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BAŞKAN — Maddeyi onaylıyanlar ... Onay

lamayanlar ... Onaylanmıştır. 

MADDE 2 — Yardımcı muallimlerin vasıf
lan, tayin şartları ve aylık ücretleri İcra Ve
killeri Heyetince tayin olunur. Yardımcı mu
allimlere verilecek ücretler ayda 60 liradan çok 
olamaz. Bu ücretler tatillerde kesilmez. 

BAŞKAN — Maddeyi onaylıyanlar ... Onay
lamayanlar ... Onaylanmıştır. 

MADDE 3 — Yardımcı muallimlik orta tah
sil muallimliği için kazanılmış hak olmaz. 

KİTABCI HÜSNÜ (izmir) — Kısaca arze-
deceğim. Bu çok haklı bir maddedir. Yardım
cı muallimlik bir hak teşkil edemez. Fakat bu, 
bu muallimlerden hizmet beklememekle müsavi
dir. Bunu böyle maddede açıkça göstermek 
doğru değildir. 

HALÎD BAYRAK ( Bayazıd ) — Tabiî açık 
olacak. 

KlTABCI HÜSNÜ — Müsaade buyurun sö
zümü tamamlayım. Maddede böyle bir hak teş
kil etmez diye kesdirib atmak, bu haleti ru-
hiyedeki muallimlerden iş beklememek, hiz
met beklememek demektir. Böyle demektense 
bu müddet nihayetinde muvaffakiyeti görülen
ler, kursa, imtahana tâbi tutulacak, bunda da 
muvaffak olurlarsa, kazanırlarsa yerlerinde 
ibka edilecekleri gibi bir yol göstermek lâzım
dır. Bu şekilde daha iyi bir hizmet beklene
bilir. Yoksa biz sizi muvakkat bir zaman için 
aldık,. iki sene veya üç sene sonra, işimiz bit
tiğinde çıkaracağız, demek doğru değildir. 
Bunun yerine, yukarıda söylediğim şekli j&z-
sak ne zarar var? Hesabınıza elverirse. 

KÜLTÜR BAKANI ABÎDlN ÖZMEN (Ay
dın) — Esbabı mucibemizde vardır. Muvaffa
kiyet gösterenleri, umumî ahkâma göre, im
tihana sokar, kazananları alırız. 

KÎTABCI HÜSNÜ ( izmir ) — işte bunun 
maddeye g-eçmesini istiyorum. Müsaade eder
seniz bir takrir vereyim. 

Yüksek Başkanlığa 
Söylediğim sebeblere mebni Kültür bakan

lığının ifadelerinin üçüncü madde olarak ya
zılmasını teklif ederim. 

İzmir 
Hüsnü 

BAŞKAN — Onay bulanlar... Bulmayanlar... 
Onay bulunmuştur. 

MAAKÎF En. NAMINA HAYDAR ÇERÇEL 
(Afyon Karahisar) — Encümene verilmesini ri
ca ederim. j 

BAŞKAN — Encümene veriyorum. Gelecek ! 
celsede geri kalan maddelerle müzakere ederiz, i 

KÜLTÜR BAKANI ABlDlN ÖZMEN (Ay- ! 
dm) — Geri kalanını müzakere etmeyecek miyiz? 

BAŞKAN — Encümenden geldikten sonra i 
hep beraber müzakere ederiz. 

6 — Kocaeli mebusu İbrahim Süreyyanın, 
Kemal öz adlı Cumhur Reisimize verilen « Ata 
türk» soy adının hiç bir kimse tarafından öz ve 

soy adı olarak kullanılmaması ha-kkındu kanun tek
lifi ve Dahiliye enenmeni mazbatası (2/130) [ 1 | 

BAŞKAN — Bu lâyihanın müstacelen ve ter-
cihan müzakeresi için bir takrir var ( Takrire 
hacet yok, reye sesleri) 

BAŞKAN — O halde şimdi müzakeresini 
onay bulanlar . . . Bulmayanlar . . . Onay bulun
muştur. Takrir sahibi söz istedi. 

İBRAHİM SÜREYYA (Kocaeli) — Arka
daşlar, geçen ayın 24 ncü günü Büyük Kurultay 
bir yasa çıkardı. Bu yasa ile Türk ulusunun ulu 
kurtarıcısına bir soy adı verdi. Atatürk dedi. 
Bu çıkan kanunda Atatürk adının başkası tara
fından her hangi şekilde kullanılmaması için 
bir engel yoktur. Hatıra gelebilir M, saygı sa
yarlar bu adı kullanmazlar. Bunun aksi de var
dır. Bazıları da sevgi ile bu adı takarlar ve kul
lanırlar. Netekim var, size misalini söyliyeyim. 

Acun savaşında bu yurdu bir defa daha kur
tarmış olan Anafartalar kahramanının adını, 
bu gün 20 yaşına gelmiş delikanlılar seve seve 
kullanmaktadırlar. Binaenaleyh böyle bir kay-
de lüzum vardır. 

Bu adı öz ve soy adı olarak kullanmaktan 
başka bir de her hangi bir kuruma, yapıya ver
mek te olabilir. Bunun da önüne geçmek lâzım
dır. Netekim bir süthaneye (Atatürk süthanesi) 
demişler, işittim. Yarm bir motor, bir vapur da, 
her hangi bir şey de bu adı alabilecektir; bu ka
nun bütün bunlara mâni olacaktır. 

ikinci maddeye gelince; (Atatürk) adının 
başına ve sonuna ekler koyarak ta isim alanlar 
olabilir. Netekim oluyor. Ben (Türkata) şekli
nin almmasmı da muvafık bulmuyorum. Bu 
madde bütün bunların önüne geçecektir. 

Üçüncü maddesi de; şimdi arzettiğim gibi, 
bundan evvel bazı müesseselere konmuş isimle
rin de, bununla önüne geçmiş oluyoruz. Onun 
için tarihi 24 te başlamış oluyor. 

Bu kanun Yüksek Kurultay heyetinizce onay
lanacak olursa Türkün Ulu sevgilisi ve kurtarı
cısının adı da kendi gibi eşsiz kalacaktır. 

(Okay sesleri). 
HAKKI KILIÇ (Muş) — Arkadaşlarım; 

bu teklif en çok yerinde olan bir tekliftir, bu
nu düşündüğünden ve bu düşüncesine bizi or
tak ettiğinden dolayı İbrahim Süreyyayı ben 
unutmayacağım. 

Arkadaşlarım; bir masal vardır ki, nesilden 
nesile geçmiştir. Bu masalla Türk neslinin, 
Türk ve Türkân adlı iki kişiden ürediğini söy
lerler. Bunun erkeği (Türk ata) admı almıştır. 
Bizim (Atatürkiimüz) gerçi bir millet doğur
madı. Fakat var olan bir milleti içli dışlı düş-

[1] 37 sayılı basmayazı zaptın sonuneladır. 
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