noktai| nazardan yaptığımız tetkikatta, bil
hassa Aydın ^mıntakasında, Bursada, Adanada, 
Konyada, Ankara civarında sıtması çok olan 
yerlerde yaptığımız tetkikat neticesinde elde et
tiğimiz istatistikler bize gösterdi ki çocuk vefiyatı 
bizde % 15,2 ;yi geçmiyor. Bütün dünya istatistik
leri nazarı dikkate alınacak olursa en çok şamil 
memleketleri ; olmak üzere bütün dünya memleket
lerinde hemenj hemen 8 - 9 - 1 0 olmak üzere çocuk 
vefiyatı yavaşa yavaş ilerlediği ve çoğaldığı gö

rülür. Diğer memleketler meyanında bizim derece
miz, hiç bir zaman altıncı dereceyi geçmemiştir. 
Yani azdan çoğa doğru giderken altıncı dere
cedeyiz. Arzu ederiz ki bu miktar daha aşağı olsun, 
bu da ayni zamanda memleketin teşkilâtı, halkın 
terbiyesi ve refahı meselesidir. 

Şimdiye kadar sekiz tane doğum evi açtık. 
Gayesi doğurmadan, doğururken, doğurduktan 
sonra da çocuklarına annelerin eyi bakmalarına 
hizmettir ki, ilk adımdır. Dört, beş senedir bu siste
mi takip ettiğimiz malûmdur. Hatta kabul buyur
duğunuz hıfzıssıhha kanunu ile çocuk bakımını 
ve çocukların mekteplerdeki hıfzıssıhhasını nazarı 
dikkate aldık. Çocuk vefiyatı üzerinde vekâletinizin 
hiç bir endişesi yoktur. Yalnız mühim bir endişemiz, 
miktarını azaltmak, mümkün oldukça diğer memle-
leketlerle nisbette müsavi dereceye indirmektir. 
Çocuk vefiyatında memlektimiz 6 inci drecede bu
lunuyor. Başka bir maruzatım yoktur. 

Kılıçoğlu Hakkı B. (Kocaeli) — Efendim; 
kabileler hakkında da biraz bizleri tenvir buyurur-
musunuz? vefiyatı etfalin başlıca amillerinden biri 
de onlardır. 

Sıhhiye Vekili Doktor Refik B. (istanbul) — 
Tababet icrası hakkındaki bir kanunla bunu temine 
yani diplomalı ebelerin memlekette yayılmalarına 
ve diplomasızların da kaldırılmasına çalışıyoruz. 
Diplomalı ebelerin daha ziyade tecrübelerini artır
mak için nisaiye mütehassısı bulunan hastanelerde 
ayrıca üç aylık bir tedrise tabi tutuyoruz. Ondan 
sonra vesika ile icrayi san'ata mezun bırakıyoruz. 
Elyevm diplomalı olmak üzere yedi yüzü mü
tecaviz ebe mevcuttur. Bu gün dört yüzü idarei 
hususiyelerle , belediyelerde müstahdemdir. Di
ğerleri de serbest olarak icrayı san'at etmekte
dirler veya bizden vazife beklemektedirler. 
Memlekette diplomalı ebelerin hakim olması, 
ailelerin kendilerine karşı itimat göstermeleri 
meselesidir. 

Mehmet B. (Kastamonu) — Sıtma mücadelesi 
için (916 000) lira olarak bir yekûn konmuştur. 
Bundan köylüler, fakir çiftçiler nasıl istifade ede
ceklerdir, şurada bir (Üvedik) köyü vardır. 
Bir sıtma memuru konulmuştu ve sıtmanın önüne 
geçilmişti. Şimdi bu memuru da kaldırdılar, 
Şimdi bu mebaliğdan ne suretle istifade edileceği 
anlaşılsın. 

Sıhhiye Vekili Doktor. Refik B. ftstanbul) — 
Memlekete sıtma mücadelesi evvelâ dört, bilâhare 
yedi, mıntakada çalışmış ve elyevm dokuz 
mıntakada çalışmaktadır. Adana, Aydın, Anka
ra, Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Konya, Antal
ya, ve Manisa da buna ilâve edilmiştir. Me-
met Beyefendinin suallerini eğer eyi anladımsa 
dokuz yüz bin lira bir para veriyoruz, halbuki 
şurada bir köye eyi bakılmıyor dediler, sıtma 
olmıyan memleketler hariç kalmak üzere 
memlekte şamil bir vaziyette mücadeleye 
girişmek emelimizdir. Sıtma malûmu âliniz 
yerde bitmez, hariçten gelir. Orada mücadele bitin-
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ce başka mıntakaya geçilir. Fakat bu şekilde 
mıntakaları çoğaltmak ve ondan ona geçmek 
meselesi doğrudan doğruya para meselesidir. Sıtma 
mücadelesi hakkında Başvekil Paşa Hazretlerinin 
bana sordukları bir suale verdiğim cevap şu ol
muştu: Teşkilâtı umumileştirmek için, bütçem ka
dar para ister. Binaenaleyh bunu senelere taksim 
etmek lâzımdır. Bu mücadeleyi memlekette baştan 
aşağıya kadar yapmağa imkân yoktur. Çünkü işten 
anlıyan memur ve müstahdemin bulmak ve yetiş
tirmek lâzımdır. Ayni zamanda bu mesele malzeme 
meselesidir, teşkilât meselesidir. Mücadeleye üç yüz 
bin lira ile başlamıştık. Bu miktar, seneden seneye 
tezayüt ettikçe, mıntaka adedi de tezayüt etti. 
Bu gün takriben beş buçuk milyonluk bir nüfusun 
sakin olduğu yerde dokuz mıntakada sıtma müca
delesi teşkilâtımız vardır. Bu, teşkilât meselesidir. 
Bir köy de olabilir. Bir büyük vilâyette de olabilir. 
Hatta geçen sene Ankara sıtma mücadelesine 
komşu olmak dolayısile köye de gönderdik. Baktık, 
hastalarını ayırdık. Lâzım gelen tedabiri yaptık. 
Binaenaleyh bu gün mevcut para ile ancak dokuz 
mıntakayı idare edebiliyoruz. Eğer bir köyde bir 
hastalık mevcut ise derhal haber verilirse, biz köyü 
kasabayı, şehri değil bir evi bile ihmal etmeyiz. 

İhsan B. (Ankara) — Y e n i bir hıfzıssıhha ka
nunu çıkmıştır. Bu kanunda beş ve beşten fazla 
çocukları olan ailelere ikramiye kabul edilmiştir. 

Bütçede bu ikramiyenin karşılığı yoktur. 
Sıhhiye Vekili Doktor Refik B. (İstanbul) — 

Kanun neşrinden altı ay sonra mevkii nıer'iyete 
girecektir. Bu zaman, teşrinisaniye tesadüf edi
yor. O zaman Meclisi Âliden tahsisat istiyeceğiz. 

Bütçe Encümeni Reisi Fuat B. (İstanbul) — 
Efendim, 482 inci sıtma mücadelesi faslı hakkında 
bir maruzatta bulunacağım. Faslın birinci madde
sinin tahsisatı 610 bin ve ikinci maddesinin tah
sisatı da 306 bin lira olacaktır. 

Faslın yekûnu yine (916 000) dir. 

B — Adliye Vekâleti bütçesi 
Reis — Adliye Vekâletinin bütçesine başlıyo

ruz. Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen yok
tur. Fasıllara geçilmesini kabul edenler . . . Etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
501 Vekil tahsisatı 4 800 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

502 Memurlar maaşatı 4 971 132 
Reis — Kabul edilmiştir, 

F . Lira 
503 Merkez müstahdemini ücuratı 103 524 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

504 Vilâyat müstahdemini ücuratı 442 608 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
505 Muvakkat tazminat 48 000 

Reis — Kabul edilmiştir. ı 

F . Lira 
1 500 506 Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

507 Merkez levazımı 8 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
508 Merkez müteferrikası 1 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

509 Vekâlet otomobil masrafı 9 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
510 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 27 000 

Reis —> Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

511 Vilâyat levazımı 110 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
512 Vilâyat müteferrikası 7 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

513 Masarifi mütenevvia 86 000 
Reis —- Kabul edilmiştir. 

F . * Lira 
•514 Harcırah 190 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 

515 Resmî telefon masrafı 1 400 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
516 Ücretli muhabere ve mükâleme 

masrafı 1 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
517 Masarifi mütenevvia 82 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

518 Vesaiti nakliye masrafı 13 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
519 Telif, tercüme, cem ve tab' ı kavanin 

masrafı ve hukukî eserler mubayaa 
bedeli 5 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

520 Adliye ceridesi ve temyiz kararları 
tabı masrafları ve makaleler ücreti 8 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

521 Kanun, nizam ve talimatnameler ha-
zılıyan komisyon azasının ücreti 4 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

522 Adlî tıp işleri müessesesi masarifi 12 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
523 Hapishaneler masarifi 780 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
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F. Lira 
524 Leylî hukuk mektebi masrafı 53 000 

Reis — Kabul edilmiştir. •; 
F. Lira 

523 Meslek mektebi masarifi idaresi 750 
Reis — Kabul edilmiştir. 

P. ' Lira 
526 Hukuk ye meslek mekteplerinin muh

taç talebesine naktî muavenet 5 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
527 788 numaralı kanunun tatbiki 

masrafı 32 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. . Lira 
528 Geçen sene düyunu 6 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

529 Eski seneler düyunu 40 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

G — Maarif Vekâleti bütçesi 
Reis — Maarif Vekâleti bütçesine geçiyoruz. 
Maarif Vekili Cemal Hüsnü B. (Gümüşane) — 

Efendim; geçen seneki bütçemiz 8 100 009 lira idi. 
Bu sene Heyeti Celilenize arzedilen 8' 199 709 
liradır ki (99 700) lira bir fark arzediyor. Büyük 
Meclisin malûmu olan ihtiyaç dolayısile muhtelif 
bütçeler üzerinde yaptığımız tenkihata rağmen 
encümeninizin Maarif bütçesine velev az olsa dahi 
yapılan zammı kabul eylemesi Hükümetinizin ve 
encümeninizin maarife ne kadar ehemmiyet verdi
ğini bariz surette gösterir. Bu farktan doğrudan 
doğruya Adliye Vekâletine ait talebe tahsisatı, ge
çen sen bütçeye konmıyan yirmi bin lira tenzil 
edilirse, geriye 79 700 lira kalır. Bu cüz'î para 
ile bu sene yeniden ve ehemmiyeti her halde 
dun olmıyacak işler yapmağı düşünmekteyiz. Zam
mın bu kısmını yeni tayin edeceğimiz muallimle
rin maaşlarına - ki yeni açılacak mekteplerde ça
lışacaklardır - diğer kısmı da halk terbiyesine, ta
rihî eserlerin muhafazasına ve getireceğimiz ec
nebi mütehassıslara vereceğiz. Bütçenin bu vaziye
tine nazaran yeniden gelecek sene yapılacak işleri
miz az olmakla beraber gerek geçen sene yaptığı
mız ve gerek bu sene yapacağımız mesai hak
kında Heyeti Celilenize hesap vermeği pek şerefli 
bir vazife addederim. 

Geçen sene ilk tedris sahasında yüz yirmi 
beşi şehirde altmış beşi köyde olmak üzere yüz 
doksan yeni mektep açtık. Muallim mektepleri
mizden çıkan sekiz yüz doksan muallimi de mem
leketin muhtelif yerlerine şevkettik. Talebe 
adedi bilhassa harbi umuminin gösterdiği buhran
dan sonra mütemadiyen artmaktadır. Mektep 
kapularını çalan yeni türk nesli günden güne 
çoğalmaktadır. Bunların hepsini tamamen mektebe 
alamamaktan çok müteessiriz. Fakat çok büyük 
işleri başarmış olan Cumhuriyet Hükümetinin 
nihayet bütün memleket çocuklarına tamamen ilk 

tahsili vermeğe muvaffak olacağına memleketin 
.istikbalde iktisadî inkişafı bunu temin eyliyebilece-
ğine şüphe etmiyorum. Geçen sene mektep talebesi 
evvelki seneye nazaran on yedi bin yetmiş kadar 
artmıştır. Cumhuriyet Hükümetinin meşrutiyete 
nazaran ilk tahsil hayatında yaptığı terakkiyi 
bilhassa şükranla yat etmek lâzım gelir. 
Cumhuriyet Hükümeti memleketi her sahada 
nasıl boş bir şekilde tevarüs etti ise 
maarif sahasında da vatanı tamamen bakımsız bul
muştur. Cumhuriyet Hükümeti memleket idaresini 
ele aldığı zaman memlekette bulduğu ilk 
mekteplerin adedi (2622) den ibaretti. Cumhuriyet 
gerek buna ve gerek muallimlerin adedine de bir 
o kadar daha zammetmiş ve talebe iki misline yakın 
bir miktara baliğ olmuştur. Bu fark yalnız kemiyet 
itibarile olmuş değildir. Terakkî bilhassa keyfiyet 
noktasından tebarüz etmiştir. Eski mahalle mek
teplerinin tedrisatı yerine meslekî bilgileri mun
tazam muallim mekteplerinde almış ve memleke
tin dört tarafına dağılmış şuurlu, gayretli ve fera
gat sahibi genç muallimlerimiz yeni nesli yetiştir
meğe çalışıyorlar. Programlarda yapılan tadilâtta 
çok esaslı surette yeni neslin talim ve terbiyesini 
takviye etti. Bu gün elimizde bulunan 13 bin mu
allimin (6844) dü doğrudan doğruya muallim mek
tebi mezunlarıdır. Gerek bu rakam, gerek mem
leketin mektebe muhtaç olan yerleri düşünülürse 
muallim yetiştirmek hususunda ne kadar mesai 
sarf etmemiz lâzım geldiği derhal anlaşılır. İlk tah
silin inkişafı idarei hususiyenin malî kuvvetine 
muallâktır. İdarei hususiye bütçeleri memleketin 
iktisadî vaziyetile beraber inkişaf ettikçe ilk tahsil 
vaziyetimiz de inkişaf edecektir. Bu gün memle
kette mevcut çocuklarımızın adedi bir milyon üç 
yüz bini bulmaktadır. Her memlekette ilk 
tahsil yaşında yani 7 - 16 yaş arasında 
bulunan çocuklar tahminen nüfusun yüzde 
onunu teşkil ediyorlar. Bizde ayni nisbeti 
alırsak bir milyon üç yüz bini bulacağız. 
Bunun ancak ( 458 186) smı okutmakta
yız ki tahminen tahsil çağındaki çocukların 

j (%33) nü teşkil eder. Bu netice bariz bir 
! surette yeni neslin irfan hayatı itibarile yap-
j makla mükellef olduğumuz vazifenin vüs 'atini 
I gösterir. Ancak yapacağından emin olan her 
] kuvvetli insan ve cemiyete yakışacak surette 
biz bu vaziyeti de yeneceğimizden emin olduğu
muz için meseleyi soğuk kanlılıkla mevzubahs 
edebiliriz. Bu nisbeti köy ve şehire taksim eder
sek köylerde okuttuğumuz çocukların adedi 
%16, şehirlerdeki %53 tür. Yani başımızdaki 
komşu memleketlerin bu yolda sarf ettikleri 
mesai ile elde ettikleri neticeye göz gezdirmeği 
her halde yeni neslin istikbali noktai nazarından 
ehemmiyeti haiz bir mesele addederim. Bulgaris-
tanın nüfusu (5,483,000) dir. Bu gün ilk mekteplerin
de mecburî tahsil gören çocukların adedi nüfusu
nun %10 nu geçmekte ve (613) bine varmaktadır. 
Bulgaristan da ilk tahsilin bu hale gelmesi orada 
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kooperatiflerin çok yüksek bir inkişaf almasının 
belli başlı amillerinden biridir. 

İlk tahsil hangi memlekette tevessü etmiş ise 
kooperatif hayatları da orada ve ilk tahsille mu
vazi olarak mütemadiyen terakki etmiştir. Yu
nanistan! nazaraı dikkate alırsak (6,5) milyon 
ahaliye sahip olan Yunanistanın bu gün ilk tah
silde bulunan çocuklarının adedi (595) bin küsur
dur. Büyük hükümetlerden meselâ ttalyayı ele 
alırsak (40) milyon nüfusa sahip olan bu mem
leketin ilk mekteplerinde okuyan çocukların ade
di 3 550 000 i buluyor ki tahsil çağında bulu
nan çocukların tahminen % 88 zine muadildir. 
î lk tahsil meselesi bilhassa demokrasiler için ha
yatî bir meseledir. Demokrasi, denilebilir ki ilk 
tahsile istinat eder. Fert, ailesile alâkasını nasıl 
ana lisanile temin ediyorsa, cemiyetle de ayni 
alâkayı ancak ilk tahsil ile temin edebilir. Nasıl 
doğarken kendi ailesi ile, kendi köyü ile konuş
mak için lisan öğreniyorsa eyi vatandaş olmak 
sıfatını da ancak bütün memleketle konuşabilmek 
imkânını elde ettikten sonra istihsal eder. Demok
rasilerde hiç şüphe edilemez ki eyi vatandaşlı
ğın ilk şartı ilk tahsili görmektir. Daha sonra ve 
bilhassa tarihimize dikkat edersek şu nokta nazara 
çarpar ki tahsil hayatının şuurlu bir halde mer
kezden etrafa doğru yapıldığı zamanlardır ki 
hakikî Türk aklı selimi Türk idaresinde hâkim ol
muş ve Türkiyeyi bir çok tehlikelerden nihayet o 
aklı selim kurtarabilmiştir. Türk aklı selimi bir 
aıı'ane halindedir. Aklı selimi, hiç bir vakit her
hangi bir vahşi memlekettte göremeyiz. Çünkü 
aklı selim nihayet çok medenî cetlerden tevarüs 
edilmiş hasletlerden ibarettir. Kuvvetli aklı se
lime malik olan- ve tamamen inkişaf etmiş dimağ
lara tevarüs etmiş bulunan Türk köylüsüne ilk 
tahsili verdiğimiz zaman yetişecek çocuklar ve bu 
suretle elde edeceğimiz azamî tahsil randumanı hiç 
şüphesiz ki memleketin müstakbel refahını tama
men temin edecektir, ilk tahsil hayatında bilhassa 
itina edilecek şey tasarruf meselesi yani her şeyden 
azamî surette istifade edebilmek meselesidir. Mem
lekette bu gün vasatî olarak bir muallim başına 
(30 - 36) talebe isabet etmektedir. Bu nispet Bul
garistanda (46), Yunanistanda (59), Italyada (38) 
talebedir. Şu halde nispet iktisaden bizim aleyhi
mizde gözüküyor. Ancak bu nispetin bizim aley
himize çıkmasına sebep köylerimizin dağınıklığı 
olmakla beraber ayni zamanda bilhassa 
mektep binalarının noksanlığıdır. İlk mek
tep binası bizde çok eksik olduğu için tale
beler sınıflara göre değil de o binaların istiap 
edeceği odalara göre taksim edilmiştir. Bu 

,4 İtibarladır ki muallimler lâzımgeldiği kadar tale-
ibeyi önlerinde bulmak imkânına malik bulunmı-
4 yorlar. Gerek ilk mektep binası meselesi, gerek 

umumiyetle ilk tahsil meselesi memleketin vazi
yeti iktisadiyesiııin inkişaf etmesine sıkı surette 
Sağlıdır. Memleketin vaziyeti iktisadiyesi inkişaf 

"ikçedir ki menabii artacak ve bu menabiin ilk 

tahsile tahsis edilecek kısımları da o zaman elbette 
ki çoğalacaktır. 

Orta tahsilde yine her sene lehimizde gittik
çe büyük farklar görmekteyiz. Geçen sene orta 
tahsili takip eden talebe 4443 miktarında artmış
tır. Yalnız lise sınıflarında bu tezayüt (589) a 
baliğ oluyor. Yine Cumhuriyet Hükümetlerinin 
bu sahada eski Hükümetlere nazaran yaptık
ları faaliyet azimdir. Kısa bir zamanda Cumhuri
yet idaresi orta tahsile devam eyliyen talebe 
miktarını üç misline iblağ edebilmiştir. Kısa 
bir müddet olan on sene zarfında bütün memle
keti yeniden imar etmek ve hatta idareyi tesis 
etmek mecburiyetinde kalan Hükümetlerin maa
rife atfettikleri ehemmiyeti şu rakamlar da göste
rir. Cumhuriyet Hükümetinin ilk devrinde 6 822 
talebesi bulunan orta mektep ve liseler şimdi 
19 355 talebe okutmaktadır ki talebe miktarı üç 
mislini bulmuş demektir. Burada da komşuları
mızla ufak bir mukayese yapmıya müsaadenizi 
rica ederim. îlk tahsile müdavim talebeye nazaran 
bizim orta tahsilimizin nisbeti yani ilk tahsili takip 
etmekte olan çocuklarımıza nazaran orta tahsili ta- y 
kip etmekte olan çocuklarımızın nisbeti %8 dir. Lise
yi takip eden çocuklara nazaran %1 dir. Bu nisbet 
Bulgaristanda lise tahsili için %3 Yunanistanda orta 
tahsile nazaran %16 dır. Orta tahsilde en ziyade 
haizi ehemmiyet olan mesele muallim meselesidir. 

Bu gün orta tahsilimizin malik olduğu çok 
kıymetli ve feragatli muallimleri arasında yine 
tasfiye edilmesi lâzımgelen bazı arkadaşlar da 
vardır. 

1401 orta muallimden (680) ni yüksek tahsil 
mezunudur. Şu halde azamî ehemmiyeti vererek 
bir taraftan keyfiyeti ıslah diğer taraftan da 
kemiyeti arttırmak lâzım geliyor. Yalnız orta 
tahsil meselesinde bilhassa nazarı dikkate alına
cak şey orta tahsilin memlekette tenevvü edebil
mesi esasıdır. Orta tahsili yalnız umumi malû
mata hasreden memleketler ekseriyetle anarşik bir 
manzara arzederler. 

Onun içindir ki orta tahsil müesseselerinin he
def itibarile tenevvü etmesi ve ticaret san'at ve 
ziraat gibi diğer meslek mekteplerile takviye 
olunması memleketin muvazenesi noktai nazarın
dan da en büyük ehemmiyeti haiz bulunmaktadır, 
( Çok doğru seslen ) . 

Biz de meslekî tedrisatın tarihi çok yakındır. Diye
biliriz ki inkişaf halindedir. Mevcut Ankara, îzmir, 
Samsun, Adana, Trabzon gibi beş ticaret mek
tebimizin talebesi her sene mütemadiyen tezayüt 
etmektedir. 

Diğer kız ve erkek san'at mektepleri hakkında-
da ayni hükmü verebiliriz. Yalnız meslekî ted
risatın bilhassa Türkiyemiz için hayatî bir ehem
miyeti haiz olduğunu da Heyeti Celilenize tekrar 
arzetmek isterim. 

Darülfünunumuzdan geçen sene ( 332 ) talebe 
mezun olmuştur. Buseneki talebe mevcudu da 
( 2365 ) dir. istiklâl harbinden sonra geçirdiği-
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miz muhtelif Buhranlar nazara alfnırsa darülfü
nunumuzun : talebe miktarının azlığının sebebi 
anlaşılır.- Liselerimizin mezunlarının miktarı art
tıkça ' Darülfünuna devam edenlerin miktarı da 
artacağına şüphe yoktur. Avrupadaki mevcut 
talebemiz de günden güne çoğalmaktadır. Orada 
tahsilini ikmal eyliyen gençlerle orta tahsil ve 
muallim mekteplerimizin tedris kuvvetini takviye 
edeceğiz. 

Şimdiye kjadar Avrupada ( 263 ) talebemiz 
vardır .Yalnıi geçen sene 60 talebe gönderilmiş
tir. : ! ' ". 

Geçen devrelerin en mühim vak'ası malûmu 
Âliniz Türk harflerinin kabulü olmuştur. Büyük 
kurtarıcının İ10 ağustos nutkile Heyeti Celilenizin 
1 teşrinisani 1928 tarihli kanunile kabul edilen 
yeni harfler bu gün artık memleketimizde tama
men yerleşmiştir. 

Yeni harfler hiç Şüphesiz memleket için mede
niyet ve kültür noktasından bir dönüm noktası
dır. 

600 sene dimağının bütün düşüncelerini tama
men kâğıt üzerine koymağa imkân bırakmıyan 
şekillerden kurtulan milletimiz istikbalin medeni
yetine yeni harflerle mücehhez ve kendisine lâyik 
bir şekilde getirmiş bulunmaktadır. Yeni harfle
rin bir çok neticeleri ve bilhassa neşriyat sahasına 
ehemmiyet atfettirmemizi istilzam etmektedir. 

Yeni harfler lisanımızda şayanı şükran tahav-
vüller yâptıj ve yapacaktır. Lisanımız bilhassa 
yeni harflerden sonra daha zengilneşiyor ve tama
men temizleniyor. Bu harflerin kabulü cehalete 
karşı, okumamazlığa ve yazmamazlığa karşı 
mücadele açmâklığımıza da sebep oldu. îki sene
den beri tahsil çağını geçmiş vatandaşlara oku
yup yazmak öğretmekteyiz, önümüzdeki sene 
yapacağımız işlerde bilhassa liselerimizdeki lisan 
meselesini"halletmeğe çalışacağız. 

Liselerde muhtelif senelerde lisan okunduğu 
halde çıkan talebe her halde okuduğu lisanı tama
men anlayanjnyacak bir şekilde şehadetname alı
yordu. • • • • • • " 

Âkçuraoğlu Yusuf B. (İstanbul) — Çok doğ
rudur. 

Maarif Vekili Cemal Hüsnü B. (Devamla) — 
Bu sene getirteceğimiz ve doğrudan doğruya ken
di lisanl,arile konuşan ö ecnebi muallimlerle lisan 
kurslarını takviye edeceğiz. Liseden çıkan talebeyi 
bir ecnebi lisanını behemehal okuyup anlıyacak bir 
hale koyacağz. 

Mevcut Usan muallimlerimizi de buradaki Gazi 
Muallim mektebine topliyarak kendilerinin tedris 
hususunda takip etmeleri lâzımgelen usulleri 
göstereceğiz. Bu sene muallim mektebinden, me
zun olacak gençlerimizi de ecnebi mekteplerine 
yerleştirerek, bir kaç sene içinde lisan mual
limleri olmalarını temin edeceğiz. 
' Bilhassa program meselesi üzerinde ısrar 

edeceğiz." Bir memlekette tahsilin hakikaten 
ehemmiyetli! olması için tahsil ve program vaziye

tinin o memleket iktisadiyatına temamen intibak 
etmesi icap eder. Bir köylü ilk tahsili bitirdiği 
vakit köyünü daha ziyade sevmek ve onu daha 
ziyade ilerletmeği düşünerek terketmemek intiba
ını edinmelidir. Orta tahsili bitirdiği zaman ala
cağı intiba da bulunduğu yeri sevmek ve çalış
tığı şube dahilinde azamî müstahsil olmak ve 
memleketini çok daha fazla müreffeh kılmağa 
sâyetmek intibaı olmalıdır. Bütün bunları telkin 
etmek hep muallimlerimize terettüp eden vazife
lerdir. Muallim, yalnız sınıf içinde değil, sınıf 
haricindeki sözlerile ve ahval ve harekâtile de 
bütün bir neslin talim ve bilhassa terbiyesi 
üzerinde tesir etmeğe kadir adam demektir. Mual
limlerimiz hiç şüphesiz ki, kuvvetli ideallerin 
verdiği büyük aşk ile vazifelerini yapmaktadır
lar. Vazifelerini teshil için vekâlet elindeki bütün 
kuvvetini sarfedecektir. 

Mekteplerde, bilhassa dilimizin tedrisatını da 
takviyeye çalışmak, millî şuurumuzun çok daha 
kuvvetli duyulmasına yardım edeceği için, 
'Türkiyemiz namına hayatî bir mesele halindedir. 

Maarif hayatında ve kısa bir zamanda yapılan 
ve yapılması tasavvur olunan şeyler bundan 
ibarettir. Hiç şüphesiz Büyük Meclisinizin vere
ceği veçheler ile vazifemizi daha isabetle ifaya 
azmedeceğiz. (Alkışlar). 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Vekil Beyefendi 
memlekette irfanın intişarı için çok hararetli söz
ler söylediler. Bu bapta göstermiş oldukları 
faaliyetin hakikaten şükranı mucip bir vaziyette 
olduğunu beyan buyurdular. Fakat, memlektte 
ilim doğuracak ve buyurdukları harsin menbaı 
olacak Darülfünun hakikaten bu gün yetim bir 
vaziyette kalmıştır. ' 

Malûmu Âlinizdirki, Hükümet bütün memu
rini yukardan aşağıya kadar düşündü ve her züm
reyi muayyen miktarda terfih ettiği halde her ne
dense Darülfünun unuduldu. Halbu ki bütün bu 
irfanın menbaı Darülfünundur. Darülfünun 
muallimleri ki bu irfanı doğuracaklardır. Fakat 
bu gün hakikaten aç ve perişan bir haldedirler 

Soruyorum Vekil Beyefendiden; bu aç ve pe
rişan ilim ordusunun zabıtanını düşündüler mi, 
düşünmediler mi 1 düşünmedilerse, neden unuttular ? 
düşündülerse, neden bunları barem kanununun 
içine ithâl etmek için lâzım olan sâyi ibraz bu-
yurmadılar? 

İbrahim B. ( Kocaeli ) — Efendim; çocukları
mızı istikbalin ihtiyacı nahıına yalnız ilmen değil 
ahlâkan da hazırlamak için Vekâletin kabul edil 
miş bir terbiye sistemi var mıdır, varsa şekli ne
dir1? bunu öğrenmek istiyorum. 

Rahmi B. ( Sivas ) — Vekil Beyefendi buy';/. 
dular ki, Cumhuriyet idaresi meşrutiyetten, dev ;; 
sabıktan aldığı bütün idareleri nasıl boş buldu ise, 
Maarif idaresini de öylece boş bulmuştur. 

Vekil Beyefendiden soruyorum ki, bu gü '. 
maarifi idare edenler o meşrutiyet devrinin .-.' 
leridir. O devrin müdürleri, hocalarıdır. 

106 



bu müdürler, bu hocalar Cumhuriyet idaresinin 
maarifini nasıl idare edebiliyorlar? • 

îkinci bir sualim de şudur: Vekil Beyefendi or
ta tedrisat talebe miktarının adedini Cumhuriyet 
devrinde meşrutiyete nazaran üç misline çıkardı
lar. Malûmu Âlinizdir k i ; maarif hususunda ke
miyet ehemmiyeti olmakla beraber en ziyade key
fiyet meselesi düşünülmek lâzım gelir. Aceba 
meşrutiyet devrine nazaran bu keyfiyet Cumhu
riyette daha mı yüksektir, yoksa değil midir?. 

Ragrp B. (Kütahya) — Malûmu Âliniz ev
velki sene idarei hususiye bütçelerinden yüzde 
onu Maarif Vekâleti emrine tefrik edildi. Bun
dan da maksat doğrudan doğruya muhtelif yerlerde 
büyük mektepler açarak iptidaî mektebi muallimi 
yetiştirmekti. Bu parayla Ankarada bir tane ya
pıldı. Fakat bu yapılan mektep iptidaî muallim
leri yetiştirmek üzere değil, verilen vaitlerin ve 
maksatların hilâfına olarak başkası için oldu. 
Bundan sonra yapılacaklar da böyle olursa, asıl 
en büyük ihtiyacımız olan iptidaî muallimleri ne
reden yetişecektir? 

Maarif Vekili Cemal Hüsnü B. (Gümüşane) — 
Efendim; bir memleketin güzide denilen sınıfı
nın ehemmiyeti inkâr edilemez. Bu güzide sınıf 
hakikaten fikren çok yükselmiş bir sınıftır ki 
memleketin gerek irfan ve gerek iktisadî muvaze
nesini tanzim ve teşkil eder. Güzide sınıfları doğ
rudan doğruya Darülfünunlar yetiştirirler. 
Binaenaleyh Darülfünuna Türkiye Cumhuriyeti
nin lâzım gelen ehemmiyeti vermemesine imkân 
mutasavver değildir. Yalnız Darülfünunun ısla
ha muhtaç olduğunu yine muhterem Darülfünun 
heyeti Vekâlete bildirmiştir. Bildirdiği ıslahat pro
jesini ; yüksek bir ilim müessesemize taallûk etmiş 
olduğu için derhal ve kısa bir zamanda neticelen
dirmek istemedik. Yapılacak ıslahatın tam ve kat'î 
olması lâzım geleceğinde şüphe yoktur. Bu da 
tetkika ve zamana muhtaçtır. Bu tetkik neticesine 
kadar Darülfünunumuzun geçen seneki vaziyetine 
dokunulmamasını musip gördük. Heyeti Celilenize 
bütçe münasebetile lâzım gelirse bu hususta ay
rıca maruzatta da bulunurum. Fakat şura
sını tekrar arzedeyim ki, Darülfünunun Cum
huriyet Hükümetinin bilhassa ehemmiyet verdiği 
bir müessesedir. 

İbrahim Bey arkadaşımızın sualine gelince; bu 
gün mekteplerimizde Maarif Vekâletimizin elbette 
tatbik ettiği bir ahlâk ve terbiye sistemi vardır. 
Bu ahlâk ve terbiye sistemi şüphe yok ki dünden 
farklıdır. Bu doğrudan doğruya çocuğun idare
sine, şuuruna ve kendisine verdiğimiz lâyık ah
lâk mefhumlarına mutabık olarak iradesini ser
best surette istimal ile eyiliğe götürmek suretinde 
tarif olunabilir. Muallimlerimiz bu fikirlerle mü
cehhezdirler. Bunun için de Vekâlet, bütün kuv
vetini bu hedef dahilinde muallimlerimizin tam 
bir inzibatla çalışmalarını temine uğraşıyor. Yi
ne bu inzibat içindir ki Heyeti Celilenize mual
limlerin terfi ve tecziye kanunlarile bazı teklifler 

dermeyan ettik. İki encümende müzakeresi bit
miştir. Bütçe Encümeninde müzakeresi bittikten 
sonra tekrar Heyeti Celilenize arzedileeektir. 

Rağıp Bey, Ankara muallim mektebi yüzde on
larla yapıldı, neticesi ne oldu buyurdular ve Anka
radaki orta muallim mektebi «binasından bahsetti
ler. Ankaradaki büyük mektep ilk muallim mektebi 
sınıflarını da ihtiva etmektedir. 

Ancak orta mektepler, bu gün başka mektep
lerde doğrudan doğruya ilk tahsilden maduttur, 
Beş senelik tahsil hiç bir zaman kâfî gelmemekte
dir. Orta tahsil hayatımızda da muallimlere kat'î 
surette ihtiyacımız vardır. Orta mektepler ilk 
mekteplerden sonra üç seneyi teşkil etmektedir. 
Yine ilk tedrisatın tahakkukundan ibarettir. 
Onun için de muallime ihtiyacımız vardır. Bu mek
tep o muallim ihtiyacını temin ederse doğrudan 
doğruya ilk "tahsile muavenet etmiş demektir. Ma
mafih arzettiğim gibi bu binada ilk muallim mek
tebi de vardır. ( ' 

Rahmi Beye gelince: Muhterem arkadaşlar, 
belki bir kelime iltibasından, belki bir cümlenin 
yanlış anlaşılmasından Rahmi Bey öyle bir mese
leye dokunmuşlardır ki ve onu o şekilde göstermiş
lerdir ki sükût ile geçmek katiyen caiz değildir. 
Meşrutiyet Maarifinden bahsederken kemiyetten 
bahsettim, mektepleri söyledim. Onları idare 
eden adamlar bizden başka adamlar mıdır? asıl 
onlar değil midirler ki bu inküâbın her zaman 
yanında ve başında bulunmuşlardır. Muhterem 
muallimlerimiz hakkında böyle bir fikrin zerre
sini bile vekilinizin düşündüğünü bildirmek 
bendenizce en büyük hata olur. Bendenizce o zaman
dan bu zamana kadar geçirdiğimiz hayat müte
rakki midir, mütedenni midir ? Mütemadiyen attığı
mız hatveler ileride midir,geride midir? Eğer bu hat-
veler geride ise Rahmi Beyin sözü doğru olabilir. 
Fakat Heyeti Âliyeniz içinde kim böyle bir iddi
ada bulunabilir? Hiç şüphe yok ki o zamandan 
beri katettiğimiz mesafe her kesin teslim ettiği 
şekilde ileridedir. Bu halde Maarif imiz de elbette ge
ride kalmamıştır. Eskisinden çok daha ileride 
bulunduğunu kat ' î surette teslim etmemiz lâzım 
gelir. .Maruzatım bundan ibarettir. (Alkışlar) . 

Akçuraoğlu Yusuf B. (İstanbul) — Beyler; 
sual soran arkadaşlarımız benim de sözüm arasın
da sual suretinde vazetmek istediğim meselele
rin bir haylisini halletmiş oldular. Çünkü cevabı 
verildi. Onun için sözüm uzun olmıyaeaktır. Ev
velâ .adetim veçhile Maarif Vekili Beyefendiye 
çok teşekkürle başlıyacağım. Bilirsiniz ki bütçe 
müzakerelerinin en faideli bir ciheti de bütçele
rini getiren vekil beylerin yaptıkları ve yapa
cakları işler hakkında malûmat vermeleridir. Bu 
bütün meclislerde eyi ve faideli bir an'anedir. 
Bu an'aneye bizde tatbiki hareket ediyorduk zan
nederim, an'aneyi ihya eden ilk Vekil Bey, mali
yeyi bırakırsam, Maarif Vekilidir. Onun için ' te
şekkür ederim. 

Saniyen Heyeti Vekileye teşekkür etmek istiyo-
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rum. Hakikaten bu sıkışık devirde her tarafta 
tasarruf arzu1 olunurken, Maarif Vekâletinden 
tasarruf yapılmadıktan başka oraya cüz'î bile olsa 
bir miktar zaftımedilmiştir. Bu cihetten Heyeti 
Vekileyi şayanı takdir görürüm. 

Maarif Vekili Beyefendi bize sevinecek bir 
hayli malûmat verdiler. Yapılan mekteplerden, 
mekteplerin ve talebenin artmasından bahsettiler, 
hakikaten sevindik ve bahusus bu münasebetle de
mokrasinin bilgiye istinat ettiğini ve hiç olmazsa 
okur yazar olniayı lüzumlu gösterdiler ki bu pek 
mühim ve çok şayanı dikkat bir noktadır. Demok
rasi demek hepinzin bildiği veçhile halkın kendi 
kendini idare) edebilmesi demektir. Halk eğer 
iptidaî malûmata malik olmazsa en basit vesaiti 
muhabereye malik bulunmazsa kendi kendini idare 
edebilmesi müşkül olur. Binaenaleyh demokrasi 
ile meşgul olan bütün nazariyatçılar bunu yekdiğe
rine muvazi yoldan yürüdüğünü söylerler ki 
birisi talim ve terbiyenin mümkün olduğu kadar 
çok tevsii diğeri de ona muadil samimî bazı teşkilâtı 
siyasiyenin vücuda getirilmesidir. Talim ve ter
biye dediğim Manian bilhassa terbiye sözüne daha 
çok ehemmiyeti vermek istiyorum. Arkadaşları
mızdan ' İbrahim Beyefendi bu meseleyi sual 
halinde sordular. Mekteplerde talimle beraber 
muayyen bir ideal, bir terbiye mebde ve mün-
tahası gösteriliyor mu? buyurdular. Maarif 
Vekili Beyefendi de cevap verdiler. Bendeniz 
bu nazariye cihetinden başka amelî netayiç hak
kında da Maajif Vekili Beyefendinin tabii elinde 
bulunan vesaiti) teftişiye ile elde ettiği malûmattan 
bir az malûmat lütfetmelerini rica edeceğim. 
Acaba iptidai,; orta ve âli mekteplerde bilhassa 
terbiye noktai: naznndan muayyen bir ideal - ki 
feragati nefis, tesanüt ve şahsî menfaatin umu
mun menafiine feda edilmesi, yekdiğerine mua
venet edilmesi, umumî mesail ile meşgul olmağı, 
küçük şahsî menfaati ikinci noktada bırakmağı, 
ki bunlar cemiyetlerin vücut ve hayatı için elzem 
esaslardır. Bu hususta acaba gençlerimizin vaziyeti 
filiyeleri nasıldır? 

Gerek talî |ve gerek yüksek mekteplerde şu 
veya bu idealljer ehemmiyetlidir. Fakat o ideal
lere vasıl olmak için filiyatta hadis olan vakiî 
tecelliler nasıldır? bendeniz de bütün zaıf ve ac
zimle beraber bir mektepte hoca bulunuyorum. 
Şimdi arkadaşlarımın birisinin müdafaa ettiği 
eski bir devre ait devrin tabiî heyeti umumiyesini 
müdafaa etmediler ben de o mekteplerde muallim 
ve hatta müdd^rris bulunmuştum. Bendeniz, ciddî 
bir anket, eyi bir tetkik mahsulü olarak arzetmiyo-
rum. Umumî mjütaleam şöyledir. Geçenlerde bir az 
ideal noksanını) görüyorum. Gençlerimizde bir az 
ferdiyetçiliğin fjazla ileri gittiğini ve bir az maddî 
mesail ile fazja meşgul olduklarını müşahede 
eder gibi oluyorum, kat'î söyliyemiyorum. Eğer 
böyle ise cemiyetimiz için bir tehlike teşkil eder. 
Bu bapta Maarif Vekili Beyden yaptıkları tefti-
şat üzerine müstenit malûmat vermelerini ve bizi 

tatmin buyurmalarını rica ederim. 
Bütçenin bir faslında ecnebi mütehassıslardan 

bahsolunuyor. Bu mütehassıslara 180 bin lira gibi 
bir hayli para konmuştur. Bu ecnebi mütehassıs
larının kısmen lisan tahsili için celbedileceklerini 
Vekil Beyin nutuklarından anlıyorum. Aceba 
daha ne gibi hususlarda ecnebi mütehassıslarından 
istifade edilecek, bilhassa hangi sahalarda isti
fade olunmak isteniyor?. Bu hususta bir az bizi 
tenvir buyururlarsa müteşekkir kalacağım. Sonra 
memaliki eenebiyede okuyan talebelere mahsus 
bir fasıl vardır. Bu da 70 - 80 bin lira gibi bir şey, 
bu ecnebi diyarında okuyan genç vatandaşlarımı
zın kendilerine bu fakir milletin refahlarını 
temin edecek derecede verdiği bu meblağa muka
bil azamî sâyi gösterdiklerini ümit ediyorum. 

Fakat ümit ile iş bitmez. Orada vekâletin 
iki üç müfettişi vardır. Bu müfettiş beylerden 
gelen raporlarda acaba talebenin hakikaten ken
dilerine millet tarafından gösterilen fedakârlık
la mütenasip sây ve faaliyet gösterdikleri temin 
edilmekte midir ? ne gibi netayiç istihsâl ediliyor, 
istihsâl edilen netayiç sarf olunan meblâğ ile mü
tenasip değilse vekâlet tarafından bunlara ne 
gibi bir muamele yapılıyor. Rivayet kabilinden 
soyuyorum, mevsuk diye bir şey iddia olunamaz. 
Dağınık hayatın bunları bir az müsamahakârlığa 
davet ettiğini soyuyorlar, böyle midir? Böyle ise 
bazı milletlerin yaptıkları gibi talebelerin bir 
arada toplanması ve bilhassa pariste yapıldığı 
veçhile talebe evi, yurdu yapılması hususları 
düşünülmüş müdür ve faideli midir, değil midir? 
Bu hususlarda da bizi tenvir buyururlarsa müte
şekkir oluruz. 

Darülfünun müderisleri vaziyetinden ben
denizde bir az canım yakdarak bahsetmek isterdim, 
fakat üstadımız Ağaoğlu Ahmet Bey meseleyi hal-
lettirmişlerdir. Mamafih şu kadarını da ilâve et
mek isterim ki, o yapılacak İslâhattan evvel insan
lar tabii yemek yemek mecburiyetindedirler. 

Islahat tasavvurundan beri bir sene, iki sene 
kadar geçmiştir. O vakit devairin hemen hepsinde 
hatta kendi işimizde bile ihtiyattan dolayı maaş
lar tezyit edilirken orada 70 - 80 lira ile müderris
lerin temini maişet etmeleri iki fakültede ders 
verdikleri halde nihayet 120 lira alabilmeleri mu
vafık mıdır ve bu günkü zamanda kitap almak şöy
le dursun yemek yiyebilmek için, yemeğini yiyip 
dersini doğru dürüst verebilmek için acaba bu para 
kifayet eder mi ? Islahat yapıladursun, fakat ısla
hattan evvel bu adamlarıda aç bırakmamak lâzımdır. 

Meslekî tahsil: Bu mesele cidden çok ehemmi
yetli bir meseledir. Bendeniz hiç olmazsa 10 - 12 
seneden beri meslekî tahsil hakkında bir hayli 
makale görmüştüm ve muallimlerin, müderrislerin 
sözlerini, vekillerin vaitlerini işitmişimdir. Ey-
bak Maarif Vekili Hamdullah Suphi Beyefendinin 
tannan ve lâtif sesi kulağımdadır, bu meslek mek
tepleri yapılmalıdır, yapdıyormuş, binaenaleyh 
şayanı şükrandır. Fakat bendenizi merak ettiren 
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diğer bir mesele vardır. Meslek tahsilinden gayri 
alelade, orta mekteplerde, liselerde yapılan tedri
sat coğrafya, tarih, vatanî malûmat, ahlâk, ikti
sadiyat, içtimaiyat gibi mevzuların tedrisatında 
acaba iktisadî faktör, iktisadî amil ne dereceye 
kadar rol oynuyor. Bendenizin ufak tecrübelerim 
daima göstermiştir ki şimdi saydığım ve tekrar 
ile sizi yormak istemediğim tedrisat sahasında ek
seriyetle bizde romantik faktör amil olmuştur. Ede
biyat, hayalât ve saire. Bu cihetle tedrisatın bu 
şubesinde faktör ekonomi, iktisadî amil müessir 
olmadığı için bir taraftan şimdi bazı veçhei hare
ketlerini tenkit ettiğim gençlikte iktisadî düşünmek 
yoktur. Bir taraftan böyle küçük amelî meseleler
de, çok maddiyatçı kalırlarda diğer taraftan 
umumî cemiyet meselesinde romantik düşünürler. 
Acaba buna mukabil mekteplerimizde bu dedi
ğim iiçtimaî ve manevî ulûm sahasında, bilhassa 
iktisadî amilin mühim, büyük bir amil olduğunu 
tetkik edecek kitaplar ve talim usulleri, talî 
mekteplerimiz muallimlerine telkin ve ita olun
muş mudur? 

Bendeniz Ankara yüksek mekteplerinden 
birinde - tekrar ediyorum, aczimle beraber - hoca 
bulunuyorum. Oraya her sene talebe geliyor 
ve bir iki senedir liseyi ikmal etmiş olan talebe 
geliyor. Bunların diğer dersler hususundaki 
derecei malûmat ve istidat ve hazırlıkları hak
kında bir şey diyemem. Benim dersim tarihtir. 
Her şeyden az ve çok bahsolunur. Son senelerde 
liseyi ikmal edüp gelen talebelerde bilhassa na
zarı dikkatimi celp eden mühim bir nakise var. 
O da, mühim olanlarını arzediyorum, birincisi, 
kat'iyyet noksanıdır. Her şeyi böyle aşağı yukarı 
bilirler, kat ' î bilmezler. Bilhassa hukukçular 
için bu çok zararlı bir şeydir. Şöyle de olur böyle 
de olur değil mutlak ve kat'î, daha doğrusu muay-
yeniyet noksanını müşahede ediyorum. Bu neden 
neş'et ediyor? İzahtan acizim. Yalnız liselerden 
gelen talebede bunu müşahede etmekteyim. 
Sonra bilhassa Türk tarihi hakkındaki malûmat 
daima noksan gelmektedir. Meselâ Türk tarihine 
nisbetle ecnebi tarihlerinden bazılarını, bilhassa 
Fransa tarihini daha eyi bilirler. Osmanlı devresi, 
son devre değil, Umumî Türk tarihi hakkında ki 
malûmatları noksandır. Hatta eğer hüsnü tevec
cühünüzü sui istimal etmiyorsam ufak ve tuhaf bir 
vak'a arzedeyim. Mektebimde sordum, son Buhara 
Hanlarının isimleri nedir? 

Eski bir vakada değildir. 19 uncu asrın son
larına aittir. Rusya ile harp eden adamlardır. 
Talebem içinde bir tane bilen bulunmadı. Halbu
ki 15 inci Luinin Favoritlerin yani müstefreşe-
lerini sordum bir kaç kişi ezbere saydı. Şimdi 
Fransa hakkında bu kadar malûmat varken Türk 
tarihi hakkında bu kadar az olması nazarı dikka
timi celbetti. Vakıa bunu müfettiş beyler görüp 
söyliyeceklerdir. Ama ne ise.. 

Sonra bir mesele hakkında bir az malûmat isti
yorum: O da Dil Encümeni, bir hayli müddetten 

beri çalışmakta olan bu Dil Encümeninden bu güne 
kadar ne gibi netayici filiye istihsal edilmiştir? Bir 
az tenvir edilsek müteşekkir kalırız. Maruzatım bu 
kadardır. Bu sözleri söylemek fırsatını tatlı ve 
beliğ nutuklarile hazırlamış olan Vekil Beyefendi
ye tekrar teşekkür ederek, sözlerimi kesiyorum! 

Ragıp B. (Kütahya) — Vekil Beyefendi bende
nizin sualime cevaben buyurdular ki orada oku
yanlar orta mektep muallimleridir. Fakat ilk 
mektep muallimleri sınıfına dahildirler. Halbuki 
bu % 10 ların Maarif Vekâletine verilmesine dair 
olan kanun çıkarken Merhum Necati Bey açıktan 
ve sarahaten söylemişlerdir ki köy muallimleri yetiş
tireceğiz ve en ziyade muhtaç olduğumuz köy 
mektebi muallimleridir. Vakıa her sınıfı tahsil için 
muallim miktarı noksandır. Fakat ilk ve köy mek
tepleri muallimleri için olan ihtiyaç çok şiddetlidir. 
Binaenaleyh evvelce Maarif Vekâleti tarafından 
Meclise verilen vaitle bu günkü yapılan iş arasın
da çok büyük açıklık*vardır. Orta mektep talcbe-
side ilk mektep talebesinden maduttur. Orada 
okuyan talebe de ilk mektep talebesidir demek, bu 
mekteplerin vücuda getirilmesi için Meclise verilen 
vait ile kabili telif değildir. 

İbrahim B. (İsparta) — Efendim; senelerden 
beri devanı eden mücadelâtımızda bir çok vatan
daşlarımızı gaip ettik, bunların terkettikleri ço
cuklarına melce ve meva olarak bir takım yetim 
mektepleri meydana geldi. Bir vakit Sıhhiye 
Vekâleti tarafından idare edilen bu mektepler 
Maarif Vekâletine devredildi. Günden güne in
kişaf etmesi ve oralarda okuyan talebenin daha 
fazla artması , lâzım gelen bu mekteplerin 
yavaş yavaş sönmek üzere bulunduğunu görüyo
rum. Bunlar hakkında Vekil Beyefendi ne dü
şünüyorlar; lütfen izah buyursunlar. 

Maarif Vekili Cemal Hüsnü Bey (Gümüşhane)— 
Efendim; müsaade buyurursanız evvelâ Rağrp Be
yin suallerine cevap vereyim: % 10 larla burada 
yapılmış olan mektep yine ilk mektep muallimleri 
yetiştirir. Yalnız bina büyük olduğu için iki 
buçuk sene daha fazla okuyacaklar, daha 
kuvvetli ve daha kudretli yetişeceklerdir. Bunlar 
muallim mekteplerinde muallim olacakları gibi ilk 
tedrisat müfettişi de olurlar; ilk mektep muallimi 
de olurlar. Binaenaleyh esasen muallim mektebi
dir ve Maarif Vekâletinin Meclisi Âlinize olan ta
ahhüt esasile hiçde tezat halinde değildir. 

İbrahim Beyin bahsettiği yetim mekteplerine 
gelince: Efendim, yetim mektepleri meselesi haki
katen Türkiye için mühim bir meseledir. Mademki 
muhterem arkadaşım bu meseleye temas ettiler; 
bendeniz de Heyeti Celilenize bu hususta vaziyeti 
olduğu gibi arzedeyim: 

Sıhhiye Vekâleti idaresinden alınıp Maarif Ve
kâleti idaresi altına giren ve % 10 larla idare edi
len yatı mektepleri vardır. İlk tahsilimizin vazi
yetini Heyeti Celilenize arzettim. İlk tahsilinde 
bu kadar muztar vaziyette kalan memleketimizde 
hakikaten lüks olan yatı mektebi yapılamaz ve ya-



pıhrsa hata ojlur. tdarei lıususiyelerin açtığı bir 
nevi yatı mektepleri vardır ki bu'"husus için her 
sene bunlara jsarf ettikleri para (800) bin liradan 
fazladır. Okujtulan çocukların adedi azdır. Burada 
okutulan çocuklar bir daha köylerine dönmemekte
dirler ve mektepten çıktıktan sonra tamamen gay
ri memnun bir sınıf yaratmaktan başka bir işe 
yaramamaktadırlar. Bunun yerine bu paralarla 
köylerde birer ikişer dershaneli mektep açmak, 
memelket için;çok daha faidelidir ve memleketin 
dalı a çok çocuklarım okutur ve cihalet nisbetini 
çok daha indirir. Diğer taraftan da harbi umumi
nin ve istik! âh lıarplerinin" bize bıraktığı aziz ye-' 
timler vardır.; Hükümetin hakikaten bunlarla 
meşgul olması j lâzımdır. Yalnız bımlar için yatı 
mekteplerine ihtiyaç vardır. Bu mektepleri de doğ
rudan doğruya1 Hükümet idare eder ve işte % 10 
larla idare edilen yatı mekteplerindeki çocuklar 
bu şehitlerin tüze biraktıkları emanetlerdir. Onla
ra hakikaten bir baba ve ana şefkatile bu mektep
lerde bakılmaktadır. Bu çocuklar bu mektepleri 
bitirdikten sonra da kendilerinin istidatlarına gö
re muhtelif mekteplere sevkedilirler. Bu en tabiî 
bir şekildir. Harbi umumî ve istiklâl- harplerinin 
bize bırakdıklajrı yetimlerin bir sonu gelecektir ve 
sonu gelince bju yatı mektepleri tabiatiie ortadan 
kalkacak ve ıüemleket hesabına yapılan tasarruf
lar yine ilk mekteplere sarfolunacakt'ır..- Evvelce 
arzettiğim gibi vilâyetlerin açtığı yatı mekteple
rinden bazıları hem memlekette beyhude israfı; 
mucip oluyor hem de yetişen çocukları eyi bir va
tandaş olmaktaki çıkarmaktan başka bir şeye yara
mıyor. 

Muhterem hocamız Akçura Beyin suallerine 
gelince: Buyurdular ki mekteplerde terbiye nok-
tayi nazarından çocuklarımızı muavenete, tesa-
nüde alıştıracak şekilde program var mıdır1? 
içtimaî ahlâk yeren direktifler var mıdır? bunlar 
tatbik edilmiş midir ve müfettişlerin bu hususta
ki raporları nedir? çok teessüf ederim ki ya
nımda lise talimatnamesi mevcut değilidr. Lise 
talimatnamesi elimde olsaydı söyledikleri cümle
nin hemen henien aynini tamamen orada oldu
ğunu gösterebijlirdinı. Muavenet, tesanüt vel
hasıl bir vatandaş vazifelerini öğretmek ve itiya
dı vermek mekteplerimizin en mühim hedefidir. 
Bu itiyatlar içijn mekteplerde her nevi vasıtaya 
müracaat ediliri. Bu ahlâkını mütemadiyen inki
şaf ettirmeye uğraşılır, bunun için lâzım gelen 
teşekküllere ehemmiyet verilir. Bunların in
kişafına çok kıskançlıkla dikkat etmekteyiz. 

Buyurduklarjı maddiyatçılık meselesi, kendileri 
de bilir ki, bu gün yalnız bizim gençlerimizin bir 
kısmına has jbir mesele değildir. Dünyanın 
umumî bir meselesidir. Harbi umumiden sonra 
harbi umumilini bütün sıkıntılarına katlanan 
zümreler bir aiı refah ve rahat yüzü görmedik
lerinden harpten sonra maddî hislere kendilerini 
pek fazla kaptırdılar ve hatta bundan bir iki 
sene evveline kadar bütün dünyada ilim 

neşriyatı bile çok azalmıştır. Bundan iki sene 
evveldir ki bütün memleketlerde tekrar normal ve 
lâzım olan reaksiyon ve neşriyat başladı. Bütün 
gençler maddiyattan ziyade kafalarının medeniyet
lerine kendilerini vermeğe başladılar Ve hakikaten 
memleketimizde de bu vaziyet her halde 
salaha doğru gidecektir. Hiç şüphesiz memleke
tin umumî hayatının mektepler üzerinde de bir 
tesiri vardır. Mekteplerin umumî hayat üzerinde 
tesiri olduğu gibi bunlardan hangisinin daha 
evvel tesire başladığını düşünmek istersek umumî 
hayatın dvha evvel olduğunu teslim etmek'lâzım 
gelecektir. Nihayet mekteplerin yetiştireceği nesil
dir ki istikbalin ahlâkına tesir edecektir. Fakat 
bu günkü neslin ahlâkı bütün mekteplere kadar 
sokulacaktır. Mümkün mertebe bu nüfuzların 
hayırlı olanlarını mektebe sokmak ve diğer 
cihetlerini ıslah etmek ve mekteplerde çalışan 
yeni nesli şuurlu ve hayırlı vatandaşlar gibi olarak, 
kuvvetli şekilde yetiştirmeğe çalışmak Maarif 
Vekâletinizin en esaslı vazifesidir. 
Darülfünun meselesi için maruzatta bulunmuştum. 

Meslek mekteplerine gelince şurasını bida
yet en arzetmek isterim ki ; dünyanın her 
yerinde Maarif Vekâleti doğrudan doğ
ruya ilim yeri değil, daha fazla bir idare ve bir 
teşkilât yeridir. Harhaııgi memleketlerde program
ları mekteplerde takip edilmesi lâzım gelen idealler, 
direktifler daima Maarif Vekâleti yanında büyük 
ilmî heyetler tarafından çizilir ve onun kadrosu 
altına alınır. Maarif Vekâleti de bu çizilmiş' olan 
program ve direktifleri tatbik etmeğe çalışır; yok
sa Maarif Vekâleti ilimle doğrudan doğruya alâka
dar bir müessese değildir. Daha ziyade ilmin çiz
diği hatları mekteplerde ve bilûmum müessese
lerinde tatbik etmekle mükelleftir. 

Meslek mekteplerine gelince, zannediyorum bu
rada arkadaşım benimle beraberdir. Meslek mek
tepleri dünyanın her yerinde memleketin iktisadî 
vaziyetini takip etmiş ve ondan sonra onu müte
essir etmiştir. Bir takım şerait bir araya gelme
den herhangi bir müesseseyi cebren yaratmak 
çok müşkül oluyor. Meslek mektepleri de böyledir. 
Bir meslek mektebi vücuda getirmek için evvelâ 
muallimini bulmak lâzım gelir. Muallimini bul
mak meselesi bir yetiştirme devresi ister. 
Bu yetiştirme devreleri bittikten sonra, 
meslek mektepleri inkişaf devresine girer 
ve Hamdullah Suphi Beyin burada 'Heyeti 
Celilenize bahsetmiş olduğu zaman filvaki mesele
nin bidayeti olmuş, oradan başlamış ve muhterem 
seleflerim tarafından takip edilmiştir ve bu gün 
yine tam inkişaf devresine gelmemiştir. İnkişaf 
devresini tekrar takip edecektir. Ve umumî in
kişaflarını bu.gün burada biten iki mektebimiz, 
ticaret mektebimiz ve kız enstitümüz hakikaten 
tamamen mücehhez bir şekilde gelecek sene kızla
rımızı ve çocuklarımızı ticarete ve sınaata hazır-
lıyacaklardır. 

Diğer meslek mekteplerinde ki ; 9 tane meslek 
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mektebimiz, san'at mekteplerimiz vardır. Maa
rif Vekâleti bunlara yerdim etmektedir. 

ihtisas meselesindeki suallere vereceğim cevabı 
da arzedeceğinı ki orayı da yine getireceğimiz 
mütehassıslar vasıtasile islâh edeceğiz, ve onları 
lâzım gelen şekle ifrağ edeceğiz. 

Muhterem efendiler; bir dil kurulurken, bir 
dil inzibat tahtına girerken, hiç inzibat tahtına 
girmemiş bir dili yeniden tasnif ederken duçar 
olunması tabiî olan müşkülâtı muhterem arkada
şımız elbet benim- kadar takdir ederler. Mühim 
müşkülât karşısındayız ve her hangi bir akade
mi, bu gün gördüğünüz büyük lügatlerini yapan-
diğer memleketlerin akademileri uzun senelerden 
sonra bu müşkülâtları iktiham etmişler ve lügat
lerini ancak bitirebilmişlerdir. Bizim dil en
cümenimizde lügatin ilk kısmını hazırlamıştır. 
Hakikaten mesaileri de takdire şayandır. Türk 
tarihile coğrafyası meselesi hakkında, umumî 
meseleler hakkında maruzatta bulunurken ben
deniz bu meseleye de ehemmiyetle temas etmiş
tim. Muhterem Yusuf Akçura Beyin sözlerinden 
hakikaten bir heyeti ilmiye çok istifade eder. Bu 
heyeti ilmiye bilhassa program meselesinde Yusuf 
Akçura Beyin fikirlerinden mülhem olur. 

Âkçuraoğlu Yusuf B. (İstanbul) — Efendim, 
talim ve terbiye heyeti Maarif Vekâletinin erkânı 
harbiyesi değilmi dir? 

Maarif Vekili Cemal Hüsnü B. (Gümüşane) — 
Efendim, talim ve terbiye heyeti Maarif Vekâ
letinin programlarını tanzim eder. Fakat 
programların esası doğrudan doğruya Darülfü
nundan mülhem bir heyeti ilmiye tarafından 
yapılır ve böyle yapılması lâzımdır. Dünyanın 
her yerinde de bu şekildedir. O da, nihayet ida
renin bir makanizmasıdır. Fakat Türk tarihinin 
programı da yine Muhterem Akçura Bey tarafın
dan yapılmıştır ve onun tatbikına da çalışmakta
yız. Nihayet Heyeti Celilenize de arzettim ve 
hakikaten daha ziyade tekemmül etmesi bizim de 
emelimizdir. Başka maruzatım yoktur. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Memleket da
hilinde kaç dane muallim mektebi vardır, senede 
ne kadar muallim çıkıyor1? 

Kılıçoğlu Hakkı B. (Kocaeli) — Memleket 
dahilinde kaç dane yetim mektebi vardır, yetim 
mekteplerine yalnız yetim çocuklarımı kabul 
ediliyor? bana söylenildiğine göre yalnız yetim 
çocukları değil muktedir ana vebabaların ço
cukları da kabul ediliyormuş. Eğer böyle ise 
hederdir ve israftır, bu hususu da temin etmenizi 
rica ederim. ^ 

Maarif Vekili Cemal Hüsnü B. (Gümüşane) — 
Efendim, köy muallim mekteuleri vakıa iki tane
dir. Yalnız şurasını arzedeyim ki; köylere yalnız 
bu muallim mekteplerinden çıkanları gönderme
yiz. Orta tahsilini görmüş, imtihan vermişleri de 
göndeririz ve doğrudan doğruya ilk muallim 
mekteplerinden çıkan muallimler de köylere gider
ler. Binaenaleh hepsi de köylere gider. Haki

katen böyle muallim mektebi unvanı altında bir 
köy muallim mektebi vardır. Fakat köylere; 
yalnız buradan çıkanlar gitmezler. Her sene diğer 
muallim mekteplerinden çıkan muallimlerden 
de köylere sevkettiğimiz çoktur. Şurasını da ar
zedeyim ki ; bu sene ele vekâlet bilhassa köy mek
teplerine köy maarifine fevkalâde ehemmiyet veri
yor. 

Önümüzdeki sene zarfında 250 köyd'e mektep
ler açacağız. Bunun için lâzım gelen tahsisat ida-
rei hususiye bütçelerine konulmuştur. 

Yetim mekteplerine doğrudan doğruya yetim 
çocuklarının kabul edilmesi lâzım gelir. Eğer mulı-, 
terem arkadaşımın buna mugayir olarak bildiği 
mesele varsa lütfen söylesinler, bendeniz de 
ona göre tahkik eder, meseleyi arzederim. 

Rahmi B. (Sivas) — Arkadaşlar; bendeniz Ve
kil Beyefendiye evvelce iki sual tavcih ettim ve 
intizar ettiğim cevapları da aldım. Zaten o sual
leri sormaklığımda bu cevapları almak içindi. 
Vekil Beyefendi ilk nutuklarında meşrutiyet dev
rinin maarifini, bir sürcü lisanı olsun, ne olursa 
olsun bom boş olarak aldık buyurdular. Tabiî 
ben bunu Vekil Beyefendiden beklemem ve kim
se de beklemez, bunun bir sürcü lisanı olduğu 
muhakkaktır. Fakat bunu o zamanın maarif çile
rine ve o devirden kalan maarif çil ere karşı Ve
kil Beyefendinin kadirşinaslığını göstermif olmak 
için bu suali tevcih ettim. Vekil Beyefendi de 
burada ifadelerini tasrih buyurdular. Bundan 
dolayı teşekkür ederim. 

İkincisi de, bütün nutuklarında Vekil Beye
fendi Cumhuriyet maarifinde mekteplerin gerek 
iptidaî gerek orta tahsilin kıymet itibarile Cum
huriyet devrinden farklı olduğunu söylediler. İste
rim ki; bu cumhuriyet devrinin maarifinin yal
nız keyfiyeten değil kemiyeten de çok yüksek, 
çok müterakki olduğunu vazıhan, pek açık ola
rak söylesinler ki ; yeni devrin maarifçileri de 
teşvik edilmiş olsunlar, teşekkür ederim. Onu da 
izah ettiler. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Efendim; ben
deniz-de Ragıp Beyefendinin söylediklerini arzede-
ceğim. Köy muallim mektepleri için bu, % 10 beş 
sene için alınmış ve münhasıran köy mekteplerine 
muallim yetiştirmek için açılacak mekteplere tahssi 
edilecek idi, şimdi sordum. İki köy muallim mek
tebi varmış, yalnız bunlardan çıkanla iktifa edil
miyor. Diğer muallim mekteplerinden de köylere 
muallim gönderiliyor buyurdular ve gelecek sene 
içinde 250 tane köye mektep açacaklarmış, Tür
kiye dahilinde zannediyorum ki köylerin adedi 40 
binden aşağı değildir. 

Senede 250 köye mektep açılırsa 40 bin böye 
kaç senede mektep açılır! Hesap edilmek lâzımdır. 
MalûmuÂliniz evelce vilâyet merkezlerinde birer mu
allim mektepleri vardı.Bu muallim mektepleri olduk
ça inkişaf etmişti. Bunlardan çıkan muallimler kendi 
vilâyetlerinin ihtiyacını da temin ediyorlardı. Son 
zamanlarda köy mektepleri kanunu mucibince o 
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mektepler kaldırıldı, Türk köylüsünü bir an ev
vel oktumak matlupsa, öyle senede 250 muallimle 
40 bin köy bilmeme kaç senede ih'ya edilebilir? 

Maarif Vekâleti ilk evvel şehirlerde birer mual
lim mektebi tesis etmelidir ve buralardan çıkacak 
muallimler de şehir mekteplerinde hocalık yapmalı 
ondan sonra bunlar köy muallim mekteplerine ye
tiştirilmeli onun için vilâyette yetişen muallimler 
işte vilâyet dahilindeki köylere muallim olarak 
gönderilirse bir an evvel Türk köylüsü okur. Mil
let de artık maariften lâyıkı veçhile istifade et
miş olur, arzettiğim gibi iki köy muallim mekte-
bile, senede 250 köye mektep açmakla bu ihtiyaç 
temin edilmiş olmaz. 

Besim Atalay B. ( Aksaray ) — Arkadaşlar; 
Süleyman Sırrı Bey köy muallim mekteplerinin 
lüzumundan ve her vilâyet merkezinde böyle mek
teplerin açılmasından bahsettiler. Bu görünüşte 
çok güzel ve insanı çegici bir şeydir. Fakat işin 
iç yüzü böyle değildir. Bunları silip süpürmek 
hepsinden daha eyidir. Bilmem Niğde de bir 
muallim mektebi açarız, muallim yok, tek bir ha
rita yok. Ne ile sen bunları çarçabuk yetiştirecek
sin. Bunlar için rahle bul, harita hazırla kitap 
tedarik et. 

Hamdi B. ( Yozgat) — Her halde yetiştire
ceksin . 

Besim Atalây B. ( Aksaray ) — Turp mu bu 
Beyefendi? Evvelâ yetişecek te sonra açılacak, 
dinle sabret bakalım. Ben senin adliyeye ait söz
lerine karışıyor muyum? buda maarife aittir. Mu
allim mektepleri memlekete hayat verecek mek^ 
teplerdir. Fakat bir şartla: nasıl memlekette as
kerlik feyzi, askerlik ruhu, askerlik intizamı, sıra 
ve saygısı, büyük ulu, çok yüce bir pınardan 
kayırıyorsa; ilim, terbiye sistemi de bir kaynak
tan çıkmalıdır. Niğdedeki muallim mektebi ile İs
tanbul muallim mektebi arasında çok fark vardır. 
Oradan yetişecek muallim terbiye itibarile İstan-
buldan yetişecek muallimin ayni olamıyor. Bina
enaleyh harbiye mektepleri tarzında memleketin 
iki yahut üç yerinde çok büyük mektepler yapa
caksın, buna vilâyetlerin de iştirakini temin ede
ceksin, obadan yetişecek muallimler yeknesak bir 
terbiyeyi memleket etfaline aşılıyacaklardır. Yok
sa haritası yok, i rahlesi yok, şah budağın bağı var 
kabilinden mekteplerle iş görülemez. Bunların 
sonu ne oldu, hepsi de kapandı. Hulâsa bu mek
teplerin kapatılması çok doğrudur ve memleket 
evlâdına yeknesak terbiye vermek için büyük mek
tepler açılması esasına doğru gidiyoruz. Her hal
de benim bildiğime göre pek yakında burada da ilk 
muallim mektepleri talebesi yetiştirilecektir ve mem
leketin ortasında bir nur ve irfan menbaı olacak
tır. 

Reis -— Maarif Vekâleti bütçesinin heyeti umu-
miyesi hakkında başka söz istiyen var mı efendim? 
Fasıllara geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

F . 
531 

Beis 
F. 

532 
Beis 

F. 
533 

Beis 
F. 

534 
Beis 

F. 
535 

Beis 
F. 

536 

Beis 
F. 

537 
Beis 

F. 
538 

Beis 
F. 

539 
Beis 

F. 
540 

Beis 
F. 

541 
Beis 

Vekil tahsisatı 
— Kabul edilmiştir. 

Memurlar maaşatı 
— Kabul edilmiştir. 

Merkez mütahdemini ücuratı 
— Kabul edilmiştir. 

Vilâyet ücreti 
— Kabul edilmiştir. 

Muvakkat tazminat 
— Kabul edilmiştir. 

Lira 
4 800 

Lira 
2 890 149 

Lira 
29 268 

Lira 
727 413 

Lira 
48 600 

Mektep müdür ve muavinlerinin 
ücretleri 

— Kabul edilmiştir. 

F. 
542 

Beis 
F. 

543 
Beis 

F. 
544 

Beis 
F. 

545 
Beis 

F. 
546 

Beis 
F. 

547 

Beis 
F. 

548 
Beis 

F. 
549 

Beis 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 
— Kabul edilmiştir. 

Merkez levazımı 
— Kabul edilmiştir. 

Merkez müteferrikası 
— Kabul edilmiştir. 

Vekâlet otomobil masrafı 
— Kabul edilmiştir. 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
— Kabul edilmiştir. 

Vilâyat levazımı 
— Kabul edilmiştir. 

Vilâyat müteferrikası 
— Kabul edilmiştir. 

Masarifi müteııevvia 
— Kabul edilmiştir. 

Harcırah 
— Kabul edilmiştir. 

Resmî telefon masrafı 
— Kabul edilmiştir. 

Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 

— Kabul edilmiştir. 

Masarifi mukannene 
— Kabul edilmiştir. 

Teşvik ve muavenet 
— Kabul edilmiştir. 

Lira 

68 680 

Lira 
3 000 

Lira 
6 750 

Lira 
2 500 

Lira 
3 500 

Lira 
6 000 

Lira 
8 500 

Lira 
3 000 

Lira 
21 300 

Lira 
48 000 

Lira 
1 700 

Lira 

3 000 

Lira 
20Ö 

Lira 
27 500 
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550 
Lira 

Tetkik ve ilmî rehberler, mecmualar 
mükâfatı ve komisyonlar hakkı 

huzuru 5 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
551 Tarih Encümeni masarifi 2 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

552 Eenebî mütehassıs ve muallimler 180 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

553 Beynelmilel kongre, sergi ve müsaba
kalara iştirak ve ilmî tetkik için gön

derileceklerin harcirahı 15 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
554 tik ve orta tedrisat muallimlerile ilk 

tedrisat müfettişleri kursları masarif 
ve harcırah ve ücretleri 20 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

555 Dil heyeti masrafı 40 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
556 Mülkiye, yüksek muallim, orta mual

lim mektepleri güzel san'atlar akade
misi 192 040 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

557 Liseler, orta ve imam,hatip mek 
tepleri 646 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

558 Muallim ve köy muallim mektepleri 
masrafı 878 700 

Reis -— Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

559 Musikî muallim mektebi 35 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
560 Ticaret ve san'at mektepleri 7 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

561 Meslek mektepleri masarifi 1 000 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
562 Müesseseler masarifi 85 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

563 Pravantoryom masarifi 30 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
564 Levazımı tesisiye 175 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 

565 Mektep kütüpanelerine alınacak kitap 
ve mecmua bedelleri ve bunlara ait 

masraf 30 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

P. Lira 
295 000 566 İnşaat ve tamirat 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

567 Ecnebi memleketlere gönderilecek ta
lebenin tahsil ve yol masrafları 450 834 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

568 Ecnebi memleketlerde talebe müfet
tişliği 1 200 

Reis — Kabul edilmiştir. 
• F . Lira 
569 823 numaralı kanun mucibince tap 

edilecek mektep kitapları mütedavil 
sermayesi 72 000 

Reis — K a b u l edilmiştir. 
F . Lira 

570 1087 numaralı kanun mucibince neş
rolunacak ilmî ve meslekî kitap ve 
mecmualar mütedavil sermayesi 40 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

571 Lisan muallimi yetiştirmek için hu
susî mekteplere verilecek talebe üc

reti 5 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
572 Halkı tenvir için seyyar sinama mas

rafı ve millet mekteplerine yardım ve 
Türk kültürünün neşir ve tamimi 28 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

573 Tarihî eserlerin muhafaza masrafı 9 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
574 788 numaralı kanunun tatbiki 

masrafı 13 000 
Reis,— Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
575 Geçen sene düyunu 13 400 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

576 Eski seneler düyunu 16 375 
Reis — Kabul edilmiştir. 
Ç —• Nafıa Vekâleti bütçesi 
Reis — Heyeti Umumiyesi hakkında söz istiyen 

var mı ? Fasıllara geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
581 Vekil tahsisatı 4 800 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

582 Memurlar maaşatı 923 172 
Reis •— Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
583 Merkez ücuratı 42 840 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

584' Vilâyat ücuratı 244 480 
Reis — Kabul edilmiştir. 
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F. Lira 
585 Muvakkat tazminat 18 600 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

5S(Î Mühendis mektebi mezunlarına 1216 
numaralı kanun mucibince verilecek 

avans 6 400 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
587 (1616) numaralı kanun mucibince 

fen mektepleri mezunlarına verile
cek avans 7 400 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

588 Merkez mefruşat ve demirbaşı 8 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . ' Lira 
589 Merkez levazımı 8 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 

590 Merkez müteferrikası 4 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
591 Vekâlet otomobil masrafı 3 500 

Reis —• Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 

592 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 10 000 
Reis — Kabul edilmiştiı\ 

F. 
Vilâyat levazımı 593 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 

594 Vilâyat müteferrikası 
Reis - - Kabul edilmiştir. 

F. 
595 M asar i f i mütene vvia 

Lira 
11 000 

Lira 
4 000 

Lira 
43 950 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . ' Lira 

596 Harcırah 70 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. '. Lira 
597 Resmî telefon masrafı 1 100 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

598 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 1 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
599 Masarifi mukannene 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

G00 Yollar ve büyük köprüler inşaat ve 
müstacel tamirat masrafı 800 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

601 Sular 2 000 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
602 Levazım ve alâtı mütenevvia 39 500 

— Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
603 Kitap ve fennî risaleler bedeli ve telifat 

için verilecek mükâfat 5 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
604 Celp olunacak ecnebi mütehassıslar 

ve tercümanları 80 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
605 Cemiyeti akvam komiserinin tahsisatı 11 000 

Reis —• Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

606 Fennî kongreler ve şirketlerle müzakere 
komisyonu masarifi umuraiyesile 
komisyonlar âza ve memur ve müstah

deminin ücret ve hakkı huzurları 6 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
607 Ecnebi memleketlere gönderilecek 

memurların harcırahı 15 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . ' Lira 
608 Konya ovası sulama idaresi bütçesine 

muavenet 80 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . ' Lira 
609 Yüksek mühendis mektebine 

muavenet 393 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . ' Lira 
610 Van gölü Seyrisefain idaresi için Van 

Vilâyeti hususî idaresine muavenet 58 120 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
611 Limanlar ve demiryolları 27 945 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

612 Nafıa fen mektepleri daimî masrafı 60 000 
Eeis — Kabul edilmiştir. 

F . ' Lira, 
613 Nafıa fen mektepleri tesis masrafı 4 800 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 

614 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 7 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
615 Geçen sene düyunu 84 705 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 

616 Eski seneler düyunu 11 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

I) — îktımt Vekâleti bütçesi 
Reis — İktisat Vekâleti bütçesinin müzakere

sine geçiyoruz. Heyeti umum iyesi hakkında muta-
lea var mı? 

Remzi B. (Sivas) — Efendim; dün muhterem 
Maliye Vekili Beyefendinin beyanatından anla
şıldı ki Hükümet bu sene ihraç edilen hububat, un 
ve halılardan muamele vergisi alınmamak için tek-
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lifte bulunacakmış, ayni zamanda Vekil Beye
fendi ilâve ettiler ki gelecek sene diğer mahsu
lâtımızdan da muamele vergisi alınmamak için-te
dai) ir alınacaktır. Acaba o vakite kadar diğer 
ihracatımız bu gün alınmakta olan muamele ver
gisinden müteessir olmıyaeak mıdır; Hüküme
tin bu gün mühim bir miktar teşkil edoıı muamele 
vergisinden mahrum olması çok mühim bir şey
dir. Bunu tasdik ederim. Yalnız bu alınmakta 
olan muamele vergisi mahsulâtımızın ihracına 
mani oluyorsa zaten o muamele vergisi almmıya-
cak demektir. Çünkü esasen çıkmıyaıı mahsulden 
muamele vergisi alınmaz. Bunun için bendeniz 
üç sene evvel teklif ettiğim bir lâyihamda da zikret
tiğim gibi herhangi bir sebeple, her hangi bir 
mahsulümüz bu muamele vergisi yüzünden müşkü
lâta uğrryacak ve bu da mahallî ticaret odaları ve 
valilerimizin iş'arile anlaşılacak olursa İktisat 
Vekâletince tetkik edildikten sonra o sene Mec
lisi Âlinin vereceği karara binaen Heyeti Vekilenin, 
Hükümetin o seneki eşyadan muamele vergisi 
alınmamasını temin etmesi daha doğru olmaz mı? 
Ta ki bu suretle ihracatımız hiç müteessir olmasın. 

İktisat Vekili Şakir B. ( Edirne ) — Muame
le vergisi bütçemizde 19 milyon liralık bir kıymeti 
ifade eder. Bu 19 milyon liranın üç milyon lirası 
imalâttan alınan muamele vergisidir. Yedi mil
yon lirası ise ihracattan alınmaktadır. Geri kalan 
9milyon liradır ki ithalâttan alınan muamele ver
gilerinden ibaret bulunuyor. Bu kadar mühim 
bir yekûn teşkil eden rakamın bütçeden derhal 
tenzilinin pek kolay olamryacağr şüphesiz ki 
muhterem meb'us tarafından da takdir buyuru-
Iıır. Burada bütçemizin müsaadesine ve imkânı
na tabi kalarak Hükümet peyderpey ve tedricen 
hareket etmeği tercih etmiştir. Bu sene için en-
lüzumlu ve acil addedilen hububata, una, halı ima
linde kullanılan ipliklere ve bahusus pamuk ip
liklerine ait olmak üzere bir lâyiha hazırlanmış 
ve muamele vergisinden istisnayi tazammun eden 
bu lâyiha Meclisi Âliye arzedilmiştir ki bu gün
lerde Meclisi Âli encümenlerinde müzakereye baş
lanılıyor. Bittabi muamele vergisinden mustarip 
olan diğer ihracat eşyası yok değildir. Fakat bun
lar arasında önümüzdeki seneye kadar bütçemizin 
göstereceği müsaade, malî vaziyetimizin vereceği 
neticeler göz önüne alınarak bazıları hakkında 
imkân görebilirsek yeniden teklif at arzetmeği 
nazarı itibare aldık. Bir teklif olmak üzere meb'-
usu muhteremin sert buyurdukları mütalebe, ka
nun dolayısile ayrıca münakaşa olunabilir. Bendeniz 
o cihete şimdiden girmeği lüzumlu addetmiyorum. 

Eemzi B. ( Sivas ) — Bir noktanın tenevvür 
etmesini istiyorum. Demin de arzetmiştim ki ib
ram ve zarureti tasdik ediyorum. Yalnız diyorum 
ki bazı eşyanın ihracatına bu muamele vergisi ma
ni teşkil ediyorsa zaten o mahsul ihraç edilmiye-
cek, o halde bu varidat alınamıyacak demektir. 
Her hangi bir mahsulümüz bundan müteessir 
olacaksa ihracatımız sektedar olmamak için bu,' 

ticaret odaları tarafından valilerin tasvibile İkti
sat Vekâletine arz ve İktisat Vekâleti de bunu tas
dik edecek olursa o sene bu gibi mahsulden mua
mele vergisi almamak daha muvafık olmaz mı? 
bunu arzediyörum. Yalnız bu ihraç edilen eşyadan.... 

Reis — Efendim; kanun henüz müzakereye va-
zalunmamıştır. Kanun müzakere edildiği zaman 
bu mütelea serdedilebilir. 

Besim Atalay B. (Aksaray) — Arkadaşlar; 
sözüme büyük Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin 
''Cumhuriyet, donuk ve durgun bir devrin adı de
ğil, bilâkis her gün yeni bir hayat gösteren, doğu
rucu ve yaratıcı bir hayatın timsalidi,, sözüle 
başlıyorum. 

Hakikaten Cumhuriyet; bize durgun, sönük, 
yeknesak ve donuk bir hayat gösterişi göstermedi. 
Her biri bir asrı öğündürecek kadar kıymetli deği
şiklikler, büyük yükselişler gösterdi. Memleketin 
en ücra yerlerine demiryolları uzanırken, bir ta
raftan memleketin müdafaası içiiı fabrika bacaları 
yükseliyor, bir taraftan memleketin düşünüşü; 
eski asırlara bağlı iken yeni asrın düşünüşlerine 
doğru uydurulmağa çalışılıyor. Fakat, memleket 
bilgi, düşünüş yolunda ilerlerken her halde san 'at 
ve istahsal yolunda da ilerlemek lâzımdır. Bir mem
leketin yaşayışı yükselir, kazancı, istihsali eski 
halde kalırsa o memlekettte büyük bir açıklık, 
büyük bir muvazenesizlik başlar. Her halde yaşa
yışını kazanışına uydurmak lâzımdır. 

Asrî yaşayış mı istiyorsun? asrı düşünüş, asrî 
çalışış, asrî kazanış lâzımdır. Biz ancak asrî ya
şayışı şöyle böyle yapabiliyoruz. Fakat asri ka
zanışı daha adam akıllı tatbik edemiyoruz. Arka
daşlar, asrî yaşıyoruz diyenlerin çoğu millet büt
çesi üzerinden yaşıyorlar. Alın teri dökerek, kan 
dökerek can sarfederek yaşamak bizim için bir 
ideal, bir gaye ve bir dilek olmalıdır. Buna var
mak ve bu yola'girebilmek için evvelâ kazanmak, 
istihsal yolundan yürümek icap ediyor. Bir mem
leketi iktisat itibarile yüceltmek için evvelâ o 
memlekette bir şeyler yaratmak, bir şeyler yap
mak, bir şeyler vücuda getirmek, hulâsa kazan
mak yollarını açmak icap eder. Bizde kazanmanın 
bir çok yolları vardır. Bunun en ehemmiyetli yolu 
şimdilik çiftçiliktir. Sonra davar yetiştirmek, son
ra ticaret, sonra da bütçe 

Ziraat imiz memleketimizde çok iptidaî, çok 
sade ve bundan 800 sene evvel ve belki de 1000 
sene evvel, belki daha eski asırlardan nasıl gö
rülmüşse öylece devam edip gidiyor. Memleke
tin iktisadî sahasında eyi bir hasılat temin ede
bilmek için her halde köylüyü himaye etmek, köy
lünün istihsalini yüceltmek icap eder. Memleketi
mizin ziraatine gelince: 

Buna verilecek yönet; bu, hangi tarafa yöne
tilecektir, hangi tarafa gidecektir. Bu adanı akıllı 
tetkik edilerek ondan sonra hareket edilmelidir. 
Meselâ memleketimizin her tarafına pamuk ekelim, 
pamuk yetiştirebilir bir çok yerler vardır. Tütün 
ekelim, ya hububat ziraatine, yahut afyon 
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ziraatine ehemmiyet verelim. Böyle umu
mî görüşle birden bire memlekette bü
yük ziraatı himaye etmek doğru değildir 
zannediyorun>. Memleketin herhangi kıt'ası, her
hangi bucağı | ne gibi şeyleri yetiştiryorsa onları 
tetkik ederek: evvelâ onları ey i yetiştirmek ve son
ra onları sairfedebilecek pazarları bulmak ve bil
mek lâzımdır. Yetiştirdik, elimizde tütün var, sa
tamadık, soıira neye yarar ? bir çok üzüm yetiştir
dik, satamadiksa sonra neye yarar1? 

Hotanto panıuklarile müsavi bir pamuk yetiş
tirdikten sonra senin ziraatinin ne kıymeti, ne 
ehemmiyeti kalır ? öbür pamukların içine karıştırıl
mak için % l̂e 10 da smıkinden alırlar? Tiftik ye
tiştirdin, satamadın, elinde kaldıktan sonra bu
nun ne kıyıiıeti ve ehemmiyeti olacaktır1? Evvelâ 
yetiştireceğimi şeyin yerini, her halde pazarlarını 
tedarik etmpk, müşterisini daha evvel bulmak 
icap ediyor. jEvvelâ ufak ufak ziraat usulleri mem
leketin muhtelif kıt 'alarmda tatbik edilmeli, mem
leketin bir yerinde afyon, bir yerinde pamuk, bir 
yerinde üzütnve saireyi eyi yetiştirmek lâzım. Eyi 
yetiştirmek |şunun için lâzımdır 'ki: Eyi satabile
lim, kıymetli satabilelim, yoksa gelişi güzel yapıl
mış olan her hangi ziraî tedbirler, her hangi iktisa
dî bir tedbir hiç bir faide vermiyecektir. Size ufak 
bir misâl göstereyim. Bu sene îzmir Vilâyeti nere
den üzendi$e afyon dikmeğe üzenmişler, Manisa-
dan Alaşehire kadar afyon tarlalarile kapalıdır. 
Bu bize ne gösterdi arkadaşlar1? bir yağmur yağdı, 
yıkayıverdi geçti gitti. Bu bize gösterdi ki: afyon 
yayla mahsulüdür, tik bahar yağmurları geçtik
ten sonra frıeydana gelir ve o vakit olur, ondan 
sonra toplanır. İlk bahar yağmurları devam ettiği 
zamanda çimilerek yapılan bir şey, o memlekete ya
ramaz. Tetkiksiz yapılan bir şey halkın elini böğ
ründe bıraktı. Hulâsa memleketimizde ziraî ne 
yapmak istiyorsak bunun için her halde evvelâ 
uzun boylu tetkikat yapmak lâzımdır. 

Biş şeyi daha arzedeyim. Memleketimize bir çok 
traktörler ; girdi, ne oldu netice itibarile? hemen 
hepsi de muattal bir halde kalmıştır. Bu; evvelâ 
tetkikat yapılarak, etraflı düşünülerek ondan sonra 
memleketiıpize girmiş olsaydı her halde bir çok 
hayal düşüklüklerini göz önüne almak icap ederdi 
ve bir çok paramızın dışarıya çıkmalarının önünü 
almış olurduk. Her halde evvelâ ne yapmak isti
yorsak buıjLun için mutlaka etraflı tetkikatta bulun
mak lâzımdır. 

Tütün, üzüm ve incir deyince, diğer mahsulâtı 
ziraiyemiz; akla gelmemek imkânı yoktur. Gerek 
zeytinimizi, zeytinyağlınız gerek tiftiğimiz hulâsa 
ihracat eşyamızın her hangisi olursa olsun, bunla
rın sabit bir numunesi bulunmalı, ticaret ve ziraat 
odaları bunlarla yakından alâkadar olmalı ve o 
numuneleri bütün ticaret âlemine yetiştirmelidir. 
Türk tütünü denince nasıl ki türk tütününün şai
rane bir şöhreti vardır, bütün dünyada bunu neşret-
melidir. Türk halıcılığı dendiği vakitte türk halıcı
lığını nasıl ideal bir hale getirmeğe çalışmalıdır. 

Yoksa, Kırşehir halıcılığı, Kayseri halıcılığı gibi 
adî bir basmadan farkı olmıyan şeyler memleketin, 
senayiini baltalamaktan başka hiç bir şeye yaramaz 
arkadaşlar ... Ben burada iki sene evvel analin bo
yaların memlekete girmesi yasaktır diye bir kanun 
teklif ettiğim zaman gülerek bunu reddettiniz 
arkadaşlar... İran Hükümeti de bunu yapıyor, İran 
Hükümeti bunu, yaptıktan başka orada her doku
nan halı ticaret odalarının nazarı tetkikindende geçi
yor. Buna da kanaat etmiyorlar, gümrükten çıkar
ken ikinci bir tetkik daha yapıyorlar. Biz bunun 
acaba hangi birini yapıyoruz! Hiç birini yapmı
yoruz arkadaşlar. 

İşi sahibine bırakıyoruz, ne olduğu, ne yapıldığı 
belli değil, kadıncağız altmış paraya analin boyası 
alır, tencere içerisinde ipini boyar, halı yapar. 
Fakat; bununla yapılan halı da üç gün solar söner 
gider. 

Uşak halıcılığı şimdiye kadar senede (2) milyon 
lira ihracat yapıyordu. Bu gün ise bu ihracat beşte 
biri nisbetinde azalmıştır. Uşak halıcılığının kendi
sine göre bir nesçi vardır. Türk kızı kendi haya
linden çıkardığı henclesî şekilleri halının üzerine 
aksettirir. Onun üzerinde şen çağlıyanlar görürsün, 
onun üzerinde inliyen kadınların tahaşşütlerini 
okursun, İngiltere bu halıların senede (100), (150) 
bin liralık miktarını çekiyor. Keski memleketimizin 
diğer tarafları da bu kadar halı yetiştirseydi ve bu 
kadar itina ile halılar dokunsaydı. Her halde bu 
gün memleketimize (8), (9) milyon lira varidat ge
tiren halıcılık varidatı o zaman (80) (90) milyon 
liraya varırdı. Uşak halıcılığı memleketin göksünü 
kabartacak kadar yüksektir. Onun üzerinde insanı 
imrendirecek, hayrete düşürecek, ruhu zevklendi
recek remizleri görürsünüz. Bunu görmek isterseniz 
gidip orada tetkik ediniz. Uşak halıcılığı pazar ha
lıcılığı değildir. Sipariş halıcılığıdır. Daha sipariş 
edilir edilmez memlekete parası gelir. Yıllardan beri 
ben söyliyorum. Yunanistana mamul, boyalı iplikler 
çıkarmıyalım, diye kaç defa teklif ettim. Muhterem 
İktisat ve Ticaret Encümeni bumr reddetti. Uşak 
halıcılığına, İsparta halıcılığına büyük bir balta teş
kil eder. Böyle dinlemeden anlamadan reddedilve-
ren kanunlar memleketin iktisadî sinesine daima 
saplanmıştır. 
Tütün meselesine gelince: Her halde tütün ihraca
tımız zannederim eskisi kadar memnuniyete şayan 
bir şekilde devam etmiyor. Almanya (1913) sene
sindeki ithalâtın %(30) zu bizimdir. (1926) sene
sinde ise bu miktar % (23) inmiştir. Şüphesiz bu, 
memleketimizin namına bir zarardır. Bunu Bulgar 
ve Yunanlılardan aldıkları tütünlerle telâfi ediyor
lar. (12) senede Bulgarların tütün satışı (% 16) 
dan (%28) ze çıkmıştır. 

Üzümlerimiz, o ayrı bir tetkik mevzuu olur .Üzüm 
meselesini söylemezden evvel Amerika çubuklarının 
memleketimizde tamimini ve böyle bir kaç çiftli
ğin daha tesisini istemek her vatandaş için bir 
borçtur. 

Anadoluya floksıra denilen bir hastalık düşmüş-
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tür. Sakaryaya kadar gelen bu hastalık yarın \ 
Orta Anadoluya geçecek: Orta Anadolunun öyle 
yerleri vardır ki üzümden başka bir şeyle geçin
mez. Yarın floksıra oraya da sirayet ettiği va
kitte senede 5-6 milyon çubuk yetiştirecek müessese
lerimiz yoktur. Istanbulda çok teşekküre değer 
bir müessesemiz vardır. Kendisine düşen vazife
yi çok eyi yapıyor. Fakat bu kâfi değildir. Ge
çenlerde gazetelerde okuduğumuza göre Bulga-
ristandan yüz binlerce aşılı ve aşısız çubuk it
hâline mecburiyet elvermiştir. Neden bizde bu 
çubuklar yetiştirilmiyor. Eğer vekâletlerin her 
hangi birinde bilmem ne müdüriyeti diye caf caf-
lı masalar, bilmem ne tesisatı icap etseydi bu 
çoktan yapılır giderdi. Fakat iş böyle çubuk ye
tiştirmek çubuk aşılamak olunca ne dense o bir 
az ağır gidiyor. Arkadaşlar, memleketin iktisa
diyatını yükseltmek için ziraate ihtiyaç vardır. 
Bunu yükseltmek mahsulâtı ziraiyeyi istandari-
ze etmek ve mahsulâtı ziraiyeyi yetiştiren elleri hi
maye etmek lâzımdır. Bunlardan sonra istihsâl 
kredisi gelebilir. Memlekette bir Ziraat Ban
kası vardır, Bu banka elinden geldiği 
kadar ufak tefek yardım yapıyor, fakt 
bu yardımlar en ziyade rençberin en kud
retli ve becerikli olanına yapdıyor ve nihayet 
yapılan yardım (30) lirayı geçmiyor. Yardım 
istiyen adam buraya geliyor. Parayı alıncıya 
kadar 3 - 5 gün burada kalıyor. Aldığı paranın 
da bir kısmını burada sarf edip gidiyor. Bu köy
lüye yardım değil. Onu borç altına sokmaktır. 
Hükümetin Ziraat Bankasına büyük yardımlarda 
bulunacağını işitiyoruz. Bu şükranlara şayan bir 
harekettir!. Bunun bir an evvel tahakkuk etme
sini yürekten dileriz. Harbi umumî dünya 
iktisadiyatı üzerinde büyük rahneler açtı, elde 
mevcut istoklar tükendi çalışan kollar azaldı, 
şu hal hayat pahalılığını intaç etti memleketimiz 
bundan çok müteessir oldu. Şüphesiz biz de 
diğer memleketler kadar ve belki onlardan daha 
fazla müstahsil ve sermaye gaybettik. Istoklar 
harcadık, şu halde memleketimizin de onların 
uğradığı buhrana uğraması çok tabiidir. Mem
leket az çok bir buhran geçiriyor ve bu da gayet tabi
îdir. Bu, bize has, bize mahsus olan bir şekil değil bü
tün dünyaya şamil olan bir şekildir. Şurası şayanı 
şükrandır ki memleket halkının sabrı, memleket 
halkının kanaatkârlığı, memleket halikının büyük 
bir kısmının istihsalkâr olması bizde bu rahneyi 
onlar kadar hissettirmiyor zannederim. Hüküme
timizin iktisadiyatımızı yükseltmek için acilen 
yapacağı işlerden biri de istihsal kooperatifleri 
vücuda getirmektir. Biz garp medeniyetini çok 
kere ters taraf nidan yakalarız. Bir istihlâk koo
peratifi yaptık, bize Kaliforniyadan kabak getir
sin, bilmem nereden kurumuş bilmem ne getirsin 
ve bunu da reklam yaparak satsın diye değil. 
Efendiler; kooperatif bu demek değildir ve bu
nunla rekabet temin edilemez. Bakınız bir kere 
rica ederim, Oradan alacağınız herhangi bir şeyi 

başka yerden daha ucuza alabilirsiniz. Bu koo
peratif memlekette bir çok müesseselerin ölümü
ne sebep olmuştur, memlekette yapılacak iş evvelâ 
istihsal kooperatifidir, yapabiliyormusun bir tütün 
kooperatifi, bir üzüm kooperatifi, bir pamuk 
kooperatifi? bize bunlar lâzımdır. Evvelâ istih
sal kooperatifi yap. Bilmem nerenin nesini yiye-
ceklermiş, onlar kendi aralarında bir kooperatif 
yapsınlar. Onun bana ne gereği vardır. Arkadaşlar, 
memlekette iktisadî muvazeninin temini için 
her halde yegâne bir şeye ihtiyaç vardır. O da 
istihsâl seferberliği, herkes" bu uğurda bu istihsâl 
seferberliğinde kendisine düşen vazifeyi yap
malı, erkek ve dişi bu seferberlikte, bir 
nefer gibi çalışmalıdır. Yapılacak olan talimat da 
onun erkânı harbiyesi olacaktır. 3,5 bin, (100) 
bin kişinin doyması ve çalışması bence nakâfi 
bir meseledir. Memleket heyeti umumiyesi 
itibarile aç efendiler; ileri doğru yörüyeceksiniz, 
az yiyeceksiniz, sen rahatından fedakârlık edecek
sin, öteki kumarından vaz geçecek, beriki bil
mem nesini bırakacak, beriki kahvesini terke"de-
cek, fakat her halde bir şey yapacaktır. Takunya 
yapacak, çivi yapacak, üvendire yapacak, 
yapacak oğlu yapacak. Arkadaşlar ancak biz bunu 
yaparsak kurtulmamız imkânı vardır. 

istihsal menbalarımızı düşünürken kömürcür 
lüğümüzü düşünmemek doğru değildir. Kömür
cülüğümüz de diğer istihsalâtımiz gibi çok acı
nacak bir haldedir. (600) bin tondan ibaret olan 
kömür ihtiyacımızın ancak (400) bkı tonunu 
istihsal edebiliyoruz ve mütebaki (200) bin tonunu 
hariçten Ingiltereden ithal ediyoruz. 

Bu günahtır. Görüyorum, işidiyorum. ingiliz 
kok kömürü ne güzel şey efendim diyorlar. Mem
leketin parasını atmağı, harcamağı, dökmeği ki
barlık, incelik mukteziyatı biliyoruz. Hayır 
efendiler; bu gün abaya sarılmalısın kader ve tâli 

'bu neslin efradına yalnız vazife değil fedakârlık 
, ve fedailik veriyor. Büyük rehberin yol göster-
mesile memleket istiklaline kavuşmuş, fakat 

! memleketin iktisadî istiklâlini temin etmek için 
her halde büyük fedakârlıklara, büyük yorul
malara ve didişmelere ihtiyaç vardır. Herkes 

i memleket için çalışmayı borç bilmeli arkadaşlar, 
herkes lükse değil, bir az da kendi şeyine çalış
malıdır. Memleket mahsulâtına, memleket raa-
mulâtına, kötü olsada, fana olsa da ona yardım 
etmeği bir vicdan, bir namus borcu bilmelidir. 

Memleketin istihsal kuvvetini memleketin ik
tisadiyatını düşünürken Istanbulumuzu düşün
memek doğru değildir. Bizim güzel ve nazik Is-
tanbulumuz çok eyi bir san'at şehri olabilir. 
San'at şehri deyince birden bire yüksek, büyük 
sanayi hayatını ümit etmek doğru değildir. Bu 
çok büyük hayalperverlik olur. Aile sanayini 
himaye edersek bu kâfidir. Arkadaşlar; meselâ 
pabuççuluk, saraçlık, sabunculuk, dokumacılık, 
marangozluk, örmecilik, dibağat ve saire 

'belki yüze varan san'atlar vardır ki, 
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Bunlar îstanl^ulda az çok yapılıyor. Bunlar bir az 
himaye edilirse îstanbuldaki Türk nüfusunun 
saadet ve selâjmeti namına çok eyi bir şey yapılmış 
olur ve o güfcel memleketimiz de refaha kavuşur. 

İstanbul çerken aklıma liman şirketi geldi. 
(Handeler) ^Cumhuriyet Gazetesi buna (baş be
lâsı ) diyor. Sşnede kazancı da arkadaşlar (143,000) 
lira temettü, jarzedebiliyor miyim. Hani "yaptığın 
hayır, ürküttüğün kurbağayı değmez,, diye bir darbı 
mesel vardır. [Memleketin iktisadiyatına yaptığı rah
ne milyonlaralbaliğ oluyor. Günden güne istanbul li
manına gelip | giden gemiler azalmıştır. Bütün mü
tehassısların ^nütaleasını yukarıdan aşağıya okuyu
nuz. Cumhuriyet gazetesi bir anket açmıştı. Ne gö
receksiniz? helnen büyük bir kısmı İstanbul Liman 
İnhisarının fenalığından, yolsuzluğundan lüzum
suzluğundan bahsediyorlar. Bu kadar yolsuz bir şe
yi yaşatmak jioğru değildir zannediyorum. Hükü
metin iktisat projesinde neler getireceğini biliyoruz. 

Şüphesiz tecrübeden ve görgüden doğan proje 
çok eyi olacaktır. Buna karşı söz söylemek benim 
için zaittir. F[akat her halde o proje de Maarif Ve
kâleti ile birleşerek, mekteplerde ayrı bir tedris, 
ayrı bir veçhje tayin etmek icap ediyor, bizim en 
büyük israf; edenlerimiz en çok okurlarımızdır. 
Arkadaşlar, !bu dert acıdır, fakat bilelim, itiraf 
edelim köylümüz alelekser kendi istihsalile yaşar. 
O bir çok yerlerde kendi dokuduğunu giyer, kendi 
yaptığım kulljanır; Kendi istihsalini yer. Fakat okur 
yazarlarımız Çoğaldıkça, tahsil yükseldikçe, onun 
tenevvü derejseleri yükseldikçe memleketin israfı
nın derecesi İ]Le artıyor. Şu halde memleket maari
finde, memleket terbiye ve irfanında memleketin 
istihsaline nafi olacak bir sistem ve bir usul tutmak 
icap ediyor, j zannediyorum. Sonra okur yazarları 
memur yapmjamak ta icap eder. Biraz memuriyet 
kapılarını sııja. sıkı kapamalıyız. Mümkün olduğu 
kadar okur pazarları bütçe etrafından uzaklaştır-
malıyız. Böyl^ yapmamız icap ederken biz daha ge
çende bir kadran getirdik. . 18 yaşında olanlar da 
memur namzedi olmalı imiş, yahu bunun hangi tec
rübesinden isjbifade edeceksinde bunu memur yapa
caksın, bu g4n memur istediğiniz kadar dolu, me
muriyet istiyen istiyene, bu gün altmış paralık bir 
memuriyet içjin altmış kişi koşuyor. Bunu katiyen 
menetmeli, memuriyet kapısını kapatmalı, okur ya
zarlar kendi] elile, kendi emeği ile yaşıyacak bir 
hale gelmelidir. Her halde o vakit memlekete daha 
nafi olmuş Olurlar. Sözü uzatmamak için son 
sözümü arzednek istiyorum. O da Muhfterem İsmet 
Paşa Hükûmfetinin gözü önüne yeni bir derdin 
çarelerini buljmak için atacağım çok acıklı bir yara
dır. İsmet Pajşa Hükümeti, iş Hükümeti denilen şu 
büyük Hükümet, hakikaten memleketin hayatı, 
iktisadiyatı, Şan'atı, fikrî yaşayışı namına çalışan, 
çırpınan ve bir çok semereler elde eden bir Hükü
mettir. Fakat! buna rağmen benim şu ufak maruza
tımı dinliyecökler ve çaresini düşünecekler zanne
derim. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki bir belâ memle
ketimizi safıriış ve almış götürmüştür. Kumar be

lâsı! Arkadaşlar bayram tatilinden istifade ederek 
şöyle dolaştım geldim. Dediler ki: kumar köylere 
kadar sirayet etmiştir. Bir iki gün evvel akşam 
gazetesinin sütununda kundura boyacılarının 
alınmış fotoğrafları vardı. Şuradan hergele meyda
nına bakınız (Handeler). Affedersiniz, söndürme 
meydanına bakınız. Hamallar ve köylüler kumar 
oynuyor. Bu aşağı sınıf, köylü sınıfı kumar oynu
yor da öbür sınıf oynamıyor mu? işitiyoruz, evlere 
kadar girmiştir. Memleket çocuklarının vaktini nak-
tini alıp gidiyor. Haylazlığa alıştırıyor, bu, büyük 
bir dert ve belâdır, felâkettir. Muhterem Hüküme
tin muhterem azaları, buna bir çare bulmanızı ve 
şediden tecziye etmenizi memleketin maneviyatı, 
iktisadiyatı namına sizden dileyorum. Sizden dile
niyorum. ( Alkışlar ) 

İktisat Vekili Şakir B. ( Edirne ) — Muhterem 
Besim Atalay Beyefendinin mütaleatını dikkatle 
dinledim. Umumî kısımları hakkında bir şey söy
lemeğe hacet görmiyorum. 

Yalnız, yanlış anlamadımsam, tütünlerimizin 
bozulmakta olduğunu söylediler. Bu ciheti şayanı 
tashih görüyorum. Tütün, memleketimizin birinci 
dereceyi gösteren ihracat maddelerimizden biridir. 
Elli beş milyon lira memlekete bir varidat getiren 
bu istihsalimiz, bozulmuş vaziyette değildir. 

Bazı seneler kuraklık dolayısile az mahsul almı
şızdır Fakat yetmiş milyon ile altmış milyon arasın
daki normal rekolteyi asla aşağıya düşürmüş de
ğildir. Tütünlerimizde evsaf itibarile de düşüklük 
yoktur, bozukluk yoktur. 

Yine burada kömür istihsalâtımızın altı yüz bin 
ton olduğunu ifade buyurdular. 1929 senesindeki 
kömür istihsalâtımız, bir milyon dört yüz bin tona 
baliğ olmuştur. 

Fidanlık ihtiyacatı için kendilcrile hem fikir ola
rak Hükümet te lâzım gelen tedbirlere tevessül 
etmiş bulunuyor. Faslından da anlaşılacaktır ki 
fidanlık tesisatı için tahsisat artırılmıştır. Senevî 
beş, altı milyon fidanı, asma çubuğunu memle
ket dahilinde yetiştirmek için tedbir alınmaktadır. 

Kooperatif teşkilâtına, istihsale büyük ehem
miyet verilmesini ifade buyurdular. Evvelce ka
bul buyurulmuş olan kredi kooperatifleri kanunu 
tatbik edilmektedir. Şimdiye kadar, memnuniyetle 
söyliyebilirim ki, teşekkül eden kredi kooperatif
leri, iki yüz elliyi tecavüz etmiştir. Henüz tatbi
katı pek eski bir devreye gitmeden bu teşekkülle
rin az zamanda çok f aideleri görülmüştür. Bu sene
den itibaren satış ve alım kooperatifleri ile de iş
tigale başlanacaktır. Kooperatifçiliğin gerek tek-
niki gerek hesap ve murakabesi noktai nazarından 
hazırlık yapılacaktır. Bu cümleden olmak üzere 
ticaret mektebinde bir kooperatifçilik şubesi tesisi 
çlc mukarrerdir. Kredi ihtiyacatı kendilerinin ifa
de buyurdukları gibi memleketin her tarafında en 
çok his ve ifade olunan ihtiyaçlarımızdandır. 

Bunu nazarı itibare alarak Başvekil Paşa Haz
retlerinin beyanatlarında da ifade buyurdukları 
gibi Ziraat Bankası sermayesinin yüz milyon lira-
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ya iblâğına ve bu seneden itibaren Ziraat Banka
sına zürraa ikrazatta bulunmak üzere mühimce 
bir meblâğ bulmağı temin etmeğe çalışacağız. Bu
nun mütemmimi olmak üzere zürraa yapılacak ikra-
zatın en basit bir şekilde fakat banka hukukunu 
siyanet edecek derecede yaplıması için de ayrıca 
maruzatta bulunmak üzere bir kanun lâyihası ha
zırlanmaktadır. 

Beyanatları arasında istanbul Liman Şirketin
den bahis buyurdular. 

Memlektimizde liman şirketleri, bir kanunu 
olmak üzere dört yerde ençnzop z seaba njoo 
mahsusla teşkil edildi. Trabzon, İstanbul, İzmir 
ve Mersinde olmak üzere dört yerde imtiyazlı li
man şirketleri tesis edilmiştir. Derdin büyüğü li
man şirketlerinin eyi çalışmamasından, yolsuzluğun
dan tevellüt ediyor delmek ve bunu böyle tasvir 
etmek hakikate tevafuk etmez. En büyük dert ve 
müşkülât, memleketimizde tam manasile bir liman 
olmamasıdır. İstanbul da dahil olmak üzeredir - ki 
memleketimizde liman tesisatına malik addettiğimiz 
yegâne limanımızdır. Asrî tesisata malik bir li
manımız yoktur diyebiliriz. Liman meselesi ile 
ciddî bir surette meşgulüz. Fakat bu, bir günün 
beş günün işi değildir. 

Çok paraya, esaslı bir hazırlığa ve tetkikata 
tevakkuf eden bir meseledir. önümüzdeki se
neler zarfında Meclisi Âliye daha müsbet maru
zatta bulunmak imkânını elde edeceğimizi ümit 
ederim. Liman şirketlerinin, imtiyazlı olmaları 
hasebile doğrudan doğruya vekâletle alâkalan 
olmamakla beraber yalnız tarife noktasından 
murakabemize tabidir. Yalnız şunu söylemek 
mümkündür ki, Istanbulda bir ton eşyanın va
purdan karaya çıkarılması için on dört lira mas
raf edildiği halde bunun ancak iki lirası liman 
şirketine aittir. Bunun haricinde on iki lira 
gibi fuzulî bir masraf daha vardır ki, müte
ferrik yerlerden vaki olmaktadır. Hammaliyesi 
dört liradır, rıhtım parası iki liradır, teferrua
tını arzetmiyorum, yekûnu on dört liraya bal i 
olmaktadır. Bendenizce hakikat bu on dört lirayı 
düşünmektir. On dört lirayı iki liraya indirdi
ğimiz zamandır ki liman hidematı ithalât işleri
mizin, ihracatımızın, ve transit muamelelerinin 
talep ettiği dereceyi bulmuş olur. 

Besim Atalay Beyefendi beyanatlarında bir de 
bilgi kıymetine işaret buyurdular. 

Yine bilgi faslında müşahede buyuru! acak ki 
bu sene en çok ehemmiyet verilen hizmetlerden 
birisi de bilgiyi ve görgüyü tamime çalışmak 
vadisinde: olmuştur. Enstitüler, lâbratuarlar, 
mektepler, kurslar ve seyyar öğreticilerle, sergi 
ve neşriyatla muhtelif yollardan, muhtelif mües-
sesat ve vasıtalardan istifade edilerek ziraat, sa
nayi, ticaret bilgilerinin memlekette tamimine 
bilhassa ehemmiyet atfedilmiştir. Umumî maarif 
seviyemizle yakından irtibatı olduğuna şüphe 
olmıyan iktisadî bilgiler arasında ihtisasa da 
icap eden mevki ayrılmıştır. Yine bütçede man-

j zuru Âlileridir ki yerli ve ecnebi mütehassıslardan 
istifade için büyük bir hisse ifraz edildiği gibi 
ayrıca dahilde ve hariçte mütehassıs yetiştirmesini 
temin edecek müesseselere ve tedabire tevessül 
olunmuştur. 

Besim Atalay Beyin ifadelerinde zaptedebildi-
ğim bu noktalardır. Bunlardan başka umumî 
mahiyette çok faideli mütaleaları olmuştur. Onları 
tekrara hacet görmüyorum. Hepimiz kendisinin 
temenniyatına iştirak ederiz. 

Kâmil B. (îzmir) — Efendim; memleketin 
bazı taraflarında ezcümle şarkta çekirge' zuhur et
tiği söyleniyor. Hangi vilâyetlerdir ve bu hadise 
doğru mudur? Eğer doğru ise ne yolda tedabir 
alınmıştır. Lütfen bunu izah buyurmanızı riea 
ederim. 

îktışat Vekili Şakir B. (Edime) — Cenup vilâ
yetlerimizde çekirge istilâsı vaki olduğu doğrudur. 
Bu istilâ bir buçuk ay evvel başlamıştır. Bu gün 
Hakkâri, Vanın bir kısmı Muş, Malatya, Elâziz, 
Maraş, Cebelibereket vilâyetlerile bunların cenu
bundaki vilâyetler çekirge istilâsına mruz kalmış
tır. Saha çok geniştir. Gelen çekirge Sudan çe-
kirgesidir. öteden beri memleketimizde görülen Fas 
çekirgelerile daimî mücadelemiz mevcut idi. Son 
Sudan çekirgesi istilâsına karşı da derhal mücadele 
tedabirine kuvvet verildi. Bu cümleden olmak 
üzere çekirge kanununun vasi mikyasta tatbikına 
teşebbüs edildi. 
ve kendilerinden hizmet ümit edilen vekâlet me
murlarının bir çoğu mücadele mahalline gön
derildi. Vesait noksanı tamamlanmıştır. Gelen 
çekirgeler uçkun halinde ve asıl iştihalı devreyi 
geçirerek memleketimize girmişlerdir. Bu yüz
den şimdiye kadar büyük zarar kaydedilmemiş
tir. Bundan sonra yumurta bırakmak ve sür-
felere karşı harekete geçmek devresi geliyor ki 
asıl mücadelemiz bu devrede müessir olacaktır. 
Uçkun halinde gelen çekirgelere karşı maale
sef mücadele vesaitine malik değiliz. Sudan çe
kirgeleri umumî bir istilâ manzarası göstermek
le beraber bir kaç sene evvelki diğer istilâlarını 
nazarı itibare alırsak görürüz ki o kadar korku
lacak mahiyette değildir. Bundan bir kaç sene 
evvel Erzincana kadar gelmiş, son baharda ce-
nube doğru hicret etmiş ve memleket zararların
dan kurtulmuştur. Bu sene de gerek mücadele
mizi teşdit ederek, gerek şimdiye kadar geçirdiği 
devre bakarak büyük bir zarar olmıyacağmı tah
min etmekteyiz. 

Besim Atalay B. (Aksaray) — Maruzatım 
zannederim yanlış anlaşılmıştır. Tütünlerimiz 
bozulmuştur demedim. İhracatı azalmıştır dedim 
ve bunu İstanbul ticaret odasının geçen seneki 
mecmuasından çıkardım, yoksa cinsi bozulmuş
tur demedim. Kömür istihsalimizin miktarını da 
yine o mecmuadan, Millet Meclisi kütüphanesinde 

I bulunan nüshasından aldım yanlışlık bana 
değil oraya aittir. 

I Tahsin B. (Aydın) — Arkadaşlar, bayram mü-
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îiâsebetüe dairei intihabiyeme kadar gittim; 30 
senedenberi bulunmakta olduğum Denizli, - Aay-
dın havalisinjde afyon ekildiğini görmemiştim. 
Bu defa Balıkes.irden Denizliye kadar her yere 
afyon ekildiğini gördüm. Sebebini sordum. Mah
sulât para etjniyor. Ekser kazalarda tecrübe ettik 
nefis tütün çıkarmıyoruz. Afyonun tohumu hiç 
olmazsa masrafa takabül ediyor. Afyon yükte 
hafif pahada | ağır olması dolayısile şimendifer 
nakliyesine vereceğimiz ücretten kurtulıyoruz. 
Bunun için ekiyoruz dediler. Geçen seneye kadar 
Aydın havalisinde arpanın dolusu - ki on on 
buçuk kıyyedir-110 kuruşa 100 kuruşa 90 kuruşa; 
mısır dansı 1]60 kuruşa satılırdı. Bu defa baktım ki 
okkasını 2 kuruşa satıyorlarda kimse almıyor. 
Denizli ve havalisinde yeni mahsul yetiştiğin
den ve herke$ satmak istediği halde kimsenin 
almamasından dolayı mahsul dolu. Arpanın 
dolusu 6 kuruşa satılmağa başlamıştır. Şimen
difer kumpanyası beher okkasına 3,5 kuruş navlun 
alıyor. Mısır dansını îzmire göndermek lâzımgelse 
darıyı verdikten sonra üstelik altmış parada 
vermek lâzım1. Köylü ziraat ve istihasalde bulun
mak istiyor. Hükümetin vasayasına ittiba ediyor. 
Malûmu Âliniz ortada bir para buhranı var, her 
kes sıkıntıdaki şikâyet ediyor. Halbuki görülüyor-
ki îstanbul j gazetelerinden bazılarında Yuna-
nistana (15Ö) çuval buğday ihracat yapılmıştır. 

150 çuval buğday gitmiştir diye bunun bir mu
vaffakiyet gibi kaydetmek felâketine düşüyoruz. 
Türkiye gibi bir memleketten Yunanistana bir haf
tada 150 çuval buğday sevkedilmiş ve bunu gazete
lerde büyük jbir muvaffakiyet diye kaydediyorlar. 
Halbuki görülüyor, harbi umumiden beri es'ar dev 
adımlarile ilejrliyof, yükseliyor; yükseliyor ve Hü
kümet bin tüjrlü kavanin ve vesaitle bunu tenzil 
etmek imkânıjnı bulamıyordu. Çünkü, o kendi kava-
nini iktısadijfesine, kavanini tabiiyesine tabi olup 
gidiyordu. H^ırbi umumî bittiğinden beri her kes 
hali tabiiyeye rüeu ediyor, istihsalât çoğalıyor, her 
memleket harbi umumiden aldığı tecrübeler üzerine 
ve ondan aldtrğı derslerden ibret alarak istihlâkini 
kendi istihsalle temine çalışıyor. Meselâ; İngilte-
rede kendilerine lâzım olan şeyi kendileri yetiştir
meğe çalışıyorlar, keza Fransa, İtalya - gazetelerde 
okuruz - kendi hububatlarını kendileri yetiştirmeğe 
uğraşıyorlar, hatta bunun içindir ki, Amerika Hü
kümeti kendi; malını satamadı ve yakmağa mecbur 
oldu. 

Şu halde, mekülât için lâzım olan mevat her 
memlekette h^sıl oluyor, ve bunun içindir ki, f iyat-
lar da düşüyor. Madamki piyasa düşüyor, onların 
piyasasına, djünya piyasasına uymak, tabi olmak 
lâzımdır ve ıjıadam ki, memleketimize para girme 
sini istiyoruz,; böyle yapmalıdır. Hiç olmazsa şimen 
dif eri erimiz ki - ecnebilerin elinden bunları kurtar 
mak külfet in^ ihtiyar ettik - mahsulâtımızın kıy
metini piyasalya uydurupta elden çıkarmak için 
onların tarifelerinden tenzilât yapmak iktiza 
etmezmi ? 

Sonra bizim başımızda, Aydın, Denizli Vilâyet
lerinin başında Istanbulun başındaki tahmil ve tah
liye şirketleri gibi bir şimendifer belâsı vardır. 

Malûmu Âliniz, bu şimedifer Abdülâziz zama
nında Türkiyede en evvel yapılan şimendifer hattı 
olduğu için en fena ve en cahilane şeraitle yapıl
mıştır. İstediği gibi tarifeler vazediyor. Rençber 
Çıkardığı mahsulün masarifi istihsaliyesini ancak 
çıkarsın ve ölmiyecek kadarını kendisine ayırsın; 
üst tarafı şirkete kalsın. İşte navlun, tarife hep bu 
esas üzerine gidiyor. Fakat bunun bir kolayı var
dır. Denizli, Aydın, ve İzmir Demiryolu üzerinde 
bir Kuş adası vardır. Burası Aydına nisbeten yarı 
yolda demektir. Eğer bu adaya bir şose yolu yapı
lacak olursa ki - Erkânı Harbiye kısmen yapılma
sını temin etmiştir - bu kısımdan itibaren adaya ka
dar temdit edilse ve oraya da bir liman yapılsa 
bütün hububat, meyan kökü ve sair buna mümasil 
mahsulâtın o tarikle çıkması mümkün ve kolay olur 
ve bu kamyonlarla nakliyat hakikaten şimendifere 
rekabet eder. Bu gün koruyoruz ki Samsun, Amas
ya hattına kamyonlar rekabet edebiliyor. Şu halde, 
bir defa yarı yolu Kuş adası tarikile kazanılıyor. 
Şimendifer idaresi de bu rekabet karşısında tabiî 
fiyatlarını indirmeğe mecbur olur ve bu hakikaten 
Aydın ve Denizli Vilâyetleri için bir bahtiyarlıktır. 
Hükümetimizden temenni ederim, buna ehemmiyet 
verilsin. 

Sonra yakın senelere kadar Aydın ve ödemiş 
havalisinde incir mahsulül25 bin, 130 bin 140 bin 
deve yükü yetişmiyordu. Bu gün 400 bin deveyi 
geçmiştir. Malûmu Âliniz, bunların muayyen müş
terileri vardır; bu gün görüliyor ki, Avrupa nefis 
mal istiyor, tütünlerdede böyledir, tütün ektiler 
fakat nefis tütün çıkaramadıkları için muvaffak 
olamadılar, vaz geçtiler, incire gelince: bu sene bir 
çok incirlerimizi Amerika iade etti, beri taraftan 
eyi ve nefis incirlerin kilosunu 180 kuruşa kadar 
aldı. Maruf firmaları buldu, bana nefis incir bulu
nuz size istediğiniz kadar para dedi. Bu firmalar
da ucuz ucuz incir alarak içinden en nefis olanla
rını yüzde beş nisbetinde ayırarak 180 kuruşa sattı. 
Demek ki nefis, eyi ve temiz mahsul olursa daima 
müşteri vardır. Bu hususta Hükümet bir tedbir 
alsa daha muvafık olur zannederim. Tetkikat ya
pılsın nefis mal yetiştirmeğe müsait yerlere mü
saade etsin, fakat her yerin malı tabiî nefis olmaz. 
Böyle yerlerde de müsaade vermemek muvafık 
olacaktır. Çünkü böyle fena olursa sonunda sata-
mıyacağız ve ağaçları kesmeğe başlıyacağız. 

Sonra efendim liman meselesi: İstanbul Li
man Şirketi hakikaten bir belâdır. Bendeniz ge
çenlerde bir ticarethane ile görüştüm, kendisi 
Marsilya kiremidi ve tuğlası ve künk satıyor. Bu 
adam anlatıyor, ben Marsilyadan 300 Marsilya 
künkü getirdim. Bunun 150 si gözümün önünde 
mavnalara bindirilirken kırıldı, kendilerine bıra
kınız, bari ben kendi elimle çıkarayımda kırılma
sın dedim, sen karışma; bu bize ait bir iştir de
diler. Bu üç yüz kiremidin 150 si kırılırsa ben 
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geri kalan kısmına bu 150 nin masrafını ne suretle 
zammedebilirim ki diğerlerini elimden çıkarayım. 
Biz batacağız, fakat bu ticareti kim yapacak ? 

Beyefendiler; bu liman şirketi tesis edilirken 
bize neler vadettilerdi; istanbul ticareti şöyle ihya 
olacaktır, böyle düzelecektir. Tahmil ve tahliye 
masrafı yarı yarıya inecektir, dediler ve yuttur
dular. (Handeler) Netice ne oldu efendiler 1 vapur
lar îstanbuldan su ve kömür almağı bile terkedi-
yorlar. Bir taraftan da mavnacılık battı, mahvol
du, o mavnacılar ki; mücadelei milliyede bize 
ettikleri hizmetleri tarihe altın kalem ile yazmak 
sezadır. 

İngilizler, Fransızlar, Yunanlılar torpitolarile, 
dinamitİerile ve bütün muhtelif vesaitile batıra, ba-
tıra tüketemediler. Yarısını batırdılar, kırdılar 
fakat yarısı kurtuldu. Lâkin yaptığımız kanunla 
onları biz mahvettik, o mavnacılar ki; senelerden 
beri, asırlardan beri Anadoludaki evlâtlarını ora
dan aldıkları para ile geçindiriyorlardı. Onları 
da mahvettik, istanbul ticaretini de mahvettik. 

işitiyoruz, istiyorlar ki haliçte köprüyü kaldır
sınlar, havaî bilmem ne köprüsü yapsınlar. Bir 
kere gelen vapurları azalttıktan, ticareti öldür
dükten sonra köprüyü kaldırmak 

Efendim; bunlar ağlanacak şeylerdir. Bunun 
için - Hükümetin nazarı dikkatini celbederim. 

Reis — Fasıllara geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
' F . Lira 
621 Vkil tahsisatı 4 800 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

622 Memurlar maaşatı 2 197 176 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
623 Merkez ücuratı 173 380 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

624 Vilâyat müstahdemini ücuratı 814 920 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
62f Muvakkat tazminat 38 688 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

626 Temsil tahsisat ve akçe farkı 50 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
627 Vekâlete merbut âli mektep mezun

larına kanunu mucibince verilecek 
avans 5 600 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

628 Geceleri vazife ifa ettirilen liman me
murlarına talimat mucibince verilecek 

ücurat 4 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
629 Merkez mefruşat ve demirbaşı 8 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
630 Merkez levazımı 12 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

631 Merkez müteferrikası 4 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
632 Vekâlet otomobil masrafı 9 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

633 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 20 000 ' 
F. Lira 
Reis — Kabul edilmiştir. -. 

F . • Lira 
634 Vilâyat levazımı 29 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

635 Vilâyat müteferrikası 14 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
636 Liman idareleri vesaiti nakliye 

masrafı 16 120 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
637 ' Masarifi mütenevvia 138 850 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . ' Lira 

638 Harcırah 177 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
639 Resmî telefon masrafı 4 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

640 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 6 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

641 Masarifi mukannene 7 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . • ' Lira 
642 Mümessillikler masarifi 30 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

643 Teşvikler ve mükâfatlar 58 000 
İbrahim B. (Kocaeli) — Efendim, mtikeyyefat 

sırasına dahil olan afyon müstahsalâtmın tahdidi 
ve tababete kâfi bir derecede yetiştirilmesi hak
kındaki Cemiyeti Akvam mukarreratından vekâ
let haberdar mıdır, haberdarsa memlekettteki 
afyon istihsalâtına ona göre istikamet verebil
mek üzere ziraat odaları ikaz edilmiş midir? Bu
nu öğrenmek istiyorum. 

İktisat Vekili Şakir B. (Edirne) — Cemiyeti 
Akvamın uyuşturucu maddeler ve bu münasebetle 
afyon hakkındaki faaliyetinden haberdarız, he
nüz bu mukaveleye iştirak etmeği tahtı karara 
almadık, iktisadî tesiratını yakından tetkik ve 
mütalea ettikten sonra bu hususta bir karar alma
ğı ihtiyata daha muvafık gördük, maamafih tat
biki halinde memlekette yapacağı tesiri görmek 
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üzere kendiliğimizden ayni tedabirin memlekette 
tatbikini şimdiden derpiş ediyoruz, iştirak etmek
sizin tatbikınjdan alacağımız neticeyi görmek isti
yoruz. 

Reis — Bajşka mütalea yoktur. (643) üncü 
fasıl kabul edilmiştir. Diğerlerine geçiyoruz. 

F. Lira 
644 Sergiler ve numuneler teşhiri 40 000 

Akçuraoğlu Yusuf B. (İstanbul) — Efendim; 
kemali memnuniyetle görüyoruz ki gerek memle
ketimiz dahilinde ve gerek hariçte gösterilmek 
üzere sergiler; açılıyor. Geçenlerde Ankarada 
açılan sergide çok faideli şeyler teşhir edilmiş 
olmakla beraber, bendenizde hasıl olan intiba 
şudur ki; teşhir olunan mevat ekseriyetle lüks, 
çerez eşyadır. Asıl millî, sağlam «şya biraz azdır. 
Zannediyorum ki memleketimizin mahsulâtı eyi 
bir ifade ile jgösterilmiyor. Acaba yalnız bu gibi 
eşyanın teşhir edilmesi mi muvafıktır, yoksa 
memleketin {mahsulâtını bilhassa mamulâtını 
tamamile gösterebilmek için serginin daha 
mütenevvi olıjııası mı muvafıktır? meselâ deriden 
yapılan eşyayla bendeniz biraz dikkatle baktım, 
ekserisi yüksök bütçelerin satın alabilecği şeyler
di. Halbuki memleketimiz daha ziyade harcı 
alem şeylerden müstefit olabilir. Onun için bun
dan böyle yapılacak meşherler, ihtiyacatımıza daha 
ziyade uygun ve mahsulâtımızın nisbetini ifade 
eden şekilde olmalıdır. 

İktisat Vdkili Şakir B. (Edirne) — Ankarada 
Millî İktisat Ve Tasarruf Cemiyetinin teşebbüsü 
üzerine açılmjış olan serginin muvaffak olduğu 
kanaatindeyiz. Filvaki sergi müddeti az olduğu 
için memleketimizin her tarafındaki mamulâtı 
tamamen tedarik ve teşhir etmek imkânı bulun
mamıştır. Yusuf Beyefendinin temenniyatına 
şüphesiz hep {iştirak ederiz. Sergilerin, görgüyü 
arttırması, gerek müstehl ik ve gerek müstahsil 
için yapacağa hizmeti kolaylaştırması itibarile 
memleketimizde yetişen bütün mahsulât ve mamu-
lâtımızı bir aıjada eyi bir tasnif altında daima istifa
deye arzetmcgi esas itibarile vekâlet de derpiş et
mektedir. 

Bu senekii sergi tahsisatını bir miktar arttırmak
taki noktai nazar da bu olmuştur. Sergi işlerile, 
vekâlette şimdiye kadar daimî bir meşguliyet mev
cut değildi. jBu seneden itibaren sergi işlerini da
ha teknik bir! idare altında yapmak için bir çok 
tedbirler aldıjk, kadromuza da buna ait bir memur, 
bir mütehassis ilâve ediyoruz. Bundan sonra ümit 
ediyorum ki gerek dahildeki sergilerin tesisi, gerek 
hariçte açılaıi beynelmilel sergilere daha eyi şerait 
altında iştirajk etmek hususunda Yusuf Beyefendi
nin temennilerine muvafık bir netice temin etmiş 
olacağız. 

Reis —- Başka mütalea var mı efendim? Fasıl-
kabul edilmiştir. 

F. Lira 
645 (Telifat, neşriyat, propaganda) 50 000 

Akçuraoğlu Yusuf B. (İstanbul) — Bu fasıl 

çok faideli bir fasıldır zannederim ve zannederim 
ki miktarı biraz artırılmıştır, yalnız meşhuda-
tıma göre maruzatta bulunyorum. Ekserisi pro
paganda eserleri bendenize; mütevassıttan daha 
yüksek derecede malûmatı haiz adamlara terkedil
miş olarak gibi geliyor. Halbuki propagandanın 
en ziyade neşredilmesi lâzım gelen muhit zannedi
yorum ki; daha aşağı seviyeyi irfanda bulunan mu
hittir. Filim tahsisatı çok eyi vazedilmiştir. Tabii
dir ki bu filimler bilhassa ziraat, ticaret, sanayi 
hasılı terbiyevî mahiyette olacaktır. 

Bu kitapların şekli daha ziyade resimli ve eğlen
celidir. Bunlar küçük kitaplar olur. yazısı kalın ve 
lisanı da çok sade ve tesiri çok olur. 

Fakat zannederim ki propagandanın, bizim se-
viyyei irfanımızda memleketler için en eyi usulü, 
köylere kadar gidebilen ve oradaki köy yurtlarında, 
kahvelerde neşrü fikir edebilecek memur, muallim 
ve sairenin bulunabilmesile kabil olur. Diğer te
mennimi Vekil Beyefendi kabul buyurdukları gibi 
bu suretle bir teşkilât yapmağı da kabul buyura
caklarını ümit etmekteyim. 

Sonra mesmuatıma göre bizim yayla köyleri
miz kış mevsiminde ekseriyetle işsiz kalırlar. - Hep
si değilse bile - yazın işleri çoktur, ziraat işi vardır, 
kışr)ı mevsimini ise evde, kahvede geçiriyorlarmış. 
Halbuki komşumuz olan ve zannederim ki Vekil 
Beyefendice de çok malûm bulunan bir memleket 
vardır ki onların köylüsü beş on senedenberi kışjn 
meşgul bulunmaktadır. Bendeniz diğer bildiğim 
bir memleketteki müşahedatıma nazaran arzediyo-
rum. 

Rusyada inkilâptan evvel köylü işsiz kalmamak 
için kendi evlerinde küçük vasıtalarla yapılması 
mümkün olan şeyler tekemmül ettirilmiştir. Bizde 
ise bunun biraz makûsu olan hareket meşhuttur. 
Eskiden çorap ören, bez dokuyan ve bu suretle ken
dilerinin ekonomisini de bir dereceye kadar temin 
etmeğe muvaffak olan köylü, yavaş yavaş bu men
faatlerini de kaybetmektedirler. Acaba propaganda 
işinde bu cihet de nazarı itibare alınmış mıdır? 

Yine meşhudatıma müstenit arzediyorum ki; 
memaliki ecnebiyeden birisinde bir iki propaganda
cı bir kaç köyde köylüye kunduracılık öğretmişler
dir ve onlar da şehre kunduranın muayyen kısım
larını getirip satmışlar ve bu suretle refah derece
leri yükselmiştir. Bizde ise - tekrar ediyorum -
esasen mevcut olan çorap örmek, bez dokumak gibi 
işler de günden güne aşağılamaktadır. 

Tasarruf meselesi Malûmu Âlinizdir ki istihsa-
lâtımızın çokluğunu temin etmektedir. Bu cihetten 
de propagandalar yapılması lâzım olup, yalnız fazla 
değil, amele ile propaganda yapılması, halka iş öğ
retilerek propaganda yapılması şayanı temennidir. 

Reis — Başka mütalea var mı efendim? (Ha
yır sesleri) fasıl kabul edilmiştir. 

F. Lira 
646 Levazım ve alâtı fenniye 10 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
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F. Lira 

647 Kongreler ve beynelmilel müessesat 
masarifi • >' 25 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

648 Masarifi mütenevvia 7 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F, Lira 
649 Ecnebi mütehassısları ve tercüman

ları 293 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
650 Dahilde tahsil ettirilen talebenin mek-

tap ve yol masrafları 22 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
651 Sitaj ve ihtisas masrafları 160 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

652 Mektepler - kurslar 274 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
653 Mücadele 398 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 

654 Islâh, teksir ve tetkikat 571 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
655 Yardımlar 1 830 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

656 Mektepler - kurslar 63 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
657 Mücadele 360 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

658 Islâh, teksir ve tetkikat 445 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
659 Mektepler - kurslar 67 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

660 Mücadele 15 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
661 Muhafaza, amenejman ve teşcir 370 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira . 

662 Orman işletme masarifi umumiyesi 600 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
663 Kurslar 10 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

664 Islah ve tetkikat 56 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
665 Yardımlar 1 000 000 

Reis — Kabul edilmiştir, 

F . Lira 
666 Mektepler 50 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

667 Tetkikat ve taharriyat 304 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
668 Havzai fahmiye ve diğer madenler 68 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

669 Yardımlar 25 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
670 Mektepler, müesseseler 62 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

671 Haricî ticaret 70 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
672 Mektepler 65 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

673 Liman ve sahil hizmetleri 160 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
674 Tetkikat ve taharriyat 70 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

675 İnşaat, tesisat ve tamirat 1 707 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 
İbrahim B. (Kocaeli) —Efendim; hariçte şid

detli rekabete maruz olan incir üzüm, patates, zey
tin gibi bereketli ve para getirici mahsulâtımızın 
ihraç iskelelerine kolayca getirilmesi ve harice 
sevkedilmesi ve ucuzca satılması için şimendüfer-
ler de tenzilâtlı tarifeye tabi tututlması hakkında 
vekâletin bir teşebbüsü var mıdır? 

iktisat Vekili Şakir B. (Edirne) — Hububatın 
ihracat istikametlerinde, uzak mesafelerden nakil
lerinde bilhassa tenzilâta tabi tutulması hakkında 
Nafıa Vekâleti ile hali müzakeredeyiz. Bunun 
haricinde olarak, ihracat üzerinde tatbik edilmekte 
olan liman tarifelerinin tenzili dahi nazaraı itiba-
re alınmıştır. Bazı yerlerde tenzil edilmiştir. Şim
dilik tarifelere ait olmak üzere arzedeceğimiz bun
lardır. 

Besim Atalay B. (Aksaray) — îstanbula' un 
göndermek, buğday göndermekten daha pahalı
dır. Anadoluda teessüs etmiş olan fabrikaların 
hayatı namına bunun indirilmesine teşebbüs ediyor 
musunuz 1 

İktisat Vekili Şakir B. (Edirne) — Hayır; bu 
son teşebbüsümüz de yalnız ihracat mevzubahstir. 
Dahilî nakliyatı, ayrıca nazaraı itibare almak 
imkânı hasıl olduğunda düşüneceğiz. Şimdilik 
yalnız ihracatı mevzubahs ediyoruz. 

Reis — Başka mütalea var mı efendim 1 (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
676 Fenerler inşaat hissesi 60 000 
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Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
677 788 numaralı kanunun tatbiki 

masrafı 13 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
678 Geçen sene düyunu 32 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

679 Eski seneler düyunu 50 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 
Akçuraoğlu Yusuf B. (İstanbul) — Efendim, 

bir sual soracağım: 
Aldığımız malûmata göre bu sene hanıdolsun 

bizim memleketimizde ekin bereketlidir. Ayni 
zamanda dünyanın her tarafında bu sene bereket 
varmış, bu takdirde tabiîdir ki fiatlara da tesir 
edecektir. Buna göre çiftçinin vergisini kolaylıkla 
verebilmesi için acaba iktisat Vekâleti ve 
onunla alâkadar .olan Ziraat Bankası bu husus
larda bazı tedabir derpiş buyuruyorlar mı? 

İktisat Vekili Şakir B. (Edirne) — Alelumum 
hububat fiatlarında dünyada bir tenezzül mevcut
tur. Bunun neticesi olarak bir çok memleketler 
hububat ziraatini tahdide mecbur olmuşlardır. 
Bu meyanda komşumuz bulunan memleketlerden 
bazılarının yüzde 22, yüzde 25 nisbetinde tahdidat 
yaptıklarını zikredebilirim. Bunların haricinde 
fazla mahsule karşı alınmış tetbirler yine muhte
lif memleketlerde caridir. Fakat bunların tatbiki 
çok paraya mütevakkıf eden tedbirlerdir. Ameri
kanın almış olduğu tetbiri bu meyanda hatırlamak 
mümkündür, elimizdeki vasait, kendi menabiimi-
ze nazaran Ziraat Bankasına ayrılabilecek olan para 
ile ihracat mallan üzerinde bilhassa avans ve kredi
yi tevsi etmek tedbirlerini mütalea ediyoruz. 

Memleketimiz; gerek sermaye itibarile, gerek 
teşkilât itibarile bu hususta çok zaif bir mevki-
dedir. îhtiyacatın hepsini birden tamamlayabilece
ğimizi iddia etmiyoruz; edecek vaziyette bulun-
mıyoruz. Fakat tahmin ediyoruz ki ihtiyacımızın 
beşte birini, altıda birin i göstereceğimiz kolay
lıkla karşılamak kabil olacaktır. 

E — M. M. V. ( Kara kısmı) bütçesi 
Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz isti-

yen var mı? Fasıllara geilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
681 Vekil tahsisatı 4 800 ' 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

682 Maaşatı umumiye 14 750 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
683 Ücurat .610 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

684 Muvakkat tazminat 175 000 
Reis — Kabul edilmiştir, 

p , Lira 
685 Temsil tahsisatı 132 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
p . Lira 

686 1107 numaralı kanun mucibince gedikli 
küçük zabitana verilecek aile zammı 15 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

p . Lira 
687 Mefruşat ve demirbaş 150 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
p# Lira 

688 Levazım 120 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

p . Lira 
689 Müteferrika 140 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

690 İkramiye 20 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

PV Lira 
691 Vekâlet otomobili masrafı 5 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

692 Masarifi mütenevvia 326 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

p . Lira 
693 Harcırah 840 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
p . Lira 

694 Resmî telefon masrafı 14 700 
Reis — Kabul edilmiştir. 

p , Lira 
695 Ücretli muhabere ve nıükâlenıe 

masrafı 20 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

p . t Lira 
696 Masarifi mukannene 9 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
p . Lira 

697 Muayyenat 18 840 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

p . Lira 
698 Levazımı askeriye 5 460 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

699 Levazım ve teçhizatı harbiye ve fen
niye ve tahkimat masrafı 1 200 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
p . Lira 

700 Levazımı sıhhiye 269 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

p . Lira 
701 Nakliyat 980 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
p . Lira 

702 Faslı mahsus 8 000 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
703 Manevre masrafı 50 000 

Reis — Kabul edilmiştir, - 1 2 4 -
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F. Lira 

704 Vesaiti nakliye masrafı 95 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
705 Staj, tahsil ve tedavi masrafı 92 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

706 Şehitliklerin bilûmum levazımı nisa
iye masrafı ve bekçi ücretleri 9 912 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 

707 Beynelmilel mezarlıklar komisyonu 
masrafı 4 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

708 Askerî spor teşkilâtına naktî muavenet 18 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
709 inşaat ve tamirat ve sabit tesisat 

masrafları 1 .180 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
710 Ecnebi mütehassıslar 100 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

711 Ecnebi memleketlerine gönderilecek 
zabit ve memurlar harcırahı 20 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

712 Askerî mektepler masrafı 65 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
713 Askerî müze masrafı 5 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

714 (912) numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 150 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

715 Geçen sene düyunu 200 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
716 Eski seneler düyunu 20 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

717 Muhtelif taksitler 21 589 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
718 1929 senesinde tekaüt olanlara 912 

numaralı kanun mucibince verilecek 
ikramiye karşılığı 100 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 

F — M. M. V. (Hava kısmı) bütçesi 
Reis —.Heyeti umumiyesi hakkında mütalea 

var mı? Fasıllara geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
721 Maaşatı umumiye 496 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
722 Müstahdemin ücuratı 5 400 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

723 Muvakkat tazminat 9 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
724 (1107) numaralı kanun mucibince 

gedikli küçük zabitana verilecek 
aile zammı 1 200 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

725 (889) numaralı kanun mucibince 
hava sınıfı mensubinine verilecek 

tahsisat 105 480 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
726 Mefruşat ve demirbaş 2 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

727 Levazım 3 200 
Reis — Kabul edilmiştir. 

728 Müteferrika 2 060 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
729 İkramiye 750 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

730 Masarifi mütenevvia 19 900 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
731 Harcırah 15 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

732 Resmî telefon masrafı 700 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
733 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 1 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
• F. Lira 
734 Masarifi mukannene 200 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

735 Muayyenat 293 790 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
736 Levazımı askeriye 103 400 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

737 Levazım ve teçhizatı harbiye ve fen
niye ve tahkimat masrafı 3 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

738 Levazımı sıhhiye 2 800 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
739 Nakliyat 40 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

740 Manevre masrafı 2 000 
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Kabul edilmiştir. Beis 
F . Lira 

741 : Vesaiti nakliye masarifi 1 500 
Reis — Kajbul edilmiştir. 

F. ! Lira 
742 Tayyşre şehitleri tazminatı 25 000 

Reis — Kejbul edilmiştir. 
F. Lira 

743 912 numlaralı kanunun tatbiki masrafı 3 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
744 Memleket dahil ve haricinde ücretli 

müesseşatı sıhhiyede tedavi ettirilecek 
majlûlin masrafları . 3 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

745 İnşaat ye tamirat ve sabit tesisat mas
rafları ! ( mimar, marangoz alât ve ede

vat bedelleri ) 2 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
746 ' Mekâtibi askeriye masrafı 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

747 Geçen sene düyunu ,12 100 
Reis — Kabul edilmiştir. 
G — M. M. V. (Deniz kısmı) bütçesi 
Reis — Heyeti umumiyesi hakkında mütalea 

var mı? Fasıllara geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir 

F. 
751 Mâaşatı umumiye 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . 

752 
Reis 

F. 
753 

Reis 
F. 

754 1142,; 1144 numaralı kanunlar muci
bince; tahtelbahircilere verilecek tah-

; Müstahdemin ücreti 
Kabul edilmiştir. 

^uvakka t tazminat 
Kabul edilmiştir. 

Lira 
333 000 

Lira 
117 300 

Lira 
18 000 

Lira 

Reis 
F . 

755 
Reis 

F . 
756 

Reis -
F. 

757 
Reis -

F. 
758 

Reis -
F . 

759 
Reis -

F. 
760 

sisat 
— (Kabul edilmiştir. 

Mefruşat ve demirbaş 
— Kabul edilmiştir. 

Levazım 
— Kabul edilmiştir. 

Müteferrika 
— Kabul edilmiştir. 

İkramiye 
— Kabul edilmiştir. 

Masarifi mütenevvia 
— Kabul edilmiştir. 

Harcırah 

30 000 

Lira 
4 000 

Lira 
18 000 

Lira 
4 500 

Lira 
3 600 

Lira 
17 500 

Lira 
25 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

761 Resmî telefon masarifi 900 
Reis —• Kabul edilmiştir. 

F . ' Lira 
762 Ücretli muhabere ve nıükâleme 

masrafı 2 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
763 Muayyenat 637 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

764 Levazımı askeriye 168 000 
Reİ3 — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
765 Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenni

ye ve tahkimiye masarifi 550 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
766 'Sefain ve mevaki levazımı 375 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

767 Levazımı sıhhiye 6 600 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
768 Nakliyat 15 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

769 Faslı mahsus 2 587 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
770 Kâtip, mecmua ve risale masrafı [De-

vair ve mektepler için mubayaa oluna
cak mesleğe ait her türlü kitap ve mec
mua ve risaleler bedelile mubayaa oluna

cak hakkı telif bedeli] 2 700 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
771 Efrat ve mektepler talebesi için alına

cak her türlü spor alât ve edevatile 
melbusat masrafı 1 800 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

772 Vesaiti nakliye masrafı 2 700 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
773 İnşaat ve tamirat 13 600 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

774 Ecnebi mütehassıslar 122 800 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
775 Ecnebi memleketlere memuren gön

derilecek zabitan ve memurin 
harcırahları 94 100 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

776 Staj, tahsil ve tedavi masrafı 35 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 
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F. 
777 

Lira 
Boğazlar komisyonu ve tesisatı 

masrafı 10 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
778 Deniz matbaası masrafları 16 380 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

779 912 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 40 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

780 Geçen sene düyunu 22 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira,; 
781 Eski seneler düyunu 1 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

782 Memleket dahil ve haricinde ücretli 
müessesatı sıhhiyede tedavi ettirile

cek malûlin masrafı 3 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
J83 .1929 senesinde tekaüt edilen zabit ve 

mamurların 912 numaralı kanun mu
cibince verilecek ikramiyeleri 

karşılığı 19 560 
Reis — Kabul edilmiştir. 
Ğ — Askerî fabrikalar U. M. bütçesi 
Reis — Askerî fabrikalar bütçesine geçiyoruz. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı? 
Fasıllara geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
791 Maaşatı umumiye 341 355 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

792 Müstahdemin ücuratı 361 956 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
793 Muvakkat tazminat 12 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

794 Mefruşat ve demirbaş 2 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
795 Levazım 2 800 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

796 ' Müteferrika 8 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
797 Masarifi mütenevvia 6 870 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

798 Harcırah 8 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
799 Resmî telefon masrafı 2 300 

Lira 

500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 

800 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 

Reis — Kabul edilmiştir. 
p Lira 

801 Muayyenat 99 900 
Reis — Kabul edilmiştir. 

p Lira 
802 Levazımı askeriye 37 750 

Reis — Kabul edilmiştir. 
p , Lira 

.803 Levazımı sıhhiye ve tecrübe hayvanatı 100 
Reis — Kabul edilmiştir. 

p , Lira 
804 Sevkiyat masrafı 5 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
p . ' Lira 

805 Fennî kitap ve risalelerin ve gazete
lerin mubayaa ve abone bedelleri 1 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
p . Lira 

806 İnşaat ve tamirat 40 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

p . Lira 
807 Ecnebi mütehassısları 100 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
p , Lira 

808 Staj ve teftiş masrafları 55 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

p . Lira 
809 (895) numaralı kanun mucibince/ 

sigorta sandığına muavenet 20 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

p . * Lira 
810 Fabrikalar masarifatı umumiyesi 2 978 600 

Reis — Kabul edilmiştir. 
p . Lira 

811 Sanayi mektebi masrafı 5 600 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
812 912 numaralı kanunun tatbiki masrafı 7 100 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

813 Geçen sen düyunu 5 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
814 Eski seneler düyunu 100 

Reis — Kabul edilmiştir. 
H — Harita Umum Müdürlüğü bütçesi 
Reis" — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 

var mı? Fasıllara geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
821 Maaşatı umumiye 269 229 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

822 Müstahdemin ücreti 41 004 
Reis — Kabul edilmiştir. 
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F. 

823 
Reis 

F. 
824 

Reis 
F. 

825 
Reis 

F. 
826 

Reis 
F. 

827 
Reis 

F. 
828 

Reis 
F. 

829 
Reis 

F. 
830 

Reis 
F. 

831 
Reis 

F. 
832 Ücr 

Reis 
F. 

833 
Reis 

P. 
834 

Reis 
F. 

835 
Reis 

F. 
836 

Reis 

Muvakkat tazminat 
Kabul edilmiştir. 

Tazminat 
Kabul edilmiştir. 

Mefruşat 
Kabul edilmiştir. 

Levazım 
Kabul edilmiştir. 

Müteferrika 
Kabul edilmiştir. 

İkramiye 
Kabul edilmiştir. 

Masarifi mütenevvia 
Kabul edilmiştir. 

Harcırah 
Kabul edilmiştir. 

Resmî telefon masrafı 
Kabul edilmiştir. 

•etli muhabere ve mükâleme 
— Kabul edilmiştir. 

Muayyenat 
— Kabul edilmiştir. 

Levazımı askeriye 
— Kabul edilmiştir. 

Levazımı sıhhiye 
— Kabul edilmiştir. 

Nakliyat 
— Kabul edilmiştir. 

Lira 
20 000 

Lira 
60 000 

Lira 
1 000 

Lira 
5 750 

Lira 
1 000 

Lira 
3 000 

Lira 
2 500 

Lira 
8 000 

Lira 
130 

Lira 
masrafı 200 

Lira 
86 413 

Lira 
18 300 

Lira 
700 

Lira 
25 000 

F. 
837 Makine alât ve edevat ve demirbaş 

eşya ve levazımı mubayaa ve tamir 

Lira 

bedelleri 
M. M. V. Abdülhalik B. 

inci fasıl [33 000] olacaktır. 
(Çankırı) 

38 000 
837 

Reis 
F. 

838 
Reis 

F. 
839 

— 33 000 olarak kabul edilmiştir. 

Hayvan bedeli 
Kabul edilmiştir. 

Vesaiti nakliye masrafı 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
840 İnşaat ve tamirat ve bilcümle baliz 

tesisatı masrafı 
Kabul edilmiştir. • 

Lira 
500 

Lira 
9 500 

Lira 

19 500 
Reis 

F. 
841 Ecnebi memleketler harcırahı 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 

842 Ecnebi mütehassısları 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
843 Ecnebi memleketlerine gönderile

cek zabitan harcirahlan tahsiat 
ve mektep masrafları 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 

844 Matbaa masrafı 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
845 912 numaralı kanunun tatbiki masrafı 5 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

846 Geçen sene düyunu 1 000 
B. E. Reisi Fuat B. (İstanbul) — 837 inci fa

sıldan tenzil edilen [5 000] lira buraya zammedi
lerek 6 000 olacaktır. 

Reis — Fasıl 6 000 lira olarak kabul edilmiştir. 
Bu günkü müzakere hitam buldu. Meclis ya

rın saat (10) da toplanacaktır. 
Kapanma saati : 18 

Lira 
6 500 

Lira 
22 000 

Lira 

11 200 

Lira 
13 000 

Lira 
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T. B. M. M. Matbaası 


