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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
îmalâtı harbiye fabrikalarındaki mütehassıs zabi-

tana verilmekte olan yevmiyelerin umum müdürlük 
merkezinde çalışan zabitana da teşmiline, 

Üç şahsın ölüm cezasına çarptırılmasına dair maz
batalarla, 

Muvazenei umumiye kanununa merbut bütçelerde 
bazı tadilât yapılmasına, 

Ankara şehri îmar müdürlüğünün 1932 malî se
nesi bütçesine munzam tahsisat verilmesine dair ka
nun lâyihalarile, 

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek, av mühimmatı 
ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresi
nin 1933 malî senesi bütçesi, 

Evkaf umum müdürlüğünün 1929 malî senesi he
sabı katisi, 

Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 
kanuna bir madde tezyiline, 

Askerî ceza kanununa bazı maddeler tezyiline, 
Vergi cüzdanları ihdasına, 
Ankarada yapılacak polis mektebine, 
Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Kırallığı arasında 

münakit ticaret muahedenamesinin tasdikma, 
Türkiye havayolları idaresine, 
Umumî harpte kara sularımızda batan gemileri çı

karan şirket tarafaından verilen paranın deniz kısmı 
bütçesinde açılacak fasla tahsisat olark ilâvesine, 

Ordu vilâyeti hususî idaresi tarafından vilâyet yol. 
lan üzerinde yaptırılacak büyük köprüler inşası için 
Hazinenin kefaletine dair lâyihalar müzakere ve bun
lardan bir kısmı tayini esami ile reye vaz ve bir kıs
mı da işarî reyle kabul olundu: 

Bazı vilâyetlerin ilgası ve bazılarının birleştiril
mesine dair lâyihanın dahi daimî maddeleri kabul ve 

muvakkat maddesi encümene iade edildikten sonra te
neffüs için celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Başvekâlet teşkilât ve vazifelerine, 
Bazı vilâyetlerin kaldırılmasına ve bazılarının da 

birleştirilmesine, 
İstanbul Türk anonim su şirketi imtiyazının satın 

alınmasına, 
İnhisarlar idaresince yaptırılacak ambar ve saire-

ye, 
Altm ve petrol arama ve işletme idareleri teşki

line, 
Düyunu umumiye bütçesinden naklen iktisat büt. 

çesine fevkalâde tahsisat konulmasına, 
Mülkî ve askerî tekaüt kanununun 55 inci madde

sinin tadiline, 
Sivas . Erzurum hattının inşasına, 
Maaşatın tevhit ve teadülü kanununa bir kaç mad

de tezyiline, Kocaeli vilâyetine bağlı dört nahiyenin 
kaldırılmasına ve yeni bir kaza kurulmasına, 

İstatistik umum müdürlüğü merkez teşkilâtına 
mütedair kanun lâyihaları müzakere ve kabul olundu. 

Askerlik dersleri muallimlerinin ücretleri hakkın. 
daki lâyiha dahi müzakere ve encümene iade kılındı. 

Arzuhal encümeninin iki kıta mukarreratmm ruz-
nameye alınarak Heyeti umumiyede müzakeresine da
ir takrir kabul edildi. 

Müteakiben birinci ve bu celsede açık reye konulan 
kanunların kabul edildiği tebliğ olunduktan sonra 
pazar günü toplanılmak üzere inikada nihayet ve
rildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Esat Afyon Karahisar Rize 

Ruşen Eşref Ali 

menlerine) 
Tezkereler 

8 — Siirt mebusu Mahmut Beyin teşriî masuni
yetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürek
kep Muhtelit encümene) 

9 — Sivas mebusu Necmettin Sadık Beyin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tez. 
keresi (Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit encümene) 

10 — Sıvasın Velittin köyünden Eminoğlu Ismai-
lin ölüm cezasına çarpılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (Adliye encümenine) 

Mazbatalar 
11 — Devlet memurları maaşatmm tevhit ve tea

dülü hakkındaki kanuna müzeyyel 1/542, Devlet me-
murlan maaşatmm tevhit ve teadülü hakkındaki ka
nuna müzeyyel 1/543, Devlet memurları maaşatmm 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna müzeyyel 1/544, 
Devlet memurları maaşatmm tevhit ve teadülü hak-

2 — HAVALE 
Lâyihalar 

1 — İktisat vekâleti 1932 senesi bütçesinde 1 300 
liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

2 — İstanbul darülfünununun ilgası ile yerine ye
ni esaslar dahilinde bir İstanbul üniversitesi teşkiline 
dair kanun lâyihası (Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

3 — Millî Müdafaa vekâleti 1932 senesi hava büt
çesinde 3 900 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

4 — Millî Müdafaa vekâleti 1932 senesi kara büt
çesinde 4 000 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

5 — Türkiye Cumhuriyeti rejimini koruma ka
nunu lâyihası (Adliye encümenine) 

6 — Tütün inhisarı idaresinin 1932 senesi bütçe
sinde 800 liralık münakale yapılması hakkında kanun 
lâyihası (Bütçe encümenine) 

7 — Ziraat bankasınca yapılacak silo ve ambar
lar hakkında kanun lâyihası (Ziraat ve Bütçe encü-

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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kındaki kanuna müzeyyel 1/545, Devlet memurları 
maaşatmm tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna bağ
lı 2 numaralı cetvelin Ziraat vekâletine ait olan kıs
mında değişiklik payılmasına dair 1/606, vilâyetler 
idaresi kanununun 58 inci maddesine tevfikan 2 vilâ
yette idare heyeti teşkiline ve 1452 numaralı kanuna 
bağlı 2 numaralı cetvelin değiştirilmesine dair 1/619 
numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni maz-
batasile Devlet memurları maaşatmm tevhit ve tea
dülü hakkındaki kanuna bağlı 2 numaralı cetvelin Ad
liye vekâletine ait olan kısmında değişiklik yapılma
sına dair 1/693, Devlet memurları maaşatmm tev
hit ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı 2 numaralı 
cetvelin Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletine ait 
olan kısmında değişiklik yapılmasına dair 1/694, nu
maralı kanun lâyihalarile idare heyetinin, Devlet 

memurları maaşatmm tevhit ve teadülü hakkındaki 
kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına dair 
2/70 numaralı kanun teklifi ve Bütçe encümeni maz
batası (Ruznameye) 

12 — Filyos - Ereğli hattı ile Ereğli limanının 
yapılması hakkında 1/661 numaralı kanun lâyihası 
ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruzna
meye) 

13 — Samsun sahil demiryolunun Hükümetçe sa
tın alınmasına ve bunun için Maliye vekâleti 1932 se
nesi bütçesinde 130 000 liralık münakale yapılmasına 
dair 1/642 numaralı kanun lâyihası ve Nafıa en
cümeni mazbatasile Samsun sahil demiryolları 1933 
senesi bütçesi hakkında 1/686 numaralı kanun lâyiha
sı ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma .saati : 14,10 

REÎS — Kâzım Pş. 
KÂTİPLER : Avni Doğan B. (Yozgat), Ali B. (Rize) 

REİS — Meclis inikat etmiştir. 
BÜTÇE E. Rs. HASAN FEHMİ B. ( Gümü-

şane ) — Dünkü müzakerede ruznamede mev
cut olan, dairelerin münakale kanununu mü
zakere ederken o kanun matbaaya sevkedil-
dikten sonra Gümrük ve inhisarlar vekâletinin 
bin liralık bir münakalesi gelmişti. Bütçe en
cümeni bunu kabul etti. Fakat mazbatanın ya
zılmasına vakit kalmadan münakale kanunu 

müzakere edilirken bu araya yazı ile dercedil-
di. Hükümetten gönderilen lâyiha da münaka
le kanununa ait dosyalarla birleştirildi. Dün 
şifahen Heyeti Celilenize arzettim. Şimdi iza
hat veriyorum. O münakale dün müzakere edi
len kanuna ilâve edilmişti. Mazbatasının yazıl
masına vakit kalmadığı için şifahen arzediyo-
rum. 

REFİK B. ( Konya ) — Pekâlâ. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — 1/502 numaralı 1933 senesi muuazenei 
umumiye kanunu lâyiham ve Bütçe encümeni 
mazbatası. 

A — İstatistik 77. M. Bütçesi 

REİS — İstatistik umum müdürlüğü bütçe
si, kendisile alâkadar kanunun müzakeresine 
talik edilmişti. Dün bu kanun kabul edildi. 
Onun için bu gün bütçenin müzakeresine baş
lıyoruz. 

İstatistik umum müdürlüğü bütçesinin he
yeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? 
( Hayır sesleri ). 

Fasıllara geçilmesini kabul edenler... Etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

84 - 96 ncı fasıllar kabul edildi. 

F. 
84 

F. 
85 

F. 
86 

F. 
87 

F. 
88 

Memurlar maaşı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Müstahdemler ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Mefruşat ve demirbaş 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. 
89 

Levazım 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Müteferrika 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
65 948 

Lira 
5 820 

Lira 
10 652 

Lira 
64 500 

Lira 
3 650 

Lira 
1 000 
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f. Lira 
90 Mütenevvi masraflar 1 150 

REtS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
91 Harcırah 4 500 

REtS — Kabul edilmiştir. 
P. Lira 
92 Ücretli muhabere ve mükâleme 

masrafı 150 
REtS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
93 Kitap ve risale masrafı 20 000 

REtS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
94 Beynelmilel istatistik enstitüsüne 

yardım 900 
REtS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
95 788 numaralı kanunun tatbiki 

masrafı 300 
REtS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
96 Beynelmilel istatistik kongresine 

iştirak masrafı 2 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Ziraat bütçesinin müzakeresine devam edi

yoruz. Buyurun vekil Bey! 

B Ziraat vekâleti bütçesi 

ZİRAAT V. MUHLİS B. (Kütahya) — Zira
at vekâletinizin bütçesinin heyeti umumiyesi 
hakkmda bir çok arkadaşlarım mühim mevzu
lara temas ettiler, kıymetli mütalealarda bu
lundular ve benden bazı meseleler hakkmda 
izahat istediler. Arkadaşlarımı çok yormamak 
için mevzuları toplayarak mümkün cMuğu 
kadar toplu ve hulâsa olarak arzetmeğe çalı
şacağım. 

İlk defa söz alan arkadaşlarımdan Emin 
Aslan Bey teşkilâtın noksanlığına ve teşkilât 
kanununun getirilmesi lüzumuna temas ettiler. 
Hakikaten Ziraat vekâletinden beklenen işlerin 
azametine karşı teşkilâtımız çok noksandır. 
Müdürü umumî arkadaşlarım bir teşkilât kanunu 
hazırladılar ve bana verdiler. Bunun üzerinde 
işleyerek belki icabederse mütehassıs bazı arka
daşların fikrinden istifade ederek mümkün ol
duğu kadar yakm bir zamanda yüksek tasvi
binize arzedeceğiz. Fakat arkadaşlar teşkilât 
kanununu yapmakla mesele halledilmiş olmaz. 
Bu, bizzat Emin Aslan Beyin işaret ve teslim 
ettiği veçhile zaman, para ve eleman meselesi
dir. Teşkilât kanunu çıkıncaya ve teşkilât kanu
nunun istediğimiz gibi işletinciye kadar mevcut 
teşkilâtımızdan da haddi azamide istifade et
mek tedbirlerini almaktayız. Merkezde bulunan 
arkadaşlarım arasında yapılmış olan bir iş bö
lümü geçen seneki tecrübemizde ümitli iyi 
neticeler verdi. Bunu teşkilât kanunumuzda da 

esas olarak alacağız ve şüphesizdir ki ihtiyçlara 
nazaran daha ziyade tevsie çalışacağız. Taş
radaki teşkilâtımıza ki şimdi vaziyeti idarî ve 
krrtasî bir mahiyettedir. İlmî ve meslekî bir 
hüviyet vermek yolunda ve tesebbüsündeyiz. Bu 
hususta düşündüklerimi şu bir kaç cümle ile hulâ
sa edebilirim. Ziraat şart ve icapları yekdiğeri
nin aynı veya benzeri vilâyetleri bir mıntaka 
halinde toplamak, bu mıntakaya onun hususi
yetlerine nazaran icabettiği kadar ve lüzum 
görüldüğü miktarda Türk ve ecnebi mütehassıs
lar, partisiyenler ve teknisiyenler; icap 
ettiği kadar lüzum görüldüğü takdirde 
Türk ve ecnebi mütehassıslardan protisyenler, 
teknisyenler koymak ve bunların ilim ve fen 
sahasında muvaffakiyetle çalışabilmelerini te
min edebilmek için icap eden lâboratuvarlan, 
enstitüleri, istasyonları, müesseseleri, tecrübe 
tarlalarım tamamlamak; her mıntakamn her 
sene muayyen bir zamanda bir vilâyette mmta-
kanın bütün memur ve mütehassısları toplan-
cak, geçen sene yapılan işlerin hesabı görüle
cek, blânçolan yapılacak ve alman neticeler 
karşılaştırılacaktır ve yine hep beraber lâbora-
tuvarlar mesaisine istinat ederek gelecek sene
nin tatbik plânlan tesbit edilecek, plânı çizile
cektir. Her mmtakada bütün memurlar biri-
birinin mesaisini itmam edecek surette, bir kül 
halinde muayyen bir istikamette çalışmış ola
caktır. Bir kuvveti muhtelif bir çok işler üze
rinde ve mevzular etrafından parçalamaktansa 
o tek, tek kuvvetleri bir arada birleştirmek 
ve onu muayyen bir istikamette, muayyen ve 
mahdut mevzular üzerinde toplamak elbette ça-
lışmanm verimi noktasından tercih edilir. 

Taşradaki arkadaşlar şimdiki vaziyetten biz
zat kendileri müştekidirler. îlim ve ihtisasları 
dahilinde çalışabilmek için kendilerine imkân 
ve vesait verilemediğinden müteellimdirler. Bir 
kaç cümle ile arzma çalıştığım bu çalışma tarzı 
bu arkadaşlarımın emin olduğum ve yakından 
vâkıf bulunduğum istidatlarının tezahürüne ve 
kendilerinden azamî istifadeye de yarayacak
tır. Fakat huzuru âlinizde vadedip te bir şey 
yapamamak, hicapla çıkmamak için arzedeyim 
ki teşkilâtı memleketin her tarafmda birden 
yapmağa ne bütçemiz ne de elemanımız kâfi 
değildir. Tedricen yapacağız. Evvelâ bir mm
takada tecrübeye başlayacağız. Gelecek sene 
makine bütün faaliyetle memleketin her tara
fında işlemeğe başlayacaktır. 

Emin Aslan Bey program meselesinden bah
settiler. Evet Ziraat vekâletinin, bütün tefer-
ruatile tesbit edilmiş muntazam ve mektup, âti 
senelere taksim edilmiş bir plân ve programı 
yoktur. Bunu itiraf ederim. Fakat bu o de
mek değildir ki programsız çalışıyoruz. Hayır, 
bu gün üzerinde çalıştığımız işlerde muayyen 
programla yürümekteyiz. Bazı mühim mev
zularda plânlı, tatbikatlı ve teferruatlı sene-
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ler üzerinde taksim edilmiş programımız vardır. 
Meselâ; hububatın ıslahı, ilim müesseselerinin 
ıslahı, hayvanatın ıslahı, pamuk ve saire gibi 
mühim mevzu ve meseleler üzerinde program
lar yapılmıştır. Ona göre çalışılmaktadır. Arzu 
ederlerse Emin Aslan Bey arkadaşıma bu bapta 
daha fazla tafsilât ve izahat vermekten zevk 
duyarım. 

Sonra yine Emin Aslan Bey arkadaşımız zi
raat odaları kanununun hâlâ gelmediğinden 
bahsederken bunun getirilmesi ricasmı bir da
ha tekrar ettirmesinler diye ihtarda bulundu
lar. Konya mebusu Hamdi Bey Meclisi Âliye bu 
bapta bir kanun teklif etmişlerdi. O zaman 
hatıramda yanılmıyorsam bendenizin de Kütah
ya mebusu olarak değil, Bursa mebusu olarak, 
o lâyihada imzam bulunuyordu. Fakat Hükü
metçe geri alınmıştır. Biraz vakit geçmiştir ve 
biraz daha geçeceğini zannederim. Hatta ha
tırlarsınız ki Fırkadaki izahatımda yakında ge
tireceğimi vadetmiştim. 

Bu gecikmenin iki sebebi vardır ki arzede-
ceğim. Birisi ziraat odalarını istedikleri ve 
istediğimiz bir şekilde kurabilmek için evvelâ 
kuvvetli ve esaslı bir varidat membaı bulmak 
ve onu temin etmek lâzımdır. Bu temin etmek 
zamanını henüz müsait telâkki etmiyorum. 

İkincisi: Ziraat odaları kanununun ehem
miyetinde kendilerile müttefikim. Tesis edil
mekte olan enstitülere getirilecek olan profe
sör ve mütehassıslara bu kanunu bir defa tet
kik ettirmekte fayda vardır. 

Emin Aslan Bey arkadaşımız su meselesini 
de tebarüz ettirilir ve suyun ziraat noktasın
dan ehemmiyetini tebarüz ettirdiler. Bu husus
ta kendilerile ittifakım vardır. Vekâlet bu nok
taya çok ehemiyet vermektedir. Teşkilât kanu
numuzda su işleri için hususî bir büro teşkil ede
ceğiz. Su işlerinde Nafıa vekili bey arkadaşı
mızla daima beraber çalışmaktayız. 

Mersin mebusu Süleyman Fikri Beyefendi
nin mütalealanna ve bendenize sormuş oldukları 
suallere geçiyorum. Evvelâ muhterem arkadaşı
mızın vekâletim ve şahsım hakkındaki iltifatları
na teşekkür edeceğim. Kendileri fidanlık mesele
sine temas ettiler. Halkın bağ ve bahçe tesisi hu
susundaki alâkasmrn günden güne artmakta ol
duğuna da işaret ettiler. Fidanlıklarda yetişti
rilen fidan ve çubukların vaki müracaat ve ta
lepleri karşılamadığını tebarüz ettirdiler. Bunda 
kendilerine hak vereceğim. Hatta mem
nuniyetle gördüğüm talep ve müracaatleri-
ni hakikaten fidanlıklarımız karşılamamak
tadırlar. Mevcut 11 fidanlığımız vardır. 
Bu fidanlıklarda epice mühim fidan ve 
çubuk yetiştirmeğe çalışıyoruz. Fakat buna 
rağmen yine talepler bizim vereceğimiz mikta
rın fevkindedir. 1931 senesi bütçesinde fidan
lıklar için 128 bin lira tahsisat vardır. Geçen 
sene 7 milyon liralık bütçeden 3 milyon lirası 

tenzil edilip dört milyon liralık bir bütçeye sa
hip olan Ziraat vekâletiniz bu fidanlıklar 
için ancak 50 bin liralık bir tahsisat ayıra
bilmiştir. Bütçe müzakeresi esnasında 
demiştim ki bu elli bin lira tahsisatla mevcudu 
muhafaza eder, koruyabilirsem iyi bir şey yaptım 
hazzını duyacağrm. Fidanklıkta çalışan arkadaş
larımın kıymetli mesaisile kendilerine müte
şekkirim - fidanlık mevcudu muhafaza edildiği 
gibi ayrıca az çok muvaffakiyetli neticelere va
rılmıştır. Dağıtılan bağ çubuğu 800 bini müteca
vizdir. ve gelecek sene için de 2 200 000 fidan 
dağıtılması için tedbirler alınmıştır. Bu dahi 
kâfi değildir. Bunu tebarüz ettirmek isterim. 
Meclisi Âliye bir kanunla gelmek istiyoruz. Fi* 
danlıklar için mütedavil bir sermaye temin et
mek istiyoruz ve bu suretle az çok satış yapa
rak bütçemizde teminine imkân bulunamayan 
vüsati temin edeceğiz. Kanun geldiği vakit bu 
bapta daha çok izahat veririm. 

Fikri Beyefendi ıslah istasyonlarından bah
settiler. Bunlar merkezdedir, faaliyetleri nedir? 
vekâlet teşkilâtında ıslah istasyonlarından anla
dığımız hububat, pamuk v. s. Yani tohum istas
yonlarıdır. Alelıtlak ziraatin ıslahına hadim daha 
bir çok istasyonlar vardır. Fakat Fikri Beyefen
dinin fikirleri de bunlara matuftur zannediyo
rum. Bizim tohum ıslah istasyonlarımız; Erkişe-
hirde, Adanada, Adapazarmda, tstanbulda Ye-
şilköyde ve Ankaradadır. Bunlar bulundukları 
muhitin şeraitine en ziyade uygun gelebilecek 
ve en ziyade verimli olabilecek tohum nevilerini 
aramak, bulmak ve hatta yaratmak ve bu to
humların daha verimli bir surette ekme usulle
rini araştırmaktır. Bu yolda muhtelif istikamet
lerde yürünmektedir, istasyonların mesaisi yeni 
başlamış olmasına rağmen alman neticeler mü
himdir. Bilhassa Adana ve Eskişehirdeki tohum 
istasyonları ve Ankara ve Yeşilköydeki istasyon
larımızdan iyi neticeler alınmıştır. Bizzat Eski
şehir mebusu Emin Beyefendinin burada ifade 
ettikleri Eskişehir ıslah istasyonunun yetiştir
mekte olduğu tohumlar halk tarafından adetâ 
kapışılmaktadır. Çifteler çiftliğinin teksir çift
liği haline koyduk. Bu münasebetle Emin Be
yefendinin arkadaşlarım hakkındaki takdirleri
ne teşekkür edeceğim. Bu sene 35 000 kilo buğday, 
15 000 arpa, 15 000 mısır ve 4 000 kilo pamuk ve sa
iredir. Bunlar tamamile iyice intihap edilmiştir 
ve halk tarafından da bunların faidesi anlaşıl
mıştır. Islah istasyonlarının üç istikameti var. 
Birincisi tohum bulmak, ikinci merhale bulun
muş olan tohumu muhtelif mmtakalarda tecrübe 
etmek, üçüncü merhale de tecrübe edilmiş to
humu teksir istasyonlarında üretmek ve vasi bir 
miktarda çiftçiye tevzi etmek. Eskişehirde bu 
hususta bazılarında henüz mebadideyiz, bazıların
da da ortasındayız. Onlar da üçüncü merhaleye 
geçmiştir. İstasyonlarımız üzerinde bilhassa pa
muk üzerinde tevakkuf ettik ve memleketimiz-
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de yapılacak olan pamuk sanayii ile hemahenk 
olarak pamuklarımızın ıslahı için lâzımgelen ted
birleri almış bulunuyoruz. Amerikadan getirmiş 
olduğumuz Klevlent 5 No. denilen cins bir pamuk
tan 10 000 libre getirdik. Adanada teksir çiftli
ğinde üretmeğe başladık. Az bir zamanda bizim 
memleketimize iyi geleceği anlaşılmış olan pa
muk nevini tesbit edeceğiz. Nazilİide ve Aydın
da pamuk tecrübelerine başlamış bulunuyoruz. 
Eğer Meclisi Âli tahsisat koyacak olursa Nazilli
de bir ıslah istasyonu açacağız. Gelecek sene de 
Geyvede açacağız. 

Islah meselesinde pirinci dahi unutmamakla 
beraber pirinç nevileri üzerinde de kıymetli tec
rübeler yaptırmaktayız. 

Fikri Beyefendi diğer bir meseleye daha te
mas ettiler. Ormancılık: 

Bu arada dediler ki Orman idaresi yerinde 
saymaktadır, Arkadaşlar Orman idaresinin yo
lunda pürüssüz ve kusursuz yürüdüğünü iddia 
edemem. Fakat müsaade ederseniz ormancılık 
bizde nasıl bir vaziyettedir. Onun küçük bir kro
kisini ve lâvhasını nazarınızda canlandırayım. 
Yurdumuzda sekiz buçuk milyon hektar tah
min edilen bir orman vardır. Fakat öyle bir or
man sahası ki ne hududu belli, ne haritası alın
mış ne amenaje edilmiş ve ne de bir çok orman
larda daha tasarruf meselesi halledilmiştir. 

İkincisi: Elimizde ormanları idare etmek için 
bir kanunumuz vardır. Fakat bu nasıl bir ka
nundur? İlk yazılış tarihi 1286 dır. Sonra za
man, zaman ihtiyaçların tazyiki ile zeyiller, tali
matnameler yapılmış, bunlar birbirine girmiş, bir 
birine karışmış ve birbirini karıştırmıştır. Orman
ların idaresi için bütçede konulan yüz bin lirayı 
bulmayan küçük bir tahsisat vardır. Bu kadar 
vâsi bir orman sahası için ancakl20 fen memuru
muz vardır, Halbuki mütehassısların bana anlat
tıklarına göre bu genişlikte bir orman mmtaka-
sının muhafazası için 2450 bekçiye ve idaresi 
için de 1750 fen memuruna ihtiyaç vardır. Mev
cut bekçilerimizin miktarı bini biraz geçmekte
dir. Fen memurlarımızın miktarı ise ancak yüz 
yirmidir. Bu şerait altında açıkça itiraf edelim ki 
Ziraat vekilinizin yapmış olduğu biraz mümkün 
olduğu kadar muhafazayı temin etmek, biraz 
tescir etmek, biraz yüksek orman mektebinde 
talebe yetiştirmek hususunda çalışmak; fakat 
daha ziyade ihale ve müzayede kanunu yapmak 
ihalelerde bulunmak, resim tahsil etmek, dava 
takip etmek gibi daha ziyade malî hususlardır. 
Yapılacak çok şey var. Az şey yok. Ormanların 
tahdidi meselesi, tasarruf meselelerinin halli 
meselesi, ormanların haritasının alınması mese
lesi, amenaje etmek meselesi, hastalıklarla müca
dele meselesi, ve saire. Fakat bütün bunlar epey
ce mühim miktarda tahsisata, mühim miktarda 
elemana arzı ihtiyaç eder. Bu şerait altında Zi
raat vekili daima husurunuza orman vadisinde 

[ bilhassa meslek noktasından çok bir şey yapama-
J mak hicabile çıkmağa, ve daimî surette tenkit-
ı İerinize uğramağa mahkûmdur. Bu itirafı yap-
! tıktan ve bunu gayet açık.ve samimî olmak üzere 

söyledikten sonra şunu da ilâve edeyim ki bütün 
bu söylenilen yolsuzlukları umumileştirmek, bü
tün teşkilâta teşmil etmek bu meslekte büyük 
feragatle büyük mahrumiyetle çalışan kıymet
li ormancı meslektaşlarım namına arzedeyim ki 
doğru olmasa gerektir (Bravo sesleri). 

Vasıf Bey arkadaşımız son beyanatında köy
lünün mesaisinin haddi azamisinden istifade için 
randımanı artırmak lüzumundan bahis buyurdu
lar. Bütün gayemiz, bütün istasyonlarımızın me
saisi, bütün çalışmamızın hedefi zaten dedikleri 
noktadır. Buyurdukları bizim için her hususta 
düsturdur. 

Arkadaşlarıma bu suretle cevap verdikten 
sonra bütçenin heyeti umumiyesinin müzakeresi 
esnasında Emin Beyefendinin temas buyurdukla
rı bir noktaya arzı cevap edeyim. 

Emin Beyefendi baytar Süreyya Beyin me
saisinden memnuniyetle bahsettiler. Baytar Sü
reyya Bey arkadaşımızın kuru veba aşısı ve 
diğer aşılar üzerindeki mesaisi vekâletimizce de 
takdir edilmektedir. Bu önümüzdeki bütçe 
kabul edildiği takdirde maddeten de terfihini 
düşünmekteyiz. 

EMİN B. (Eskişehir) — Allah razi olsun. 
ZİRAAT V. MUHLİS B. (Kütahya) — Bu 

vesile ile bir noktayi da huzurunuzda tebarüz 
ettirmekten bir haz duyacağım. İlim ve ihti
sasları sahasında, dairesinde çalışabilmek im
kânı ve vasıtası temin edildikçe gerek baytar 
ve gerek ziraatçi ve ormancı arkadaşlar derhal 
kendilerini göstermekte ve başka türlü çalışmak

tadırlar. Burada mevzubahs olan ıslah istas
yonlarında ilim müesseselerinde lâburatuarlar 
ve enstitülerdeki mesailerini memnuniyetle görü
yoruz. Onun için ilmî ve amelî sahada teşkilâ
tımızı işletip programımızı genişlettikçe arkadaş
larım huzurunda hızla söylemeğe değer muvaffa
kiyetlerinin tevali edeceğinden şüphem yokştur. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Efendim, 
gerek yüksek ziraat mektebinde gerekse Avru-

pada tahsil edip ziraat muallimliğinde istihdam 
olunan arkadaşların bareme dahil olmadığı an
laşılıyor. Bunların terakki ve terfileri için acaba 
vekil Bey ne düşünüyorlar? 

ZİRAAT VEKİLİ MUHLİS B. (Kütahya) — 
Yüksek mektebi bitirdikten sonra Avrupadaki 
tahsillerini bitirmiş olan muallim arkadaşlar ha
kikaten bareme girmemiş olmaktan ziyandadır
lar. Vekâlet bu arkadaşların vaziyetini göz önüne 
alarak bir kanun hazırladı ve lâyiha ihtisas encü
meninden çıkmıştır; Bütçe encümenine verildi 
Bütçe encümeni reisi de bendenize bu lâyihayi ha-
zirandan evvel çıkaracaklarım söylemişlerdir. Bu 
kanunla istikballeri temin edilmiş olacaktır. 

- 2 6 0 -



İ : 5 5 2 1 - 5 - 1 9 3 3 C : 1 
HALÎT B. (Niğde) — Efendim; Ziraat Vekâ

letinin meşkûr faaliyetinden olarak haziran için
de bir ziraat kongresinin toplanacağını işitiyoruz. 
Bu toplanacak olan ziraat kongresinin mahiyet 
ve hedefi hakkında vekil bey lütfen izahat verir
ler mi? 

ZİRAAT VEKİLİ MUHLİS B. (Kütahya) — 
Taşra teşkilâtı hakkında maruzatta bulunmuş
tum. Bu teşkilâtın ilk defa Eğe mıntakasındaki 
arkadaşların tecrübesinden istifade etmek ve ona 
göre esaslar tesbit edebilmek imkânını elde etmek 
maksadile İzmirde küçük bir toplantı yapmağa 
karar vermiştik. Birlikte çalışma vaziyetini temin 
ve tesbit etmek içindir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Geçen ta
tilden bilistifade Çifteler çiftliğine gitmiştim 
orada bir hara kısmı bir de ziraata ait kısım 
var ki birbirinden ayrı olarak idare olunur. 
Meselâ haraya ot lâzım olduğu vakit ziraat kıs
mından satın alırlarmış, bir elden alıp öbür ele 
vermek mahiyetinde bir iştir. Bu ayrılıktan 
hepsi müştekidir. 

Sonra buğday kanununun tatbikatı neticesi 
köylünün yüzü gülmüş. Vekâlete karşı çok mü
teşekkirdirler. Yalnız bunun biraz daha tevsi 
etmek imkânı yok mudur? fiatler üzerinde baş
ka suhuletler gösterilemez mi? 
j , ZİRAAT VEKİLİ MUHLİS B. (Kütahya) — 
Çifteler çiftliği hakkında bir teşebbüsümüz var
dır. Hakikaten oradaki hara ve ziraatin idare
leri ayrıdır. Bir sabit sermaye vardır; hesabın 
karışmaması noktasından bu şekilde hareket 
ediliyor. Maamafih bu sene başka bir tarz dü
şünüyoruz. Esasen verilen otlar ucuz olarak 
veriliyor. Demin arzettiğim gibi bu çiftliğin 
idaresine başka bir şekil vereceğiz. Belki mera
ların bir kısmını haraya terkedeceğiz. 

Buğday kanunundan tahmin eylediğimiz, iyi 
neticeleri aldığımızı zannediyoruz. Çiftçi aley
hine fiat düşüklüğünü önlemek maksadı hâsıl 
olmuştur. Fakat gelecek sene nerelere kadar 
teşmil edebileceğimiz bir hesap meselesidir, ayni 
zamanda bunun için Heyeti Vekilenin karar 
vermesi lâzımdır. Bir ziraat vekili- sıfatile bu
nun bir çok yerlere teşmiline tabiî taraftar ola
cağım. Heyeti Vekilenin kararile yapılacak bir 
iş olduğu için şimdiden bir maruzatta buluna
mayacağım. 

İSMAİL HAKKI B. (Bolu) — Büyükdere ci
varında Bahçeköydeki yüksek orman mektebine 
orta orman mektebi talebesi de konularak 
orada tedrisat yapıldığından dolayı bu mektep 
çok sıkışık vaziyettedir. Bu vaziyeti ne vakit 
ve ne suretle kurtaracaksınız? 

Bahçeköy mektebinin civarında bir fidanlık 
vardır. Bu fidanıktan etrafa fidan gönderili
yordu. İzmirde böyle bir fidanlık vardır. Fa
kat görüyorum ki bu fidanlıklara tahsisat ko
nulmamıştır. Bunlar nasıl idare edilecektir? 

Sonra orman mühendis ve fen kontrolörleri

ne verilecek harcırah gayet azdır. 40 - 60 lira 
arasındadır. Bu yüzden bir çok mühim işler 
kalıyor. O kadar az bir para ile bu işler nasıl 
idare olunacaktır. Yapılamaz, geri kalır zan
nediyorum. 

ZİRAAT VEKİLİ MUHLİS B. (Kütahya) — 
Orman mektebi âlisinin vesait itibarile bir çok 
noksanları vardır. Fakat bunları tamamlamak 
işile uğraşamadık. Çünkü mektebi yeniden or
ganize etmek için epey para sarfetmek lâzım
dır. Devlet tarafından bir orman işletilmesi ve 
burada amenejman ve saire gibi fennin son nok
talarına bile dikkat edilerek oradan gelen efen
dilere tatbikat göstermek istedim. Fakat onun 
dahi tahsisatı bulunamadı. 

Fidanlık dahi tahsisat meselesidir. 
Sonra bu kadar az bir harcırahla nasıl idare 

edilebilirler diyorlar. Bunun sıkıntısını ben
deniz çekmekteym. Fakat Meclisi Âli Ziraat 
vekâleti bütçesine daha fazla tahsisat verirse 
maaşşükran kabul eder, İsmail Hakkı Beyin te
mas ettikleri hususat ta istediklerinden daha 
iyi temin edilmiş olur. 

HÜSNÜ B. (İzmir) — Meclisi Âli Hükümetin 
gösterdiği hakikî ve lüzumlu ihtiyaçların istil
zam ettiği maksatları bilâ tereddüt kabul etmiş
tir. Bu hakikati tebarüz ettirmek isterim. Or
manlar gibi büyük bir serveti milliyeyi alâka
dar eden mühim bir iş için Meclisi Âli 500 000 
lira da olsa vermekten kaçınmaz. 

İkinci bir nokta, biz ziraat memleketiyiz. 
Halkımızın yüzde sekseni çiftçi olduğuna naza
ran ziraat mekteplerinden çıkan talebenin kifa
yet etmemesi icap ederken maalesef görülüyor 
ki diğer mekteplere intisap ediyorlar. Şimdi ge
rek İzmirde ve gerekse bir çok yerlerde ziraat 
mektepleri vardır. Bu mekteplerden çıkan efen
dilerin gayesi bir mektebi âliye girmektir. Hal
buki bu efendilerin tahsilleri lise derecesinde 
olmadığından ötede beride vazife alacaklardır. 
Buna karşı vekâletçe bir tedbir ittihaz ediliyor 
mu? Bence fazla nazariyatla çocukların zihnini 
yükseltmemelidir. Kendilerini amelî hayata alış
tırılacak bir şekilde yetiştirmelidir. Bu lüzum 
var mı, yok mu? Ve bunun için ne tedbir alın
mıştır? 

ZİRAAT V. MUHLİS B. — Hüsnü Beyefen
di hakikaten çok mühim bir mevzua temas bu
yurdular. Kastettikleri tâli ziraat mektepleri 
olsa gerektir. Ziraat mektepleri için geçen 
sene yapmış olduğum bir tamimi görmüş olsa
lardı her halde memnun olurlardı. Çünkü ifa
de etmiş olduklarını, bu tamim tamamen teyit 
etmiş oluyordu. 

Talî ziraat mekteplerine geçen senedeneri 
vermek istediğimiz gaye, onları müstahsil ye
tiştirmek ve kendi memleketinde örnek olabi
lecek bir kabiliyette yetiştirebilmektir. O vakitki 
yapmış olduğumuz tamimde şunlan söylemiştik : 
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Efendilere tatbik edemiyeceklerini öğretme

yiniz, onların, az fakat öz bilmeleri lâzımdır» 
Her şeyden bir parça bilecek yerde, bir parça 
fakat tam bilsinler. Kafalarındaki bilgi muhak
kak bileklerindeki maharetle mütevazin olsun. 
Bu efendiler için gayemiz; bildiklerini, öğren
diklerini tatbik edebilecek bir derecede yetiş
tirmektir. Bu hususta mektep müdürlerini ve 
muallimlerini geçen sene topladık, bir çok nok
talarda konuştuk, programlarını ıslah ettik. 
Ondan sonra yapılan tecrübelerde, memlekette, 
tatbikatta yapılacak bir çok faydalarını gördük. 
Bu gayeye vâsıl olduktan sonradır ki bu gibi 
mekteplerden çıkacak efendiler hayatlarını bil
fiil kendileri kazanabilmek imkânını bulurlar. 
Ve kendilerinden de bu suretle memleket için 
istifade edebilmek imkânı hâsıl olacaktır, ve ta-
mamile hâsıldır. 

REŞİT B. (Gazi Antep ) — Efendim, Hükü
meti Cümhuriyemiz 50 bin lira, 80, 100 bin lira 
bütçeye koyuyor. Harice ihraç olunacak hubu
batı yetiştirmek içindir. Aynca yeni te
sis edilecek fıstık, zeytin, fındık 12 se
ne vergiden muaftır. Bunlar hep halkr teş
vik içindir. Halk eksin, diksin, yetiştir
sin. Halbuki Maraş vilâyetinin Pazarcık kazasın
da meşe ormanları ve ayrıca fıstık ormanları 
vardır. Bunları aşılamak için müracaat ediyor
lar, fakat aylarca sürüyor. Esbabı şudur: 2, 3 se
ne evvel miriye ait olan ormanlar hakkında bir 
kanun çıkmıştı. Buralarda fıstık, zeytin ve saire 
yetiştirmek için müracaat edilirse keşfedilecek 
ve Ziraat vekâletinden ruhsatname alınacaktır 
ve miriye ait olmayan ormanlar için ise vilâyet 
heyeti idaresi karar verecektir. Nezip ve Pazarcık 
kazasında miriye ait olan orman yoktur. Bunla
rın hepsi halka ait olan odunluk ve meşelikler
dir. Halbuki bunlardan 200 ü mütecaviz arzuhal 
verilmiştir. Vekâlete müracaat ediliyor. Hiç bir 
netice alınmıyor. Vekil Beye teşekkür ederim; 
bunların bir kısmına cevap vermişlerdir. Geçen 
sene Maraştan birisi gelmişti. Maraşta orman me
muru var mı diye sordum. Yoktur dedi. Hâlbuki 
var da halkın haberi yok. 200 arzuhalla müraca
at etmişler, miriye ait ormanlar olmadığı halde 
bu arzuhallan Ziraat vekâletine gönderilmiştir. 
Çünkü miriye ait orman yoktur. Vekil Beyefen
dinin haklan var. Böyle ufak tefek istidalarla 
meşgul olamaz. Bunları müdürlerin tetkik etme
mesi lâzımdır. Fakat müdürler de bakmıyorlar, 
kâtiplerin ellerine veriyorlar. Halbuki bunları 
tetkik ederlerse göreceklerdir ki bu evrakın ve
kâletle alâkası yoktur. Mahallî vilâyetlerin tet
kik etmesi icap eden şeylerdir. Kâtiplere veri
yorlar. Kâtiplerde bunun sabit hududu yoktur. 
Orman memuru da yeniden keşif için ücret veri
niz, gidelim yeniden keşfedelim diyor. Arzetmek 
istediğim, bu gönderilen 200 istidayı mahallî vi
lâyet meclisi idarelerinin muameleye koyması lâ-
zımgelirken bunu yapmıyorlar, vekâlete gönde

riyorlar. Yani kanun tatbik edilmiyor. Ziraat 
vekâletinin nazarı dikkatini celbederim. Hatta 
diğer vekâletlerin de. Bu erbabı müracaat Hazi
neden para istemiyorlar. Hatta bunlar orada fıs
tık yetiştirip memlekete para girmesine çalışa
caklardır. 

Ûdncisi, miriye ait ormanlarda odun yoktur 
diyarlar. Halbuki halk ormandan odun kesip sa
tacak ve bu para ile geçinecek, ayni zamanda 
borcunu verecek. Odun kesmeği menediyorlar. 
Odun kesip satamayacaksınız diyorlar. 

Malatyada bir müteahhit askere odun kontü-
rat etmiş, bundan para alacaktır. Fakat bu orman 
mirî değildir. Halkm malıdır, köylünün malıdır. 
Bu müteahhit askere taahhüt ettiği için orman
dan köylüyü menediyor. Orada bir orman 
memuru varmış, köylünün ormana girmesine 
müsaade etmiyormuş. Halbuki orman memuru
nun menetmek hakkı var mıdır? Vekil Beyefen
diden rica ederim, bunu tetkik etsinler. Köy
lüler kendilerine ait ormandan odunlarını başka 
yerlere götürüp satamayarlar. Bu işte Vekil Be
yin nazarı dikkatini celbederim. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Vekil Beyefendinin 
esaslı ve etraflı surette verdikleri izahattan ha
kikaten kendi nefsime istifade ettiğimi söyle
mek mecburiyetindeyim. Buna ilâveten söyli-
yeceğim sözler sırf temenni mahiyetindedir. 
Bunları kendi takdirlerine arzediyorum. Büt
çede mütehassıs olarak getirilecekler için ko
nulmuş 280 bin liralık bir tahsisat vardır. Bu 
münasebetle varit olan mülâhazamı söyliyece-
ğim. Görmekteyim ki mütehassıslar ancak mu
vakkat zamanlar için getirilmekte ve mahdut 
işlere memur edilerek onlardan müşahedat ve 
intibaatına dair raporlar alınmakla iktifa edil
mektedir. 

Halbuki şimdiye kadar bu usul ile elimize 
geçmiş pek çok mufassal raporlar vardır. Daha 
dün bir mütehassıs tarafından verilmiş 400 sa-
yıfalık bir ziraat programını tetkik ettim. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Bir günde mi 400 sa-
yıfayı tetkik ettiniz? 

SIRRI B. — Çok gayretkeş olan arkadaşımı 
bu hususta takdir ederim. 

YUSUF B. (Denizli) — Eksik olmayınız. 
SIRRI B. (Devamla) — Kezalik, bizim tet-

kikat için Avrupaya göndereceğimiz ormancı
larımızın verdikleri raporlar vardır ki tatbik 
edilmemiştir. Keza madeniyata ait olarak mü
tehassıslar tarafından verilmiş raporlar vardır 
ki şimdiye kadar tatbik edilmemiştir. Bu gün 
elan rapor almak emelindeyiz. Halbuki bu müte
hassıslar celbedildikleri zaman icra mevkiinde 
nüfuz ve salâhiyet sahibi sandalyelere oturtul
muş olsalar ve onlara bildiklerini tatbik için sa
lâhiyet verilmiş olsa hiç şüphe yoktur ki onların 
vücutlarından edeceğimiz istifade hakkile temin 
edilmiş olur. 

Buna maddî misal olarak vaktile gümrük-
9 — 
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lerde çalıştırılan Grafonu, mülkiye teftiş he
yetinin başında çalıştırılan Solu, ve nihayet Cum
huriyetimizin getirdiği Jakardan ettiğimiz is
tifadeyi arzedebilirim. İşte böyle mütehassıslar 
filen iş başmda bulundukları zaman hakikaten 
memlekete mebrur ve meşkûr hizmetler ifa et
mektedirler. Onun için eğer tasavvur etmişlerse 
hatırlarına getiririm ki bu celbedilen mütehas
sıslardan memleket için beklenilen fayda, an
cak onların iş başında filen çalıştınlmalarile 
hâsıl olur. Bu ciheti hassatan nazarlarına arze-
derim. 

Bütçenin diğer bir faslında beynelmilel mü-
essesata iştirak hissesi için 9 bin lira tahsisat 
konulmuştur. Sonra kongrelere murahhas gön
dermek için tahsisat konmamıştır. Bence bu iki 
mevzu bir birini istilzam eder mahiyettedir. Tec
viz olunabilirini ki nerede ilme ait, medeniye
te ait, medeniyetin her hangi bir şubesine ait 
bir kongre olsun da orada Türkiye Cumhuri
yeti temsil edilmesin? Buna gönlüm razi olmu
yor. Binaenaleyh nasıl müessesata iştirak için 
tahsisat konmuşsa her ne edilip edilip kongrele
re iştirak için dahi mutlaka tahsisat konmalı 
idi. Bunu bir noksan addederim. 

Fidanlık hakkında söyliyecektim, fakat daha 
evvel fazlasile malûmat verilmiştir. Yalnız şu
nu söyleyim ki Ankara ve civarında yapılan 
teşcir meselesi pek ağır gitmektedir. Daha ne 
türlü fedakârlık yapmak lazımsa yapılmalıdır 
ve Ankaraya yeşil bir manzara verilmesi temin 
olunmalıdır. 

Bütçenin mühim bir faslı da memlekete 
esaslı fayda temin edici müesseselere aittir. 
Bunlar ziraat sınıflan öğreten mekteplerdir, 
adedi 8 kadar oluyor. Bunlarm başında Yük
sek ziraat ve Baytar mektebi bulunuyor. Bu 
mevzu üzerinde biraz tevakkuf edeceğim. Bu 
sene birleşik halinde gösterilen bu iki mektep 
geçen sene ayrı ayrı Yüksek ziraat mektebi, 
Yüksek baytar mektebi halinde idi ve ziraat 
mektebi için 113 000 lira tahsisat vardı, bay
tar mektebi için de yalnız 33 000 lira tahsisat 
konmuştu. Bu sene bunlar birleştirilerek her 
ikisi için 273 500 lira tahsisat konmuştur. Öğ
rendiğime göre bu mektep üç sınıflıdır. Fakat 
henüz sınıfları teşekkül etmemiştir. Baytar mek
tebinden geçen sene yalnız 8 efendi çıkmıştır. 
Uzun uzadıya tetkik ettim, icap edenlerden de 
öğrendim. Bu her iki mektepten her sene azamî 
olarak ancak 30 efendi yetişebilecektir. Yani 
her sene 30 efendiye diploma verilebilecektir. 

Binaenaleyh bütçeye konan masrafı veri
len diplomanın adedine taksim ettim, 9117 lira 
isabet ettiğini gördüm. 

Bu efendilerin mektepten çıktıktan sonra 
sitaj için Avrupaya gönderildikleri zaman on
lara verilmek için de ayrıca 74 bin lira tahsisat 
konulduğunu görmekteyim. O halde bu 74 bin 
lira da taksim edilecek olursa her diploma başı

na 2 500 lira daha isabet etmiş oluyor ki mecmuu 
her diploma için 11 600 lira isabet etmiş ola
caktır. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Kara cümle meselesi. 
Kara cümlesi zayıftır. 

SIRRI B. (Devamla) — Mekteplerin talim 
heyeti ve memurlarına verilen maaş ta vekâle
tin memurlar için koyduğu umumî tahsisata 
dahildir. O halde onları da bu mektep için 
ihtiyar ettiğimiz masraflara zammedecek olur
sak bu yoldaki fedakârlığın derecesi daha ziya
de artmış olacaktır. 

Bu riyazi hesabı yaptıktan ve tesbit ettikten 
sonra neticenin takdirini Heyeti Celilenize bıra
kacağım. 

Şimdi maksat, memlekete hakikaten hizmete 
elverişli zevat yetiştirmektir. Bu mektebin es
kiliği itibarile kutsiyeti yoktur ya; diğer bah
settiğim mektep için kutsiyetini iddia eden ol
muştu. Şimdi bunu daha serbest münakaşa ede
biliriz. 

KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — Bu da öyledir. 
EMİN B. (Eskişehir) — Bu yapılan masraf. 

memlekette kalıyor? 
SIRRI B. — o mesele de var... Zaten orta zi

raat tahsilini yapmak için memlekette kâfi mik
tarda ziraat mektebi vardır. Onlar için de ay
rıca tahsisat konulmuştur. 

Onun için bunu daha geniş düşünce ile, his
ten ari bir surette muhakeme ile hakikaten bu 
fedakârlıkta devam etmeli mi, yoksa bir müd
deti muvakkate için; meselâ 3 senelik kısa bir 
müddet için çocuklarımızı Avrupaya mı gönder
melidir? Bunu iyi bir düşünce ile neticelen
dirmek lâzımdır. Bunu soruyorum. 

Şimdi Ziraat vekâletine terettüp eden gayet 
mühim bir meseleyi ortaya koyacağım. O da 
bu memleketin hakikaten Ziraat memleketi ol
ması itibarile memleketin bütün ziraî mukad
deratını elinde tutan Ziraat vekâleti her halde 
arzedeceğim mesele üzerinde bir noktai nazar 
serdetmeğe mecburdur. O da bu memlekette biz 
mevaddı iptidaiye yetiştirerek ihracat mı yap
malıyız, yoksa gümrük manialan ihdas ederek 
sanayiimizin terakkisi cihetine mi gitmeliyiz? 
Bu bapta mütalea serdetmek ihtisasımın hari
cindedir. Herkes ihtisasının dahilinde söz söy
lerse mütehassısların mütalealan ve hakikat or
taya çıkar, sözleri hepimiz tarafından muta 
olur. Binaenaleyh bu mühim husus mütehas
sıslar tarafından tetkik edildikten sonra icap 
eden hattı hareketi tayin etmelidir. Bu ihra
cata mı bağlanmalıyız, yoksa gümrük mania-
larile sanayiin terakkisine mi çalışmalıyız? Mem
leketin menaf ii, bu noktanın dikkatle tetkik edil
mesini icap ettiriyor. Bu sualin cevabını İkti
sat vekilimizin de yüksek ihtisaslarından müte
vellit mütalealanm dinlemek ve noktai nazar-
lannı bilmek isterim (Ziraat vekilinden soru
yordunuz sesleri) . Sözüm ona da matuftur. 
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İkinci mesele, köylü borçlarının bir sureti 

halle iktiranı meselesidir. Borç meselesinden ge
çen celselerde muhtelif şekillerde bahsedilmiş
ti. Fakat benim söylediğim noktaya hiç temas 
edilmediği için her halde bakir bir fikri nazarı
nıza arzediyorum (Gülmeler). Biliyoruz ki sırf 
köylülerin mallarını pahalıya sattıkları zaman 
ödedikleri borçlan, bu gün ucuza sattıkları 
mallardan alacakları para ile ödeyemeyeceğini 
bilen ve gören Amerika, sırf köylülerin vazi
yetini ıslah için bazı malî tedbirlere tevessül et
miştir. Biz de böyle yapalım demiyorum. An
cak bizim de yapabileceğimiz tedbirler vardır 
ki onları da mütehassıslar düşünmelidir. Ziraat 
bankası tecil kararını verdi ve emretti. Ben ise 
şeraitini soyliyeceğim: Diyor ki, köylüleri ça
ğırınız ve onlarla mukavele aktediniz, yeni şe
rait üzerine.... Bu şerait te şudur: Eskiden ter
hin ettiği arazinin kıymetini takdir ettirmek ve 
eğer borcu kalırsa zamime olarak köylüden te
minat istemek. Bu gün arazi o kadar düşmüştür ki 
köylü gelipte tecil muamelesini yapamıyor. Çün
kü arazi kıymeti yan yarıya düşmüştür. Eğer 
bu muameleye razı olursa Ziraat bankasına olan 
borcuna mukabil bir misli, iki misli merhunatta 
bulunmak mecburiyetindedir Bunu yapmağa 
muktedir değildir. Binaenaleyh bu vaziyet de
vam etmektedir. Ziraat vekâletince Ziraat ban
kasına böyle köylü için tecdit muamelesi yap
mak ve bu gün tekrar araziye kıymet takdir et
mek arzusu, memleketin iktisadî noktai naza
rından da gayet fenadır. Çünkü bizim mecmu 
itibarile verimsiz bir takım araziye malik oldu
ğumuzu söylemektir ki bu çok fenadır. Ziraat 
bankasının tatbik ettiği bu noktai nazar köylü
lerin daima aleyhinedir. Köylülerin menafimi 
düşünmekle mükellef olan Ziraat vekâletinin 
her halde bunun için bir çare bulacağını da 
ümit etmekteyim. 

Muvaffak olacağına emniyet etmekteyim ve 
derin bir itimatla kendisine bu sözlerimin tatbik 
sahasına isal edilebileceğini söylemek isterim. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Bakir fikir bu mu? 
SIRRI B. (Devamla) — Hüner bunu ortaya 

çıkarmaktır. Yalnız bilmek kâfi değildir. 
Zr. V. MUHLİS B. ( Kütahya ) — Reşit Be

yefendi sakız ağaçlarını aşılamak için söz söyle
diler. Tahkik ettim; bir kaç gün evvel de söyle
mişlerdi. Bir çok evrak gelmiştir. Bunlar tetkik 
ettiriliyor. Hatta bazılarına da ruhsatiye veril
miştir. Diğerlerine de bir an evvel verilmek es
babına tevessül edilmektedir. Mirî orman ve hu
susî orman meselesi üzerinde de tetkik yapacağız. 

Sırrı Beyefendi ecnebi mütehassıslarının mu
vakkat bir zaman için getirilmemesine temas 
ettiler. Vereceğim cevap kendilerini tatmin 
edecektir. Bizdeki ecnebi mütehassısları u-
zun bir zaman için getirilmiştir. Yalnız kuntrat-
ları bir seneliktir. Fakat vazifelerinden memnun 
olduklarımızın kuntratlarım temdit etmekteyiz. 

I Yalnız bazı büyük âlim ve profesörlerin muay
yen bir sahada fikirlerinden istifade etmek için 
bir müddeti muvakkate için getirmekteyiz. Ge
tirmekte olduğumuz profesörler meyanmda M. 

j Velman ve M. Gerlach gibileri vardır. Fakat 
bunlann muayyen bir mesele üzerinde fikirleri 
alındıktan sonra mütehassıslarımız tarafından 

I tatbikata geçilmektedir. 
Salâhiyet meselesinden bahsettiler. Biz icap 

I eden salâhiyeti vermekteyiz. Hatta bazı arkadaş
larım tarafından hududu aşmış telâkki edilecek 
derecede Meselâ Almanyada Lâipzik darülfü-

| nununda bir zamanlar rektörlük etmiş olan pro-
I fesör Halkiyi g-etirdik. Buna bütün idare salâhi-
} yetini ve âmiri ita olmak, benim namıma imza 
| vazetmek salâhiyetini dahi verdim ve profesör-
| leri intihap için, muayyen bazı şartlar altında, 
i kendisini serbest bıraktık. Çünkü bir rektördür. 
i İntihap edeceği mesai arkadaşlarını mesaiye 
! kendisi sevkedecek. Bu salâhiyeti kendisine ver-
; mek lâzımdır ki mesuliyeti kendi üzerine almış 
| olsun ve lâzımgelen mesai ibraz edilemezse ken-
j dişini muatep tutabileyim. Buraya getirdiğimiz 

profesörler orada profesörlük mevkiini ihraz et
miş olmak şartile getirilmiş zevattır. Bu suretle 
bir kaç tane getirilmiştir. İki tanesi bu gün yalnız 
Almanyada meşhur değil, bütün dünyada eser-
lerile isimlerini tanıtmış olan yüksek kabiliyette 
profesörlerdir. Diğer bir salâhiyet daha verdik. 
Meclisi Âliniz bu enstitülerin ikmali için bir bu
çuk milyon lira vermişti. Bu tahsisatın sarfına 

ı bendenizi mezun kılmıştı. Bizzat kendi elimi ken-
I dim bağladım, bu paranın sarfı için kendi fikir 
i ve mütalealanna müracaat edeceğimi bildirdim. 
I Mademki bir ilim adamıdır. Orada kendisinin is-
[ tediği gibi hareket edebilecek salâhiyet elinde 
I bulunsun dedim. Bu mütehassıslara, bu profesör-
I lerin yanlarına bizim mektepleri bitirdikten son-
j ra Almanyada ikmali tahsil etmiş kıymetli genç 

arkadaşlanmı verdik. Orada çalışacaklar; ta-
I mamile tekemmül etmiş bir hale geldikten sonra 
i o profesörlerin yerlerini istihlâf etmiş olacak-
| lardır. Yakında getireceğimiz kanunda görüle

cektir ki, bu profesörlere ilmî ve idari bir salâ-
I hiyet verilmiştir. Ayni zamanda ilmî ve idarî bir 
| disiplin temin edilmiştir. Yanlarında çalışan ar-

kadaşlar da ne-zaman başasistan olacak, ne za-
I man profesör olacak, şeraitleri ve imtihanları 

bu kanunda tesbit edilmiştir. Kanun yakında 
I yüksek tasviplerine arzedilecektir. 

Diğer bazı mütehassıslar da vardır ki onlar 
da vekâlet emrinde çalışmaktadırlar. Meselâ 
pamuk üzerinde çalışan bir Amerikalı mütehas
sıs vardır. Bu zat bir buçuk senedir burada ça
lışmaktadır. Kendisinden istifade ettiğimiz için 
kuntratını bir iki sene daha «temdit edeceğiz. 

Beynelmilel müessesata iştirak edildiği halde 
i niçin kongreler için tahsisat konulmadı diyorlar. 
I Ben bundan şunu anladım ki tahsisat konulma-
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yacak olursa bir taraflı sarfiyat olacaktır. Bu 
beynelmilel müessesata iştirak sebebi şudur. 
Bilhassa Romada beynelmilel bir ziraat enstitü
sü vardır. Oranm senevi tahsisatını vermek mec
buriyeti vardır, bu ahdidir. 

Bir de çekirge kongresi vardır ki o çekirge 
ofisine de mücadele tertibinden bir tahsisat ayı
rarak arkadaşlarımızı göndermekteyim. Diğer 
yapılan muvakkat kongrelere de iştirak etmeği 
çok isterdik. Faydasını idrak ediyoruz. Fakat 
maatteessüf tahsisat bulamıyoruz. Arzettiğim 
gibi her ikisi ayni fasılda olmakla beraber bu 
maddelerin mahiyeti birbirinden ayrı ve müs
takildir. Beynelmilel ziraat enstitüsünden fevka
lâde istifade etmekteyiz. Mütemadiyen muha
bere etmekteyiz. Mütemadiyen broşürler almak
tayız. Ve arzettiğim gibi zaten ahdî bir mecbu
riyetimiz de vardır. 

Yüksek ziraat ve baytar mektebine temas 
ettiler. Kendilerine teşekkür ederim ki mühim 
bir meseleyi ortaya atmış bulundular. Böyle ha
tırlarda çok büyük masraf yapılıyor, bu mas
rafı Avrupaya talebe göndermekle belki kazana
biliriz, daha ucuz olabilir gibi zihinlere varit 
olabilecek bir noktayı tetkik için fırsat verdiler. 
Fakat böyle bir suale maruz kalacağımı evvelce 
hesap etmemiş olduğum için huzurunuzda ince 
ve dakik bir hesap arzedemiyeceğim. Yalnız be
raberce bu hesabın bir kabataslağını yapabiliriz. 
Baytar mektebi âlisinin masrafı 33 bindir. Yal
nız bu değildir. Maaş kısmına ve diğer kısımla
rına tahsis edilen parayı da ilâve edersek 80 
bin lira olur. Kendilerinin hesaba esas ittihaz 
ettikleri rakamdan daha fazla. Talebesi de askerî 
ile beraber yüzü mütecavizdir. Yüz kabul edelim. 
Çünkü askerî talebenin iaşesi askerî cihetten 
temin ediliyor. Fakat lâburatuvarlardan istifa
de ettikleri göz önüne alınırsa onların da mas
rafa dahil sayılmaları lüzumu tahakkuk eder. 

Bu suretle 80 bin lira yüz talebeye taksim 
edilirse beher talebeye isabet edecek miktarı 
senevi 800 liradır. Halbuki Avrupaya göndere
ceğimiz vakit talebenin beherine sarfedilecek 

miktarı senevi iki bin liradır. Oraya gittiği vakit te 
ayni zamanda lâboratuvar ücreti ve saire de te
diye etmek mecburiyetindedir. Kaldı ki bu mas
raf yalnız talebenin yaşaması için değildir. 

Mektebin daha bazı lâboratuvarlarmı muha
faza etmek mecburiyetinde idik. Kliniklerde 4000 
bu kadar halk hayvanı tedavi edilmiştir. Zi
raat mekteplerinde de vaziyet böyledir. Ziraat 
mekteplerinin tahsisatı da yalnız kendilerinin ifa
de ettikleri gibi 113 000 lira değildir; daha çok
tur. Fakat bu günkü mevcudu nazan itibara 
alarak muhakeme yürütmek doğru değildir . 

Avrupadaki tahsille buradaki tahsili sırf he
sap noktai nazanndan muhakeme edecek olur
sak arada lehimize çok fark vardır. 

Mektepte talebe adedi gittikçe çoğalmakta
dır. Baytar mektebinin birinci sınıfında 44, 

ikinci sınıfında 25, üçüncü sınıfında 11 talebe 
vardır. Ziraat mektebinin ikinci sınıfında 15, 
16 kadar talebe olduğu halde Gazi çiftliğinde staj 
görmekte olanların adedi 46 dır. Bu sene yüzü 
mütecaviz talip vardı. Bunun ancak 48 ini ala
bildik. Demek ki mevcut gitgide artmaktadır. 
Ziraat enstitüleri cumhuriyetin onuncu senesin
de 4 fakülte halinde açıldığı vakit çok talebemiz 
olacaktır. Kadromuz tamamlanınca 150 ziraat 
mektebi talebesi, 200 "baytar, 50 orman birinci 
sınıf talebesi ki ceman 400 ü bulacaktır. Bunu 
nasıl sıkıştırabileceğimizi şimdiden düşünüyo
ruz. 2 sene evvel kendilerinin ifade ettikleri 
gibi bu gün 50 dir ve Meclisi âlinin Ziraat vekâ
letine verdiği ehemmiyetle mepsuten mütenasip 
olarak bu rakam artacaktır. Hanımlarımız ara
sında da mektebe olan rağbet günden güne art
maktadır; elan mektepte okuyan beş hanım 
talebemiz vardır. 

Kaldı ki arkadaşlar, buradaki gösterilen mas
raflar yalnız mektep için değildir, mektep hiç 
yapılmamış olsaydı enstitü ve laboratuarı yap
mağa ve onun profesörlerini, mütehassısları
nı yine getirmeğe mecburduk. Bu enstitüler 
memlekette ziraat ilmini kuracaktır. İtiraf et
mek lâzımdır ki biz memleketimizi tamamile ta
nımıyoruz, otunu, toprağını, hayvanını, neba
tını, hastalıklarını bütün manasile, ilim 
manasile bilmiş değiliz. • Benim nazarım
da, bir defa daha söylemiştim, ilim nok
tasında memleketimiz kanş karış' fethedil
meğe muhtaçtır. Filvaki bazı yerlerde 
tetkikat yapılmıştır; fakat bunlar şahsî 
bir takım tetkiklerdir ki parça parçadır. Bu tet-
kikatı yapanları şükranla anarım. Ancak bun
lar şahsî gayretler mahsulüdür, hepsi dağınık
tır. ' 

Bütün memlekette millî ziraat ilmini kur
duktan sonradır ki ilerlemek kabildir. Memleket 
ziraat ilmini kurmak, bellemek, belletmek 
cumhuriyet devrini beklemiştir. 4 - 5 sene ev
vel temelleri atılmış olan enstitüler cumhuriye
tin cidden iftihar edeceği müesseselerdendir. Yal
nız Türkiye için değil, bir çok memleketler için 
de böyledir. Almanyadan gelen profesörler 
kendilerine evvelce gönderdiğimiz resimlerden 
bahsederken bana ifade etmişlerdir ki o resimler 
burada gördüğümüz azameti göstermemiştir. 
Bir müddet sonra bu müessese işlediği vakit yal
nız kendi memleketimiz için değil mücavir bir 
çok devletler için dahi bir ilim kaynağı ola
caktır, buna eminim. Bu müesseselerin aydın
lattığı yolda yürümek sayesinde Ziraat vekâ
leti hedefine seri adımlarla varacaktır. Yoksa 
bunsuz çalışmak, karanlıkta kalmış bir adamın 
çırpınmasına benzer. Binaenaleyh bunu kurma
ğa mecburuz. Hesap meselesinde yalnız tale
beye sarfedileni hesap etmek lâzımgelmez. Bu 
sizin eserinizdir. Bunu itmam etmek üzereyiz. 
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Fakat tamamen bitmemiştir. Bizzat gidip gö
rürseniz ve tetkik ederseniz yapılan masrafın ta
mamen yerinde olduğunu anlayacaksınız. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Reis Paşa Hazretleri; 
vekil Beyefendinin ihtisasatma karşı bir iki söz 
söyleyeceğim. Müsaadenizle.... 

REÎS — Buyurun. 
SIRRI B. (Kocaeli) — Kendi muvaffakiyatı 

için tenkidi yardım telâkki edenler hedeflerine 
daha seri surette varırlar. Bu itibarla Ziraat 
vekili beyefendinin verdikleri cevapları candan 
ve gönülden takdir eder ve teşekkür ederim. Mü
tehassıslar hakkında verdikleri izahat beni ta-
mamile tatmin etmiştir. Kezalik mektebin şim
diki teşkilâtile memlekete bahşedeceği büyük 
fevaidi dahi kendilerinin izahatından anladım. 
Bundan dolayı da teşekkür ederim. Ancak şu 
da unutmamalıdır ki Vekil Beyefendinin fay
dalı izahatları benim sözlerimden sonra vaki 
olmuştur. Binaenaleyh huzurunuzdaki sözlerim 
beyhude gitmemiştir (Gülüşmeler). 

Beyefendinin bu faydalı izahatı benim kendi
lerine karşı söylediğim sözlerden sonra vaki ol
muştur. Binaenaleyh huzurunuzdaki sözlerim 
beyhude gitmiş değildir. 

REÎS — Fasıllara geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
650 Vekil tahsisatı 4 800 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

651 Memurlar maaşı 1 751 920 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
652 1683 numaralı kanunun 58 inci 

maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 3 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

653 Merkez müstahdemleri ücreti 37 100 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
654 Vilâyat müstahdemleri ücreti 495 365 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

655 Muvakkat tazminat 20 820 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
656 Vekâlete merbut âlî mektep me

zunlarına 1437 numaralı kanun 
mucibince verilecek avans 7 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

657 Merkez mefruşat ve demirbaşı 300 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
658 Merkez levazımı 5 050 

REÎS — Kabul edilmiştir. 

I F. Lira 
659 Merkez müteferrikası 1 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

660 Vekâlet otomobil masrafı 3 350 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
661 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 1 300 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 

662 Vilâyat levazımı 9 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
663 Vilâyat müteferrikası 1 200 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

664 Mütenevvi masraflar 63 650 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
665 Harcırah 56 400 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

666 Resmî telefon masrafı 250 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
667 Ücretli muhabere ve mükâ-

kâleme masrafı 1 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
668 Mahkeme harçları 10 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

669 Telifat, neşriyat ve pro
paganda 5 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

670 Levazım ve alâtı fenniye 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
671 Kongreler ve beynelmilel 

müessesat masrafı 9 004 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
672 Hayvan ıslahı sağlık zabıtası en

cümenleri hakkı huzuru 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
673 Ecnebi mütehassıslar ve ter

cümanları 280 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
674 Dahilde tahsil ettirilmekte olan 

talebenin mektep ve yol mas
rafları 10 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

675 Staj ve ihtisas masrafları 74 001 
REÎS — Kabul edilmiştir, 2 6 6 -
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F. Lira 

676 Mektepler ve kurslar 99 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

677 Mücadele 230 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
678 Islah, teksir ve tetkikat 342 100 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

679 Mektepler - kurslar 16 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
680 Mücadele 188 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

681 Islah, teksir ve tetkikat 247 500 
RÜŞTÜ B. (Bursa) — 681 inci fasılda tiftik 

cemiyetine verilecek 15 bin liradan bahsedili
yor. Bu cemiyet şimdiye kadar ne gibi işler 
yapmıştır? Lütfen izah ederler mi? 

ZÎRAAT VEKÎLÎ MUHLİS B. — Bu cemi
yet, kıymetli arkadaşımız Süleyman Sun Beye
fendinin kudretli riyasetinde ve yedi emane
tinde bulunuyor. Hakikaten pek büyük muvaf
fakiyetler göstermiştir. Bu hususta fazla izahatı 
kendileri benim tarafımdan verebilirler. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Müsa
ade buyuruluyor mu; izahat arzedeyim? 

REÎS — Söz istiyorsanız buyurun. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Efendim, 

cemiyet 3 üncü senesine girmiştir, şimdiye ka
dar gördüğü muavenet 15 bin lira bir, 13 528 
lira da birdir. Buna karşı yaptığı hizmetler: 
20 bin lira kıymetinde bir bina vücude getir
miştir. 20 bin liralık ta içine bir eser vazetmiş
tir. 20 bin liralık bir çiftlik almıştır. 60 bin 
liraya karşı yaptığı masraf 28 bin liradır. G-e-
miyetin mesaisine gelince: Tiftik cemiyeti te
şekkül edinceye kadar, tiftik meselesi ile mem
leketin en çok 5,6 vilâyeti alâkadar olduğu hal
de ismi bile mevzubahs olmuyordu. Nesli te
reddiye uğramış, ırkı bozulmuş, tüyü para et
mez bir halde idi. Cemiyet teşekkül ettikten 
sonra üç esas üzerine uğraştı: Tiftiği ıslah ve 
memleket dahilinde sarfetmek ve tiftiğin haricî 
ticaretini tevsi etmek. Vaziyeti iktisadiye do-
layısile henüz haricî ticaretle alâkadar olacak 
şekilde değildir. Fakat teksir ve ıslah için adım
larını atmıştır ve numunesine göre bu yolda 
yürümeğe başlamıştır. Memleket dahilinde sar
fına gelince, bunun için yaptığı hizmet, Anka-
ranm kullandığı sof adındaki kumaşı dokumağa 
başlamıştır. Tiftikten el işleri yaptırmağa baş
lamıştır. Resmî ve hususî teşebbüsatta, memle
ket dahilinde yapağı ile beraber tiftik kullanıl
masını temin etmiştir. Bu hususta bilhassa Mil
lî Müdafaa vekili beye teşekkür ederim. % 30 
nisbetinde memlekette tiftiği yapağı ile beraber 
sarfına başlanmıştır. 

Eğer bu izahat kâfi değilse sorarsınız arze-
derim (Alkışlar). 

REÎS — 681 inci fasıl kabul edilmiştir . 
F. Lira 

682 Mektepler 50 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
683 Mücadele 7 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

684 Muhafaza, amenajman ve teşcir 85 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
685 Nazilli pamuk tohumu ıslah istas

yonunun inşa ve tesisatı ile Antal
ya, Bursa ipek böceği kışlatma is
tasyonlarının ve îzmir ziraat mek
tebinin inşaat ve tesisat noksanla

rının ikmali 45 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
686 788 numaralı kanunun tat

biki masrafı 10 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
687 Geçen sene düyunu 5 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

688 Eski seneler düyunu 36 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
689 Yüksek ziraat ve baytar mek

tepleri 273 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

C — Millî Müdafaa V. bütçesi 
KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — Mülî Müda

faa bütçesinin müzakeresi münasebetile yıllarca 
emek verdiğim harpte ve sulhta içinde yaşadı
ğım ordunun son zamanlarda her suretle ve her 
cihetle terakki ve tekâmülünü görmekten muta-
hassıl memnuniyet ve şükranımı bu kürsüden 
arza vicdanî bir lüzum hissettim. 

Senelerce verilen emek semeresi olan genç 
vatandaşları ordu safları içinde kısa bir zaman 
zarfında ilmî ve fennî amelî ve hatta sıhhî essas-
lar dahilinde cihanmkilerle hemen hem ayar bir 
derecede yetiştiren ve müracaat edildiği anda 
namusu milliyi kanile, canile müdafaa edecek 
surette metîn bir zabtı rabıtla meydana geti
ren heyeti zabitanımızın gayret ve mesaisini 
şükranla yadederim. 

Memleketin hudutlarının genişliğine rağ
men bir kaç senedir Millî Müdafaa bütçesinden 
milyonlarla tenzilât icrası suretile Hükümeti 
Oümhuriyemiz sulhperverliğini bütün âleme ilân 
etmiş oluyor kanaatindeyim. 

Yüksek Heyetinizin Millî Müdafaaya bu büt
çe ile tahsis edeceği paranın da yerine sarfedile-

- 2 6 7 -



i : r>r> 2i-â-iu33 c : i 
ceğini asarını görerek memnuniyetle arzederim. 
Fen sahasında da ordu terakkiyatı fahir ve sü-
rurla bahse lâyıktır. 

Fen ve mühendis zabitanının ihtira ve keşif
leri ve g^çen hafta Kırık kaleye gitmiş olan 
İktisat encümeni muhterem azası arkadaşları
mızın mahallinde gördükleri yeni terakkıyat ve 
mükemmeliyet hakkmda takdirkâr beyanatları 
maruzatımı teyit edecek mahiyettedir. 

Ordu camiası içinde bulunan her ferdin vazi
fesinden zaman tasarruf ettikçe askerliğin te-
rakkıyatmı ve fennî ve hatta en uzak yabancı 
memleket dillerinin tahsilleri takdiri mucip 
olacak haldedir. 

Senelerce ihmal edilmiş olan ana yurt üze
rindeki ordu dislokasyonuna göre kıymetli ve 
yüksek nasıyeli Erkânı harbiyemizde bulunması 
tabiî olan karar ve plâna göre tahsisatın 
cüzî olmasına rağmen imkânın verdiği en yük
sek himmetle fennî ve asrı kışlalarla teferrua
tının inşasında gösterilen gayreti, dairei inti-
habiyemde bizzat görerek ve sair mahallerde 
gören arkadaşlarımdan işiterek takdir ederim. 
(İştirak ederiz sesleri). 

Sözümü bitirmeden evvel Millî Müdafaa ve
kâletinin tayinat ve yem kanunundaki tadilât 
ile ordu iaşesi, tenvirat ve mahrukatın daha 
muntazam bir hale ifrağ ve ıslahı için Meclisi 
Âliye gelen ve Millî Müdafaa encümeninizde 
müzakere edilmiş olan kanun lâyihalarından 
dolayı Vekil Beyefendiye teşekkür eder ve bir 
kaç sualime cevap vermelerini de rica ederim 

Tasarruf ve iktisat tavsiye edildiği şu sıra
da giyilen ile pekte farklı olmadığını işittiğim 
zabitan elbiselerinin tebdili neden ileri geldiği; 
Esnana dahil olup ta terkedilen ordu fazlası
nın ne vakit talimi icra edileceği ve artık aske
re girmenin ne vakit normal bir hale ifrağ 
edileceği; geri hizmete alınan ve bendenizce 
hayvana binmesinde çok mahir olması lâzım-
gelen topçu zabitanının kendi hayvanlarının ne 

vakit tarafı miriden iaşe edilmeğe başlanılacağı; 
Çok emel ve arzu ettiğim ve görmek istedi

ğim Hükümeti Cümhuriye merkezinde fennî ve 
lâyik bir surette bir askerî ikametgâh inşasına 
ne zaman başlanacağı? 

RAGIP B.' (Zonguldak) — Kışla. | 
KÂZIM Pş. ( Diyarbekir) —' Evet kışla, j 

Yoktur. Yüz sene evvel Fransızlar tarafından i 
yapılan Sarı kışla, bir de Çorumda var. Bir de j 
burada barakaların içinde oturanlar. Bunların j 
ahvali sıhhiyesine doktorların sarfettikleri him- j 
meti takdir buyurunuz. Askerin dışarıda ne ka- | 
dar soğuk aldığını hesap etmek lâzımdır. i 

Hulâsa Büyük Müncimisin gösterdiği yol- j 
larda kemali ciddiyet, sây, gayret, azim ve \ 
fedakârlıkla yürüyen ordumuzun ebedî muvaf- j 
fakıyetini dilerim (Alkışlar). 

HAKKI B. (Van) — İştirak ederiz. 
SÜLEYMAN SIRRI B.'(Yozgat) — Bende- ! 

niz Millî Müdafaa bütçesi hakkında fazla bir 
şey söylemek istemem. Yalnız şehit maaşı mu
ameleleri çok bati gidiyor. Dün bana bir köylü 
geldi. Yozgadın Babalı köyünden şehit Ahmet 
oğlu Etemin oğlu imiş. 6 senedir muamele devam 
ediyormuş, halâ intaç edilmemiş. Diyorki, bun
dan 15 gün evvel geldim, elime bir numara ver
diler, bana dediler ki bu numara ile senin evrakı 
Yozgat Cumhuriyet Müddei Umumiliğine gön
derdik, Yozgada gittim. Evrak gelmemiş. Geri 
geldim. Evrakın burada bulunduğunu anladım, 
altı senedir halâ muamele yapılmadı, şehidin 
ailesi perişan bir vaziyettedir. Bunun teşriine 
delâlet edin dedi. 

Bendeniz de iki satır kâğıtla tekaüt şubesi 
müdürü beye rica ettim. Bilmiyorum, şimdi şe
kil nasıldır. Evvelce hatırımda kaldığına göre 
^unun matbu bir formülü vardı. Onların sütu
nu mahsusu dolar, hemen hemen muamele nok
sansızca gelir, derhal icra edilirdi. Şimdi şe
kil başkalaşmışsa her halde böyle gidip gelerek 
istilâmlarla günlerin, zamanların geçmesine 
mahal kalmamak için en hurda teferruatına ka
dar matbu bir varaka tanzim ederek ait olduğu 
dairelerin doldurması, işin bir elden çıkması 
noktasından çok muvafık olur zannederim. 

İkincisi: Muhterem paşa hazretleri pavyon
dan bahsettiler. Bizde de vardır. Maalesef 
vaktile memleketin en mürtefi, en çok rüzgâr 
alan yerine yapılmıştır. Efrat çok sıkıntı çeki
yor. Pavyon her senede tamir görür. Bu gün 
istiyorlar ki vekâlet ufak bir tahsisat versin, bü
tün malzemeyi ora halkı temin etmek suretile 
müsait bir yere nakledilsin. Bendeniz - imkânı 
varsa - malzeme hazır, memleketin muaveneti 
hazır - vekâlet ufak bir yardımda bulunarak bu
nun cenup kısmına naklini rica edeceğim.. 

REİS — Buyurun Zekâi Bey. 
MİLLÎ MÜDAFAA VEKİLİ ZEKÂİ B. (Di

yarbekir) — Efendim, muhterem arkadaşım Di
yarbekir mebusu Kâzım Paşa Hazretlerinin or
du camiası ve ordu zabitanı ve bilûmum mensu-
bini hakkında lütfen izhar buyurdukları takdir
kâr taltiflerine karşı Müdafaai Milliye mensup
ları hesabma arzı şükran ederim. Filvaki ge
rek hava, gerek kara, gerekse deniz ordularını
zın asrî terakkiyat ile hemahenk olarak gerek 
talim ve terbiyesinde, gerek teçhizatında, gerek 
idare ve iaşesinde ordunun en yüksek kumanda 
makamatmdan itibaren en küçük zabitine kadar 
bütün erkân ve zabitanm ve ordu mensuplarının 
yüksek, cansiparane ve fedakârane hissiyatla 
çalışmakta ve muvaffak olmakta olduklarını 
bendeniz de vazifem itibarile yakından takip 
ederek kemali emniyet ve cesaretle sizlerin yük
sek takdirinze arzetmeği bir vazife bilirim (Bra
vo sesleri, alkışlar). 

Müsaade buyurursanız Kâzım Paşa Hazret
lerinin sordukları suallere intikal edeyim. 
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Zabitan elbisesi meselesi: Zabitan elbisesi

nin son âli askerî şûraca yaka ve apuletlerin 
tebdili kabul olunmuştur. Bu, tabiî bir ihtisas 
meselesidir. Bendeniz âli askerî şûra müzakere
sinde bulunduğum için anladığım kadar arzede-
ceğim; hava zabitanmın yakası açılmıştır. Bah
riye zabitamnın elbisesinde olduğu gibi. Bu bir 
ihtiyacı sıhhidir. Bu hususta heyeti sıhhiye
nin tavsiyesile hareket olunmuştur. Şûrayi as
kerî diğer devletlerdeki zabitan elbisesi üzerin
de tetkikat yapmışlardır, onların yakalarının 
açık olduğu görülmüştür. Diğer ordu zabitam
nın yakalan dik olduğu için boyun harekâtına 
mâni olmakta idi. Harekâtın daha kolaylıkla 
yapılabilmesi için bu yakalar indirilmiş 
ve yakadaki apoletler omuzlara alınmış
tır. Eğer Paşa Hazretlerinin endişeleri, yeni
den elbise yapılacak; bir çok masraf ve külfeti 
müeddi olacak mülâhazası ise, bu o kadar masrafı 
istilzam edecek şekilde değildir. Çünkü caket, 
pantolon gibi diğer elbise aksamı olduğu vazi
yette mahfuz kalmıştır. 

Buyurdukları ikinci mevzu; her sene esnana 
dahil olanların müterakimleri meselesidir. Bun
lar kaç senedir beklemektedir, ne zaman talim 
ettirilecek ve ne zaman bu mesele normal vaziye
te girecektir buyurdular. Bütçenin heyeti umu-
miyesi müzakere edilirken kısa hizmetliler hak
kında maruzatta bulunmuştum. Şimdiki maruza-
tımsa umumu hakkında olacaktır. Malûmu âliniz 
mükellefiyeti askeriye kanunu mucibince esnana 
dahil efradı, bir mayıs ayında, bir de teşriniev
vel ayında askerliğe çağırırız. Bu sene mayısın
da 326 ve 327 tevellüttüler silâh altına alınmış
lardır. Bu sene mayısında sinini sabıkadan ka
lanlarla' 325, 326, 327 328 liler de dahili esnan 

olmuşlardır. 325 lilerden 12 800,26 Mardan 90 000, 
27 lilerden 86 000 nefer henüz daha hizmeti as
keriyeye davet edilmemişlerdir. 328 lilerse tabiî 
daha hiç alınmamışlardır. Ceman 283 000 nefer ta
lim ve terbiyeye dahil esnandan oldukları halde 
henüz daha silâh altına alınmamışlardır. Bu sene 
içlerinden alınacak kimseler gelecek seneye ilâve 
edilerek 329 tevellüttüler ve bu sene tekrar dahi
li esnan olanların ilâvesile hâsıl olacak yekûnlar 
teselsül ederek giderse 1938 senesinde normal 
vaziyet tabiî olarak avdet edecektir. Tabiî bu, 
bütçenin istıtaatına göre tertip edilmiştir. Fakat 
bundan evvel gerek zatı âlinizin, gerek hepimizin 
de arzu ettiğimiz gibi bu normal vaziyete geç
mek yani biraz fazla asker alarak bu tasfiyeyi 
935 - 936 ve 937 de yapabilmek meselesidir ki 
bu da o nisbette bütçenin muayyenat kısmına 
tahsisat ilâvesile kabildir. 938 te hitam bulacak 
bu bakayanın bir sene geri alınabilmesi, bütçeye 
yani muayyenat faslına laakal 500 bin lira ilâ
vesine vabestedir. 

Topçu zabitanm geri hizmetlerde, zatî hay
vanlarının Hükümetçe iaşesi mümkün olmıya-
cak mı? buyurdular. Bundan evvel çıkmış olan 

bir kanunla Erkânı harp zabitlerile süvari za
bitlerinden geri hizmette bulunanlara bu nak 
verilmiştir. Bu meyanda topçu zabitleri de mev-
zubahs olmuştu. Yakında topçu zabitanına 
ait kanunu da takdim edeceğiz; Bu suretle on
lar da bu haktan istifade edeceklerdir. 

Ankarada askerî inşaat ve kışla meselesine te
mas ettiler. Bütçedeki inşaat için ayrılan tah
sisat, harbiye mektebi inşaatının taksitleri ile 
bazı müstacel tamirata aittir ki bu tamirat için 
ayrılan para 50 - 60 bin lirayı geçmez. Tabii ge
rek Ankarada ve gerek memleketin muhtelif 
sahalarında emakini askeriyeye olan ihtiyaç 
her kesin gözüne batacak kadar aşikârdır. Fa
kat bu da bütçe meselesidir. Ankaradaki mu
hafız alayı ve diğer alayların kışlalarını ve bu 
meyanda daha bazı pek müstacel inşaat ihtiyacı, 
muhtelif kolordular üzerinde taksim edilerek 
bunların hiç bir suretle kabili tefrik olmayanları 
yani 16 milyon lira itibarile inşaat ihtiyacatmı, 
hiç bir suretle kabili tehir olmayanlardan tefrik 
edilerek bir kaç milyon arasında bir vaziyetin 
harbiye mektebinin taksiti bittikten sonra ka
lacak olan 500 000 lirayı müteaddit senelerde 
karşılık göstererek müstacel olanları hiç olmaz
sa 2, 3 milyon liralık ihtiyacatı müteaddit sene
lere sarî kılmak için bir kanun teklif etmek is
tiyoruz. Bu iş daha ziyade Maliye vekâletini ve 
heyeti celileyi alâkadar eden bir mevzudur. 

Süleyman Sırrı Bey arkadaşımızın bahsettiği 
şehit muamelesi meselesi: Bu mesele mahkeme 
ilâmı meselesidir. Müdafaai milliye ve istida en
cümenlerinde mevzubahs olmuştur. Tekaüt kanu
nunda bir madde vardır. Bu maddede diyor ki: 
Evrakı müsbiteyi ibraz edenlere şehit muamele
si yapılacaktır. Fakat bu evrakı müsbite nedir? 
Meselâ bir neferin veresesi mahkemeye müracaat 
ediyor. Fakat vesaik ibraz edemiyor, yalnız iki * 
şahit göstererek babamız şehit oldu diyor. Ve
saikin ibraz edilememesi mutlaka kıtanm ihma
linden değildir. Vaziyet ve hadisatı harbiye öy
le oluyor ki telefat ve zayiatın miktarı tamamen 
tesbit edilemiyor. Binaenaleyh şehidin veresesi 
mahkemeye müracaat ediyor, fakat bu nüfus 
idaresinin aleyhine oluyor. Nüfus idaresi mah
kemede muhatap oluyor. Mahkemeye iki şahit 
getiriliyor. Bu adam falan cephede şehit olmuş
tur, diyorlar. Halbuki bu şahitlerin katiyen o ne
ferin kıta arkadaşı olmadıkları ve hatta onların 
o zaman başka bir cephede bulundukları anlaşı
lıyor. Fakat mahkeme bu adamm hayat ve me-
matını tesbit etmek mevzuunda telâkki ettiği bu 
tarzı müracaati o şahitlerin şahadetleri üzerine 
kararını vererek o adamın öldüğüne dair müra
caat edene bir ilâm veriyor. O ilâmı alan adam 
askerî tekaüt şubesine müracaat ederek elindeki 
ilâmı ibraz ediyor ve maaş tahsis edin diyor. Bu 
mevzuda yapılacak şey askerî tekaüt kanunu 
üzerinde bazı tadilât yapılması Arzuhal encü
meninde düşünüldü ve Hükümetçe de buna dair 
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tadilât teklifi musammemdir. Şimdiki halde 
bizim yaptığımız muamele, bu vaziyette olan ilâ-
mat karşısında, elde aksi delâil mevcut ise mah
keme nezdinde itiraz etmek ve bu vaziyeti tas
hih ettirmeğe çalışmaktan ibarettir. Mesele bun
dan dolayı uzamaktadır. 

Aziz Samih B. (Erzincan) — Bir sual efen
dim. 932 de silâh altına alınmayan efradın ken
diliğinden tasfiyesini buyurdunuz. Bundan anla
dığım talim ve terbiye görmeden ihtiyata nak
ledilecekleridir. 

M. M. V. ZEKÂI B. (Diyarbekir) — Talim 
ve terbiye görece klerdir. 

AZİZ SAMİH B. ( Erzincan ) — Ne suretle 
alınacaklardır? Şimdi alınmağa kadro müsait 
değilken buna her sene seksen bin ilâve oluna
rak 3 - 5 sene sonra üç yüz bin kişi olacaktır. 

M. M. V. ZEKÂÎ B. ( Diyarbekir ) — Efen
dim, Hulâsatan şunu arzedeyim ki 330 tarihin
den itibaren, yani harbi umuminin ilânından 
bir sene sonra 330-331 tarihinden itibaren ve 
bütün harp seneleri müddetince memleketin te-
vellüdatı eski senelere nisbeten geridir. Har
bin uzun sürmesi ve efradın tahtı silâhta bulun
masından dolayı tevellüdat azalmıştır. O nok
sana geri kalanların ilâvesi suretile 938 sene
sinde müterakim efrat kalmamış bulunacaktır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. ( Yozat ) — Bende
nizin maksadım, bir şehit evlâdı veyahut ailesi 
mahallî askerlik şubesine müracaat ediyor, istida 
ediyor, istidası orada bir muamele görüyor. Bu 
evrakı şube zarf içinde tekaüt şubesine gönderi
yor. Fakat bir çok noksanları olduğundan tekaüt 
şubesi tekrar evrakı şubeye iade ediyor ve bu 
suretle de zaman geçiyor. Binaenaleyh evrakın 
noksansız olarak mahalline gönderilmesinin te
minini rica ederim. 

M. MÜDAFAA VEKİLİ ZEKÂI B. (Diyar
bekir) — Hayhay efendim. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Askerliği 
geciken efradın uzun müddet talimsiz kalması 
askerlik noktasından mahzurlu olduğu gibi, as
kere gideceğim diyerek bir çok gençlerimiz ev
lenemiyor da. Halbuki bir nefer bedel verdiği 
zaman altı ayda talim ve terbiye görüyor. Bina
enaleyh talim müddetini azaltmak suretile asker
lik çağma gelenleri derhal askere almak müm
kün değil midir? 

M. MÜDAFAA VEKİLİ ZEKA1 B. (Diyar
bekir) — Efendim, bütçe zarureti dolayısile ge
çen sene yaptığımız dört ve iki ay nisbetinde 
yani iki ve üç sene hizmete tâbi olanların müd
detlerinin tamamından dört ay evvel terhisleri 
ve bir buçuk sene hizmete tâbi olanların müd
detlerinden iki ay evvel terhis etmek bir kaide 
olarak ittihaz edilmiş ve o kaide elyevm tatbik 
edilmekte bulunmuştur. 

Bundan daha noksan olarak hizmeti askeri
yenin yapılmasına başta Erkânı harbiye olduğu 
halde teknik iddiaların noktai nazarlarına muta

bık olmadığı gibi, mükellefiyeti askeriye kanunu 
da bmna müsait değildir. Amma Heyeti Celile va
ziyete hâkimdir. 

KAZIM Pş. (Diyarbekir) — Bedel veren ef
radın hizmetini altı aydan dört aya indirmekle 
daha ziyade istifade mümkün değil midir? 

M. MÜDAFAA VEKİLİ ZEKÂI B. (Diyar
bekir) — Heyeti Celilede bunu geçen sene dört 
ay yapılsın diyenler oldu. Beş ay yapılsın di
yenler oldu, altı ay yapılsın diyenler oldu, en
cümenlerden geçti. Nihayet altı ay olarak kabul 
edildi. Kanunun tatbikatı henüz geçen seneden 
itibaten başlamıştır (İki sene oldu sesleri). Fil
vaki ve bedeli naktî kanununun tatbiki bir Hay
li miktarda müterakimlerin tenkisine de medar 
olmuştur (Müzakere kâfi sesleri). 

KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — Teşekkür ede
rim. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Fasıllara 
geçilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir 

Kara kısmı : 
Lira 
4 800 

Lira 
12 660 147 

F. 
691 Vekil tahsisatı 

RİİS — Kabul edilmiştir. 
F. 

692 Maaşatı umumiye 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
693 1683 numaralı kanunun 58 inci 

maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 270 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

694 648 numaralı kanunun 4 üncü 
maddesi mucibince verilecek ge
dikli küçük zabit ikramiyesi 2 700 

RBİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

695 Müstahdemler ücreti 477 000 
RBİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
696 Muvakkat tazminat 143 640 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

697 Temsil tahsisatı ve akçe farkı 76 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
698 1107 numaralı kanun mucibince 

gedikli küçük zabitlere verilecek 
aile zammı 12 600 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

699 Mefruşat ve demirbaş 15 000 
BMS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
700 Levazım 20 010 

REİS — Kabul edilmiştir. 
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F. Lira 

701 Müteferrika 79 758 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
702 Vekâlet otomobil masrafı 3 000 

BEİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

703 Mütenevvi masraflar 211 030 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
704 Harcırah 701 064 

BEİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

705 Besmî telefon masrafı 10 010 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
706 Ücretli muhabere ve mükâleme 

masrafı 11 000 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
707 Mahkeme harçları 5 200 

BEİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

708 Muayyenat 10 642 665 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
709 Levazımı askeriye 4 090 000 

BEİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

710 Levazım ve teçhizatı harbiye ve 
fenniye ve tahkimat masrafı 885 000 

BEİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

711 Levazımı sıhhiye 211 855 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
712 Nakliyat 798 000 

BEİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

713 Avrupa fabrikalarına gidecek 
heyetin harcırah masrafları 40 000 

BEİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

714 Manevra masrafı 30 500 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
715 Vesaiti nakliye masrafı 55 010 

BEİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

716 Staj, tahsil ve tedavi masrafı 51 300 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
717 Şehitliklerin bilûmum levazımı in-

şaiye masrafı ve bekçi ücreti 6 200 
BEİS — Kabul edilmiştir, 

F. Lira 
718 Beynelmilel mezarlıklar komisyo

nu masrafı 2 700 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
719 İnşaat, tamirat ve sabit tesisat 

masrafları 614 000 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
720 Ecnebi mütehassıslar 80 000 

BEİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

721 Memuriyeti mahsusa ile ecnebi 
' memleketlere gönderilecek 

zabit ve memurlar harcırahı 4 500 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
722 Askerî mektepler masarifi 50 000 

BEİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

723 Askerî müze masarifi 2 000 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
724 1493 numaralı kanun mucibince 

verilecek ikramiye 9 710 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
725 Geçen sene düyunu 621 

BEİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

726 Eski seneler düyunu 120 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
727 Memnu mmtakalar istimlâk bedeli 81 000 

BEİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

728 Fen ve sanat umum müdürlüğü 
tecrübe ve muayene masrafı 25 000 

BEİS — Kabul edilmiştir. 

2 — Hava kısmı : 

KILICOĞLU HAKKI B. ( Muş ) — Arka
daşlar; Kâzım Paşa Hazretlerinin ordumuzun 
sitayişi hakkındaki beyanatına temamile işti
rak ederim. 

Cumhuriyet Hükümetimizin sulhperver 
olduğuna hiç şüphe etmiyorum. Çünkü bütün 
dünya ile bağlandığımız sulh mukaveleleri ve 
dostluk mukaveleleri buna şahittir. Ancak bi
zim bu kadar derin ve engin sulhperver olmak-
lığımız acaba komşularımıza iyi bir tesir yap
mış ve bizim hakkımızda hayırhah düşünceler 
oyandırmış mıdır? Buna kani değilim. (Gürül
tüler) Dinledim, gördüm. Hadisat bana böyle 
olmadığını göstermektedir. Bu münasebetle 
ordumuzun diğer sahalardaki genişliğini ve 
faaliyetini, hava kısmımızda da görmek iste
rim. Burada çalışan arkadaşlar hakikaten Türk 
ordusuna ve Türk zabitine lâyik olan metanet 
ve fedakârlıkla çalışıyorlar. Ancak şu elimiz
deki bütçe ile, hava kısmnım bütçesile bize hava
dan ve düşman tarafından gelecek olan bir ta
arruza karşı arzu ettiğimiz kadar, milletin ar-
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zu ettiği kadar bir müdafaa yapılabileceğine 
kani değilim. Binaenaleyh gelecek senelerde bu 
bütçeyi daha geniş görmek isterim. Her halde 
Erkânı harbiyei umumiye, gerek Millî Müdafaa 
vekâleti bu noktaya ne kadar ehemmiyet atfe
derlerse o kadar canlı bir harekette bulunmuş 
olurlar. Millî Müdafaa meselesinde daha engin 
ve daha derin bir surette söz söylemek muvafık 
olmadığı için kısa kesiyorum. Fakat bu kadar 
bir işaret zannederim ki kâfidir. 

Ordumuzun hava kısmından bahsederken bil-
münasebe Tayyare cemiyetini de burada sitayişle 
yadetmeyi bir vazife bilirim. Bu yüksek cemiyetin 
gerek materyal itibarile ve gerek Avrupada iyi 
mühendisler yetiştirmek suretile yaptığı feda
kârlık, cidden takdire şayandır. Yalnız bu muh
terem cemiyet biraz kendi masrafından lüzum
suz masrafından kısarak iktisat edeceği para ile 
Millî Müdafaa için daha canlı faydalar temin 
ederse maksat hâsıl olmuş olur. 

REİS — Fasıllara geçilmesini kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

731 Maaşatı umumiye 455 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
732 1683 numaralı kanunun 58 inci 

maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 15 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

733 Muvakkat tazminat 7 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
734 1107 numaralı kanun mucibince 

gedikli küçük zabitana verilecek 
aile zammı 1 300 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

735 2047 numaralı kanun mucibince 
hava sınıfı mensuplarına verile

cek zam ve tazminat 113 002 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
736 Mefruşat ve demirbaş 8 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

737 Levazım 3 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
738 Müteferrika 2 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

739 Mütenevvi masraflar 7510 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
740 Harcırah 40 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 

F. lira 
741 Resmî telefon masrafı 1 510 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

742 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 1 000 

REİS —• Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

743 Mahkeme harçları 50 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
744 Muayyenat 175 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

745 Levazımı askeriye 35 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
746 Ecza ve malzemei tıbbiye 3 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. I4ra 

747 Nakliyat 40 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
748 Vesaiti nakliye masrafı 100 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
749 Tayyare şehitleri tazminatı 5 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

750 Memleket dahil ve haricinde üc
retli müessesatı sıhhiyede tedavi 
ettirilecek malûlin masrafları 2 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

751 Askerî mektepler masrafı 14 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
752 Geçen sene düyunu 7 500 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

753 Eski seneler düyunu 6 628 
REİS — Kabul edilmiştir. 

3 — Deniz kısma, 
F. Lira 

761 Maaşatı umumiye 1 317 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
762 1683 numaralı kanunun 58 inci 

maddesi mucibince verilecek te -
kaüt ikramiyesi 21 132 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

763 Müstah4emler ücreti 70 490 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
764 Muvakkat tazminat 12 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
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p. Lira 

765 Temsil tahsisatı ve akçe farkı 6 360 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
766 1142 ve 1144 numaralı kanunlar 

mucibince tahtelbahircilere, dal
gıçlara verilecek tahsisat 37 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

767 Mefruşat ve demirbaş 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
768 Levazım 4 700 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

769 Müteferrika 4 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
770 1493 numaralı kanun mucibince 

verilecek ikramiye 6 300 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
771 Mütenevvi masraflar 11 091 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

772 Harcırah 45 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
773 Resmî telefon mükâleme 

bedeli 900 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
774 Ücretli muhabere ve mükâleme 

masrafı 1 250 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
775 Muayyenat 424 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

776 Levazımı askeriye 122 170 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
777 Levazım ve teçhizatı harbiye ve 

fenniye ve tahkimiye masrafı 803 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
778 Sefain ve mevaki levazımı 707 200 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

779 Levazımı sıhhiye 10 300 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
780 Nakliyat 18 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

781 Kjitap ve mecmua ve risale masrafı 2 814 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
782 Vesaiti nakliye masrafı 720 

REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
783 İnşaat ve tamirat 9 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

784 Ecnebi mütehassıslar 48 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
785 Ecnebi memleketlere gönderile

cek zabitler ve memurlar har
cırahı 2 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

786 Staj, tahsil ve tedavi masrafı 44 262 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
787 Boğazlar komisyonu masrafı 7 341 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

788 Deniz matbaası masrafları 19 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
789 Geçen sene düyunu 5 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

790 Eski seneler düyunu 30 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
791 Memleket dahil ve haricinde üc

retli müessesatı sıhhiyede tedavi 
ettirilecek malûlin masrafı 1 800 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

792 648 numaralı kanunun 4 üncü 
ve 1492 numaralı kanunun 6 
ncı maddeleri mucibince gedikli 

küçük zabitlere verilecek 
ikramiye 1 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 

D — Askeri fabrikalar U. M. bütçesi 
REİS — Askerî rabrikalar bütçesine geçi

yoruz. Heyeti umumiyesi hakkmda söz isteyen 
var mı? Fasıllara geçilmesini kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
795 Maaşatı umumiye 300 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

796 1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek te

kaüt ikramiyesi 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
797 Müstahdemler ücreti 323 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

798 Muvakkat tazminat 13 500 
REİS — Kabul edilmiştir, 
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F. Lira 
9 Dahilî istihlâk vergileri 3 450 000 

RElS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
10 Oyun aletleri resmi 23 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
11 Kara ve deniz avlan 450 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 
12 Nakliyat vergisi 750 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
13 Sefineler rüsumu 120 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
14 Damga resmi 5 500 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
15 Tapu harç ve kaydiyeleri 1 370 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 
16 Mahkeme harçları 950 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
17 Pasaport ve kançilarya 600 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 
18 Noterler 600 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 
19 Diğer harçlar 66 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 
20 Hayvan sağlık zabıtası resmi 100 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
21 Mülga vergiler bakayasından 200 000 

RElS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
22 Tütün ve saire 20 100 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 
23 Tuz 7 200 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
24 İspirto ve ispirtolu içkiler 4 500 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
25 Kibrit ve çakmak 1 800 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
27 Oyun kâğıdı 25 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
28 Devlet ormanları 1 250 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
29 İşletilen hatların hasılatı 175 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
30 Satılacak emval ve emlâk ha

sılatı 1 450 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
33 Darphane hasılatı 30 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
34 Resmî matbaalar hasılatı 10 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
35 Umumî mektepler hasılatı 10 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
36 Madenler hasılatı 50 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
37 Diğer müesseseler hasılatı 40 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
38 Umumî müesseseler ve şirketler 

hasılatından Devlet hissesi 995 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
39 Müteferrik varidat 2 595 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
40 Cezalar 1 200 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
41 Müteferrik hasılat 1 200 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
42 Fevkalâde varidat 518 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
43 İktisadî buhran vergisi 9 100 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
44 Muvazene vergisi 13 100 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
Bütçenin gerek birinci maddesinde, gerek 

diğer maddelerinde encümen tarafından bazı ta
dilât yapılacağı için bu gün bütçe kanununun 
maddelerinin müzakeresine devam edemeyece
ğiz. Yarın ve ondan sonra; encümen tarafın
dan tadil edilen maddelerin müzakeresine de
vam edeceğiz. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEH
Mİ B. (Gümüşane) — Yarm diğer işlerimizi gö
rüşebiliriz. 

REİS — Zamanımız artarsa diğer hususata 
da geçeriz. Yarm saat 14 te toplanmak üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 17,10 

T. B. M. M. Matbaa* 


