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BİEÎNCI CELSE 
Açılma saati: 2 sonra 

REÎS — İkinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KATİPLER : Feyyaz Ali B. (Yozgad), Cevdet ,B. (Kiilaihya) 

mm* . , 

BEİS — Meclis kuşat edildi. Zabtı sabık hu
lâsası okunacak dinliyelim (Zabtı sabık hulâsası 
Kâtip Feyyaz Âli Bey, tarafından okundu). 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
İkinci Reişvckiti Hasan Fehmi Beyefendinin 

riyasetlerinde zevali saat bir buçukta inikat etti. 
Zaptı sabık h ulâsası kıraat ve aynen kabul olun
du. Erzincan'daki şayak fabrikası hakkında Er
zincan Mebuslarının sual takririne Müdafaa Mil
liye Vekâletinin cevabı kıraat olundu. Maliye 
bütçesinin 87 ııci faslında muharrer mebaliğden 
lâakal yirmi bin lirasının Aymtab fukarayi aha
lisine tevzii hakkında Aymtab Mebusu Abdür-
rahman Lâmi Efendinin takriri tasviben Heyeti 
Vekileye ve Elâziz vali vekili hakkında Genç 
Mebusu Fikri Beyin istizah .takririnin Dahiliye 
ve Almanya'da bulunan üsera zabitan hakkında 
Üsküdar Mebusu Salâhattin Beyin takririnin 

Müdafaai Milliye bütçelerinin müzakeresinde mev
zu bahis edilmesi takarrür etti. Teşkilâtı Esasiye 
kanununun italyanca, Fransızca ve înğilizeeye 
tercümesiyle neşrine dair Bolu "Mebusu Hilmi Be
yin teklifinin Heyeti Vekileye havalesi kabul 
edildi. Ayintab şehrinin «Gazi Aymtab» tesmiyesi 
hakkındaki lâyihai kanuniyenin müstaceliyetle 
ruznameye alınması takarrür ve müteakiben mü. 
zakeresine bededilerek maddeleri aynen ve heyeti 
nmuııüyesi müttefikan kabul olundu. Konya Po
lis müdürü sabıkının istidası Adliye Encümenine 
havale edildi. Heyeti Vekilenin vazife ve salâhi
yetini tâyin için teşekkül eden komisyon âzasın
dan beş zatın yerine evvelki intihapta kazanan
lardan sırasiyle beş zatın esamisi makamı riyasetr 
ten kıraat ve Heyeti Unıumiyece reyi isari ile ka

bul edilmiş; ve mütekaiben Müdafaai Milliye bütçe
sinin müzakeresine geçilmiş ve bir müddet mü 
zakerattan sonra bes dakika teneffüs edilmek 
üzere celse tatil edilmiştir. 

îkinci celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin riyasetlerinde 

Kfiat üç buçukta inikat etti. Müzakerenin kifaye
tine karar verildikten ve takrirler kıraat edildik
ten sonra fasılların müzakeresine geçilmiş ve 318 
nci fasıl tadil eti kabul ve 321 nci faslın müza

keresinde ahzıasker şubelerinin lağvı hakkında 
izmit Mebusu Hamdi Beyin takriri şayanı mü
zakere görülmiyerek ve fasla zamaim icrası hak
kında Müdafaai Milliye Vekâletinin teklifi na
zarı dikkate alınmayarak Muvazenei Maliye En
cümeninin teklifi veçhile fasıl aynen kabul, ve 
f usulü saire. Muvazenei Maliye Encümenine iade 
edildi. Heyeti Murahhasa ile Londraya azimet 
eden Hariciye Vekili Bekir Sami Beyefendinin 
avdetlerine kadar vekâlet etmek üzere irae edilen 
iki namzetten birinin intihabı hakkında Riyaseti 
Celilenin tezkeresi kıraat ve namzetlerden 
Bayazıt Mebusu Refik Beyin, itizarına binaen 
Karesi Mebusu Basri Beyin teklifi ile istanbul 
Mebusu Ahmet Muhtar Beyefendi ekseriyeti azî-
me ile ve reyi işari ile Hariciye Vekâleti vekilli
ğine intihap olunmuş ve müteakiben beş dakika 
celse tatil edilmiştir.. 

Üçüncü celse lıafiraktedildi 
Reisvekili Kâtip Kâtip 

Hasan Fehmi Feyyaz Âli Memet Basim 

REÎS ~~ Zabtı sabık hulâsası hâkkmda müta
lâa var mı efendim? Zabtı sabık hulâsasını-ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Zabtı sabık hu
lâsası kabul edildi. 

3. — LÂYİHALAR 
1. — Anadolu demiryottariyle Afyon Karühi-

sar - Uşak demiryollarının işletme muamelâtma 
dair--bütçe-hakkında kanun lâyihası 

REÎS — Anadolu demiryollarıyla Afyon JÇa-
rahisar, Uşak demiryollarının işletme mu,ainelâtı 
hakkındaki bütçenin gönderildiğine dair Heyeti 
Vekile Riyasetinden mevrut tezkereyi Muvaze
nei Maliye Encümenine havale ediyoruz. 

2. — ÂZAYt KİRAM MUAMEUtfI 
1. — Üçüncü Şubeden muhtelif encümenler-

deki münhaUere intihap edilen âza hakkında Şu
be Rk/aseti tezkeresi 

REÎS — Muhtelif encümenlere Üç^eft Şu
beden intihap edilen zevatın esamisi: .jfg£$$i?e 
Encümenine Hasan Sıddık B. Van, Ali B p a Ef. 
Batum, irşat Encümenine Mehmet Hamdı Ef. 
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Adana, Fikri Faik B. Genç, Hasan Sıddık B. 
Van, Tetkiki Hesabat Encümenine Ahmed B. 
Yozgaâ İntihap edilmişlerdir. 

6. — MAZBATALAR 

:L -—• Maluliyeti hasebiyle Trabzonlu. Niya-
zinin müddeti cezaiyesinin affına dair İcmıun lâ
yihan ve Adliye Encümeni mazbatası 

Trabzonun imaret mahallesinden Tebraz Imanı-
" oğlu Niyazi Bin Memed'in tecili cezası hakkında 

Adliye Encümeninin mazbatası 

Adliye Encümeni mazbatası 

Cebren fiili şenii zina icrasına tasaddi eyle
mek maddesinden dolayı üç malı hapse mahkûm 
Trabzon'un İmaret mahallesinden Tebra? İmam-
oğlu Niyazi Bin Memed'in maluliyeti hasebiyle 
bakıyeti müddeti eezaiyesinin affına dair Heyeti 
Ve kileden tevdi ve encümenimize havale Duyu
rulan teklifi kanuni tetkik ve müzakere edildi. 
Münderieaü evraka nazaran merkumun mahkû
miyeti yalnız üç mahtaü ibaret olup müptelâ ol
duğu illet de cinneti muvakkateden ibaret bulun
duğundan affına mahal olmayıp ancak iadei afi
yetinde infazı için cezasının tecili infazına karar 
verilmesinin Heyeti Umum iyeye a ra tezekkür 
İnİm di. 

4 Şubat 1337 
Ad. En. Beki M. M. Kâtip 

Karahîsarı Sahip Canik Şinob 
Memed Şükrü Ahıned .Nafiz Memed Şevket 

Aza Âza Âza 
Konya. Sinob Muş . 

Musa Kâzım Hakkı B'nml Mahmud Said 

REİS • Adliye Encüymeni mazbatası hak
kında mütalâa var mı? ("Ret sadaları). (Tarihi 
tevkifi nedir? şada lan) . 

KÂTİP FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Yok
tur efendim. 

R E İ S — Efendi, Adliye Encümeni mazba
tası aleyhinde söz isteyen var imi Adliye Encü
meni mazbatasını reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranTar lütfen el kaldırsın; (Ket sadaları). 

HÜSEYİN'A VNf B, (Erzurum) —Efendim 
söz isteyin, mütalaa beyan ettikten sonra red
dedin. • • • ' ' 

ADLİYE En. M. M. NAFİZ B. (Canik) — 
Efendim malûmu âliniz affı hususi, gayrikabili 
tedavi bir illetle malûl olmağa mütevakkıftır. 
Bu mahkûm olan şahıs cebren fiili .şenii zinaya 
tasaddi eylem esinden dolayı üç mah hapse mah
kûm olmuş. Müddeti mahkûmiyeti üç aydan 
ibarettir. . Bilâhara bunda ala imi cinnet görül
meğe başlamış, orada muayene .edilmiş. Tahtı 
müşahedeye alınmış. Filhakika alâimi cinnet 
mevcut olduğu ve fakat bu cinnetin gelir gider 
nevinden olduğu anlaşılmış . olmasına nazaran 
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I cinneti muvakkatedir. Binaenaleyh müddeti mah

kûmiyeti de üç mahtan ibarettir. Esasen müd
detini şimdiye kadar da ikmal etmiştir. Maa-
haza böyle kısa müddetli olan mahkûmiyetler 
kabili af değildir. Biz burada diyoruz k i ; bu 
gibi kısa müddetli cürümler kabili af değildir. An
cak cinneti muvakkate olduğu için iadei afiyetinde 
infaz edilmek üzere cezasının tecilini talep edi
yoruz. Çünkü cebren fiili şenii zinaya tasaddi-
dir. Hukuku ımıumiyeden ziyade hukuku şah
siye meveutur. Namusa taalluk , eden kısımlar 

j ekser zaman aftan istifade edemez. Fakat esbabı 
mücbire mevcut olursa, meselâ g'ayrikabüi teda
vi olursa sureti katiyede, o zaman kabili aftır. 
Cinneti muvakkate ise kabili tedavidir. Grayri-
kabili tedavi değildir. Müruruzamanla tedavi 
olunur. 

OPERATÖR EMİN B. ( Bursa ) — Cinneti 
muvakkate hakkında rapor var mı? 

NAFİZ B. (Canik) Vardır efendim. 
OPEKATÖK EMİN B. ( Bursa ) — Lütfen 

okur namusuz? 
NAFİZ Z. (Canik) «Cinneti manyayı inhi-

tat.iye» diyor. Bundan ibarettir. 
OPEKATÖK EMİN B. (Bursa) - - Bu adam 

hastalığına nazaran mecnundur. 
BİR MEBUS B. ~ Bu kanun tadil mi edil

miş:' Cebren fiili ,seni edenler affedilmez. 
(Fiili şenia tasaddi sadaları). 
MUSTAFA KEMAL B. (ErtuğruL Ma

demki kabili tedavidir, şu halde tecil etmek
tense hastaneye gönderilse, tedavi edilse daha 
iyi olmaz nıı? CGürültüler). 
* . NAFİZ B. (Canik) Efendim müsaade bu

yurunuz arzedeyim. Bu zat gece. komşusu bulu
nan bir zatın hanesine, kapıyı gayet mahirane 
bir surette açarak, dahil olmuş ve dairei mah
remiyetlerine kadar gitmiş. Evdekilerin feryat 
ve figanları üzerine etraftan yetişilmiş. Tasad
di halinde yakalanmış. En nihayet mahkeme üç 

I mah müddet ceza vermiştir. Binaenaleyh ikinci 
tfünii bunu affetmek; müteeavizüııaleyhiıı hu
kuku şalısiyesine tecavüzden başka bir şey de
ğildir. 

OPEKATÖK EMİN B. (Bursa) — Efendim 
bu mevzuubahis hastalık eğer öyle ise - ki maa
lesef öyle telâkki etmekliğimiz lâzımdır - bina
enaleyh kabili tedavi değildir. Demek bu adam 
doğrudan doğruya mecnundur. Binaenaleyh bu 
adamı affetmek veya etmemek müsavidir'. Bunu 

I doğrudan doğruya tımarhaneye tevdi edip orada 
vatırmak lâzımdır. 

TUN AT..I HİLMİ B. (Bolu) — Belki cinnetin 
kendisini tamamiyle esir ettiği bir zamana tesa
düf etmiştir. Binaenaleyh mazurdur. 

REİS — Efendim mesele tevazzuh etti. Ad
liye Encümeninin mazbatası - ki tecili mutazaııı-
mındrr - kabul edenler lütfen el kaldırsın. (Ret 
sadalarr). (Muvafık sadaları). Efendim müsaade 

i buyurunuz. Adliye Encümeninin mazbatasını 

~ 1S8 — 
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kabul çtmiyehler lütfen el kaldırsın Ka
bul edilmedi. Şu halde tecili cezayı mutazam-mm 
mazbata reddedilmiştir. (Af mı edilecek? sada-
lan) . 
. Ef nedim tecili ceza hususunu kabul buyur-

madmız. O halde gelen teklifin aslı kalıyor. 
Efendim affını kabul ediyor- musunuz ? (Hayır 
sadaları). . • 

Affı kabul edenler lütfen e r kaldırsın. Af da 
reddolündu. Cezasını çekecek. (Cezasını çeksin, 
muvafık sadaları). 

. 2. —• Maluliyeti hasebiyle Mardin'in ilet ek 
karyesinden Musaoğlu İsa'nın bakıyei müddeti 
cezâiyesinin affı hakkında kanun lâyihası ve Ad
liye Encümeni mazbatası 

REİS — Mardin'in Hetek karyesinden Mu
saoğlu İsa'nın maluliyeti hasebiyle bakıyei müd
deti cezâiyesinin affına dair Adliye Encümeni 
mazbatası.var, okuyunuz efendim. . 

Adliye Encümeni mazbatası 

Katil maddesinden altı seneye mahkûm olup 
Maden livası hapisanesinde mahpus bulunan 
Hetek karyesinden Musaoğlu isa'nın, gayrikabi-
li tedavi olan (veremi ebyaz) illetiyle malûl oldu
ğundan, bakıyei müddeti cezâiyesinin affına 
dair olup havale buyurulan Heyeti Vekilenin 
teklifi kanunisi mütalâa olundu. . 

Merkumun illeti mezkûreye müptelâ olduğu 
merbutu rapor ve evrakı müteferriâi saire ile an
laşıldığından bakıyei müddeti ' cezâiyesinin af
fının Heyeti Umumiyeye arzı tezekkür 'kılındı. 

' . " ' - • 4 'Şubat 1337 , 
Adliye En. Rs. M. M. Kâtip 

' Karalı isa rı Sahip Canik ' Sinob 
Mehmet Şükrü Ahmet Nafiz Mehmet Şevket 

Âza Âza 
Konya Sinob 

'Musa Kasım'" Hakkı Hami 

FEYZİ -Ef. (Malatya) — Bir kaatilin cezası 
nasıl olur da affolunur? İster hasta olsun, is
ter olmasın. Bunun evlât ve ahfadına lanet et
tirmektir. Af katiyen' caiz değildir. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim, 
Meclisimizde bidayeti küşadmda-nberi ittihaz ve 
tatbik olunan bir usulü sakim devam edegeliyor. 
Bir noktada nazarı dikkati âlinizi celbedeceğinı. 
Meclisi Âliniz kuşat edildiği zamanda bu rapor
ların doğrudan doğruya Meclise tevdii doğru 
idi ve zaruri idi. Halbuki bugün bir Tababeti 
Adliye Encümeni teşekkül etmiştir. İfayi vazi
fe ediyor. Bu gibi şeylerin, affedilip edilmemesi 
hakkında gelecek olan raporların Encümeni 
Adlii Sıhhice tetkiki lâzımgelir. Rica ederim, 
bunu usul ittihaz buyurun. Bu raporlar-evve
lemirde o Encümene gitsin - ki sırf' etibbadan 
mürekkeptir - mütehassıslarından müteşekkildir.. I 
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Evvelemirde oraca tetkik edilsin, . ondan sottrA 
Heyeti Aliyenize gelsin. (Doğru sadaları). 

EMİR Pş. (Sivas) — B u seferlik böyle olsun. 
TAHSİN B. (Aydın) —>- Bendenizce mesele.; 

bir şahsın, bir mücrimin affı veya ademi affı 
meselesinden ziyade; o mücrimle bir yerde bu
lunmak mecburiyetinde bulunan diğer mahkû-
minin hayatını nazarı dikkate almak meselesidir. 
Malûmu âliniz, bir tevkifhanede yüzlerce mah
pus bulunuyor! Onların içinde üç ay, beş ay 
ne ise..i Alâküllihal, cürmüne göre bir müd
detle cezasını ikmal ettikten sonra yine hayata 
karışmak ve onun mevcudiyetinden yatanın is
tifade meselesi var. O mahkûmini biz müddeti 
cezaiyelerini ikmal için oraya dolduruyoruz. Fa
kat onların hayatı, milletin, Hükümetin tahtı-
zımanmdadır. Bir müteverrim. adamı "onların 
arasına karişttrırsak onlar sirayeti maraz teh- : 
likesine mâruz bulunuyorlar. Binaenaleyh ben
denizce meselenin ruhu buradadır.. Bu adamı 
affetmemel i, fakat bu gibi malûl olanlar için 
ayrı bir hapishane ihdas etmeli. Ne yapılırsa 

; yapılmalı. Bunları kurtarmalı, diğerlerinin ha
yatı tehlikeden kurtarılmalıdır. Zira diğerleri
nin hayatı bize emanettir. Biz bunlara üç 
ay, beş ay için, kanunun tahdit ettiği müddet. 
ile müeazat vermeğe hakkımız vardır. Fakat on-
lann- hayatını muhafaza etmekle de mükellefiz, 
biz bugün onların da vekiliyiz. Binaenaleyh bu 
noktai nazardan bu işe bir çare bulunmasını na
zarı dikkatinize arzederim. 

REİS-— Bir mütalâa, var, merbut olan ta
bip raporu bir heyeti sıhhiye tarafından tetkik 
edilsin, badehu müzakere edilsin. Bir de En- • 
cümenin mazbatası üzerine müzakerenin hita
ma erdirilmesi yar. Evvelâ raporun heyeti -sıh
hiye tarafından tetkikini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın! Bu usul kabul edildi efendim. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Bu husus 
için bir tamim vazılsın. "••• ' 

RElS — Bit kabul edildi. Sıhhiye Vekâle
tine gönderim. Heyeti sıhhiye tetkik eder, 
iki gün' sonra ruznamemize alırız. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Encüme
ni Adlii Sıhhi vardır, müteşekkildir. 

NAFİZ B (.Canik) — Adliye Vekâleti bu 
gibi teklifleri Meclise gönderirken. bu noksan-, 
l an ikmal; etsin. . Yani tababeti adliyece tetkik 
ettirilsin. Oradan tasdik ettirdikten sonra bu
raya göndersin. Bu, Adliye Vekâletine ait bir 
meseledir. Meclisi Âliye geldikten sonra bade
ma bu suretle yapılmasını arzederim. • . 

3. —- Malûlyetı hasebiyle Karahisarlı Hacı 
Şerif oğlu Halil'in bakıyei müddeti cezâiyesinin 
affı hakkında. kanun lâyihası ve .Adliye Encüme
ni mazbatası 

Adliye Encümeni mazbatası 
Katil ve cerh maddesinden yedi buçuk sene 

— Ü0 — 
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kürek cezasına mahkûm Karahisark Hacı Şerif-
oğlu Halil'in tebeyyün eden maluliyetine bina
en b'akıyei müddeti cez&iy esinin affına dair He
yeti Umumiyedeıı havale buyurulan Heyeti Vc-
kîlenm teklifi kanunisi mütalâa kılındı. 

/ Merkumun 6 Eylül 1328 tarihinde tahtı tev
kife alınarak 25 Mayıs 1331 tarihinde gönüllü 
olarak askere sevk ve hilafirar vazifei askeriye
sini ifa ve bu meyan da bir gözünü zayi eyledi
ği rapor ve evrakı müteferriası münderecatından 
anlaşılmış olduğundan bermucibi 'teklif merku
mun bakıyei müddeti cezaiyesinin affı hususu
nun. Heveti Umumiveve ai'zı tezekkür kılındı. 

- 4 Şubat 1337 
Adliye En. Rs. M. M. Kâtip 

Karâhîsarı -Sahip Canik ' Sinob 
Mehmet Şükrü Ahmet Nafiz 'Mehmet Şevket 

Âza Â za Âza 
Konya . Sinob • Muş 

Musa Kâzım . Hakkı Hami Mahmut.Sait 

(Muvafık sadaları), (Kabul,, şadaları),. (Bu 
da Adliye Vekâletine sad al arı), . , . ' ' • 

REİS — Efendim, bu eyrakla, askerliğini 
ifa ederken bir gözünü kaybetmiş olduğuna alâ-
imi- zahirî olduğu için tabip raporu merbut de
ğil, heyeti sıhhiyeye gönderelim. Heyeti Aliye-
niye azrediyorum. Encümenin mazbatasını ka
bul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Encümenin 
mazbatası kabul edilmiştir efendim. Af kabul 

"edilmiştir efendim. Maddei kanuniyesi merbut
tur. O da okunsun. Şekli kanuniyi alıyor. 

Lâyihai kanuniye sureti 

* MADDE 1. —- Cerh ve katil, maddesinden do
layı Karahisan Sahip liva mahkemesi Ceza Da
iresinin 16 Eylül 1329 tarih ve iki yüz otuz altı 
adödli ilâmiyle yedi buçuk sene müddetle kü
reğe mahkûm ve 4 Şevval 1330 ve 4 Eylül 1328 
tarihinde tahtı tevkife alınarak mezkûr Karâi-
hisari Sahip hapishanesinde mahpus iken Har
bi tipaumide gönülîü olarak askere sevkolıınan 
Karahisar'ın Yukantıntın karyesinden Hacı 
Şerif oğlu Halil'in tebeyyün eden maluliyetine 
binaen bakıyei müddei cezaiyesi affedilmiştir. 

MADDE 2. —' işbu kanunun icrasına Adliye 
Vekil! menıu*dur. 

23 Kânunusani 1337 
Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 

Reisi Seriye V. M. M. V. 
• Mustafa Kemal Fehmi Fevzi 

Ad. V. Da. V. Ha. V. V. . 
Cefâlettin Arif Dr. Adnan Ahmet Muhtar 

Ma. V. • M İ V , ; , ' • -" Na.V. 
Ferit Hamdullah Suphi Ömer Lûtfi 

lk. V. V. Sıhhiye T. . 
Mahmut Celâl Dr.. Adnan 
. Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Y. • 

Fevzi 

MADDE 1. — Cerh ve katil maddesinden do
layı. Karalı isa IM Sahip liva mahkemesi Ceza Da
iresinin 16 Eylül 1329 tarih ve iki yüz otuz altı 
adedli ilâmiyle vedi buçuk sene müddetle küre-
ğe-mahkûm ve 4 Şevval" 1330 ve 4 Eylül 1328 ta
rihinde tahtı tevkife alnı arak mezkûr Karahi-
sarı Sahip hapishanesinde mahpus iken Harbi 
umumide gönüllü olarak askere sevkolıman 
Karahisar'ıi) Yukantıntın .karyesinden Hacı 
Şerif oğlu Halil'in tebeyyün eden maluliyetine 
binaen bakıyei müddeti cezaiyesi affedilmiş!ir. 

•REİS '— Efendim, okunan bilinci maddei 
kamın iyeyi kabul edenler lütfen, el-kaldırsın. Ka
imi edilmiştir. 

SOLDAN BİR MEBUS BEY — Anlaşrlım-
yor- Reis Bey, hiç bir şey anlaşılmıyor, işitmi
yoruz. 

. ."M'ADDE 2. —.İşbu kanunun icrasına Adliye 
Vekili' memurdur. 

. REtS .ikinci maddeyi kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. Lâyihai ka-
mttıiyenin heyeti umumiyesini kabul edenler .lüt
fen el kaldırsın. Heyeti um uru iyesi kabul edildi. 

Efendim, kabul edilen lâyihai. kanuniyeye 
malûmu âlileri usulden, olan bir maddenin ilâvesi 
icabediyor. (İşbu kanun, tarihi neşrinden itiba
ren meriyülieradır...) (işbu kanunun icrasına 
Adli ve Vekili memurdur) demek lâzımdır. 

KÂTİP B. O vardır. 
REÎS - - (Tarihi neşrinden itibaren meriyül

ieradır) maddesi yoktur. Bu maddenin de ilâvesi
ni tensip buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul 
edildi efendim. Maddelerin numaralarını tashih 
ederiz. 

Riyaseti Celileye 
Mecııuniuğu sabit ölân mahbusinin tımarha

neye şevkini teklif ederim. 
Erzurum Mebusu 

Salih : 

REİS — Malûmu âliniz bu zaten idari bir 
meseledir. Zaten tımarhane varsa şifahaııe varsa. 

SALİH Ef. (Erzurum)..—Reia Bey, mesele 
muallâkta kaldı. 

2.-— Van Mebusluğuna intihap edilmiş olan 
Tevfik Beyin, mebusluğunun kabulü - hakkımla 
üçüncü Şube mazbatası 

REİS - Van Mebusu Tevfik Beyin Üçüncü 
Şubede tetkik edilen mazbatası: . 

İstida Encümeninin işbu mazbatası ve evrakı. 
mütefeiTİası tetkik ve celp olunan mumaleyhin 
izahatı ahzoluııa rak Nisabı Müzake re Kaıı unun mı 
üçüncü maddesi mucibince ademi devamı iki ma
ltı tecavüz etmiş olduğundan gıyaben müstafi 
addedilmiş ve muvasalatını mütaakıp müracaa
tında dermeyan ettiği itizarın makbul iyet ve 
ademi makbuliyeti tetkik olunmaksızın f ev ren 
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kararı sabıkın tağyir ve tebdiline mahal görül
memiş olduğu ve maamafih mumaileyhin ehem
miyeti mevkiiyesi derkâr olan Hakkâri muta
sarrıflığında •hidemat.ı vataniyesini ifâ ettiği sı
rada mebusluğu tebliğ olunması üzerine vazife! 
mutenasını demlide edecek vekilin • izamiyle in-

'• fikâki;. mazbata ve harcırahının tanzim ve.itasına 
müsaade edilmesini talep etmesine karşı Maka
mı vilâyetten infikâkine muvafakat . edilmediği * 
ve ibraz, eylediği mazbatanın natık olduğu üzere, 
Hakkâriden 29•••Ağustos 1336 tarihinde Büyük 

. Millet Meclisine iltihak etmek üzere vazifesi ba
şından infikâk ederek, Meclisi Âli Riyasetinden 
keşide olunan ve 6 Eylül 13.36 tarihinde kendi
sine vâsıl olan 4 Eylül 1336 tarihli tesrii azimet 
emri telgrafisine istinaden 6 Eylül tarihli maz-
İmtasıni bilahiz Van'dan Bayazit ve Erzurum 
tarikiyle. hareket ye Ankara'ya muvasalat eylemiş 
olduğu nümayân olmuş ve şu suretle mumailey
hin Meclise iltihak edememesi mazereti makbjule 
ve hakikiyeden münbais bulunduğuna şubemiz-
ce kanaati kâmile hasili olmuş ve esasen mazbatası 
tetkik ve sıfatı mebusiyeti tasdik edilmiş olduğu 
cihetle mumaileyh hakkında akdemce gıyaben 
müttehaz karar istifanın keenlemyekün addı ile 
mebusluğunun kabulü muvafıkı kanun görülmüş 
olduğundan keyfiyetin Heyeti Umumiyeye arz 
ve tevdii tezekkür kılındı. -

• • 8 Şubat 1337 
Üçüncü Şube Reisi Muş Van 

Mahmut Sait Abdülgani Haşan Sıddık 
Genç. Ankara. Bolu 
Celâl ' Ömer Mümtaz Abdullah 

Antalya . 
Halil İbrahim 

NAFİZ B. (Canik) —• İstifa etmiş bir adam 
nasıl oluyor da kabul olunuyor! 

KÂTİP — Evrakı Heyeti Umumiyeye geldiği 
için müstafi addedilmiştir. (Bu nasıl şey sesleri.) 

. REİS — Efendim, Şubenin mazbatasını reyi 
âlinize vazediyorum. Söz alan yok. Şubenin 
mazbatası veçhile Tevfik Beyin mazeretini şayanı 
kabul görenler lütfen el kaldırsın. İndiriniz. Ma
zeretini makbul addetmeyenler lütfen el kaldır
sın. Mazereti şayanı kabul görüldü. Binaenaleyh 
mebusluğu da iade edildi. 

4. — Kırşehir Mebusu Sadık Beyle refikinin, 
Mecidiye kazası merkezinin KırdlUk karyesine 
ti akline dair teklifi kanunisi ve Dahüiye Encü
meni mazbatası (2fl69 M.) , 

REİS —Mecidiye kazası merkezinin Kırduk 
karyesine nakli hakkında Dahiliye Encümeni 
mazbatası: 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Kırşehir livasına merbut Mecidiye kazası mer

kezinin (Kırduk) karyesine nakli hakkır ia Kır
şehir mebusları Sadık ye Rıza Beylerin teklifi 

2.1337 Ğ': i 
ile Lâ}riha Encümeninin mazbatası tetkik' ve mü
zakere olundu. E1H senedenberi kazai mezkûrun 
merkezi olan (Boyalık) karyesi; Ankara, Sivas 
hattı üzerinde iki yüz haneyi hâvi ve devairi res
miye ile Memurini Hükümetin ikametine mah
sus mebaniyi muhtevi ve kazanın vaziyeti coğra
fisine göre vasatında vâki olduğu ve merkezi ka
za ittihaz edilmek istenilen Kırduk karyesi ise 
otuz beş, kırk haneden ibaret bulunduğu ve de
vairi resmiye ile Memurini Hükümet için ebni^ei 
lâzime bulunmamakla beraber ahalinin de bu 
yolda resmî bir taahhüdü olmadığı ve olsa bile 
haizi ruçhan bulunmadığı ve bir takım sürü 
sahiplerine inhisar eden yaylalara çıkmak keyfi
yetinin kasabanın vehaineti havasından inbiaş 
etmediği tetkikat ve tahkikatı vâkîadön anlaşıl
mış ve şu esbaba mebni Encümenimizce Mecidiye 

• kazası merkezinin şimdilik naklini mucip esbap 
görülememiş olduğundan Heyeti Umumiyeye ar-
zolunur. 
Dahüiye En. Reisi . M. M. Kâtip 

Niğde İzmit Genç 
Ata Hamdi Celâl 
Âza Aza Âza . 

Çorum Kayseri Yozgad 
Fuat Atıf Feyyaz Âli 

Âza 
\ Karahisarı Şarkî 

Mustafa 

REİS — Dahiliye Encümeni mazbatası hak
kında mütalâa yar mit (Hayır sadalan). Söz is
teyen de yok, binaenaleyh reyi âlinize arzediyo-
rum. 

IIAMDİ NÂMIK B. (İzmit)'•— Reis Beye
fendi; izah edeyim... 

REİS —-Dahiliye Encümeni mazbatasını ka
bul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Dahiliye En
cümeni mazbatası mucibince bu teklifi kanun-' 
reddedilmiştir. Bir karârı idaridir. 

3.'— Dahiliye Encümeni Riyaset ve Mazbata 
Muharrirliği iniHıahina dair Encümen Kiyaseti 
tezkeresi. •'""' . • 

R E İ S — N i ğ d e Mebusu Ata Beyin, Dahiliye 
Encümeni Riyasetine, Hamdi Beyin, • Mazbata 
Muharrirliğine, .intihap" •edildiklerine dair Dahi
liye" Encümeni mazba^sı var. Malûmu âliniz En 
r îimen Reisi ile Mazbata Muharriri memuriyeti 
mahsusa ile Avrupa'ya gittiğinden dolayı Encii-

. men teşkilâtını ikmal etmiş. Berayi malûmat 
Heyeti Aliyenize arzediyorum. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Encümen Reisi Vehbi ve Mazbata Muharriri 

Sırrı Beylerin-Avrupa'ya azimetleri dolayısiyle 
bu defa icra;kılınan intihabat neticesinde Niğdç 
Mebusu Ata Beyin Riyasete, İzmit Mebusu Ham -
di Beyin Mazbata Muharrirliğine intihapları ta-
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karrür evlediği mâruzdur efendim. 

8 Şubat 1337 • 
Dahiliye En. Reisi 

; Niğde 
Ata 

5. — Yozgad Mebustu Rıza ve Bahri Beylerin, 
Akdağmaâeni kazası teşkilâtı mülkiyesi hakkında 
teklifi kanunisi ve Dahiliye Encümeni mazbatask 
(2/211) • -' 

R E İ S — Gönili karyesine ait Dahiliye Encü
meni mazbatası: 

Büyük Millet Meclisti Riyaseti Celil esine 
Gönili karyesi hakkındaki teklifi kanuni ile 

Lâyiha Encümeninin mazbatası okundu. Mezkûr 
teklif her ne kadar muvafık görülmüş ise de esa
sen bu gibi muamelâtın icrası, mahallî meclisi-
umumisinde ait bir keyfiyet olduğundan mahal
lince muktazasu ifa kılınmak üzere Dahiliye Ve
kâletine tevdii zımnında Heyeti Umumiyeye tak
dim kılındı. 

8 Şubat 1337 
Dahiliye En. Reisi -. M. M. " 

Niğde İzmit 
Ata Haindi 
Aza Aza 

Yozgad • . Kayseri . 
Fcvv'aa'Âli Atıf 

Aza 
Karahisarı Şarkî 

Mustafa 

Kâtip 
Genç 
Celâl 

Aza 
Çorum 

Fuat 

REİS — Efendim, Encümen mazbatası hak
kında mütalâa var mı? 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — İzah edeyim 
efendim: Malûmu âliniz karyelerin tâyini irtibatı 
hakki mahallî meclisi umumiyesine mevdudur. 
Gerçi muvafıksa da bizim salâhiyetimiz dâhilin
de" değildir. Orada yapsınlar. 

REİS — Dahiliye Encümeni mazbatasının 
Dahiliye Vekâletine tevdiini arzu edenler lütfen 
el kaldıranı. Kabul edildi efendim. Dahiliye Ve
kâletine tevdi ediyoruz. 

6'. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, vilâyet
ler için ağnam resminden bir hisse verilmesi hak
kında takriri ve Kavanin ve Muvazenei Maliye 
ve Dahiliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Kütahya Mebusu Cemil Beyin tak
riri hakkında Dahiliye Encümeni mazbatası. 

Büyük - Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Kütahya Mebusu Cemil Beyin işbu takriri 

ile Kavanin ve Muyazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları Encümenimizce tetkik ve mütalâa 
olundu. İşbu takrir bir teklifi kanuni şeklinde 
olmakla beraber tadat olunan rüsumu zamaimin-
den tefrik ve ilâve suretinde tezyidi maaşları da 
mümkün olmadığı ve idarei hususiye memurla-

ö: ı 
rmın terfih halleri keyfiyeti de Umuru .Dahi
liye Vekâletince teemmül edilmekte olduğu cihetle 
nefsülemre muvafık olan işbu mesele hakkmda 
vekâleti müşarünileyhaca ne düşünülmekte oldu
ğunun izahı zımnında mebhus takririn Dahili- • 
ye Vekâletine tevdii Heyeti Umumiyeye arz ve 
takdim olunur. 
Dahiliye En. Rs. 

Niğde 
Ata 

Aza 
Çorum 
Fuad 
Aza 

Yozgad 
Feyyaz Ali 

M. M. . Kâtip. 
İzmit Genç 

Hamdi Celâl 
Âza 

Kayseri 
Atıf 
Âza 

Karahişar Şarki 
Mustafa 

• REİS .— Söz istiyen'var mı efendimi Tadil-
name de yok binaenaleyh Dahiliye Encümeni 
mazbatasını reyei âlinize vazediyorum. Kabul 
buyuranlar' lütfen el kaldırsın. İndiriniz efen
dim. Dahiliye -Encümeninin mazbatasını kabul 
etmiyeııler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi efen
dim, Dahiliye Vekâletine tevdi ediyoruz. 

5. — SUALLER 

1. — Diyarıbukir Mebusu Kadoi Ahmet Be
yin, Malatya Mutasarrıfı ile Ergani Kaymakamı 
hakkında Dahiliye Vekâletinden sual takriri 

REİS — Malatya Mutasarrıfı ile Ergani 
Kaymakamı hakkında, Dahiliye Vekâletinden, 
Diyarıbekir Mebusu Kadri Beyin bir sual takriri 
vardır. Malûmu âliniz bütçe müzakeresinde bu
lunduğumuz için sual ve istizah takrirlerinin 
tebliğine lüzum yoktur. Binaenaleyh bütçeye 
raptediyorum. Dahiliye bütçesine bugün baş
larsak bugün, yarın başlarsak yarın, sahibi tak
rir suallerini sorarlar. (Muvafık sadaları). 

'4.'— Sivas Mebusu Rasim Beyle rüfekasının, 
Burdur Mebusu Veli Beyin, mazeretinin meşru 
addiylc Meclise kabul olunmasına dair takriri 

REİS — Doksan, beş imzalı, Burdur âzalığı 
hakkında bir takrir var, okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Büyük Millet Meclisi Burdur âzalığma inti

hap olunan Veli Bey İngilizlerin takibatı yüzün
den Meclise iltihak edemediğinden hafi bir cel
sede müstafi addedilenler, meyanmda bulunmuş
tu. Aynı celsede müstafi addolunan Ergani Meb
usu Rüştü ve Kadri Beylerle Van Mebusu Ha-
san Beyin, bilâhara mazeretlerinin tahakkuku 
meşruiyeti üzerine Meclise kabulleri karargir 
olmasına ve müstafi sayılmak kararı katisi İs
tanbul Meclisi Mebusanı azasına ait olup Nisabı 
Müzakere Kanunu mucibince Büyük Millet 
Meclisine intihap olunanlar için bilâ mazeret 
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îkl ay Meclise devanı etnıiyenler kaydının mev
cut bulunmasına binaen yüksek bir kiymeti il-
miyeyi.Haie bulunan mumaileyh YeK Beyin şim
diye kadar iltihak edemediğinin zaruri tşe maze
reti • hakikiyeye müstenit addiyle Meclise kabu
lünü arz ve teklif eyleriz. . 

1 Şubat 1337 
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Sivas 
Başim 
İzmir 

Yunus Nâdi 
Mm 

Ahmet Hamdi 
. Adana 

.Zekâi 
Kozan 

Dr. Fikret 
Bskigehir 

Haül İbrahim 
Trabzon 

Ahmet Hamdi 
.'• Tokad 

Mustafa 
Genç 

Faik Fikri 
Mardin 

• Den i ş 
Erzurum 

: Nusret 
Lâ/isan 
Âbidin 
Mersin 

Salâhattin 
İçel .' 

: Sami 
.Antalya 

Cebelibereket 
Faik 

Erzuı*um 
• Şalıh 

Malatya 
Feyzi 

Ergani 
Hakkı 

Karahis^rı Şark; Eskişehir . 
Memduh 
Saruhan 

Avni . 
Mersin 

Yusuf Ziya 
Genç 
Celâl 

Trabzon 
Okunamadı . 

Kırşehir 
Okunamadı 
Diyanbekir 
Haçı Şükrü 

Karahisarı Şarki 
Mesut 

Erzurum 
Âsim 

Trabzon 
Mehmet Recai 

Mersin 

Eyüp Sabri 
Saruhan 

. Ömer Lûtfi , 
Ertuğrul 

Mustafa Kemal 
İzmir 

Mahmud Esat 
Ertuğrul 

Ahmet Hamdi 
Çorum 
Fuad 

• İçel, 
Ali Haydar 

Kütahya 
Cevdet 

Erzurum 
İsmail 

Üsküdar 
. Salâhattin 

îçel . 
Muhtar Haydar Lûtfi 

Bursa 
Muhittin Baha 

ÇoıUm 
Hamdullah Suphi Ferid 

Gümöşane 
Şevket 

Kângırı 
Behçet 

Amasya 
Okunamadı 

Kayseri 
. Atıf . 

Hakkâri 
Mazhar Müfid 

Niğde 
Âta 

Denizli 
Haşan 

.'.: Muş . 
Okunamadı 

Trabzon 
Hasan 

Bayazıt 
Dr, Refik 
liâ&istan 

Ziya Hurşdt 

Konya 
Hacı Bekir 
Kângırı 

'Yusuf Ziya 
Amasya 

Hamdi 

Elhac Hüseyin 
Saruhan 

Ahmet Reşat 
Kayseri 

Okunamadı 
Genç 
Fikri 

Saruhan 
Mahmud Celâl 

Trabzon 
Husrev 

Bursa 
Operatör Emin 

Karesi 
Kâzim 

Elâziz 
Hüseyin 
Yozgad 

Bahri 
Muş 
Rıza 

İzmit 
Sırrı 

Sivas 
Ziyaeddin 

Denizli 
Mazlum Baba 

Muş-, 
Kasım 
Ergani 
Rüştü 
Konya 

Okunamadı 
Ayıntap 

Kılıç Ali 
Cebelibereket 

Rasim 
Amasya 

Ömer Lûtfi 
K&fcahya 

. Ragıp 

Ertuğrul 
Necip 

Yozgad 
Feyyaz Ali 

Krgani 
..Rıza 

Trabzon 
Hafız Mehmet 

Oltu 
Yasin 

İstanbul 
Ahmet Muhtar' 

Kayseri 
Sabit 

İzmit 
Hamdi 

Diyanbekir 
Kadri 
Siird 
Salih 

Ankara 
Hilmi 

İstanbul 
Dr. Adnan 

Ankara 
Ömer Mümtaz 

Erzurum 
. Celâleddin Arif 

Tokad ' 
Rıfat 

Yozgad 
İsmail 

' Sivas, 
Okunamadı 

Aydın, 
Esat 

REİS — Kabul edenlör lütfen el kaldırsın. 
Ekseriyeti azîme ile kabul edilmiştir. 

5. — Ergani Mebusu Kadri Efendinin mebus
luğunun reddihakkında Birinci Şube mazhatasî 

REİS — Ergani Mebusu Kadri Efendi hak
kında Birinci Şube mazbatası var: 

İşbu mazbata Ergani mabusluğuna intihap 
olunduğu bildirilen Hüseyin Efendi zade Kadri 
Efendinin İstanbul mebusluğuna intihap edil
diği anlaşılmış ve Meclisi Âlinin bu bapta müt-
tehaz kararından evvel Mecliste isbatı vücut, et
mediği ve bu bapta bir gûna mazeret serdodil-
memiş olduğu nazarı dikkate alınarak Heyeti 
Umumiyede metauglngunun reddedildiği tahak
kuk etmiş bulunmasına binaen yapılacak başka 
bir muamele kalmadığı mâraziyle Heyeti Umu-
nıiyeye takdimine karar verildi, 

21 Kânunuevvel 1336 
' Birindi Şube Reisi Kâtip. 

İbrahim Şemsettin 
REİS,-— Mütalaa var mı edendim? Şubenin 

mazbatasını »eyî  âlimize vazediyorum - ki reddi 
mutazâianıiüiir -; ŞubenkL mazbatagmı kabul bıi-
yuran^B' lûfefen el kaldırsın. Şubenin ınâzlmtasî 
kabul; edjldi. ^ '• -'• 
" MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) 

luğu ret öldü. 
REİS — Tabi efendim. 

Mebûs-

1. ^ BoV^M^ Ue rüfe-
kaşmın, Seyt/MK1 jcmdarmateşMîâtmım lâpvı "httft-
k%n4aJMifi]^nu^^(2/2)t3) 

REİS — Efendiln; ru^mimeye geçiyoruz. Sey
yar jandarmanın lağvına daî f Kadro fencüm^H-
nin teklifinih Müdjafaai Milliye- Yekâİeti huzu-
riyle müzakeresine IJeyeti CeHleniz karar ver
mişti. Müstacelen onun nıüzakeresjne biliyo
ruz/ 

Riyaseti GeKleye 
Mukaddema alayişidaMünin temini zarure

tiyle teşkil olunan şüvarf ve piyade seyyar j^ödar-
ma kıtaatına lehülamd ordumuzungerek cepheler^ 
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de ve gerek dahilde her nevi icaba vefa edecek mer
tebede kesbi kuvvet eylemiş olması hasebiyle lü-
&um kalmamış ve.-fazla'-masarif ihtiyarına siai 
mâliye gayri müsait bulunmuş olduğundan ordu 
için lüzumu kalmıyan bu teşkilâtın 1337 senesi 
bütçesine ademi ithaline Müdafaa! Milliye Ve
kili İ*aşa Hazretlerinin do inzimamı muvafaka
tiyle Muvazenei Maliye Encümeni ye Müdafaai 
Milliye Komisyonunca karar verilmiştir. * 

Seaei' cedide Martı hululünden mukaddem 
kıtaatı mezkûrenin terhisleri hakkındaki icabı 
halin şimdiden ifası için zirde mâruz maddei 
münferidei kanuniyeniii müstacelen kabulünü 
Heyeti tlmumiyeye arz ve teklif eyleriz. 

5 Şubat 1337 
Bolu Konya 

Yusuf İzzet Vehbi' 
' . Konya Kastamonu Mersin . 
Hacı Bekir Dr. Suat Salâhattin 

MAD$E 1, — Müdafaai memleketin temini 
ve asayişi umuminin tesisi için Müdafaai Milliye 
Vekâletine merbut olmak üzere 7 Haziran 1336 
tarihli kanun ile teşkili emrolunan seyyar jan
darma müfrezeleri 1337. senesi martı iptidasın
dan itibaren mülgadır. 

MLADDE 2. — İşbu kanunun icrasına Mü
dafaai Milliye Vekâleti memurdur. •: 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ FEVZİ P§. 
(Kozan) -— Malûmu âliniz, bu sene evasıtında, 
yani çıkan sene evasıtında cephelerimizde düş
manlarımız taarruzlarına devam ediyorlardı.-
Gerilerde birtakım ifsadat ve iğtişaşat zuhur edi
yor, ekseriya jandarmanın ademi kifayesi do-
layısiyle Cepheden kuvvet ifraz ederekten ge
rideki nairei isyanı söndürmeğe mecbur oluyor
duk. Bu suretle zayıflayan cephelerimiz düş
manlarımıza mukabele ve mukavemet edemiye-
rek geri çekilmeğe mecbur oluyorlardı. Bu 
mahzuru refettnek üzere, sırf gerilerde vukua 
gelecek iğtişaşı bastırmak, icabında cepheye 
de sevk ile orada kıtaatı nizamiye gibi istihdam 
edilmek üzere seyyar jandarma teşkiliyle bunun 
Müdafaai Milliye Vekâletine raptma i lüzum 
görülmüş ve bunu Hükümet Heyeti âliyenize ar-
zederek kanuniyetini tasdik ettirmiştir. Elyevm 
ordu teşekkül etmekte, gerilerde jandarma
nın tezyidiyle inzibatın teyidi temin olunmak
tadır. Seyyar jandarmanın bu suretle Müdafaai 
Milliye, Emrinde ipkasına lüzum kalmanE^tn*. 
Ancak Dahiliye Vekâletince jandarmaydın tez
yidiyle cepheden kuvvet ifrazına hacet kal
maksızın, asayişi dahilinin tamamii temini için, 
jandarma kadrosunun ikmali teşkili için, sey
yar jandarmanın ilgasında bir beis yoktur. El-
yevm seyyarVjandarma kıtâatmın bir kısmı ni
zamiyeye kaydolunmuştur. Bir kısmı da Mec
lisi Alinizin muhafızı olarak bulunuyor. Bu kı
tanın bu halde ipkası veyahut nizamiye hali-
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ne kalbi Heyeti âliyenizin kararına vabestedir. 
Bendenizin maruzatım bundan ibarettir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karasisan Sahip) — 
Nizamiye haline ifrağı daha muvafıktır. Çünkü 
genç askerdir. 

SÜLEYMAN SIRRIB. (Yozgad) —Malûmu 
âliniz jandarma kuvvetinin kâfi gelmediği yer
lerde asayişi temin eden kuvayi milliye idi. Bu 
kuvvet hilâhara orduya almdı ve ordu efradı 
meyahına ithal edildi. Şmdi bu hizmet seyyar 
jandarmaya devredilmiş bulunuyor. Bendenize 
kalırsa mevsim itibariyle de kıştır. Her taraf 
karla mesturdur. Birtakım eşkıyalar oldukları 
yerde uyuyorlar. İlkbaharda bunlar bütün mev-
cudiyetleriyle harekete bağlıyacaklardır. Bun
lar olyakit Hükümeti son derece işgal edecek
ler. Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri, 
asayişin, bugün olduğu gibi, mevsimi sayıfta 
da böyle mahfuz kalacağını sureti katiyede bi
liyorlarsa, tabiî bunun ilgası muvafıktır. De* 
ğilse, bunun ilgası muvafık değildir. Sonra asa-
vişsizlik baş gösterir. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim 
bendeniz Kadro encümeninde bulunuyordum. 
Dahiliye Vekilinin huzuriyle dahilî asayişi mu
hafaza edecek kadar jandarma kabul etitk ve 
o teşkilâtımız mevcuttur. Artık buna ihtiyaç 
yoktur. 

EMİR Pş. (Sivas) — Bu süvarilerin yani sey
yar jandarmaların lâğvi hakkındaki teklifi ben
deniz kabul ediyorum. Çünkü gelecek baharda 
•»ğtişaş çıkacakmış, isyan çıkacakmış diye böyle 
teşkilât yapmak veyahut ; bu teşkilâtı ipka et
mek doğru değildir. Gelecekte böyle olacakmış 
diye böyle bir hüküm vermek ve ona göre, lâğ
vedilmesi lâzımgelen bu teşkilâtı ipka etmek 

.doğru değildir. Inşaallah öyle bir şeyler olmaz. 
Olacak oursa millet sağ olsun, yine çaresine ba
kar. Bu teşkilâtı ipka etmek bendemzce- doğru 
değildir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim (Kür
süye sadaları), (ret sadaları) Sözümden vazgeç
tim. Efendim Meclisin şerefine maşaalîah . . . 

RİFAT B. (Tokad) ^Efendim, Tokad, Zi
le, Yozgad arasındaki yollarda Aynaeıoğlu, 
Körbekiroğlıı, Alioğlu Memet, Yusuf ve saire . . 
Bunlar indelhaee birbiriyle birleşiyorlar, bin 
beş yüz, iki bin atlıya varıyorlar, ahaliyi soyu
yorlardı. Bunların tenkili için Yozgad'da seyyar 
jandarma teşkil • edilmişti. Malûmya. kış geldiği 
vakit bunların hepsi bir tarafa dağıldı, muvak-

. kat en saklandılar. Bunların şimdi ilkbaharda 
yaprak açtığı zaman, dağlarm adam kabul et
tiği vakitlerde tekrar çıkarak ahaliyi izaç etmi-
yecekleri ne malûm? 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Pek doğ
ru. . • • • ' • • ' • • ' ' 

RİFAT B. (Devamla) — Eğer bu eşkıyalar 
tamamen söndürülmüş ise tabiî seyyar jandar
maya lüzum yok, 

— W — 
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VT3HBÎ Ef. (Konya) — Efendim bu seyyar 

jandarma teşkilâtının kimlerden teşekkül etti
ğini ve nasıl olduğunu izaha hacet yoktur. Mü
dafaai Milliye Vekili, şimdi bunun .lüzumu^olma
dığını ve ihtiyaç kalmadığım lehülhamd beyan 
ediyor. Dahiliye Encümeninde bulunan arkada
şımız da ; Dahiliye Vekili bunun çaresini şimdi
den düşünmeğe başladığınr ve jandarma efradını 
tezyit edeceğini de söyliyor. Rica ederim, bu
nun için uzun boylu münakaşata lüzum yoktur 
zannederini. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Âti te
min edilmek şartiyle biz de muvafakat ediyoruz 
Hoca Efendi. 

•"VEHBİ" Eı. (Devamla) — Teminini • zaten 
.Hükümet beyinlerinde müzakere ediyor ki Da
hiliye Vekili bu teşebbüsatta bulunuyor (Müza
kere kâfi sa daları). ".". 

HAKKI HÂMl B. (Sinob) — Şimdi bendeniz 
.bu' meseleyi anlamak istiyorum..Paşa Hazretleri
nin; seyyar jandarmanni artık vüeudüne pek de 
lüzum yoktur, tarzındaki mütalâaları Müdafaai 
Milliye Vekili sıfatiyle midir? Yoksa doğrudan 
doğruya Hükümet ııamrna mıdır? (Heyeti Veki
le Reisidir sadalan). Müdafaai Milliye Vekili ol
mak itibariyle, seyyar .jandarmalar Müdafaai 
Milliyeye merbut olduğu için, Müdafaai Milii-
yeee seyyar jandarmaların lüzumu kalmadığına 
kanaat hâsıl ederler. Fakat seyyar jandarmalar 
ilk teşkilinde iki vazife; ile tavzif edilmişlerdi. 
Birisi asayişi dahiliyi temin maksadına matuf 
dir k i ; bu itibarla en ziyade alâkadar olacak 
Dahiliye Vekâletidir. Diğeri de ledelhaee cephe
de kıtaatı saireye iştirak ederek beraber harpte 
ifayı vazife edecekler ki bu husustaki vazifeleri 
itibariyle Müdafai Milliye Vekâleirıe aittir. Pa
şa Hazretleri yalnız bir noktayı esas ittihaz ede
rek mi, artık bunun lüzumu kalmadığı kanaa
tinde bulunuyorlar ? Yoksa her iki surette mi 
lüzumu kalmadığı kanaatinde bulunuyorlar? 
Birinci sureti kabul edersek; Müdafaai Milliye 
Vekâleti namına söylemiş olacaklar. Bendeniz 
başka bir şey söylenıiyeceğim. Anlamak istedi
ğim budur. 

MÜDAFAAl .MİLLİYE VEKİLl FEVZİ Pş. 
.— Müdafaai Milliye Vekâleti" namına bendeniz 
mâruzâtta bulundum. Arzettim ki. Dahiliye
nin teklif edeceği jandarma kadroları kabul 
edilmek şartiyle dahilî asayiş temin olunabilir. 

•Bu suretle Dahiliye Vekâletinin jandarma hak
kındaki. teklif âtı--tetkik olunduğu sırada Dahili
ye Vekâletinin de mütalâası alınmak -lâzımgelir. 

' HAKKİ HÂMl. B, (Devamla)- — Şu halde 
efendim bendeniz zannediyorum ki, seyyar jan
darmanın lâğvi hakkındaki şu teklifi kanuninin 

• müzakeresi esnasında her halde Dahiliye Vekâ
letinin huzuru Lâzımdır. Dahiliye Vekili. Beye
fendi burada ne mütalâa, dermeyaıı edecekler? 
Seyyar jandarmayı mı lâğvedecekler"? Merci. 
itibariyle Dahiliye Vekâletine raptı suretiyle mi 

daha muvafık olacaktır? Onun için Dahiliye Ve* 
kilinin huzuriyle bu kânunun müzakere edilme
sini teklif ediyorum. 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Efendim 
hali hazırda bu seyyar jandarma kıtaatı Dahili. 
yenin emrinde hiç hizmet görmüş müdür? te^ir. 
Rica ederim.. Bu bapta tereddüde lüzum yoktur. 
Sebep ve hikmeti teşekkülü de bizce malûmdur. 
Binâenaleyh biraz müsavatı gözeterek cephede 
onların istihdamı caiz re. muvafık olamaz. .Hep
sine öyle neferler gibi muamele yapılması ve 
hepsinin bir siyakta muamele görmesi lâzımge
lir. Bir kısmı çok maaş alrp diğer kısmisin ma-
aşsız hizmet etmesi pek doğru bir §ey değildir. 

REİS — Beş arkada şımız daha söz. almıştır. 
Eğer- müzakereyi kâfi görürseniz.,; (Kâfi sada-
ları). Müzakereyi kâfi görüp maddeye geçilme
sini kabul buyuranlar 'lütfen el kaldırsın. Mü
zakere kâfi görüldü. Maddeye geçiyoruz. 

MADDE 1, —r- Müdafaai memleketin temini 
ve asayişi umuminin tesisi için Müdafaai Milliye 
Vekâletine merbut olmak üzere 7 Haziran 1336 
tarihli kanunla teşkili emrolunan seyyar jandar
ma müfrezeleri mülgadır. • 

REİS —Birinci madde hakkında mütalâa, 
yok, tadilname de yok. Birinci maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Birinci madde kabul 
edildi. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren nıeriyülicradır. 

REİS — Şekle aittir. Son fıkrasını tefrik 
edip iki madde yapmak lâzımgelir. 

MADDE 2. — İşbu kanun 1337 senesi Martı 
iptidasından itibaren merdidir. 

DOKTOR SUAD B. (Kastamonu) '~ Mart 
i ptadasmdan diyeceğiz. 

TAHSİN B. (Aydm) — Tarihi neşri daha 
muvafıktır." 

REİS — Madde 2 : İşbu kanun 1337 senesi 
Martı iptidasından itibaren mer'idir. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edildi. 

MADDE 3. — İşbu kanunun --icrasına Müda
faa Milliye Vekili memurdur. 

HÜSEYİN AVKİ B. (Erzurum) — Dahiliye 
Vekâleti de ilâve olunsun. Oünkü asayiş meselesi 

"var. 
OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Dahiliye 

Vekâletini karıştırmak doğru değildir. 
REİS — Ayrıea reyi âlinize arzedeyim. Dahi-

liya Vekâletinin maddeye ilâvesini kabul edenler 
.lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi. O halde 
madde aynen kâltyor. Müdafaai Milliye Vekili 
memurdur. . 

REİS — Heyeti umumiyesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Heyeti umumiyesi de kabul 
edildi. 
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2. —- 1336 senesi Muvazenei umumiye kanu-

. nu lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası 

A — Maarif Vekâleti bütçesi 

R*EÎ;S — Meclisi âliniz evvelce, Pazartesi, 
Salı Perşembe günlerini bütçe müzakeresine ve 
dijfer günlerini mesaili saireye hasretmişti. Şim
di arzu bûyurulursa bütçe müzakeresine geçeriz. 
Arza buyurursanız diğfir mesaile geçelim. (Büt
çe, bütşe sadaları). 

Maarif bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. 
(Maliye Vekili burada yok sadaları). 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Reis Beye: 
fendi bendeniz meselâ Maârif bütçesi için ha
zırlık yapacaktım. Başka müzakere olacağı için 
o hazırlığı yapamıyorum. Başka mesele çıkıyor.' 

: REİS — Efendim bütçe üç ay evvel tevzi 
edildi. 

MAARİF V. HAMDULLAH SUPHÎ B. 
(Antalya) — Reis Bey, Muvazenei Malile En

cümeninin verdiği kararlar dolayısiyle fevkal
ade müşkül, bir vaziyetteyiz. Arkadaşlarımızdan 
istirham ederim. Müsait bir zamanımız vardır. 
Müzâkeresine başlayalım. 

REÎS — Maarif bütçesinin heyeti umumiyesi 
hakkında söz isteyenler isimlerini kaydettirsin. 

/îahsin Bey buv-ni'M^. 
TAHStN B. (Aydın) — .Elendim, her fırsat 

düştükçe ötedenberi, maarife lâyık olduğu ehem
miyeti vermediğimizden, maarifin lâyık olduğu 
tahsisatr vermekte ihmal ettiğimizden dolayı, 
maatteessüf maarifte en geride kaldığımızdan '•' 
kâyet ederken, ötedenberi Devletin tanzim ettiği 
bütçeleri tetkik edecek olursak; en fakir, en müh
mel. en metruk bütçenin Maarif bütçesi oldu
ğunu görürüz. Encümenin tetkik etmekte oldu
ğu 1336 senesi bütçesinde, mesela sırf Dahiliveye 
(2 751 092), Emniyeti umumiyeye (1 553 108), 
Jandarmaya (4 857 472) ki seyyar jandarmalar 
buna dâhil, değildir- (9 161 672) lira sırf bir 
emniyeti dahiliye için, ^çünki bunun polisinde, 
jandarmasında gaye, hep halkın emniyeti mal ve 
can ve ırz keyfiyetinden ibarettir. Halkın maz-
har olduğu bu nimet için dokuz milyon bu kadar 

lira verdiğimiz halde, (15) milyon nüfusun evlâdını 
terbiye etmeği, talim etmeği, nuru maarifle tez
yin etmeği taahhüt eden bir müesseseye beş yüz 
bin liradan ibaret bir tahsisat veriyoruz ki bu
nun onda biridir. însaf edelim; biz, maarifi hi
maye etmekte olduğumuzu ve bu nuru irfan dev
rinde maarifi nazarı dikkate aldığımızı ne su- • 
retle, ne hakla iddia edebiliriz! Maatteessüf tah
kikatıma göre bu (500) bin şu kadar lira3i tenkih . 
etmek suretivle Kadro Encümeninin bir bütçe.. 
yapmakta olduğu görülüyor ki buna ne kadar 
teessüf ye telehhüf edilse azdır. . 

Malûjmı âliniz Harbi ummml seftelf&riitide mil
let ve vatanın müdafaası için ne kadar müöevver 
adamları, ne kadar gençleri hudutlara sevk ettik 
ve bunların yüzde yetmişi vatan uğrunda fedayi 
can etti. Halbuki bunlar vatanın ümidi istikbali 
idiler. Halbuki bugün Maarif Vekâleti, bu pek 
fakir olan bütçe ile bu maksadı temin etmek ve 
bunları yeniden yetiştirmek vazifesini deruhde 
ediyordu. Bunu deruhde eden maarif Vekâleti
nin 600 bin küsur liradan ibaret olan bir büt
çesinden tasarruf ediyoruz, tasavvur edelim-, 
Abdülhamid devrinde maarife pek az ehemmiyet 
verildiğine ve halkın tenevvüründen Hükümetin, 
Abdülhamid 'in tehaşi ettiğine biz zahip • oldu
ğumuz bir sırada yine Hükümetin Maarif büt
çesinde 500 bin lirası vardı. Fakat bu, altm 
para idi. Eğer altın parayı bankınotla kıyas et
mek. lâzrmgelirse 2,5 milyon lira para eder. Bu 
kambiyo fiyatıdır. (3 milyon sadaları). Evet üç 
milyon eder. Biz bugün bu beş bin lirayı 
altın paraya tahvil edecek • olursak yüz bin lira 
eder. Fakat Beyefendiler; bu altının bankmota 
nazaran kuvvei iştiraiyosini düşünürsek bu 
beş yüz bin liranın hiç bir zaman kifayet et-
miyeceğini anlarız. Çünki es 'ar fiyatı yüzde yirmi 
nispetinde terakki etmiştir. Binaenaleyh altının 
bankmota nazaran kuvvei iştiraiyesini düşünürsek 
bu bqş yüz biri Hranın yirmi beş bin li^â gibi 
hasis, miskin bir paraya yerini terkettiğini an
larız. Binaenaleyh biz maarife bilmediğimiz halde 
pek (gadir edâyoruz.,Bunun' için biz İMaaıİf Ve
kâletinin tfcklif •ettiği parayi >kabul dld maarife 
hizmet ettiğimizi göstermeyi teklif ederim; 

(Üç yüz otuz. altı • senesi sarf edilmiştir sada
ları) Maarifin üç yüz otuz altı senesinde sarf et
tiği bir takım paralar vardır. Bunun kabulünü 
teklif ederim. 

HACI ATIF Ef. (Ankara) — Efendim, ma
lûmu âlileri Maarif, Maarifi islâmiyedir. *Bunida 

şüphe yoktur. Bununla beraber Maarifi islâmiyeye 
Beytülmalimüsliminden para ifraz olunuyor ve 
ona masraf oluyor ve bu suretle maarifte bir ta
kım fenler okunuyor. Bu fenlerin okunması, 
zannedersem - zan yok katidir - bunlar farzı ki-
fayedir. Bir takım fenler okunması bu millet 
üzerine lâzımdır ve inkişafat için her halde bun
ları okumak lâzımdır.. Fakat bir kısım halk oku
makla farziyet, diğer kısmından'., sakıt olur. Ya
ni okumayanlar günahkâr kalmazlar-. Bu cihetten 
Beytülmali muslinimden para verilmek meşrudur. 
Yalnız bir cihet vardır efendiler; malûm şu iki 
unvan üzerine o mekâtibi âli yede anan atı islâ-
miveve maalesef riayet olunmuyor. Bunu açıkça 

>öyliyeceğim. Ananatı islâmiyeye riayet olunma
dığı meselâ mekteplerde gerek muallim efendiler 

ve gerek Maarif müdürü beyefendi, tekâlifi ilâhiye-
yi pek beyhude yani pek ehemmiyetsiz sanıyor. 
Kendileri imtisal etmivorlar ve orada yetişen ev
lâtlar da hakikaten onlara bakaraktan kendileri de 
evamiri ilâhiyeye imtisalde pek bigâne kalıyorlar. 
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.Halk bunaıı ficin fmaarif ı deyince kendilerine pek 
soğafc: geliyor* Maarif Vekili Beyefendiden rica 
ederim.. HaMfcaten bu ananatı islâmiyeye riayet 
olunsun: ve müdür ve muallim bulunan efendi
ler namazJarma- ve oruçlarına dikkat etsinler. 

Efendiler bu bizim Ankara'da bir defa mektep 
müdüriyetine bir Ermeni müdür tâyin olunmuştu. 
Ermeni olduğu halde bizim çocuklar Cuma günü 
gelirlerdi? Ounıa günü, hangi. camide namaz kıl
dığına- dair velisinden'- kâğıt almadakça ona ceza 
verdirirdi. Halk onun için mektebin ermeni mü
dürünü gayet- sever oldu. (Riya sadalar). Fa
kat. bizim<)hoşumuza.gitmedi. Biz onun buradan 
kalda^lmasınıarzu: ettik) kaldırttık. Onun yerine 
gelen -müdür efendi; o mektepteki camiyi tiyatro 
yapti7:Ben cami bulurum dedi. Maatteessüf bu
lamadı.; Bunun için çok uğraştık, nihayet o mü-
dür.:de gitti. Demek istediğim; bizim ahalimiz 
maarifperverdir ve maarif olmadıkça bu dünya 
döjiemezrf bunun için dünyada muamelât maarife 
müteva&krftrr. Meselâ hikmet,: hendese ve diğer 
fenler, bunlar okunmak lâzımdır. 

Fakat bu tedris her talebenin heves ve istida
dına göre olmalı: Her çocuk ihtisasına göre ayrıl
malı. Bir çocuk bütün fununu lâyikiyle tahsil 
edemez. Umumî dersleri az çok gördükten sonra 
hendese okumak isteyenlere yalnız hendese,'ne
batat okumak arzusunda bulunanlara yalnız ne
batat okutmalı. Velhasıl çocuğun arzu ve tema
yülüne göre tedris etmeli ve bu suretle mütehas
sıslar • yetiştirilmesi temin edilmelidir. Me
selâ; doktorlar, ; meselâ baytarlar, bu fenle
re ait mekteplerde okuyarak pekâlâ mü
t e h a s s ı s ' yetişiyorlar. Zannedersem diğer 
feMerde ; mütehassıs! . denecek ve bizi memle
ketimizin = ' servetinden; istifade ettirecek efendi
ler yetişmiyor. Vehbi Efendinin geçen gün de-

• diği gibi- - darılıverdiniz - mekteplerden çıkanlar 
hep edebiyat mütehassısa olarak çıkıyorlar. Hep 
Hükümetten maaş almak için çıkıyorlar. Zanne
dersem bu da pek lâzımdır. Her fen-•• okunmalı; 
fakafc ananatı islâmiyeye riayet olunmalı ve her
kes namaz ı ve abdestine riayet ederek çıkmalı, 
yani ryetişen-efendiler ananatı islâmiyeye riayet
kar, olarak yetişmeli. Eğer böyle olacak olursa 
ne kadar çok para verilse hiç görülmez. Amma. 
oraya giden çocuklar, meselâ kendi nefsime be
nimi evlâdım gidiyor, müdüri namaz kılmıyor, 
muallimi- namaz ;kıl|mıyor. Çocuğa o kadar soy
uyorum. Ayağına bir fotin giyiyor. Onları çıkar
ması zor geliyor, çıkarmıyor. Bundan maksa
dımın | fotin geymek: memnudur yolunda olduğu 
anlaşılmasın efendim. Fotin - memnudur demi
yorum. Bakınız bizde bir -hal var. Avrupa'da 
fotin giyiyorlar. Biz de giyiyoruz. Halbuki he
piniz, de bilirsiniz ki,, dış ayakkabısı ile - temiz 
olarak- şartiyle - camiye girmek caizdir. Eğer 
altı; piş değilse,-1 işittiğime nazaran • Avrupa'da 
sokaklar pek temiz olduğundan ayakkaplara zerre 
kadar mülevves bir şey bulaşmaz. Onun için 

odalarında fotinleriyle geziyorlar. Şimdi onlar 
geziyor diye biz de gezersek bu olamaz. Çünkü 
mülevves sokaklarda geziyoruz. Bizim de sokak
larımız onlarınki gibi temiz olsun, varsm fotin

le evde de gezsin, camiye de gitsin. Yani küfüre alâ
met olmıyacak şeylerden ne giyilirse giyilsin, 
bu adam yoldan şaşmış denilemez. Elverir 
ki, mekteplerde ananatı islâmiyeye riayet oljun-
sun. Söyliyeceklerimin birincisi bu. 

İkincisi de - Gerçi buraya taallûk etmiyorsa-
sa da - bugün bir Tedrisatı İptidaiye Kanunu 
var. Onun on beşinci maddesinde; herkesi mü
kelleftir diyor. Fakat bizim vilâyette Balâ ka
zasında; Haymana kazasında her köye kimisine 
üç misli .kimisine iki misli toptan bir para konur 
luyor. Bildiğim bir köy var, yirmi bin kuruş 
vergisi var. Bu köy bir de otuz bir bin kuruş.ted

risatı iptidaiye parası veriyor. Diğer köyler de öyle.-
Bu tedrisatı iptidaiye parası verilmesin demiyo
ruz. Fakat haddi lâyikmda olmalı diyoruz. Bu 
muamele yanlış olarak yapılmış o tedrisatı ipti
daiye kanununun 15 nei maddesinde, bunun 
sureti cibayeti diğer bir kanunla tâyin edilecek
tir, deniliyor. Halbuki o kanun yapılmamış. Bu 
Meclis o kanunu yapsın ve o talimat yapılıncaya 
kadar bu tehir edilsin. Köylerden hakikaten 
alelamya para çekilmiştir efendiler. Hiç bir köy 
ile alâkamız yoktur. Yalnız millet bu parayı 
veremez. Yani her köyün tedrisatı iptidaiye pa
rası olarak verdikleri"para, vergilerinin iki misli, 
en aşağı bir mislidir. Benim dediğim o köy; 
vergisinden maada 310 lira tedrisatı iptidaiye 
parası, 9600 kuruş ağnam parası veriyor. 30 li
ra da ayrı verdiler, yine tedrisatı iptidaiye için., 
Halbuki o köy kendileri için, imamlarını tutu
yorlar, hocalarını tutuyorlar, böyle para sarf et
tikleri halde köylerinde mektep yok. Halbuki bu 
kanuna taban tabana zıttır. Bunun için ne la
zımsa çaresine tevessül edelim ve bu kanun ya
pılıncaya kadar sureti tevziini tehir edelim. Bu
nu rica ediyorum, 

MAARİF V. HAMDULLAH SUPHİ B. — 
Arkadaşlar, müzakere ettiğimiz bütçe bitmiş, bir 
seneye aittir. Miktarının azlığından şikâyet eden 
arkadaşlarıma bir deyni şükranım vardır. İlk söz
lerim arasında onu ödemek isterim. Hiç şüphe 
yok ki memleketin maarifini tesis etmek arzusu 
bizde sarih bir surette başgösterdiği gün bu büt
çe, ancak yok olan maarifi, ismen mevzuubahis 
etmek'için, işe yarayabilir. Hakikî bir maarif 
bütçesi hiç olmazsa akal olarak iki üç milyon ara
sında bir şeydir. Memleketin siasi, fakrı daha bü
yük bir şeye imkân bırakmadığı için asıl üç yüz 

otuz yedi bütçesi mevzuubahis olduğu vakit düşün
düklerimi taf silen arzedeceğim. Yalnız bugünkü 
vaziyet hakkında iki üç kelime ile haber yere
yim ki, maarifimiz baştan başa devrilmiş, yıkıl
mış bir haldedir. Manen yıkılmıştır,• maddeten 
yıkılmıştır. Maarifimizde, eski zamanda olduğu 

I gibi, son zamanlarda da bir yakaza, yeni bir mü-
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cabede başlamıştır. Dâhilinde•'• bulunduğumuz 
şehri gözönüne getirecek olursak; Darülmualli-
mirı ittihaz edilmiş binayı, şimdi Müdafaai Mil
liye tarafından kısmen işgal edilmiş olan Sulta
niyi, Sanayi mektebini derhal görür ve diğer bü
tün binalar üzerinde hâkim bir vaziyette olan 
bu sağlam binaların mânayi mahsusunu hissede
riz. Halbuki memleketin bütün aksamında mek
tepler kovulmuş ve yerine başka müessesat gir
miştir. Herhangi bir yerde bir vali, herhangi 
bir yerde bir mutasarrıf, Hükümetin şerefi ve 
şahsi şerefi noktai nazarından, oturduğu binayı 
gayri kâfi görmüş ise, ilk hareket olmak üzere bir 
Darülmuallimin veya bir Sultaniyi kapı drşarı 
atmış ve içeriye girmiştir. Bu suretle mekteple
rimiz... 

AHMET HİLMİ B. (Kayseri) — Mutasarrıf, 
valiler buyurdunuz, bu daha ziyade tetkik buyu-
rulursa ciheti askeriveye taallûk eder. 

MAARİF V. HAMDULLAH SUPHİ B. — 
Arzedeeeğim... Mekteplerimiz Hükümet konağı 
ittihaz edilmiştir. Mekteplerimiz hastahane ol
muştur. Kışla olmuştur, Ihtiyacatı askeriye ile 
ihtiyacatı mülkiyenin envai için ilk hâtıra ge
len bina, mektep binasndır. Bir şehire asker gir
di mi? En evvel mektebi kapı dışarı atıp binaya 
dâhil olur. 

<•• NUSRAT Ef.••(.Erzurum) — Birinci kere ca
mi ondan sonra mektep. 

MAARİF V. HAMDULLAH SUPHİ B. — 
Arkadaşlar size bu ciheti tasrih ettikten sonra 
minnet ve şükranla arzedeeeğim ki, vaziyeti ha-
kikiyeyi Müdafaai Milliye Vekâletine teşrih etti
ğim günden itibaren mekteplerimiz tahliye edil
meğe başlanmıştır. Müdafaai Milliye Vekili Pa
şa Hazretleri emir verdiler. Taraf taraf mektep
lerimiz tahliye ediliyor. Ümit ediyorum ki yakın 
bir zamanda karşınıza gelip, bunların hepsinin 
tahliye edildiğini haber vermek saadetini kazana
cağım. Maddeten maarifin vaziyeti budur. 

Diğer bir noktaya, arkadaşlarım temas buyur
dular; bir muhasebei hususiye meselesi vardır. 
Bu meydana çıktığı günden itibaren maarifimiz 
sefaletten başka bir şey görmedi. Muallimler aç
tır, muallimler sefildir, muallimler müstah-
kardır. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Bu sefalet da
ha evvel başlamıştır. Muhasebei hususij^e teşkilâ
tından sonra değildir. } • 

MAARİF V. HAMDULLAH SUPHİ B. -
Arkadaşlar; eğer ayn ayrı okumağa imkân ol
sa idi muhasebei hususiyeye ait şikâyetlerin iki 
dosyasını karşınıza getirecektim ve hiç olmazsa 
en şayanı dikkat olanlarını okuyacaktım. Bini 
mütecaviz telgraf ve mektup, zavallı muallimlerin 
sadayi şikâyetini bize isal için buraya gönderil
miştir. Muhasebei hususiyeye dâhil olan mekteple
rimiz - ki, Maarif teşkilâtımızın büyük bir kıs
mım teşkil ediyor - kurtanlmalıdır. Buna çare 
aradık, hatırımıza gelen çarelerden bir kaçım 

ileride arzedeeeğim. Fakat derhal yaptığımız bir 
iki şeyi de şimdi arzedeyim. Tedrisatı iptidaiye 
Kanununun on beşinci maddei muaddelesi ma
sarifi mecbureyi mutlak bir surette umuma şâ
mil tutuyor ve bu madde; müslümanlardan vergi 
alınır, hırıstiyanlardan alınmaz diye bir kaydı 
ihtiva etmiyor. Dahiliyeye, Maliyeye müracaat 
ettik. Maarif müdürlerimize tamim yaptık. Masa
rifi mecbura gayrimüslim anasıra da teşmil edil
miştir. Bu suretle kendi unsurumuzun üzerinden 
yükün bir kısmım kaldırmak imkânı hâsıl ol
muştur. Diğer bir fikri katî, bir çare olma
makla beraber - katî çareyi son fasıl mevzuuba-
his olduğu vakit Heyei Celilenize arzedeeeğim -
bütçemizde iktisat edilmiş yüz on bin Ura kadar 
bir paradan yüz bin lirasmı muhasebei hususiyeye 
bir yardım olmak üzere terketmek kararan ve
rirseniz, vaziyet pek çok kesbi salâh eder. (Hay 
hay sadalarr). Teşekkür ederim . . . Emin olunuz 
ki bütün memlekette Büyük Millet Meclisine 
müteveccih en derin bir hissi minnet ve 
şükran uyandıracaksınız. Bunu zaten sözlerimin 
sonunda arz ve teklif edeceğim. 

NEŞET B. (Üsküdar) — Muhasebei hususi-
yelere ait para tahsil edilmiyor. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUBHİ B. 
— Evet efendim. 

NEŞET B. (Kângırı) — İşte meselenin aslı
nı da bu teşkil eder. 

MAARİF V9KİLİ HAMDULLAH SUBHÎ B. 
—•' Arkadaşlar, muhasebei hususiye varidatını 
muntazaman cibayet etmek fevkalâde müşkül 
bir iştir. Çünkü memleketimiz, çok uzun sür
müş muharebelerle, dahilî iğtişaşlarla, yangınlar
la, belki iki asırdanberi devam eden daimî inhi
tat ile o kadar derin bir fakru sefalete düşmüş
tür ki, hakikaten ağır olan bu vergiyi köylüleri
mizden almak, fevkalâde müşkül bir şeydir. Bu 
parayı almak için halkın malını satmalıdır ve
yahut cebir kullanmalıdır. 

İkincisi; masarifi mecbureyi tahsil edenler, 
Maliyenin tahsildarlarıdır. Bu, kendileri için 
ikinci bir iştir. Buna ehemmiyet vermiyorlar. 
Diğer vergileri alıyorlar, bunu ihmal ediyor
lar. Şunu ilâve etmeme müsaade buyurunuz. 
Meclisi Millinin temsil ettiği halkçılık cereyanı 
noktai nazarından eğer bunu yeniden büsbütün 
lâğvedip muhasebei umumiyeye kalbedecek olur
sak zannediyorum ki bugüne kadar vâki olan 
temayülü tamamiyle tersine bir hareketle red
detmiş olacağız.- Bunu muhasebei umumiyeye 
ithal edersek, muhasebei hususiyeyi tamamiyle 
lâğvetmek lâzımgelecektir. Bendeniz buna tama
miyle taraftar değilim. Halkımızın vergi vere
bilmesi için lâzımgelen teshilâtı yapalım, onların 
lehine icabeden bütün, kolaylıkları gösterelim, 
vergiyi diğer anasıra teşmil edelim; fakat halkın 
kendi terbiyesi, kendi idaresi noktai nazarından 
atılmış olan bu adımı geri almıyalım. Çünkü 
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bittecrübe görüyoruz ki; bazı taraflardan mu-
hasebei hususiyelef in varidatı, mahallî masarife 
kifayet edecek bir hale gelmeğe başlamıştır. 
Meselâ Eskişehir'i ele alalım. Muallimlerin mü* 
terakim maaşı yoktur. Muntazaman maaşlarını 
alıyorlar. Memleketimizin bazı köşelerinde de 
muhasebei hususiyeler varidatı, masarifi mahak 
liyeye kifayet etmeğe yaklaşmıştır. Demek ki 
bunu geriye almak pek doğru değildir. Zayıf olan 
yerlerini takviye etmek, halkın ıstırabını eksilt
mek ve diğer anasın bu vergiye dâhil etmek 
icabediyor, 

Af adaşlar, şimdi yapılmış olan tasarruf at 
kısmına geliyorum efendim . . . 

EMÎN B. (Eskişehir) — Anasırı gayrimüsli-
menin mekteplerini Maarif Vekâleti teftiş edi
yor mu? 

MAARİF VEKÎLÎ HAMDULLAH SUPHİ B. 
-— Maarif Vekâleti anasırı gayrimüslimeye ait 
mektepleri murakabe etmek için lâzımgelen sa^ 
lâhiyeti haizdir efendim. Fakat . . . 

EMtN B. (Eskişehir) — Maaşlarını da ken
disi veriyor mu? ^ . 

MAAEIF VEKÎLÎ HAMDULLAH SUPHÎ B. 
— Hayır. 

EMİN B . — Şu halde onlardan nasıl vergi 
alınacak? 

MAÂHÎF VEKÎLÎ HAMDULLAH SUPHÎ B. 
— Cemaat mektepleri bizim sübyan mektepleri 
mesabesindedir. Biz kendilerine o mektepleri 
açmağı teklif etmedik. Doğrudan doğruya millî 
bir propaganda yapmak, Rumları Yunanis
tan'a bağlamak, Ermenileri icat edilecek bir 
Ermenistan'a tevcih etmek için kendi arzula-
riyle bu mektepleri açmışlardır. Mekteplerimiz 
millidir ve bütün anasıra kapıları açıktır ve 
bizim din noktasından gösterdiğimiz hamuliyet, 
hiriştiyan talebenin haftanın muayyen bir gü
nünde, bir,rahipten ders almalarına mâni ol
maz. Evet mekteplerimizin kapıları bütün ana
sıra açıktır. Gelsinler, tahsil görsünler ve bu su
retle bizim sübyan mekteplerimiz • mesabesinde 
olan mekteplerini açmış olmaları dolayışiyle, bi
ze vergi vermekten katiyen muaf tutulamazlar, 
vergiyi verirler, isterlerse m efeteplerimize gelir
ler, istemezlerse gelmezler. 

TUNALI HİLMİ B. ( Bolu ) — Bir resmî 
mektebi iptidai var, bir de hiristiyanlara mah
sus gayriresmî mektep var. Rersmisitte hiristî-
yanlarm evlâdını göndermeğe cebredebilecek mi
siniz? Veyahut onlar sizden hususi bir mektebin 
ktişadı için ruhsat istiyecekler, vermiyecek 
misiniz? • • -

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ B. 
—Müsaade buyurunuz arkadaşlar. Bolu Mebusu 
muhtereminin temas ettiği nokta; zannederim 
ki bizi saatlerce üzerinde tevkif edebilecek bir 
ehemmiyeti haizdir. Bendeniz hulâsa olmak üze
re fikrimi arzedeyim. Memleketimizde, elimizde 
kalan son parçasında, Ermeni, Rum mektepleri 

! meselesi, yeni.bir tâbir ile istiklâl meselesi, 
: Rumeli'de, Suriye'de tekerrür etmiş olan târih, 
! Anadolu'da aynen geçecektir. Eğer bİ2 bu 
j mekteplerin memleketi, içinden yıkmak için 

ika ettiği meşum tesiri nazarı dikkat önünde 
tutmazsak çok yanılırız. Amerikan, Fransız, 
İngiliz, İtalyan mekteplerine karşı titizlik göste
renler, emin olsunlar ki, bu mekteplerin ika 
ettikleri ve decekleri tesir; Rum mekteplerinin, 
Ermeni mekteplerinin ika ettiği meşum tesir 
yanmda ikinci, üçüncü derecede bir ehemmiyeti 
haizdir. Rumeli'de manastırlar ve kiliseler ve 
mektepler; içinden içine memleketimizin temelini 
kazmış ve Rumeli'de gördüğümüz inhidamı, her 
şeyden daha ziyade onlar hazırlamışlardır. 
Şimdi arkadaşlar; bir İzmir faciası karşısında
yız. İçinde çırpındığımız bu muazzam felâketi 
hazırlamış olan en belli başlı sebep, vasi bir üliiv-
vüeenap ile. meydanda durmasına müsaade etti
ğimiz mektepler ve kiliselerdir. 

Eğer vaktiyle gözlerimizi bunun içinde tertip 
edilmiş olan hiyanete çevirmiş olsaydık Anado-
lumüz masun ve mahfuz kalırdı. 

Arkadaşlar; emin olunuz ki, Antalya'da ikin
ci bir.İzmir faciası hazıırlıyorlar. Alâiye'de de 
üçüncü bir izmir hazırlıyorlar. Yine bu mektep
ler Karadeniz sahillerinde diğer birçok izmir fa
ciası hazırlıyorlar. 

Gözümüz göre göre, katî bir kanaatimiz ol
duğu halde bunlara beğendiğinizi yapın mı di
yeceğiz? (Hayır sadaiarı). Buna müsaade yoktur. 
Biz mekteplerimizi bütün memleket ve bütün 
halk için açıyoruz ve mekteplerimizin temin et
tiği, bahşettiği tahsil bütün anasıra şâmildir. 
Gelirler, mekteplerimizde okurlar ve tedrisatı ip
tidaiye kanunları meeburi kanunlardır. Bizim 
şimdiye kadar bunlara gösterdiğimiz müsaade-
kârlık, siyasi korkularımızdandır, zâfı siyasi
miz neticesidir, memleketimizin dahilî buhran
larıdır. Hangi müstakil millet tasavvur edersi
niz ki, . . . Fransa'yı alınız, Almanya'yı, İtalya'
yı ; alınız. Kendi toprağında, gözü göre göre, han

gisi böyle siyasi, iftirakçu cereyanlara yer bıra
kır? Buna binaen vergimizi teşmil edeceğiz, on

lar da verecekler. Mekteplerimizin kapıları her
kese açıktır. 

Dinlerine gelince: Asırlardanberi ona teca
vüz etmedik. Şimdiden sonra da tecavüz etme
ğe niyetimiz yoktur. Eğer tedrisatı diniyeleri-
nin mahfuziyetini isterlerse haftanın bir günün
de hiriştiyan çocuklarını bir yere toplarız, ra
hipler gelirler, dindersini verirler. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Hamdullah 
Sübhi Beyin atacağı bu temel, inşallah yakın za
manda kendisine taç olacaktır. 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Bir şey 
istirham ediyorum.ki, kendilerine, Maarif ida
resinin emrinde, ulûmu akliyelerini gösterecek 
bir memur bulunacak mı, buna müsaade oluna
cak mı? 
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HAMDULLAH SUPHİ B. (Devamla) — 

Efendim; bir papaz gelir, din dersini verir. I 
Arkadaşlar; müsaadenizi rica ederim efen

dim. Ankara Mebusu Muhteremi Hacı Atıf 
Efendi Hazretlerinin temas buyurdukları mü
him noktaya da cevap arzedeceğim. Buyurdu
lar ki : Memleketimizde tedrisatı diniye ihmali 
tam içindedir. . Kendilerini ve Meclisi Âliyi te
min etmek isterim ki bu, bendenizin de nazarı 
dikkatimi ceibetmiş bir zaaftır. Yalnız arkadaş
larıma da ayrı ayrı söylediğim veçhile; senenin 
sonu gelmiştir. Muallimlerde tebeddülat yap
manın sırası değildir. Tedrisatı diniyenin arzu
ya göre eireyanı için, bir aşkı sari gibi, din 
dersi verebilecek adamları intihap edeceğim 
ve- mektebe koyacağım. Vehbi Efendi Hazretle
rinin: istanbul Meclisi Mebusaninda söylemiş-ol
dukları bir söz vardır. Bendeniz o sözü bugün 
kendilerine tekrar etmekle beraber, Kadıköy'ün
den istanbul'a giderken, Anadolulu bir Efendi
nin söylemiş olduğu sözleri de ilâve etmek iste
rim. Zannediyorum ki bu, tedrisatımızın ruhu
na temas eden harukalâde bir noktadır. Bende
niz darülmuailiminden mezun olan bir gençle 
Kadıköy'ünden istanbul'a giden bir vapurun gü
vertesinde konuşuyordum. Bu genç muallim 
Anadoludan henüz avdet etmişti. O, halkın bazı 
noktalarda kendisine müzahir olmamalarından 
şikâyet ediyordu. Bendeniz de fikirleri mi söy-
leyordum. Kendisi mukabil mütalâalarım söy
lüyordu. Yanımızdaki adama dikkat etmemiş
tim. Aradan bir kaç dakika geçtikten sonra 
dizime vurdular, dönüp bakdım. Bir Anado
lulu efendi yenımızda oturuyormuş. Dedi k i : 
Müsaade edermisiniz söylediklerine ben cevap 
vereyim 1 Buyurunuz dedim. Dedi k i : Anadolu 
da maarif meselesinin halli için düşünülecek nok
t a ; çocuğu ailesine, ananatma, mazisine bağla
maktır. Çocuklarımız, köylerimizden alınıp, 
kasabalarımızdan ayrılıp mektebe girdik
ten sonra memlekete yabancı olarak çıka
caksa, beni beğenmiyecekse, keni köyü
nü, sokağını . beyenmiyecekse, memleketin 
tarihini beyenmiyecekse, bu maarifin benim kal
bimde yer tutmasına imkân var mıdır? Zanne
diyorum ki, arkadaşlar, bu zat maarifimizin 
ruhunu ifade etmiştir. Bizim mekteplerimizde 
bir esas olmak üzere takip edeceğimiz gaye, 
gocuklarımızı kendi milletlerinin köküne irca 
etmektir, mazilerine sadık kılmaktır. (Alkış
lar) . Bu noktai nazardan yapılacak şey, yalnız 
benenize ait değildir... Arzedeyim: Memeketi-
mizde mtarifi lâyık olduğu yüksek mertebeye 
is'at. edecek âlimlerimizi yetiştirmeliyiz. Hal
b u k i umum maarifimiz memleketimizde sukutu 
tam içindedir. Ulemamız da günden güne kesbi 
nedret ediyor. Bugünki âlimlerimiz; ulûmu 
şarkiye ve garbiyeyi bilen adamlar olmalıdır. 
Garptan gelen cereyanlara karşı çocuklarımızın 
vicdanını muhafaza edebilmek için Umuru Şer'-i 

ye Vekâletine. tenbih buyurunuz. Hakiki âlimle
rimizi yetiştirmek için lâzım gelen mesaiiyi tes
ri etsinler. Tâki ben mekteplerimizin içinde 
fikrî bir surette, ölü bir halde tedrisat yapan 
adaman deği, aşkı sâri gibi çocukarımıza 
dinlerini, mazilerini sevdirecek hocaları bula
bilelim. (Bravo sadaları)/. ' 

Arkadaşlar Maarif bütçesinde... • 
MUSTAFA B. (Tokad) — Sen para iste, is

tediğin kadar veririz. 
MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ 

B. — Teşekkür ederim. Arkadaşlar; Muvazene 
Encümeninin tetkik ve tasvibinize arzettiği.. 

MAZHAR MÜFİB- B. (Hakkâri) — Beyefen
di bir sual sormama müsaade buyurur musunuz? 

Membai fesat olduğuna kani bullnduğunuz -
bizim bu bapta kanaatimizi teyit eden - mekâ
tibi ecnebiye hakkında niyeti âliniz, yalnız ver
gi almak mıdır? Yoksa bunları kapatmak teşeb
büsü var mıdır? 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHÎ 
B — Arkadaşlar, ecnebi mekâtibi hakkında 
arzedeyim ki, bu mektepleri kapatmak için 
Maarif Vekâletinin şahsi olarak alabileceği bir 
karar yoktur, ika ettikleri tesir itibariyle soy
uyorum ki; bazı mahzurlar olmasa, bütün Tür
kiye dahilinde bir tek ecnebi mektebi bırak
mam. Fakat bu, dahilî olduğu kadar harici bir 
meseledir de... Amerikan mekteplerini kapattığı
mız gün, Amerika üzerinde bunun akisleri 
ne olacaktır? Mütalâa etmeliyiz, italyan mek
teplerini kapattığımız zaman keza hâsıl olacak 
tesir atı nazarı dikkate almalıyız. Demek ki 
elimizde bir çare vardır, o da, mekteplerimizi, 
ailemizi ecnebi mekteplerden müstağni bıra
kacak bir surette yükseltmektir. Kendi mek
teplerimiz lâzım gelen • irfan ve terbiyeyi te
min ettimi, emin olunuz bir tek aile, çocukla
rını ecnebi mekteplerine yollamaz. If tikarla-
dır ki, arzularına rağmen, ailelerimiz evlâtlarını 
ecnebi mekteplerine gönderiyorlar. Bendeni
zin vekâlet namına deruhte edeceğim şey, mek
teplerimizin seviyesini takviye ede ede aileleri
mizi ecnebi mekteplerden müstağni bir hale ge
tirmektir. * 

MAZHAR MÜFlD B. ((Hakkâri) — Suali
mi arilaya madınız. Demin buyurdunuz ki„ Rum 
ve Ermeni mektepleri mekâtibi ecnebiyeye na
zaran daha ziyade fesat ika ederler. Bendeniz bu 
noktanın izahını istedim. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ 
B. — izmir Sultanisini Yunanlılar işgal etmiş
ler ve izmir'de işgal sahası dahilinde ne kadar 
maarif vergisi varsa alıyorlar ve bu vergiyi 
kendi mekteplerinize vermyorlar ve bu suretle 
işgal sahasında mekteplerimiz kapanmağa mah
kûm bir haldedir. Bir mukabele bilmisil ol
mak üzere Antalya livası dahilinde ne kadar 
Rum mektebi varsa hepsini kapattım. Trabzon 
dahilindeki Rum mektepleri arasında ruhsatı 

— * 7 Q -
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•• resmiyeyi haiz olmıyanların ... kapatılması, için 
mahalline emir verdim ve kapattım. Bu sebeple 
fevkalâde nâzik vaziyetimizin müsaade ettiği 
nispette bu siyasi propaganda mekteplerini: ka
patmağa ve onların çocuklarını da kendi mek

teplerimize celbetmeğe çalışıyorum. (Alkışlar). 
REİS — Maarif.bütçesinin heyeti umumi-

yesi hakkında müzakereyi kâfi görüp fasıllara 
geçilmesini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 
Fasıllara geçildi efendim. Beş dakika teneffüs. 

Î K I N O Î C E L S E 
Açılma saati: 4 Sonra 

REİS — İkinci Reis vekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİP : Feyyaz Âli B.(Yozgad) 

^m9m 

REİS — Celse kuşat edildi. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — 
Arkadaşlar; başka bir mani zuhur etmezse, mü
saadenizle bu akşam Garp Cephesine hareket ede
ceğim. Bu münasebetle bir iki gün gaybubet ede
ceğim, arzı malûmat ederim (Allah selâmet ver
sin sesleri). 

6. — Vçüncü şubenin riyaset ve kâtipliği için 
yapılan intihaba dair tezkere 

REİS — Üçüncü şubeden Karesi Mebusu 

Vehbi Beyin; Sulh Heyeti: Murahhasası âzasın
dan olarak infikâkine mebni umur ve muamelâtı 
haliyenin temini zımnında, şubece icra kılınan 
intihabat neticesinde riyasete: Muş Mebusu Mah
mut Said Beyin, kitabet vazifesine memur edil
miş olan E rtuğrul Mebusu Halil İbrahim Efen
dinin mezuniyetine binaen hizmeti kitabete de 
Sinob Mebusu Şevket Beyin intihap edildiği 
Üçüncü şubeden Makamı Riyasete bildiriliyor. 
Heyeti Celilenize berayi malûmat arzediyorum. 

Maarif Vekâleti bütçesi fasıllarının müzake
resine geçiyoruz: 

F . M. 

Maarif bütçesi 

Nev'i muhassasat 

1336 senesi için 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

234 
Maarif Vekâleti 

Birinci kısım : Idarei merkeziye 
Idarei merkeziye memurin ve müstahdemini maaşatı 
Vekil, müsteşar ve müşavir maaşı 
Memurini vekâlet 
Asarı îlmiyei Tetkikat Encümenleri maaşı 
Müstahdemini müteferrika 

1500 . 
4 320 
650 
131 

600 
4 000 

0 
0 

İki yüz otuz dördüncü faslın yekûnu 6 601 4 600 

RREÎS — Encümence bir mütalâa var mı? 
MAARİF V. HAMDULLAH SUPHİ B. — 

Arkadaşlar: bu faslın başında bir teklif var: o 
Maarif Vekâletinin teklifi değildir; yani buna 
dair bendeniz hiç bir talepte bulunmadım. Bunu 
Muvazenei Maliye Encümeni koymuş... (600) 
lira kadar birşey... Bu hususta bendenizin bir 
talebim yoktur efendim. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) .— Şu 
halde.tay mı edilmeli, onun tayyı caiz mi Ham
dullah Suphi Bey? -

HAMDULLAH SUPHİ B. (Devamla) — 
Bendeniz tay taraftarıyım ve bendeniz böyle bir 
teklifte bulunmadım efendim. 

MUSTAFA LÜTFt B. (Siverek) — İhtiyaç 
yok mu? 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUP
Hİ B. (Devamla) — Mebus olarak aldığımız 
kâfidir ve ben bunun ilâvesini teklif etmiyor, 
kabul etmiyorum. Tayymı -teklif ederim. (Al
kışlar). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad)—Müsteşar 
bulundurmıyacak mısınıi efendini? 

171 — 
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, HAMDULLAH SUPHİ B. (Devamla) — Bu 
biten seneye ait. 1336 da müsteşar kullanmadık.. 
Onun için lüzumu yok... 

Sonra memurin maaşatı var : Evvelâ He
yeti Vekile tarafından (5 180) lira teklif edil
miş, Maliye Vekâleti (4 320) liraya indirmiş 
4 bin lira da Muvazenei Maliye Encümeninin 
teklif ettiği miktardır. Biz bu dört bini kabul 
ediyoruz. Yalnız kadrodan çıkarılmış yedi. kâti
bimiz vardır.. Muvazene Encümenine dâhil olan 
arkadaşlarımız; zannediyorum ki, gelip kalemler
de tetkikatta bulunmadılar, kalemlerde tetkikat 
yapmak için vakit bulmadılar... Arzu ettiler ki 
bir iktisat yapsınlar ve bu suretle bu kâtipler de 
kadrodan çıkarılmıştır.. Halbuki biz bu kâtiplere 
katiyen muhtacız.. Muvazenei Maliye Encümeni
nin; Heyeti Umumiyeden geçmiş karan mucibin
ce, biz kendilerine tebligat yaptık ve bu kâtipler 
o zamandanberi maaş alamamışlardır. Fakat yap
tığımız tecrübeye istinat ederek söylüyorum ki : 
kâtiplerin ipkası elzemdir... 

İstanbul'da Maarif Nazaretinin kullandığı iki 
yüze yakın memur ve müstahdemine mukabil biz 
burada yirmi dört memur ve üç hademe kulla
nıyoruz. Tasavvur buyurunuz efendim» bu tasar
ruf üzerinden daha. yedi kâtibi çıkaracak olursa
nız emin olunuz ki, vekâletin işleri tamamiyle du
rur ve vekâleti işletmek mümkün olamaz. Bu 
noktai nazardan, esasen yeni bir masraf icab et-
miyecektir; dört bin lirayı biz de kabul ediyoruz: 
Kadroya dâhil olan yedi kâtibin de ipka ve ka
bulünü rica ederim. (Kabul, kabul sesleri). 

MUSTAFA B. (Tokad) — Amma Kadro En
cümeni niçin böyle yapmış? Onu da lütfen izah 

MAARİF V. HAMDULLAH SUPHİ B. (De
vamla)— Sonra efendim, ders programı, ve ki
tap heyeti diye altıyüz elli lira konmuştur. Hal
buki bu heyet evvelce intihap edilemediği için 
bu masraf açık duruyordu. Biz bu heyet için - ki 
üç azadan mürekkeptir - bir âza bulduk ve o 
âza, o tarihten itibaren çalışmağa başlamıştır. 
Yalnız maaş vermiyoruz. Neşrolunacak bütün 
mektep kitapları ve yeniden neşredebileceğimiz 
ilmî kitaplar doğrudan doğruya bu heyet tarafın
dan tertip ve tetkik edilecektir. Bu işleri şimdilik 
bir zat idare ediyor ve müfid bir surette çalışa
biliyor. Heyeti Aliyenizden rica ediyorum. Bu
nun memuriyetini ve maaşmı tasdik buyurunuz 
Memuriyeti iki aydanberi devam ediyor ve maaşı 
da seksen liradan ibaret bir şeydir. (Hangi mad
de sesleri) Üçüncü maddede ders programı ve 
mektep kitapları heyeti... 

BİR MEBUS B. — Bir zat nasıl yetişebilir 
efendim? 

MAARİF V. HAMDULLAH SUPHİ B. (De
vamla) — Efendim; mütehassıslar geldikçe He
yeti Celilenize arz ve teklif edeceğim.. Sonra bir 
de «Müstahdemini müteferrika» var ve bunlar 
doin jiiz otuz bir lira konmuştur. Bütçede tayyı 

- m -

gözüküyor. Bunun da yüz otuz bir lira olarak 
ipka Duyurulmasını teklif edeceğim ve tabiî 
bunsuz vekâlet hademelerinin çalışması imkânı 
yoktur ve çıkanİması da zannediyorum bir zü
hul eseridir. Bunun da yüz otuz bir lira olarak 
kabul edilmesini istirham ederim. 

MUVIAZBNEİ MALİYE En. R. FERİD B. 
(Çorum) —Maarif kadrosunu tetkik ettik efen
dim: Bütün Memaliki Osmaniyedeki Maarif İda
relerini temin etmek için; idarei merkeziyenin 
ancak 27 mevcuttan ibaret olduğunu görüyoruz. 
Maarif Vekili Beyefendinin, kadroda ipkası mü
saadesini istediği memurini - madam ki bütçe
deki erkama dokunmamak şartiyle idare edecek
lerini tekeffül ediyorlar - binaenaleyh bunun 
encümence kabulünde bir mahzur yoktur. Asan 
İlmiye ve Tetkikat Encümeni tahsisatının büt
çeden çıkarılmasının hikmeti: Şimdiye kadar mü
tehassıs zevatın bulunamaması ve belki sene ni
hayetine kadar da bulunmak ihtimalinin mev
cut olmamasından idi. Esas olarak: bu heyetin 
vücuduna Encümeniniz de taraftardır. Madem
ki bir zat bulunmuş ve istihdam ediliyor, bu 
sene için, istenilen meblâğ şayanı istiksar olma
dığından, Encümen buna da muvafakat ediyor 
efendim. 

Müstahdemini müteferrika muhassasatına ge
lince : Bunda zühul olduğu anlaşılıyor. Me
murin meyanındadır zanniyle tahsisatı çıkanl-
mış, fakat hepiniz bilirsiniz ki hademe, memu
rinden m adut değildir. Hademe faslı ayrıca bir 
maddei mahsusadır. Onun için müstahdemim 
müteferrikanın da yüz otuz bir lirası şayanı is
tiksar değil; buna da Encümen muvafakat edi
yor. Binaenaleyh fasla 211 lira ilâvesiyle 4 811 
lira olarak kabulünü teklif ediyorum. 

Vekâlet maaşına gelince : Hamdullah Suphi 
Beyefendi ülüvvücenaplık gösteriyorlar ve şahıs
larına ait olan bir para zanniyle, bunun tayyını 
teklif ediyorlar. Şu hisleri bizce şayanı şük
randır. 

Ancak Encümenin düşündüğü mesele böyle 
değildir. Malûmu âliniz; Heyeti Vekile ekser 
zamanlar geceleri de içtima ediyorlar ve gece-
yarıları evlerine bittabi yayan gitmeleri imkânı 
maddisi de yoktur; onun için arabaları mevcut
tur. Araba masrafları da bu bütçenin müte
ferrika tertibinden veriliyor. Böyle müteferri
kadan her zaman için masraf vermekten ise, 
arabalar Hükümetin malı olarak kalmak ve fa
kat masrafları kendi uhdelerinde bulunmak 
üzere; Heyeti Vekileye ayrıca yüzer lira bir 
tahsisat verilmesini Encümen kabul etmiş ve bu 
suretle bütçeye konmuştur. (Muvafık sesleri). 
Nasıl ki Maliye ve Müdafaai Milliye bütçelerin
de de bu meblâğ kabul edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Kadro 
Encümeni de kabul etti. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Yüzer lira her ay 
mı? 
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RASÎM B. (Sivas) — Her ay. 
HASAN BASRİ B. (Karesi) —• Efendiler, 

geçenlerde bilmünasebe arzettiğim veçhile: Mu
vazenei Maliye Encümeninin yaptığı tasarruf 
Heyeti Çelilece de muvafık görülerek o dairede 
iş yapılması için Maliye Vekâleti. tarafından 
lâzımgelen deyaire de tebligat icra kılınmıştı. 
Hattâ Ferit Beyefendi de; Muvazenei Maliye 
Encümeninin yaptığı tasarruf dairesinde hare
ket olunduğunu ve binaenaleyh teşkilât haricin
de kalan memurlara maaş verilmediği merke
zinde Heyeti Celilenize teminatta bulunmuştu. 
Halbuki Muvazenei Maliye Encümeninin yaptı
ğı tasaruf a rağmen, bazı memurların elyevm 
istihdam edilmekte olduğu Maarif Vekili Beye
fendi tarafından zikir buyuruluyor. Vakıa bun
lara maaş verilmediğini söylüyorlar. Fakat ma
demki istihdam ediliyor, karar ve tebligat hi
lâfında bunlar iş görüyor, bittabi hakkı mükte
sep ihraz etmiş olmaları itibariyle bunlara da 
yarın maaş verilecektir. Maarif Vekili Beyefen
di İstanbul teşkilâtı merkeziyesiyle Ankara Hü
kümeti Milliyesi arasında mukayese yaptılar ve 
burada mevcut olan memurların hakikaten pek 
az olduğunu söylediler. Zannediyorum ki; İs
tanbul teşkilâtı merkeziyesiyle Ankara Hükü
meti Milliyesi teşkilâtı arasında mukayese yap
mak hatadır. Mükerreren arzettiğim . veçhile; 
basit ve sade bir idare yürütmek ye halk Hükü
metine lâyık tasarruf at dairesinde az para ile iş 
görmek taraftarıyız. 

* Efendiler, böyle teşkilâtı merkeziyeye bol 
bol para vereceğimize, tedrisata ve mekteplere 
bakalım ve oralara para verelim. Bugün mu
allimler maaş alamazken; Vekil Beyefendinin 
de itirafı veçhile, mekteplerden bir kısmı mes-
dut hulunıırkeıı, teşkilâtı merkeziyeyi yüksek 
bir kadro dâhilinde hâlâ tutmak, zannederim ki 
muvafık değildir. 

Muvazenei Maliye Encümeninin Maarif maz
batası muharriri Bey tarafından yazılan maz
batadan anladığımıza göre; Maarif teşkilâtı mer-
keziyesinden yedi kâtip maaşı tayyedilmiş ve 
dört aylık maaşları tasarruf olunmuş. Heyeti 
Celilenin kararına da iktiran eden bu tasarru
fun, bu tadilin; bu kararın hilâfında tekrar 
muamele olunmamasını, bendeniz Heyeti Aîi-
yenizden rica ediyorum. Zannediyorum ki; He
yeti Celile liu yolda bir karar verdikten ve Ma
liye Vekili tarafından da tebligat yapıldığı söy
lendikten sonra, Muvazenei Maliye Encümeni 
Reisinin de bu karar hilâfında teklif atta bulun
ması doğru değildir. Ferit Bey; bu yedi kâtibin 
kabuliyle erkama dokunulmtyacağmı söyledik
ten sonra, iki -yüz on bir lira ilâvesini teklif 
ettiler. Elbette istihdam edilen memur maaş ala
cak ve bu maaş bütçeye konacaktır. Binaen
aleyh erkama elbette dokunacaktır. 

Asarı ilmiye ve tetkikat encümenleri maaşı 
olarak Hükümetin teklif ettiği altı yüz elli li-
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rayı dahi Muvazenei Maliye Encümeni kabul 
etmemiş; Vekil Beyefendi bu tahsisatı da isti
yorlar. Halbuki şimdiye kadar bu encümen; 
mazbata muharririnin yazdığına göre; teşekkül 
etmediği için bütçeden tahsisatı kaldırılmıştı. 
Şene nihayetine" pek az zaman kalması itiba
riyle bu ihtiyacın senei âtiye bidayetinde ayrı
ca nazarı itibare alınması lâzımgelir zanındayım. 

Esasen yedinci maddede; asarı nafıa tabiye
si ve telif ve tercüme ikramiyesi, namiyle mün-
deriç olan iki bin lirayı, Encümen kabul etmiş
tir. Binaenaleyh zannederim ki; senenin bitmek 
•üzere;-bulunduğu "şu. zamanda, henüz teşekkül 
etmiyen bir encümen için mevhum bir parayı 
kabul etmek muvafık değildir. Müstahdemini 
müteferrikanın hademe mi, yoksa başka bir şey 
mi olduğunu bendeniz bilmiyorum. Fakat En
cümenin buna ait olan 131 liralık tahsisatı kal
dırmış olmasına göre, herhalde Maarif dairesin
ce lüzumu inkâr edilmiyecek olan hademeden 
başka bir şeye ait bir tahsisat olduğunu zanne
diyorum. Bu hususta ayrıca izahat verebilirler. 

MUVAZENEİ MALİYE En. Rs. FERİT B. 
< Çorum) — Hademeden başka bir şey değildir 
ve zühul edilmiştir. 

HASAN BASRİ B. (Devamla) — Mâruzâ
tım bundan ibarettir ve Heyeti Celileden, evvel
ki kararında sebat etmesini bendeniz istiyorum. 

MUVAZENE! MALİYE En. Rs. FERİT B. 
(Çorum) — Efendim, Basri Bey biraderimizin 
mütalâatına birer birer cevap vereceğim. Bi
rincisi dediler ki; Heyeti Celileniziu tasarrufu 
haricinde sarfiyat icra edildi... 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Sarfiyat ic
ra edilmiştir demedim. 

FERİT B. (Devamla) — Memur istihdam 
edilmiş ve bu tahakkuk etti, binaenaleyh para 
vermek icabeder yolundaki sözünüz de, binne-
tice o demektir. Bir kere Heyeti Aliyeniz yalnız 
umumî bir şekilde; muvakkat bütçelerle verilen 
tahsisatın, tecavüz ettirilmemesini kabul etmiş
tir. Alelinf irat kabul etmiş, değildir. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Zatı âliniz 
burada yoktunuz, Konya Ma bulunuyordunuz. 

FERİT B (Devamla) — Şimdi; Hamdullah 
Suphi Beyefendinin tekliflerinin, erkama do-
kunmaksızın, bu yedi kâtibi idare edebileceği
ni söylemediklerinin muvafık olmadığını beyan 
buyuruyorlar. Herhalde memur istihdam edile
cek ve para yerilecek; erkama da dokunacak
tır buyuruyorlar. Bu, tabiidir. Yalnız Hamdul
lah Suphi Beyefendi dört bin lirayı istiksar et
mek istemiyor ve Encümen de buna muvafakat 
ediyor. Çünkü dört bin lira, eyyamı haliye ta
sarruf âtı olarak sarf edilmeyen ve bütçede lâ
zımgelen miktar mevcuttur. Bu miktar ile ida^ 
re edeceğim diyor ki; erkama dokunmıyacak 
nokta o noktadır. Sonra asan ilmiye, tetkikat 
encümenleri maaşatiyle, tetkik ve telif aşağıda 
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gelecek telif ve tercüme ikramiyesi olan iki bin 
lira için, böyle daire yoktur, mevhumdur, mev̂ -
hum bir daire için bu paraya-lüzum ve mahal 
voktur .buyurdular. 

HASAN BASRİ B. — Yanlış anladınız, en- . 
cümen henüz teşekkül etmemiştir. 

FERİT B. (Çorum) — Binaenaleyh mev
humdur, ikramiyeye mahal yoktur, bu mevhum 
üzerine para. konmaz dediniz. 

HASAN BASRİ B (Karesi) — İkramiye 
ile bu temin edilebilir. 

FERİT B. (Çorum) — Anladığımı anlıyor
sunuz. Binaenaleyh mevhumdur, bu mevhum 
üzeriner para konmağa lüzum yoktur. Demek-
ki doğru anlamışım. Halbuki bu, Encümende 
bulunan zevatın telif edeceği kitaplara münha
sır değildir ki hariçten bir zat bir kitap getirir 
bunu Maarif Vekâleti kabul eder, bunun için bir 
ikramiyes vermesi lâzımgelirse nereden verecek ? 
Alelıtlak telif . . . 

HASAN BASRİ B, — .Yanlış, anlamışsın. 
FERÎD B. (Çorum) —Rica ederim sözümü 

kesmeyiniz . . Yalnız Asarı ilmiye encümeni 
maaşının umumunun tayyedilmesi, demin de ar-
zettiğini; veçhile,; buna ademi lüzum kanaatin
den mütehassıl değildir. Şimdiye kadar müte
hassıs ,. bulunamamasmdan münbeistir. Vekil 
Beyefendi diyor ki : Bir mütehassıs buldum ve 
mütehassısı buldukça peyderpey heyeti ikmal 
edeceğim ve Heyeti âliyenizden ona ait tahsisatı 
istiyeceğim diyorlar ve bu. sene içinde seksen 
liradan ibaret cüzi bir miktarın sarfına lüzum 
görüyorlar. Biz esası kabul etmemiz itibariyle 
bu paranın kabulünde mahzur yoktur diyoruz. 
Müstahdemine gelince: Bunlar doğrudan doğru
ya hademe maaşlarıdır. Rica ederim. Bir dai
re tasavvur edilebilirini ki hademesiz idare edile
bilsin? O. vakit encümende bendeniz yok idim.' 
Ben de bilmiyorum, bir zühul vardır, insan ha
tadan-salim olamaz, âri olamaz, zühul her za
man olur. Zühul edildi diye vermiyelim mi? 
Binaenaleyh Maarif Vekâletinin istediği tahsi
sat bu fasıl için (211) liradan ibarettir. Heyeti 
Aliyeniz bunun kabul veya ademi kabulünde' 
muhtardır; Yalnız encümeniniz şu miktarın ka
bulünü teklif ediyor. İster kabul eder, ister 
etmezsiniz. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ B. 
— Efendim aramızda bir anlaşamamazlık olma
ması için biraz izahat vermeme müsaade buyura
caksınız. Muvazene Encümeni dört bin lirayı 
kabul etmişti. Heyeti Celile bu dört bin liradan 
kime ne kadar aylık verildiğini sormak sure
tiyle tâyin etmemiştir. Verilen muvakkat büt
çe, Heyeti Celilenizin kararı mucibince, dört bin 
lira etrafında bir paradır. Biz diyoruz k i : 
bu paranın içinden falancadan biraz keserek 
merkezin işlemesi için elzem olan kâtipleri kul
lanacağız. O halde yeni bir para istemediğimiz 

halde reddetmek , lâzım mıdır? (. Doğru Şeş
leri). Sonra yüz otuz bir lira, şu kadar nâçiz 
bir para hademe parasıdır. Tasavvur ediniz ki 
bu para -kabul edilmedi, postahaneye mektupları 
biz mi götürelim, . odaları biz mi süpürelim. 
lâzımgelen işleri kime yaptıralım1? Bu para unu
tulmuştur efendim .". . " • . 

MÂZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) •— Bu ka
bul edilmiştir efendim. Esbabı mucibe mazbata
sında okursanız nazarı dikkate alınarak (131) 
liranın kabul edildiği ve fakat esnayı tabıda ko
nulmadığı anlaşılıyor. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ B. 
(Devamla)— O halde bir matbaa hatası olmuş
tur. Ben de aynı şeyi söylüyorum. 

Efendim ders programı ve kitabı heyetine 
gelince: Bütçe müzakere buyurulduğu sırada 
mütehassıslar yoktu. Kimseyi istihdam etmiyor
duk. Sonra bir zat çıktı ki bu işi yapaHilir, ehil 
bir zattır. Kendisine teklif ettik, 

Kâtiplere yaptığımız tebligatta; Meclisi 
Âli son müzakeresinde bunları" tasvip etmezse 
beş para almanıza imkân yoktur. Mamafih siz 
geliniz, bu işi yapınız, Meclisi Âli tasvip ettiği 
takdirde maaşınızı alacaksınız dedik. Şimdi tas
vip etmezseniz elinizdedir efendim. Fakat bil
hassa arzetmek isterim ki ; bu tasarruf at Muva
zene Encümeninin ve Heyeti Celilenizin arzu 
edeceğinden çok fazladır. Meselâ efendim sulta
nilerde müdür muavinlerini çıkarmışız, muitle
ri çıkarmışız. 11 bin lira tasarruf etmişsiz. Mü
zakere esası, kabul ettiğimiz aded dahilinde 
mevzuubahis oluyor, O halde bunlara mahal 
yoktur. İstirham ediyorum. 234 ncü faslı, vâki 

,olan teklif dahilinde, dört bin sekiz yüz on bir, 
lira olarak kabul buyurunuz (Kabul sesleri). 

REİS — Efendim bu husus hakkında,evvelâ 
müzakerenin kifayetini anlıyalım. Reyi âlinize 
arzediyorum. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Reis Bey, bir 
kelime arzedeyim: Biz yedi kâtibi toptan dört 
bin lira ile temin edilecek diye bütçeye koya
cak olursak^ yedi tane kâtip ayrıca kabul etmiş 
olacağız. Binaenaleyh bunların maaşı azdır di
ye tezyidine çalışacağız. Bu, doğru değildir. 
Heyeti Celile kararından nükûl etmemelidir. 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el
lerini kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü2. 234 ncü 
faslın 3 ncü maddesine (80), dördüncü madde
sine (131) lira - ki ceman (211) liradır - evvelâ 
zammı reyi âlinize arzedeceğim, sonra faslı. 
(211) liranın bu faslın 3 - 4 ncü maddelerine 
ilâvesini tensip buyuranlar lütfen ellerini ikaldir-
sıri. Kabul edildi. Yekûnu (4 811) liradan ibaret 
olan 234 ncü fasıl hakkında müzakereyi -> kâfi . 
görüp diğer fasla geçilmesini kabul buyuranlar 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edildi. Efendim 
235 nci fasri 4 052 lira . . . Bu fasıl hakkında 
mütalâa var mı? 
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Nev'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

îdarei merkeziye masarifi 
Mefruşat 
Mahrukat ve tenvirat 
l^eremmet 
Kırtasiye 
.Melhnsat 
Idarei merkeziye ve tedrisat daireleri matbuatı 
Asan nafıa tabiyesi ve telif, tercüme ikramiyesi ve mekâtip kitabı 
Asan ilmiye tetkikat encümenleri masarifi 

300 
800 
0 

000 
52 
400 

300 
300 
0 

1 000 
62 
400 

2 000 
O 

İki yüz otuz beşinci faslpı yekûnu 4 05? 2 052 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ B. 
— Encümenin teklif a tını bendeniz kabul ediyo
rum. 

REİS — Efendim söz alan yok, tadilname de 

yok. Binaenaleyh iki yüz otuz altıncı fasla geçil
mesini kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsm, 
236 ncı fasla geçilmiştir. 

F. M. Nev'i muhassaaat 
Hükümetçft Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

236 Masarifi müteferrika 

REİS — 236 ncı fasıl hakkında söz istiyen 
varsa büyursnn. 

MAARtF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ B. 
— Efendim; Muvazene Encümeni iki bin lira 
teklif ediyor. Biz (2 500) lira olmasını istirham 
ekliyoruz. Mütemadiven fivatlar yükseldiği için 
bu para bile giyrakâfidir. önümüzde daha günler 
vardır ve bu paranın gayrikâfi olduğu tahakkuk 
etmiştir. 

Zaten ufak bir farktır. İstirham ediyorum; 
bu faşla 500 lira ilâvesiyle (2 500) lira olarak 
kabul buyurunuz. 

HASAN BASRt B. (Karesi) — Şimdiye ka
dar ne kadar sarf edilmiştir efendim? 

FUAD B. (Çorum) —r Efendim encümen bu 
hususta bir şey demiyor, hakem Heyeti Aliyç-
nizdir. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Kâfidir efen
dim iki bin lira . . 

REİS.— Efendim mütalâa var mı? (Hayır 
sesleri).. Evvelâ zammı reyi âlinize arzedeceiHm. 
Sonra faslın yekûnunu... Zammı teklif edilen 
(5O0) liranın fasla ilâvesini kabul buyuranlar 
lütfen, ellerini kaldırsın. 

HACI MIISTAFA Ef. (Ankara) — Fasıllara 

2 500 2 000 

F. M. Nev'i muhassasat 

böyle zam olacaksa bu Bütçe Encümene gitsin. 
OPERATÖR EMİN B. (Bursa V— ETI Çimene 

gidemez, efendim. Encümende tetkik edildi. 
FERÎD B. (Çorum) — Efendim, müsaade 

buyurun... Malumu âliniz evvelce Hükümet, ya
ni Heyeti Vekile kararivle Heyeti •Umunıiy'eye 
yapılan teklif ki, o encümene havale olunmuş
tur. (2 500) liradır. Encümen tetkikatmı yap
mış, arada bes yüz lira fark vardır. Siz hâkem 
olacaksanız. Simdi Heveti Umumivenîz ister 
Maarif Vekili Beyin (2' 500) ünü kabul eder, is
ter. encümeninkini kabul edersiniz. Entümene 
gitme&e hacet yoktur efendim. 

REİS — Efendim; tekrar revi âlinize arze-
divorum. Bes yüz lira zammı kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Zam kabul edildi. Fas
lın yekûnu (2 500) liradır. (Aksini reye koyun 
sesleri). 

Efendim bes yüz lira zammı kabul etmiyen-
ler lütfen ellerini kaldırsın. Efendim, zam ka
bul edilmiştir. 2 500 liradan ibaret olan 236 
ncı fasıl hakkındaki müzakereyi kâfi srörüp 237 
ncı fasla geçilmesi kabul edenler ellerini kaldır
sın. Kabul edildi. 

Hükümetçe Encümence 
teklif edilen kabul edilen 

237 Maarif idareleri maaşatı 19 000 17 708 

REİS'— 237 nei fasıi hakkında söz alan yok, 
tadüname de yok. Faslı reyinize arzediyorum. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Bir şey sor-
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mak istiyorum. Encümen zannederim bu fasılda 
yeni maarif daireleri tahsisatım kaldırmıştı. 
Acaba Maarif Vekili Beyefendi bu tahsisatı da 
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buraya ithal ederek rai istiyor, yoksa bu daire
ler haricinde kalmak suretiyle mi muvafakat 
ediyor? Bunu izah buyursunlar. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ 

F . M. Nev'i muhassasat 

B. —.Efendim, yeni daireler için konan adedi 
aynen muhafaza ediyoruz. 

REİS.—- 238 nci fasla geçilmesini kabul bu
yuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

Hükümetçe Encümence 
teklif edilen kabul edilen 

238 Maarif idareleri masarifi 3 000 3 000 

REİS — Mütalâa var mı? 
MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHÎ 

B. — Muhterem arkadaşlarıma arzedeyîm ki, 
bu fasılda kırk beş dairenin matlubatı saire 

masarifi vardır. 
REÎS — Efendim; 239 ncu fasla geçilmesini 

kabul, buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul 
edildi. 

F . M. Nev'i muhassasat 

239 16 Vilâyat mekâtibi sultaniye ve idadiyesi maaşatı 

Hükümetçe 
teklif edilen 

100 000 

Encümence 
kabul edilen 

66 932 

REÎS — Bu fasıl hakkmda mütalâa var mı? 
(Kabul sesleri). 

MAARİF VEKİLÎ HAMDULLAH SUPHÎ 
B.-— Vilâyat ve müstakil livalar sultani ve idadi 
mektepleri maasatıdır. Muvazene Encümeni 
(.66 932) lira teklif ediyorlar. En evvel vekâlet 
("150) bin lirayı (100) bin lirava indirmiştir. 
Muvazene Encümeni (Q6 932) liraya indirmiş
tir. Halbuki biz yüz bin lira olması lüzumuna. 
k&niviz. Esbabım arzedecegim. Daha evvel 
esbabı mucibeli olan kısım mütalâa buyurulursa 
görülür ki. dört levli sultani kabul edilmiştir. 
Mevcut levli sultanilerimiz beş dir. Burada bir 
hata vâkidir. Mevcut sultanilerimiz bes tanedir. 
Ankara'da, Kastamonuni'de, Sivas'ta, Trab
zon'da. Konya'da olmak üzere bes leyli sultani
miz mevcut iken. her nasılsa birisi arada- va-
zılmamış, dört leyli sultani nazarı dikkate alın
mıştır. Aynı zamanda münhal olan derslerin 
maasatı da na /an dikkate alınmamıştır. Bu suret
in aramızda farkı azim hâsıl olmuştur. Bir sev 
ilâve etmeye lüzum var. Mahrukat masrafı ol
mak üzere Muvazenei Malive Encümeni iki'Vu
ruş hesap etmiş, bu da kifayetsizdir. Yüz bin 
lirayı avnen muhafaza buyurunuz. Mek+enlerin 
idamesi için bu elzemdir. (Kabul. kabul ses
leri). Mekâtibi tâlive arasında muvazenei umu-
miyeden masarifini alan yalnız bir idadimiz var
dır. Yalnız o idadi muvazenei umumiyeye da
hildir. ' » 

ABDURRAHMAN LÂMÎ Ef. f Aymtan) — 
Avmtap Ticaret İdadisi muvazenei umumiyeye 
ithal edilmiş midir? 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ 
B. — Ayıntap İdadisini mi sordunuz? Muvaze
ne! hususiyeye aittir. 

ABDURRAHMAN LÂMÎ Ef. — Hayır efen
dim; ötedenberi muvazenei maliyeden veriliyor. 

MAARİF VEKÎLÎ HAMDULLAH SUPHÎ 
B. — Ticaret mektebi ise iktisada aittir, maa
rife ait değildir. 

CEMİL B. (Kütahya) — Efendim, malûmu 
âlmizdir ki, bugün senenin nihayetine (18) gün 
var, şimdiye değin encümenin tasdik ettiği (66) 
bin lira ile bütün mekâtibi sultaniye idare edil
miştir. Acaba bu (100) bin lira 18 gün için mi 
isteniyor? Binaenaleyh bendeniz bunun encü
menle Hükümetin talebi artsında muvafık bir 
tarzdt hal ve kabulünü teklif ediyorum. 

TAHSÎN B. (Avdın) — Pazarlık mı bu. 
MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHÎ 

B. — Mart ve Nisan maaşları buna ithal edilme
miştir. Aradaki büyük farkı izah edecek es
baptan birisi de. bu Mart ve Nisan maaşlarıdır. 
Bn masraf ta hesaba ithal edilmiştir. Mektep
leri kapatmamak zaruretiyle bu parayı vermeğe 
mecbur oluyoruz. Bu itibarla yüz bin lirayı ka
bul etmek zaruridir ve mevcut masarifi tasdik 
etmekten ibarettir. (Kabul sesleri). Mart, Nisan 
maaşları hesabata ithal edilmediğinden sonra
dan ithal edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRT B. (Yozgad) — Sırrı 
Paşa merhum Ankara Valisi iken Ankara'ya 
merbut Kırşehir'i, Yozgad, Çorum livalarında 
birer mektep binasına başlanmıştı. Bu mevanda 
Yozgad'da inşasına başlanılan mektep 1326 se
nesine kadar natamam bırakılmıştır. 1326 se
nesinde memleket halkı binlerce lira sarfederek 
bu mektebin inşasını ikmal etti ve bununla bera
ber bütün levazımı tedrisiye ve levliyesi ikmal 
edilmek suretiyle leyli mektep kuşat edildi. 
Bilâahara bu mektep, sultaniye ifrağ edildi. 
Bu sultam* mektebine Selanik'ten gelen Selanik 
sultani talebesi Konya'dan naklen geldi. Mek
tebin (600) mevcudundan (200) ü sırf leyli idi. 
Yozyad mektebi sultanisi seferberlikte (100) ü 
mütecaviz efendiyi orduya ihtiyaç zabiti ver-
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mistir. Bugün mektebin bilcümle malzemesi 
mevcut olduğu halde leyli kısmının ilgasmdaki 
maksat anlaşılamadı, Bendeniz talebenin ge
rek şaraiti hayatiyesi, gerek şaraiti sıhhiye ,ve 
iaşesi noktai nazarından tadat edilen şu beş 
mektebe nazaran daha ziyade muvafık bulunan 
Yozgad Sultanisinin iadesini Hamdullah Bey
den bilhassa rica edebim. 

HASAN BASKİ B. (Karesi) — Efendim, Mu-
vazenei Maliye Encümeninden yazılan mazba
tanın bu müzakereye taallûk eden kısmını oku

yorum. «16 ncı maddesinde mevzu olan vilâyat me-
kâtibi sultaniye ve idadiyesi maddesine mevzu 
100 bin lira elyevm Büyük Millet Meclisi tahtı 
idaresinde bulunan menatıkda mevcut ve küşade 
bulunan 4 leyli, 16 nehari ve bir idadi mektebi 
maaşatı. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ 
B. — (4) leyli değil (5) leylidir. 

HASAN BASRl B. — Bilhesap (66 932) li
ra olarak kabul ve 33 068 lirası tasarruf edil
di (240) ncı faslın .mevaddı maatteessüf sıfır
lardan ibaret olup yalnız onuncu maddesine 
mevzu vilâyat mekâtibi sultaniye ve idadiyesine 
konulan (100 000) lira talebenin yevmi, (30) 
kuruş mekûlât ve (2) kuruş mahrukat ve eczayi 
tıbbiyeden ve (3) bin kuruş senevi melbusat ve ça
maşır ve ayakkabıdan ibaret olmak üzere dört 
leyli mektepte (100) er kişiden dört yüz tale
benin mukarreratı maruza veçhile bir senelik 
masrafı olmak üzere 60 bin lira.kabul ve 40 bin 
lirası tenzil edildi». 

Efendiler; demin Vekili Muhterem, Erzu
rumlu bir zatın söylediği sözlerden bahsetmişler
di: Mekteplerde talebe hayattan uzak bir tarzda 
bayat geçiriyorlar, hayata yakın görünmüyorlar, 
Binaenaleyh köylü ile aralarında büyük farklar 
olduğu halde çıkıyorlar. Erzurumlu zatın, Ham
dullah Suphi Beyefendi tarafında da tasdik 
buyurulduğu cihetle maksadı mekteplerde dahi 
köylü ve halk hayatına yakın ve ona uygun bir 
besatat dâhilinde maişetlerinin temini ve sade 
bir hayat geçirilmesinden ibarettir. 

FERÎD B. (Çorum) — Zaten salon hayatı 
geçirmiyor ya-mektepler? 

HASAN BASRl B. (Devamla) — Efendiler, 
Muvazenei Umumiye Encümeninin şu mazbata
sında yazıldığı veçhile, talebeye günde (30) ku
ruşluk mekûlât veriliyor. Her birine iki kuruşluk 
mahrukat veriliyor. Senede otuz lira melbusat 
parası veriliyor. Zannederim ki bunlar hüsnü 
idare edildikten sonra kâfidir. Hattâ fazladır. 
Yalnız efendiler bizde bir kabahat var: biz efen
diler, mevadı iaşeyi, melbusatı, tesisatı vakit ve 
zamanında tedarik etmeyiz, sıkışır, en sıkışkm 

, bir zamanda veresiye olarak alırız. Bu, mektep
ler için en büyük bir kusurdur. Eğer mevaddı 
iaşe ve levazımı saire vakit ve zamanında peşin 
olarak mubayaa edilirse bu paralardan daha bir 
çok tasarrufat olur. Memleketimiz dâhilinde bu-
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lunan ecnebi mekteplerinin daha az para ile daha 
ziyade tekemmül ve intizam göstermelerinin 
sırrı zannederim ki budur. Eğer tasarrufkâr 
olarak hareket edersek verdiğimiz bu paralar 
kâfidir» hattâ fazladır, binaenaleyh bu suretle 
varidatımızda da bir kabarıklık husulüne yar
dım etmiyelim. Bu faslı encümenin kabul ettiği 
gibi aynen kabul edelim. Bunu teklif ediyorum. 

MAARİF V. HAMDULLAH SUPHİ B. — 
Arkadaşlar; münakaşa ile kabili tadil olmayan 
bir cihet var: 4 leyli zannedilmiştir, 5 leyli Sul
tani mektebimiz vardır. 

Yine münakaşa ile kabili hal olmayan bir 
mesele vardır ki; 400 talebe üzerine hesabat ya
pılmıştır. Ben diyorum ki; yalnız Ankara Sul
tanisinde (200) talebemiz var ve yine 4 leyli 
mektebi de beraber telakki edersek mecmuu, bin 
elli altı eder. Rica ederim aradaki farkı ne su
retle izale edelim? 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Öyle 
ise encümene bu hesabı veren efendi kim ise bizi 
aldatmıştır, iğfal etmiştir, yalan söylemiştir. 
cezasını vermek lâzımdır. 

MAARİF V. HAMDULLAH SUPHİ B. — 
Arada bir memurun hatası gayet muhtemel bir 
şeydir. Muvazene Encümenindeki arkadaşlarımın, 
isteyerek bu hataların bir zerresine sapacaklarını 
zannetmiyorum, bunun ihtimali yoktur» yalnız 
muhakkak olan birşey varsa o da beş mektebi
miz var. Mevzuu bahis olan (400) talebedir. 
Halbuki hakikatte olan talebe (1056) efendidir. 
Bundan dolayı hesaplarda bir kabarıklık olması 
zaruri değil midir? 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Acaba 
mevcut olan Sultaninin her birisinde 150 talebe 
var mı? Rica ederim Beyim, burada 200 varsa 
başka Sultanide 4 talebeniz var. 

'MAARİF V. HAMDULLAH SUPHİ B. — 
Efendim arzu buyurduğunuz takdirde her mek
tepte ne kadar talebe vardır arzedeyim. Ücretli 
leyli talebenin parasını biz almıyoruz. Biliyörsu-
ki Maliyeye gönderiyoruz. Sivas'ta kısmı evvelde 
109, kısmı sanide 90 talebemiz vardır. Demek ki 
200 dür. Ankara'da bizzat teftiş buyurunuz, 200 
talebe vardır. O halde zatı âlinize soruyorum; 
geri kalan mektepler için bir talebe de yok mu? 
Hata olduğu bundan daha aşikâr olabilir mi? 

HASAN BASRl B. (Karesi) — Antalya'da 
bir kaç talebe var. 

MAARİF V. HAMDULLAH SUPHk &*>r 
Antalya Sultanisi gündüzlüktür» leyli değildir. 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Meclisi 
iğfal eden memurlarınız varmış efendim. 

MAARİF V. HAMDULLAH SUPHİ B. — 
Bu tahkikatı yaparım, eğer muhti bir memur 
varsa onu tecziye etmek vazifemdir. Yalnız He
yeti Celilenizce; memleketin maarifi, talebenin 
hakkı tefeyyüzü mevzuubahis olurken, mektep
lerin idamesi için lâzımgelen parayı vermemeğe 
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imkân tasavvur edemem efendim. (Reye kâfi ses
leri), 

REİS—Söz alan dört arkadaşımız var. 
(Müzakere kâfi sesleri). Müzakereyi kâfi gören
ler ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. 

Efendim Maarif Vekâleti 33 068 liranın zam
mını teklif ediyor. Kütahya Mebusu Cemil Bey 
takririnde «Sultani ve İdadi masştının bütçeye 
mevzu yüz bin kuruş değil, yetmiş beş bin kuruş 
olarak kabulünü teklif ediyorum» diyor. (Kuruş 
değil liradır sesleri). 

MAARİF V. HAMDULLAH SUPHİ B. — 
Tahakkuk etmiş bir paradır. Kimden geri alaca
ğız? 

REİS — Bir kerre takrir kuruş üzerine ya
zıldığı ve bütçede ise lira üzerine yazıldığından 
şayanı müzakere değildir. Evvelâ zammı reyi âli
nize arzedeyim. 33 068 liranm mevzuubahis olan 
fasla ilâvesini kabul buyuranlar ellerini kaldırsın. 

Ekseriyeti- azîme var. Kabul edildi. Fasıl yüz 
bin lira oluyor. Efendim zammı Heyeti Celile 
kabul etmiştir. Efendim yüz bin liradan ibaret 
olan 239 ncu fasıl hakkındaki müzakereyi kâfi 
görüp faslı reyinize arzedeceğim. Yüz bin liradan 
ibaret'olan 239 ncu fasıl hakkındaki müzakereyi 
kâfi görenler ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi 
görüldü. 240 ncı fasla geçilmesini kabul edenler 
ellerini kaldırsın. Kabul edildi efendim. 

C : â 
4. — TAKRİRLER 

REİS — Efendim bu fasla müteallik bir te
menni takriri var. 

1. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
Yozgad Sultanisinin 1337 senesinden itibaren 
leyliye tahviline dair takriri 

Riyaseti Celileye 
Yozgad'ta pek muhteşem bir bina mevcuttur. 

Bu mektebin levazımı tedrisiye ve leyliyesi mem
leket halkının ianatiyle ikmal ve tedrisat leyli 
olarak icra edilmekte iken ahiren bu mektebin 
kısmı leylisinin ilgası esbabı anlaşılamamıştır. 
Binaenaleyh elyevm levazımı hayatiye ve tedri-
siyyei leyliyesi mevcut olan ve talebenin temini 
iaşe ve istirahatı noktasında evsafı matlubeyi 
cami bulunan Yozgad Sultanii leylisinin 1337 
senesinden itibaren küşadı lüzumunu arz ve tek
lif eylerim. 

10 Şubat 1337 
Yozgad 

. Süleyman Sırrı 
REİS — Efendim bu, senei âtiyeye aittir. 

Tensip buyurursanız Maarif Vekâletine tevdi 
edelim. Maarif Vekâletine tevdi ediyoruz. (Mu
vafık sesleri). 

F. M.- Nev'i muhassasat 

240 Darülfünun, mekâtibi âliye ve tâliye masarifi 
1 Darülfünun ve lâboratuvarlar masarifi 
2 Tıp Fakültesi idare ve hastaneler masarifi 
3 Eczacı ve Dişçi mektepleri masarifi 
4 Înas Darülfünunu ve Darülmuallimat idare ve mekûlât masrafı 
5 Darülmuallimini âliye idare ve melrolât masrafı 
6 Ticaret mektebi idare masrafı 
7 Konya, Berut, Bağdat Hukuk mektepleri masrafı 
8 Berut Tıbbiye mektebi idare ve hastahaneler masrafı 
9 Galatasaray -Sultani mektebi masrafı 

10 Vilâyat mekâtibi Sultaniye ve İdadiyesi masarif iyle menatıkı har-
biyedeh gelen şüheda evlâdı ve Rumeli mekâtibi talebesinden naklo-

_ lunanşakirdan ile tertip harici şakirdan masrafı 

' ! İki yüz kırkıncı faslm yekûnu 

Hükümetçe 
teklif olunan 

0 
0 
0 

eı o 
0 
0 
0 
0 
0 

klo-
100 000 

Encümence 
kabul edilen 

0 
0 
0 
0 
O 
0 
0 
0 
0 

60 000 

100 000 60 000 

**$üEHBÎ Ef. (Konya).— Efendim, şu fasıl 
münasebetiyle deminden Hacı Atıf Efendinin 
temas etmiş olduğu bir maddeyi söylemek ve o 
yolda bir takrir vermek istiyorum. Millet maa
rif hissesini veriyor, gerek emlâk, gerek akar, 
gerek temettüat hisselrini de veriyor. Bunları 
köylerden aldığımız halde köylerde mektepleri
miz malûm. Elli köyde bir tane mektebimiz yok. 
Teşkilât devresindenberi ahâli bunu böylece ve
riyor. Buna da râzi, memnun, fakat bundaiL 
sonra tedrisatı iptidâiye denilen bir kahuntut 

15 nei maddesinde bazı şeyler yazıyor. Amma 
o madde öyle yazılmış ki, memurların keyfi 
nasıl isterse o yolda tatbikına kadir. Şimdi ma
arif daireleri, yahut encümenleri tarafından bîr 
tevziat yapılıyor. Valiler, mutasarrıflar da bu
nu çala kamçı icra ediyor. Efendiler; müsaade 
buyurun. Esasen yirmi bin kuruş vergisi olan 
bir köy, otuz bin, kırk bin kuruş maarif vergisini 
nasıl versin? Bugün bu yolda, ezcümle Ankara va
lisinin kazalara, köylere tebliğatiyle bu vergiyi 
almak için köylünün öküzleri «atılıyor ve mânv 
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lebimizden aldığımız mektuplarda da bugün 

bandan şikâyet ediyorlar. Bendeniz buna dair 
bir takrir veriyorum ve takririmde diyorum ki: 
1337 senesinde bu cihet için bir maddei kanuniye 
kaleme almak veyahut başka suretle düşünülmek 
için Mtfarif Vekaletinden vaiilere, bu verginin 
1337 senesine kadar tehir edilmesine dair tebli
gatta bulunulsun. Bunu Heyeti Çelilenizden rica 
edörim. Halbuki köylerde mektep yoktur. Gnun 
i§in şu takriri veriyorum, rica ederim kabul edin, 
Köylüler bu hususta pek mağdurdur. 

SÜLEYMAN SİRKİ B. (Yozgad) — Efen
dim, Tedrisatı İptidaiye Kanunu mucibince her 
mahalde bir mektebi iptidai bulunur. Bazan bir 
kaç mahalle, bir kaç karye birleşerek bir mektep 
açar. Bu karye veya mahalle mekteplerinin in
şası masrafı, hocanın sükna icarı bile karyenin 
mahallî ahalisi tarafından tediye edilir. Mekâtibi 
olmayan ve mektep mahalli mevcut olmayan yer
de bu kanun tatbik olunmaz. Kanunun yirmi 
ikinci maddesinde sarahati katiye vardır. Şimdi 
haber alıyoruz ki, meselâ: Ankara mahajlâtında 
mevcut bir mahalle mektebi masarifi için, Anka
ra'ya mülhak köyler de butta iştirak ediyorlar. 
bu, katiyen doğru değildir. Hattâ kanunun yir
mi ikinci maddesinde, her nerede mektep mevcut 
ise ve müalliıpıi olmadığından dolayı kapanmış 
ise, Maarif Vekâleti veya Nezareti, her sene Mec-
İM mebusana bir cetvel vermekle mükelleftir. 
Bundanda anlaşılryor kiy mektebi, muallimi mev
cut olmayan yerde tedrisatı iptidaîye vergisi veril
mez. Binaenaleyh Ankara manallâtında, mekte
bi bûittöan. mahalleler naîfcmdanij^ka, diğer ma
hallerin ahalisi vergi vermekle mükellef değüdir. 
Binaenaleyh, bunun, hoca efendinin buyurduğu 
gibi, tamimden ziyade, tahtı 'karara alınmasını 
ve makamatı aidesine tebliğini bendeniz de tek-
lif edelfim. 

MAARİF V. HAMDULLAH SUPHİ B. — 
Elmadan; mu&tsebei hususiyeye ait olan mesele
yi iâStlları bitirdikten sonra ayrıca müzakere 
ederiz. Etendi Hazretlerininbuy-urdukları ehem-
miy etlidir,. fasîBaa* bitsin, kendi mütalâa mı ar-
aâĞteöefteij arkadaşlar da fikirlerini söylesinler. 

REİS — Fasıl haüsında »başka mütalâa var 
mı? (Yokseskri;) O halde reyi âlinize arzediyo-
rum. (340) neı fasrlhakklndalri müzakereci kâfi 
görüp -(ML) nei fasla geçilmesini kabul edenler 
lütfen ellerim kaldıı^ıü. 

MAAftİF V. HAMDULLAH SUPHİ B. — 
Bendenizin (2İ0) ncı fasıl hakkında arzedeceğim 
bir nokta vardır. Maliye Vekâletinin Heyeti Ce-
lüenize teklif ettiği (160) bin ^ra idi, Muvaze
ne! •Mâliye Encümeni (60) bin liraya tenzil etti. 
Biz kendi hes&batımızı yaptık, dörtte, üç Muva-
zenei Mâlîye Eneümenmin dediklerini kabul et
lik. Yalnız bk hesanatımızm neticesinde (11) 
bin lira taiep ediyoruz. Mütebaki kalan günler 
<i$& İ l 00Ö; «ra fefcîml ̂ ettîğtmk takdirde, evt:e*İĞ© 
yApûan masraf i da k&patinz efendim. Kirk bin 

lira tenzil etmişlerdi, bu tenzilâtın otuz bin lira
sını da lütfen Heyeti Âliyeniz kabul buyursun. 

REİS— Bu hususta Encümenin mütalâası 
var mı? 

MUVAZENE! MALİYE En. REİSİ FERİT 
B. (Çorum) — Heyeti Umumiyeniri hâkem ol
ması lâzımdır. Emsali veçhile... 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, has-
belmeslek daima en küçük şeylere bile en büyük 
şeyler gibi bakarım. (Elifba) meselesi bizim için 
gayet mühim bir meseledir. Geçende gazetelerde 
gördüm ki; İstanbul Maarif Nezareti yeni bir 
elifba kabul etmiş ve resmen bütün mekteplere 
bir tamim vermiş, onu okutuyor. Binaenaleyh 
Vekil Beyefendiden istirham ediyorum, bu elif
badan getirtsinler, tetkik etsinler. Hakikaten 
faydalı, ameli ise lütfen mekteplerimiz için her 
halde kabul etsinler. 

FERİT B. (Çorum) — Fasla ait söyleyiniz. 
TUNALI HİLMİ B. (Devanda) —Faslaait.. 

İkincisi: efendim sekiz senelik bir eser vardır. 
Maatteessüf mülkümüzde bir tek mucit, bir muh
teri, kudret ve ehliyetiyle bu eseri meydana ge
tirmiş olan Ahmet Cevat, unvanı (Kuran oku
yorum) dır. Malûmu âliniz efendiler, yakın za
mana kadar kasabalarımızda bile balmumu yapış
tı rmak, duraktan durağa gitmek usulümüz câri 
idi. Hâlâ köylerimizde ve hattâ birçok kasaba
larımızda bu usul mevcuttur. Binaenaleyh ze-
vallı çocuklarımız zannediyorlar ki; mutlak su
rette Kuranı baştan başa okuduktan sonra ancak 
kıraete muktedir olabilirler. Halbuki bu Ahmet Ce
vat Beyin elifbası bu, balmumu usıulünü kayırı
yor. Uç ayda Kuranı kerimi çocuğa okutturuyor 
ve bunun tecrübesini yaptım. Herhangi kazalara 
gittim ise, her nereleri gezdim isem, daima bu 
(Kuran okuyorum) kitabını tavsiye ettim. Bina
enaleyh ben de mütekebbirane addolunmasın. 
İstirham ediyorum, bunu Maarif Vekâleti kabul 
etsin ve bütün ınemleketlerimize tamim etsin. 
Binaenaleyh 241 hçi faslın üçüncü- maddesine 
kitap akçası olarak, ihtiyat akçası olmak üzere, 
şimdiden yüz bin .lira ilâvesini teklif ediyorum. 
(Bu sene geçti sesleri). Müsaade buyurunuz efen
dim, beis yok efendim. Bu sene geçsin. Lâkin 
hiç olmazsa geleeek sene için Maarif Vekâletin
den istirham ederim, lütfen şimdiden teşebbüste 
bulunsunlar. 

İSMAİL SAFA- B. (Mersin) — Bu feslin 
lehinde veyahut aleyhinde söyliyecek değilim. 
Yalnız elimizdeki bütçe tamamiyle sarf edilmiş 
bütçedir, binaenaleyh sarf edilmiş bütçe üzerine 
münakaşa yapıyoruz. Bütçe, biliyorsunuz ki, iki 
ay oldu Meclise verileli. Fakat bunun müzake
resi ve münakaşası uzadığı için Meclis bir kaç 
kere arzusunu izhar etti. Hiç olmazsa Hükü
met, Encümenin kabul ettiği erkamı tecavüz et
mesin ve bu dairede masraflarını yapsın, fazlaya 
çtkötasın. Bu hususu zannederim Maliye Vekili 
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Beyefendi de vaid buyurdular ve Encümenin ka
bul ettiği rakamlardan harice çıkılmryacaktır. 
Halbuki şimdi Encümenin kabul ettiği erkamdan 
fazla masraflar var. Ben bu masraflar isıraf 
edilmiştir, beyhudedir ve .lüzumsuzdur demiyo
rum. Yalnız Hükümet yine kendi bildiğini yapı
yor ve bizim arzularımızı ihmal etmiş oluyor. 
Eğer bunlara lüzum ve zaruret varsa, bunu, da
ha evvel Encümenin kabul ettiği erkamla idare 
edilemiyeceğini Meclise bildirmek lâzımgelirdi 
zannederim. Binaenaleyh yalnız bu fasıl üzerine 
değil, daha bir çok fasııllar üzerinde zühul edil
diğini görüyorum. Yani arzumuzun ihmal edil
diğini görüyorum. 

MAARİF V. HAMDULLAH SUPHİ B. — 
Bugün bütçe bittiği vakit göreceksiniz ki, arka
daşlar, Encümenin arzusu, ekseriyeti itibariyle 
aynen kabul edilmiştir. Bizim tadil teklifimiz 
fevkalâde mahduttur, maddeler fevkalâde mah
duttur. Encümen bütün bütçeden (164 861) li
ra tasarruf etmiştir. Bukadar fakir bulunduğunu 
iddia eden Heyeti C eldeniz görüyor ki, maarif 
bütçesinden 164 bin lira iktisat edilmiş. Biz yal
nız bunun elli dört bin lirasını geri istiyoruz. 
Demek ki, Encümenler ekseriyetin arzusu itiba
riyle iktisattan başka bir şey yapmamıştır. Asıl 
müzakere ettiğimiz fasla gelünce Muvazenei 
Maliye Encümeni altmış bin lira teklif ediyor. 
Biz fazla olarak on bin lira istiyoruz ve bunun 
esbabını arzedeyim : Efendim, takdir buyura
caksınız ki, İstanbul'dan mütemadi fakrü sefa
letin hüküm sürmesi ve düşmanların mektepleri 
işgal etmesi neticesinde, dışarı çıkan çocukları 
aç bırakmamak için, buna mukabil bir para 
istiyoruz. Encümen yüz bin lira üzerinden kırk 
bin lira kesmiştir. Bunun üzerine memaliki ınüs-
tevliyeden gelen şakirdan ile, tertip harici şa-
kirdan masarifi diye on bir bin lira ilâvesini 
rica ediyoruz. Emin olunuz ki Kastamonu'ya, 
İnebolu'ya bu havaliye çocuklar geldiler. Çün
kü ihtiyacatı askeriye için mektepleri işgal edi
yorlar ve çocukları kapı dışarı atıyorlar. Böy
le, mektepten mahrum edilen, ortaya atılan ço
cuklar - ki kısmı âzaminin aileleri yoktur, fakir 
gocuklarıdır; yetim çocuklarıdır - için demek-
ki biz Encümenin yapmış olduğu kırık bin ten
zilâtın otuz binini kabul ettikten sonra yalnız 
on bin lira istiyoruz. Bunu ret buyurmayınız. 

NUSRET Ef. (Erzurum) — Şurada lisanı 
osmani maaşatı diye bir madde var. 

MAARİF V. HAMDULLAH SUPHİ B. 
(Devamla),— Bunlar İstanbul'a yahut memali
ki meşguleye ait olan fasıllardır ki muallimler 

bizim elimizde olmadığı için para veremiyoruz 
ve sıfır koyuyoruz. 

MALİYE V. FERİT B. (İstanbul) — Efen
dim, bütçe müzakeresine ilk başladığımız za
man Heyeti Celileniz, Encümenin teklifi üzeri
ne, maaşatın Encümen tarafından kabul edilen 
şeklini tamamiyle tesbit etmişti. Bir iki daire 
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müstesnadır. Bunun üzerine bendeniz de ilâve 
ederek demiştim ki : Müzakerat teahhür ediyor, 
fakat teahhür etmekle beraber Maliyenin kendi 
elinde bulunan muvâkkat bütçede sarfına me
zuniyet aldığı meblâğ gayet çok olduğu ve 65 
milyona baliğ olduğu halde muvakkat bütçede
ki aldığı salâhiyetle hareket etmiyor, bilâkis En
cümen tarafından verilen tahsisat dairesinde 
sarfiyatını icra ediyor. Safa Beyefendi bu hu
sustaki beyanatıma istinat ederek; bütçedeki 
bazı fasılların tezyidinin talep edilmesi neden 
neşet ediyor diye soruyor. Efendim, tahsisa
tın bazılarını bilhassa Maarife ait olan bu kı
sımlarını tabiî Vekili Âlisi tetkik etmiştir. Ben
denizin bu hususa dair son tetkikatım yoktur. 
Şimdi geldim. 

BİR MEBUS B. — Tahkikatını yapa idin. 
MALİYE V. FERİT B. (Devamla) — Tabiî 

tahkik ve tetkik edeceğim. Buralarda Encümen 
tarafından mukayyet bulunan tahsisat bir san
tim bile tecavüz edilmemiştir. Yine tekrar edi
yorum. ' • 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — O halde 
şimdi zam ne için isteniliyor beyefendi? 

MALİYE V. FERİT B. (Devamla) — İhti
mal ki buyurdukları gibi, bazı talebenin gel
mesinden ve saireden dolayı fazla' tahsisat lâ-
zımgelmiş ve onların teferruatına vâkıf olduk
ları için Heyeti Celilenizden talep ediyor. Fa
kat Maliyenin size vadetmiş olduğu usul, elbet
te Encümeniniz taraf nidan kabul edilen tahsi
satı nazarı dikkate alarak, ondan başka beş 
para vermemek usulüdür. 

FERİT B. (Çorum) — Aynı şeyi bendeniz 
de söyledim, efendim, 

MALİYE V. FERİT B. (Devamla) — Har-
biyenin bir faslı vardır. O fasıl üzerine geldiği
niz zaman arzedeceğm. Bu, esasen muhtelif dai
relerin bazı arzu ettikleri fasıldan fasla nakli 
tahsisat meselesinden tevellüt ediyor. Esasen 
muvakkat bütçeyi verdiğiniz cihetle bir kere sar
fiyat icra edilmiştir, Kânunuevvele kadar. Kâ
nunuevvelden sonra cereyan eden zamanda, 
bu umumî bütçe Encümeniniz taraf nidan veril
miş olduğu için Maliye: Encümenin rakam
larını nazarı itibare ve dikkate almış ve onun 
tatbikatına çalışmıştır. Muvakkat bütçe vaktiy
le tasdik edildiğinden dolayı bazı fasıldan aız, 
bazısından da çok sarf edilmiş yerler var. Şimdi 
eğer Heyeti Celileniz toptan kabul etseniz ve 
deseniz ki ; Encümenin rakamlarını toptan ka
bul ettik, o zaman yine hesabat neticesinde, 
falan fasıldan falan fasla nakil icrasını yine 
talep edeceğiz. Çünkü Kânunuevvelden evvel 
hadis olmuş vukuattır. Fakat Kânunuevvel ni
hayetinden ve Kânunusani bidayetinden itiba
ren hangi tahsisata tecavüz edilmek lâzımgeli-
yorsa mutlaka o tahsisat için Maliye, Heyeti 
Celilenizden ayrıca müsaade talep etmiştir, 
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Verdiği sözü tutmuş, vadettiği şeyi tamamiyle 
yapmıştır. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim; 
Vekileyni muhteremeynin sözleri arasında bazı 
tezat ve tenakuz gördüm, affederler. Hamdullah 
Suphi Beyefendi, demin iki bin beş yüz lira is
tedikleri zaman, Encümenin kabul ettiği iki bin 
liradan fazla masraf tahakkuk ettiğim söylemiş
lerdi. Maliye Vekili Beyefendi ise, Encümenin 
kabul ettiği tahsisattan pis- santim bile fazla 
sarfiyat yapılmadığını, temin buyurdular. Fil
hakika fasıllar arasında münakale icrası zaruri
dir. Çünkü bu seneki muamelâtı maliyemiz pek 
müşevveş geçmiştir.- Fakat istiyoruz ki hiç olmaz
sa umumî yekunların irae ettiği erkanı tecavüz 
edilmesin ve bu .erkamdan fazla masraf yapıl
masın. Bizim bütün temennimiz, bütün arzu
muz bundan ibarettir. Şekil, nakil meseleleri 
ayrı meselelerdir. Gizlice haber aldığıma göre, 
demin yaptığımız otuz bin küsur liralık zam, 
sultanilerin masarifine ait olmak üzere istenil
diği halde, her nasılsa, maaşata yapılmış, de-
nvekki maaşata (30) bin küsur liralık zammet
miş olduk burada... . 

MAARÎF V. HAMDULLAH SUPHÎ B. 
— Hayır, arzedeceğim. 

HASAN BASRt B. (Devamla) — Vekil Bey 
en ziyade masraf kısmında zam istiyorlardı. Ma
aşata böyle fazla bir zam yapıldığı için, mas
rafa ait olan zammı olsun kabul etmemenizi 
Heyeti muhtereme!erinden rica ederim. Hiç ol
mazsa bu suretle masrafa ait olan ihtiyaç te
min edilmiş olacaktır. Yine arzu ediyorum ki; 
Heyeti Celilenin evvelce tasarruf hakkında ver
miş olduğu karar sabit bir halde kalmazsa, emin 
olunuz ki her vekâlet bütçesinde binlerce lirayı 
fazla olarak koymuş ve gelecek sene için de 
bir numune ve bir emrivaki göstermiş olacaktır. 
Bunun hakkında da nazarı dikkatinizi celbede-
rim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim, buyurdukları gibi, Muvazenei Maliye En
cümeni bu maddede zannederim isabet edeme
miştir. Bu paranın tahakkuk eden masraf oldu
ğunu söyliyerek bizden on bin lira istiyor. 
Onun üzerine uğraşmak iyi değildir, çünkü 
maaşat gibi «ahit- bir rakam üzerinde olsaydı 
doğru ve isabet etmiş olurlardı. Fakat muha
cir talebe gelecek, filân, falan... Bunlar ani 
hâdiselerden mütevellit meseledir. Mademki ma
sarif de vukubulmuş ve tahakkuk etmiştir. Bu
nu vermek lâzımgelir. 

MAARÎF V. HAMDULLAH SUPHÎ B. — 
Arkadaşlar, Beyefendinin gizli dediği şey yok
tur. Gizli olmasına lüzum olmadığı gibi gizli 
de değildir. O, önünüzde okuduğunuz bir faslın 
ismidir. Herkesin gözü önünde yazılı olan bir 
şeyi gizli addetmeği anlıyamadım efendim. Bu, 
gizli değil efendim, aşikâr bir şeydir. Maaşat 
faslı mevzuubahıs olduğu vakit-; ben, yapılmış 
olan fasıllardaki hesaplarm. bazı hataları, ihti
va ettiğini, diğer misaller ile izah ettim. Mü
zakere ettiğimiz fasıl, maaşat faslıdır ve eksik 
muallimler vardır ve münhal olduğu için onla
rın maaşları bütçeye kaydedilmemiştir. Bilâha
re muallimler gelmiş, yerine gitmiş ve maaşını 
almağa başlamıştır. Bu hata bundan hâsıl ol
muştur diyorum ve arada mevcut olan farkları 
izah etmek için dedim ki; iki kurşluk oduna bu
gün on beş kuruş vermeğe mecburuz. Vaziyeti 
hakikiye budur dedim. O halde ortada gizli hiç 
bir sey yoktur. 

Bir şey daha sormak isterim arkadaşlar, 
eğer Muvazene Encümeninin teklif ettiği şey
ler nakabili tağyir nse ve katî ise, biz de o esa
sı kabul etmiş olalım. Demek ki; bir takım 
zaruretler altında, tarafınız makul ve meşru 
görülecek esbar» tahtında ilâveler, zamlar lâ-
zrmgeliyorsa Muvazenei Maliye Encümeninin, 
hiç, bir sev vermiveceğim diye ısrar etmesi doğ
ru değildir. Efendim, hakem sizsiniz ve bizim 
teki ifa tim iz tarafı âlinizden takdir edilecektir. 
Eğer Muvazenei Maliye Encümeninin esasatı 
jnahfuz ve katî ise: benim karşınıza gelir» bir tek 
kelime söylememe hacet yoktur. Emir buyurur
sanız, olanı yaparız, olmıyanı bırakıp terkede-
riz (Müzakere kâfi sesleri). 

REÎS — Beyler ekseriyeti anlamak için yok
lama yapacağız. Lütfen sepetlere puslalarınızı 
bırakınız. 

Bu fasıl hakkında söz alan zevat sözlerini 
söyledi. Yoklama esnasında dışardan rüfeka da 
geldi. Ekseriyet hâsıl olduğundan müzakere de
vam ediyoruz. Nizamname mucibince yoklama
nın neticesini de tetkik edeceğiz. 

Şimdi Maarif Vekâletinin teklif ettiği on bir 
bin lira zammı evvelâ reyinize arzediyorum. 11 
bin lira zammı kabul buyuranlar lütfen elleri
ni kaldırsınlar. Lütfen eleriniz indiriniz. 11 bin 
lira zammı kabul etmiyenler ellerini kaldırsın. 
Zam kabul edildi. Faslm yekûnu 71 bin lira olu
yor. 

iki yüz kırkıncı fasıl, ki 71 bin liradır, bu 
fasıl hakkındaki müzakereyi kâfi. görüp 241 nci 
fasla geçilmesini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edildi. 
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F. M. Nev'i muhassasat 
Htüsteetşe Bnefenenee 

teklif olunan kahredilen 

241 1 Tedrisatı iptidaiye kısmı âli ve iptidai muhassasatı, Hicaz ve 
Yemen vilayetleriyle Medinei Münevvere ve Asir sancağı idarei 
hususiyesine ait tesisatı iptidaiye tahsisatı 

2 Bazı mekâtip maaşatr 
3 Bazı mekâtip masarifiyle tamirat ve levazımı dersiye ve kitap 
esmanı 

4 Cebeli Lübnan mekâtibi iptidaiyesi maaş ve masarifi 
5 Evkaf. Nezaretinden müdevver mekâtibi iptidaiye muhassasatı 

îki yüz kırk birinci faslın yekûnu 

0 
0 

0 
0 

3000 

0 
0 

0 
0 

3 000 

3 000 3 000 

REÎS -^Efendim b uf asıl hakkında söz isti-
yen var mı? 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Efendim le
hinde, aleyhinde birçok münakaşaları celbedtmiş 
olan bir meseleden bahsedeceğim. Bu, bir temen
niden ibarettir, fakat ümit ederim ki Heyeti Ce-
lileniz de tasvip buyurur. 

Maarif Vekâleti Avrupa'da bulunan talebei 
Osmaniye tahsisatını bu sene de bütçede sıfır 
olarak gösteriyor. Bendenizin bir sözüm var
dır: «Bizi öldürecek de, diriltecek de garp
tır). Eğer evlâdımız oraya gider de Türklüğünü 
ve müslümanlığını daha selâbetli bir hale getire
rek, daha ziyade Türk ve müslüman olarak av
det ederse biz diriliriz. Allah korusun, aksi olur
sa ve böyle devam ederse biz yaşlılar da kendi 
aklımızı, kendi istidadımızı yerinde kullanamaz
sak elbette garp bizi öldürür. 

Efendim, Alman hükemasından (Kant) m 
muasırı (fıhte) . . . (Sadede sesleri). Sadettir 
efendim bu, müsaade buyurunuz. 

ABDULLAH Ef. (Adapazarı) — Akşam olu
yor. : 

HTUNALI HtLMÎ B. (Devamla) — Akşam 
da olur, sabah da olur. Dinlemezseniz buyurun 
dışarı, 

REÎS — Sözünüzü geri alınız. 
TUNALI HÎLMÎ B. (Devamla) — Affedersi

niz. Sözümü geri aldım (Devam sesleri). 
Efendim Almanların, Prusyalıların Danimar

kalılara mağlûbiyeti üzerine (fıhte) neşret
tiği bir risalede, Almanları tepeden tırnağa ka
dar bulayarak «katiyen bu dünyada dirilecek 
Alman kalmamıştır. Binaenaleyh 12 yaşma ka
dar olanlarımızı dağlarda mektep açarak oralara 
aşıralım ve yeni bir Alman milleti vücude ge
tirelim» demiş ve bu suretle bütün Almanları 
tahkir etmesi üzerine Almanlar isyan etmişler 
ve kendisiyle müthiş, münakaşalar açmışlar ve 
akibette bugünkü Almanya meydana çıkmış
tır. Demek arkadaşlar, fenni terbiye ve usulü 
tedris noktai nazarından, bilhassa yeni cere-
lar, birçok yenilikler doğurur. Binaenaleyh 
Maarif Vekâletinden ve bittabi evvelemirde He
yeti Celileden istirham ediyorum ki; 1337 sene
si bütçesine - bilhassa şimdilik diyebilirim - yal
nız usulü tedris ve fenni terbiyeyi bu yeni cere
yanlar nasıl inkılâba uğratmıştır? Bunları tetkik 
etmek üzere, başlıca garp memalikine, hattâ 
icabederse Japonya'ya, hiç olmazsa birer kişi 
göndersinler. Teklifim, temenniyatım bundan 
ibaret; zannımea sadet de bundan ibarettir. 

REÎS — Efendim 241 nci faslı hakkında mü
talâa var mı? 241 nci fasıl üç bin liradır. 242 
nci fasla geçilmesini kabul edenler İûtfen eHeri-
ni kaldırsın. Kabu edildi. 

F. M. 

242 

Nev'i muhassasat 

Masarifi mütenevvia 
Lisanı Osmanî muallimleri maaşatr 
Derseadet mekâtibi icaratı 
Mekâtibihususiye ve vakfiye ikramiyesi 
Mukataat 
Masarifi muhakeme 
Memurin harcırahı 
Memaliki ecnebiyedeki talebei Osmaniye masarifi tahsiliyesi 
Müfettiş maaşatı 
Müfettiş harcırahı 

îki yüz kırk ikinci faslın yekûnu 

Hükümetçe Eneümenee 
teklif olunan kabul edilen 

0 
-0 

2 000 
0 

50 
25 000 . 

0 
1 440 
5 000 

0 
0 

2 000 
0 

so 
25 000 

0 
1 440 
5 000 

33 490 33 490 
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ÖMER VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim, îki 

yüz kırk ikinci fasılda dâinizin nazarı dik
katini celbeden bir yer var ki, müfettişler . . . 
Maarif için müfettişe lüzum görmüyorum. Çünkü 
bu müfettişlerden maksat, ,şayet derslerin inti
zamını temin ise, mekâtibi resmiyede bunların 
ilerisinde maarif müdürleri var, bunların vazifesi 
ne? Yok eğer suiistimalde bulunanlar onlar ise, 
kezalik maarif müdürleri; mafevkleri olan muta
sarrıf ve valiler vasıtasiyle tahkik olunabilir. 
Binaenaleyh bu fasılda müfettişliğin lâğvile ma
sarifin bütçeden tayymı teklif ediyorum ve bu 
bapta bir takrir takdim ediyorum. 

MAARÎP VEKÎLÎ HAMDULLAH SUPHÎ B. 
— Efendim müfettişler esasen mevcuttur ve is
tihdam ediliyor. Senenin nihayetine on beş, on 
altı gün kalmıştır. Faslın bütün bütün lâğvi 
bundan sonrası içindir. 

ÖMER VEHBÎ Ef. — Hatırınıza getiriyorum. 
MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHÎ B. 

— 1337 senesi bütçesinde mütalâai âliniz mevzu-
ubahis olur. Bu sene on beş, yirmi gün kadar 
bir şey kalmıştır. Demek ki, maziye ait "bir şü
mulü yoktur. Müfettişlerin vazifeleri noktai na
zarından bir şey arzetmek isterim. Maarif mü
dürleri ara sıra teftişte bulunurlar. Bu, onların 
eümlei vezaifindendir. Fakat merkezde idari 
vezaifde bulunuyorlar. Müfettişlerin vazi
fesi, mekteplerde tedrisat ahlâk ve terbiyeye ait 
noktai nazardan tctkikattır. Seyyardırlar. Marif 
müdüriyeti onlar için birinci mercidr. Bu 
noktai nazardan onların lüzumu vardır. Maa-
raafih geçmiş bir seneve aittir. 1337 senesi 

mevzuubahs olduğu vakit bir daha tekrar buyu
rursunuz. 

ÖMER VEHBÎ Ef. (Konya — Doğru efen
dim amma o vakit bu itirazımız mesmu olmaz. 
Ama buyurduğunuz ahlâk cihetine gelince; öy
le sevyar olan bir zat mektepte olan talebenin 
ahlâkına bir günde muttali olamaz. 

MAARÎF VEKÎLÎ HAMDULLAH SUPHÎ 
B. — Efendim; mektebin dahilinde daima otur
mak suretiyle talebenin, hocaların hakkında el
de edilecek malûmat şüphesiz daha sahih olur. 
Ve etraflı olur; Takdir buyurursunuz ki, müfet
tiş geldiği zaman mektep muallimleri, müdürler 
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vaziveti anlatmaca mecburdurlar. Tahkikatını 
bir iki erün zarfında müdür ve muallimlerden 
yapar. Esasen kendisi bir istika merciidir. 

ÖMER VEHBÎ Ef. (Knnva> — îddia mı te-
vit luıvuruvorsunuz. Maarif müdürleri bu işi da
ha iyi anlar ve yanarlar. Müfettişe hacet yok. 
Bunun i<*m ben la#vma taraftarım efendim. 

ABDULGAFUR Ef. (Karesi) — Kaç müfet
tiş istihdam olunnvor efendim? 

MAARÎF VEKÎLÎ HAMDULLAH SUPHÎ 
B. —Efendim, burada adedleri mukayyet değil
dir. Maaşları mukavvettir. 

ABDULGAFUR Ef. (Karesi) — Bu müfettiş
ler valnız mekâtibi sultaniyeyi mi teftiş ede
cekler? 

MAARÎF VEKÎLÎ HAMDULLAH SUPHÎ 
B. — Mekâtibi iptîdaiyenîn ayrı müfettişleri 
vardır efendim. 

2. — Konya Mebusu Ömer Vehbi Efendinin, 
Maarif müfettişlerinin la-tfvvna dair tahriri 

REÎÖ — Konya Mebusu Ömer Vehbi Efendi 
Hazretlerinin takriri: 

Riyaseti Celileye 
Müfettişliğin lağviyle masarifin bütçeden 

tayymı teklif ederim. 
Konya 

Ömer Vehbi 
REÎS — Malûmu âliniz sene bitmiştir. Senei 

âtivo bütçesinde teemmül edilmek üzere bu 
takriri... 

ÖMER VEHBÎ Ef. (Konva) — Reis Bey 
kadro Encümenlerine tevdi edilsin ki, bu tak
rir nazarı itibare alınsm. 

REÎS — Efendim, bu takriri şayanı müza
kere görürseniz Kadro Encümenine tevdi ede
riz. (Hayır havrr sesleri),. Kadro Eniümenle
rine havalesini kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. İndiriniz efendim ellerinizi: kabul etmi-
yenler ellerini kaldırsın. Efendim Kadro Enucü-
menine havale edeceğiz. Bu fasıl hakkında başka 
mütalâa yok, tadilnamede yok, binaenalevh 243 
ncü fasla seçilmesini kabul buyuranlar lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edildi. 

F. M. 

243 

Nev'i muhassasat 
Hükümetçe Encümenee 

teklif edilen kabul edilen 

İnşaat ve tamirat ve levazımı teşisiye ve tedrisiye 
1 Tedrisatı âliye ve tâliye levazımı tesisi ve ve tedrisiyesi 
2 Mekâtibi umumiye alât ve edevatı tedrisiyesi 
3 Âli ve tâli mekâtibin inşaat ve tamiratı 

îki yüz kırk üçüncü faslın yekûnu 

Söz alan yok, tadilname de yok, 

5 000 
5 000 
20 000 

5 000 
5 000 
20 000 

30 000 30 000 

REİS — 
binaenaleyh 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Müsaade bu 

yurursanz bir şey sual edeoeğim. Bu fasılda 
tedrisatı âliye, ve tâliye levazımı teşisiye ve ted
risiyesi namlariyle tahsisat var. Bu sene bu sar-
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fiyat vapıldı mı? yapılmadı mı? Bunu. lütfen 
söylesinler. 

" MAARİF VEKlLl HAMDULLAH SUPHÎ 
B. —- Kısmen sarfiyat yapılmış, kısmen kal
mıştır. 

REİS — Bu fasıl hakkında müzakereyi kâ
fi görüp 244 ncü fasla geçilmesini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. 244 ncü fasla geçilmesi 
kabul edildi. 

F . M. Nev'i muhassasat 

244 Idaratı mülhakat maaşatı 
Tarihi Osmaniye Encümeni ve kütüphanesi maaşatı 
Kütüphaneler, hafız kütüpler. maaşatı 
Rasathane maaşatı 
Türk harsi maaşatı 
Zükür ve ünas sanayii, nefise mektepleri maaşatı 
Fennî terbiye ve mektep müzesi maaşatı 
Etnografya 'müzesi maaşı 
Çini fabrikası maaşatı 

Hükümetçe 
teklif'edilen 

0 
0 
0 

1 000 
0 

500 
0 
0 

Encümence 
kabul edilen 

0 
0 
0 

1 000 
0 

500 
0 
0 

iki yüz kırk dördüncü faslın yekûnu 1 500 1 500 

RElS — Mütalâa var mı efendim? (Kabul 
sesleri) 245 nci fasla geçilmesini kabul buyuran

lar lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

F . M. Nev'i muhassasat 

245 
1. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

tdaratı .mülhaka masarifi 
Kütüphaneler masarifi 
Rasathane masarifi • 
Türk harsi masarifi 
Zükür ve Ünas sanayii nefise mektepleri masarifi 
Fennî terbiye ve mektep müzesi masaıifi 
Etnografya müzesi masarifi 
Çini fabrikası masarifi 
Çini fabrikası inşaat ve tesisat masrafı 

Hükümetçe 
teklif edilen 

0 
0 
0 
0 

1 000 
0 
0 
0 

Encümence 
kabul edilen 

0 
0 
0 
0 

1 000 
0 
0 
0 

iki yüz kırk besinci faslın yekûnu 1 000 1. 000 

REİS — Söz- isti yen yok, tadilname de yok, 
binaenaleyh bu fasıl -hakkındaki müzakereyi 
kâfi görenler ellerini kaldırsın. Kabul edileli. 

M AZITAR MÜFİD B. (Hakkâri:) —' Nere de 
bu, fennî terbiye ve mektep müzesi? Böyle bir şey 
yok efendim. 

F. M. 

246 
247 
248 

1 
2 
3 
4 

. . . . 5 

6 
• ' 7 

Nev'i muhassasat 

249 
REÎS 

252 

Dârülelhani Osmani muhassasatı -
Matbaai Âmire maaşatı 
Matbaai Âmire masarifi 
Tesisat" 
inşaat ye tamirat 
icabına göre istihdam olunacak müstahdemin ve amele ücuratı 
Kâğıt, mukavva, meşin, bez ve emsali levazımı tabiye ve cildiye 
esmanı 
Mahrukat ve tenvirat 
Masarifi müteferrika 
Mefruşat 
Cezairi Bahrisefit memurları maaşatı 
— Bü fasıllar sıfırdır. 
Memurin ve müstahdeminin tahsdsatı fevkalâdei şehriyesi 

Hükümetçe 
teklif edilen 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Encümence 
kabul edilen 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

388 000 300 000 

m — 
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REİS Bu fasıl hakkında mütalâa var mı 

efendim? (Kabul sesleri). 
Söz alan yok, tadilname de yok, binaenaleyh 

252 nei faslı kabul buyuranlar lütfen 
kaldırsın. 252 nei fasıl kabul olundu. 

ellerini 

¥•: M. Nev'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif edilen kabul edilen 

;.A 
252 Hüsnü hizmeti görülecek memurini maarife mahsus mükâfatı 

nakdiye 0 0 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — (252 A) 
faslı mî irdir. 

MAARİF V. HAMDULLAH SUPHİ B. — 
Bendeniz teklif ediyorum. Siz sıfır koymuşsunuz. 

REİS — -Efendim, reyinize vazedilen memu
rin ınaaş&tı tahsisatı^fevkalâdesi faslının numara
sı 252 dir. ıBir de iki yüz elli iki (A) faslı vardır. 
Q'fasilrh$*feında vekil Beyin bir teklifi var. 

MAABÎF V. HAMBULLAH SUPHİ B. — 
Arkadaşlar^ arzedilecek !bir teklifim -var, hüsnü 
hikmeti ̂ görüleeek muallimin ve memurini maari
fe niükâfatı nakdiye olmak üzere 10 bin lira tek
lif >etmiştiımMaksadım ne idi? Arzu ederseniz 
j^ansım indiriniz. Arzu. ederseniz bütün bütün 
kaldırınız. Fakat bu mükâfatı nakdiyenin çok 
.faydalı olacağını, -çok teşvik ika edeceğini düşü-
miiyorum. 

AHMET HAMDİ B. (Muş) — 1337 de olsun. 
M A A R İ F V . HAMDULLAH SUPHİ B. — 

Şimdi için-de mümkündür efendim. Ön seneden-
b<jri, yirmi senedenberi, ifai hüsnü hizmet etmiş 
ve -hiç teıakki görmemiş muallimlerimiz ve me

murlarımız vardır. Bunlara eğer .mahrumiyet 
içinde geçirdikleri hayata bir teselli olmak üzere 
jp^arif marnına oelli lira gönderirseniz - ki, bir 
zammı maaştan daha ucuzdur - fevkalâde teşvik 
l)Uy,urmı$ olursunuz. Bunun için bendeniz on 
bin dim teklif ettim. Heyeti Aljıyeniz isterse bir 
miktar tenzil edelim.. JPakat miikâf at vermek 
i§in biraz. bir .şey kabul buyurmanızı istirham 
ede^^ğim. Bunun için de beş bin lira teklif edi-
<yo»üm. (Muvafık sesleri). 

J IEİS — Maliye .Vekâletinin bu hususta 
mütalâası var mı? 

' .MALİYE V. -FERİT B. (istanbul) — Efen
dim, arkadaşımın teklif inin kabul edilmesini pek 
arzu ederim. iFakat senenin.inayetine gelinmiş
tir. Bütçemiz de pek zayıftır. Binaenaleyh koy-
masanız da olur. (Handeljer). 

K3&İJ3 — Muvazenei Maliye Encümeninin bu 
hulusta mütâlâası var mı? 

MUVAZENt MALÎYE En. REİSİ FERİT 
B. (Çorum)— ; Maliye Vekili Beyin mütalâasına 

REİS —Efendim, Maarif Vekili Bey 252 nei 
£A) îâskna ilâve teklif ediyor. Muvazenei Ma
liye Eneümehiyle Mâliye Vekâleti de Maarif Ve
kâletinin bu teklifine krşı neticeyi Heyeti Aliye-

nizin takdirine bırakıyor. Beş bin lira teklif edili
yor. Bu şammı reyi âlinize arzediyorum, 5O00 li
rayı kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edildi. (Alkışlar) »• 

'KElS Maarif bütçesinin yekûnu zamaimi 
ile beraber (577 061) lira oluyor. Zamaimi ile 
beraber heyeti umumiyesini kabul buyuranlar. 
lütfen ellerkıiı kaldırsın. 

Maarif Bütçesinin .heyeti umumiyesi zamaimi 
. ile beraber kabul edilmiştir, efendim. 

MAARİF V. HAMDULLAH SUPHİ B. — 
Bidayette bir teklifim olmuştu. Arkadaşlar naza
rı dikkate almıştı. Lütfen müsaade buyurunuz. 
Tekrar arşedeyim efendim. Arkadaşlar yapılmış 
olan tasarruf yüz bin liradır. Arkadaşım hesa
bını yapıyor. Şimdi kati adedini arzede.ceg.im. 
Bidayeten arzettim ki; muhasebei hususiyeden 
maaş alan.memur v.e muallimler hakkında yapmış 
olduğumuz hesabat neticesi, İ5Ö bin liraya yakın 
müterakim maaşları vardır. 

EM2R Pş. (Sivas) — Maliye Vekili Beyefen
di verdiğinden bahsediyordu. 

MAARİF V. HAMDULLAH SUPJ3İ B. — 
Arzu buyurursanız bunların miktarını yine reyi 
âlinize arzederim. Bu muallimlerden 7 ay 8 ay 
maaş almamış olanlar var. Emin olunuz ki sefa
leti mutlaka içindedirler. Bu miktarı müsâade 
eder ve ifraz buyurursanız, muhasebe! hususiye
den maaş alan muallimlere göndeririz ve onları 
teselli buyurmuş olursunuz, 

Arkadaşlar! bir şey daha ilâve edeceğim: 
demindenberi cereyan eden müzakerat arasımda 
bilhassa Konya Mebusu Vehbi Efendinin temas 
ettikleri fevkalâde mühim bir nokta vardı. Bu-
yuruyorlardı ki: muhasebei hususiye namına köy
lülerden istifa edilen vergi o kadar tazyikkâr 
bir tesıir ika ediyor ki, .şikâyetlre nihayet gel
miyor. Emin olunuz ki, yalnız .kendileri değil, 
ben de dâhil olarak, zannediyorum hepimiz bu 
mütemadi şikâyetlere mâruz bulunuyoruz ve 
halk fevkalâde ezilmiştir. Bu vergi cidden ağır 
bir şeydir. Halbuki biz geleeek sene için teklif 
edeceğimiz veçhile; eğer Muvazenei umumiyeden 
bir miktar para ayırarak yardım edersek bu yükü 
y a n yarıya hafifletmiş oluruz ve maarifimizi de 
kurtarmış oluruz. Şimdi senenin sonundayız. İk
tisat edilmiş olan paradan, Maliye Vekili Muh
teremi, JHeyeti Vekile kararı dâhilinde kendi im-
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zası da bulunmak itibariyle, bunu kabul etmişler
dir. Demek ki, şimdi reddetmek baklan kayna
mıştır. Bir miktarını iptidai ve tâli muallimlerin 
müterakim maaşları içm ifraz buyururlar. (Doğ
ru, doğru sesleri). 

MALİYE VEKİLİ FMllT B. — Elendim, 
Hamdullah Suphi Beyefendi] esasen Heyeti Ve
kile arasında lüamesı zaruri bulunan münasebatı 
biraz tecavüz ederek Heyeti Celilenize;;. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAfl SUPHİ B. 
~ Af buyursunlar, reddetmekle kendileri baş
lamışlardır. 

MALİYE VEKİLİ FEBİD B. {Devamla) — 
Maliye Vekili ile müzakere etmeksizin birtakım 
teklif atta bulundular. Diyorlar ki; Maliye Ve
kili bütçeye imza vazetmiştir. Binaenaleyh. 
bunlar tahsil edilecektir. Verilecektir ve bunlar 
da Maarif bütçesinde kabul edilmiş tahsisattır. 
Bundan da tasarruf at vardır. Bu tasarruf at 
buraya verilsin; zannediyorum ki bu hususta 
yanılıyorlar. Umumî bütçenin tahsisatı mevzua-
6i olmak üzere, gerek Hükümet tarafından tek
lif edilen, gerek encümeni âliniz tarafından ka
bul edilen, umumî hidematın ifasına mahsus 
mekadırdir. O umumî hidemat ifa edilmiş ol
saydı, ifa edilebilseydi, tabiî tediye edilirdi 
Fakat ifa edilememiştir, edilmemiştir. Heyeti 
Celilenize daima arzetmiştim ki ; Maarif bütçe
sinde hidematı müstakbeleyi itmam ve ikmal et
mek üzere birtakım tahsisat teklif ediliyor ve 
fakat bu tahsisat teklif edildiği zaman, onlara 
ait varidat da yine Maliye Vekâleti tarafından 
Heyeti Celilenize arz ve teklif edilmiştir. He
yeti Celilenize takdim edilmiş olan bütçede; yal
nız üç buçu kmilyon liralık bir açık bırakılmıştı. 
Bu üç buçuk milyon liralık açığın da, o esnada 
Sovyet Kusya'dan gelmesi muhtemel olan vari
dat ile kapatılması memuldu ve bu suretle He
yeti Celilenize takdim edilmiştir. Masarif büt
çesi zait, fakat varidat bütçesi de ona göre yi
ne aynı dereceyi ifnam etmiştir. Lâkin Heyeti 
Celüeniz varidatın o aksamını kabul buyurmadı-
ğınızdan dolayı, tabiidir ki varidat ile masa
rif arasındaki açık açıldıkça açıldı. Bu açığı
mız - ki encümen size arzetmiş oluyor - On iki, 
on üç milyona vâsıl oluyordu; bunun bir kısmı, 
Müdafaai MUiye, Maarif Vekâletinde ve diğer 
Vekâletlerde olduğu gibi, sarfedümeyen ve edi-
lemiyen tahsisat ile karşılandı. Bu suretle mev
cut açığm 8, 9 milyonu bu suretle tenzil edildik
ten sonra da, encümeninizin hesabatı ve tetkikatı 
neticesi olmak üzere 2,5 milyon açık bulundu. 
1336 senesi bütçesinde Heyeti Celilenize arbedil-
di ve hattâ bunu kapatmak üzere Heyeti Celile
nize bir de varidat gösterildi Bu Kânunusa
ni bidayetinde müzakere edilecekti; hattâ bütçe
den daha evvel müzakeresi yine Heyeti Celile-
nizden istirham edilmişti Bugün Şubatın onu-
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dur. Senenin nihayetine on sekiz gün kâiniiştir. 
Bugüne kadar elan mevzuubahis ve münakaşa
mız olamadı. Binaenaleyh Şubat bütçemiz, hat
tâ vaziyeti hazıra ile, üç yüz otuz altının bütün 
masaritatmı bile tediye ve temin edemiyecek 
bir vaziyettedir. Şubat nihayetinde tediyesi 
muktazi bulunan maaş ve masarifi saire ta biat i-
le tecil edilecek ve tesviye edilemiyecektir. Çün
kü efendiler; Maliye Vekâletini Heyeti Celüe
niz zannetmez ki; para bulan, hazine bulan fev
kalbeşer olan bir vekâlettir, fevkalbeşer bir ik
tidarı haizdir, şüphesiz ki bu, böyle değildir. 
Maliye Vekâletinin Heyeti Celilenize karşı yap
makla mükellef olduğu vazifesi, ve zamanından 
evvel; efendiler şu kadar tekliflerimiz vardır, 
bu kabul edildiği zaman bu iş yapdır demektir, 
eğer bu zamanında yapılmazsa, o vakit yine o 
vakitten evvel, iki, üç ay evel gelip, filân ta
rihten itibaren tediyatımız bir dereceye kadar 
mahkûmu atalettir diye Heyeti Celilenize arzet-
mektir. Maliye Vekâleti bu vazifesini Heyeti 
Celüeniz huzurunda ifa etmiştir. Binaenaleyh 
Şubatta şimdi açığımız var iken, yüz bin lira 
diyerek, Maarif Vekâletinin idarei umumiyeden 
talebini muvafık bulmuyorum. O masrafı - ki za
ten encümeniniz hesap ederek tenzil eylemiştir -
şimdi yüz bin lira vardır diye teklif etmek, mev
cut bulunan açığımızı açmaktan başka bir faide 
tevlit etmez. Çünkü efendiler, tahsisat vermek 
demek; para vermek demek değildir. Refiki 
muhteremime bilhassa buna dikkat etmesini 
tavsiye ederim. İstedikleri kadar tahsisat alabi
lirler. Fakat para olmazsa bendeniz nereden pa
ra bulur da veririm? Binaenaleyh bu bapta 
(100) bin lira değil, hattâ (5 000) lira vermek 
için evvelemirde onu kapatacak varidatı verme
lisiniz. Heyeti Celüeniz encümeniniz tarafın
dan tetkik edilmiş olan kanunu kabul buyurur 
ve cumartesi günü müzakereye vazeder, orada 
bendenizin arzu ettiğim . . (Handeler) varidat 
verilirse, ancak ondan sonra bendenize bir şey 
teklifinde bulunmağa haklı olurlar. Ondan evvel 
hakkı yoktur. Çünkü parası yoktur. Bu nıka-
tı nazardan yeni yeni teşkilâtı, kabul etmek im
kânı yoktur. Başka bir çare bulursunuz. O size 
ihtimal ki ifade eder ve yolunu bulur tediye eder. 
Bendenizi filân yere şu parayı sarf edin diye ic
bar ederseniz bendeniz bunu kabulde mazu
rum. • _ . 

BEİS — Efendim müsaade ederseniz bir nok
ta arzedeceğim; Maarif bütçesinin yekûnu umu
misini Heyeti Celilenize arzettim ve karara ikti
ran etti, Maarif Vekâletinin bu husustaki tek* 
liflerini diğer rufeka takrirlerle teyit ediyor
lar. Bu meseleyi tahsisatı munzamme şeklinde 
bize versin, ayrı bir şey olmak üzere nazarı iti-
ra alınsın, müzakere ederiz. Çünkü Maarif büt
çesinin yekûnu umumisini Heyeti Celüeniz ka
bul ettiniz. 
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3. — Konya Mebusu Vehbi Efendinin, tedri

satı iptidaiye vergisinin 1337 senesine kadar mu~ 
hasebei hususiyelerce tehir tahsili hakkında tak
riri. 

REÎS — Tedrisâtı iptidaiye kanunu muci
bince idarei hususiyelerin cemettiği maarif ver
gisine ait Vehbi Efendinin bir takriri vardır. 

MAIİÎYE VEKlLt FERÎD B. — Bütçeyi bil
meden söylüyoruz, Maarif bütçesinde böyle bir 
şey yoktur; Maliye bütçesine tahsisatına zam
medilmek lâzımdır. 
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REİS — Efendim şu takririn Muvazenei Ma

liye Encümenine tevdiini tensip buyuranlar lüt
fen ellerini kaldırsın, kabul edilmedi. 

îdarei hususiyeye mütaallik Vehbi Efendinin 
takrirleri üzerine ayrıca müzakere açmajc lâzım
dır. Tensip buyurursanız bugijn vakit darloştı, 
Dahiliye bütçesinde idarei hususiyeye ait olan 
bu takriri hıfzederek korada mevzuubahis ederiz. 

Cumartesi günü bermutat içtima etmeg üze
re müzakereyi tatil ediyorum. 

(5,45 sanrada celse tati ledildi.) 

»•<»^- '>•<< . . . < • • . . 



t, B. M. M. Mattom 


