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'BİRİNCİ 'CELSE 

BetPi MiizalberaÜ; Salat : 114,40 

REİS : Kâzım Paşa 

İKÂTİPLER : Kâzım Bey (GIÎ'CSJMI), IH^kkı 'Bey (Van) 

REİİS — Efendim, celseyi açıyorum. 

ti. — İZAPTI 'SABİK ıHULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hülâsası okunacak : 

Ellinci içtima 

11 Nisan 1927 Pazartesi 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın riyasetlerinde akdölunaırak zaptı 

sabık hülâha'sının kıraat Ve kabulünden sonra 1927 se
nesi Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihasının müza
keresine geçilip Dahilîye, Posta Telgraf, Emniyeti 

Umumiye bütçeleriyle Umum Jandarma Kumandan
lığı Bütçesinin 358 nci faslından madâ'sı ve İskân, 
Hariciye, Matbuat ve Sıhhiye bütçeleri müzakere ve 
kalbi! 1 edildi ve Salı günü toplanılmak üzere celseye 
nihayet verildi. 

REİS — Zaptı sabık hülâsası hakkında mütalâa 
var mı? (Hayır se'sleri.) Zaptı sabık hülâsası aynen. 
kabul edilmiştir. 

lEVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
/. — Ankara Sehremanetine 900 000 lira ikrazı 

hakkında Kanun lâyihası. (1/1131) 
REİS — Muvazenei Mahiye Encümenine havale 

ediyoruz. 
2. — Maliye Vekâleti 1926 senesi 'Bütçesine 100 000 

lira tahsisatı munzamma itası hakkında Kanun lâ
yihası. (1/1132) 

REİS — Muvazenei Maliye EncüMenİıne gönde
riyoruz, 

Tdkllfler 
İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1926 senesi 

Bütçesine münakale icrasına dair teklifi kanunisi. 
(2/641) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
•ediyoruz. 

2. — İdare 'Heyetinin, Nisabı Müzakere Kanunu
nun Tadili hakkında teklifi kanunisi. (2/640) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
adıyoruz. 

3. — MÜZAKERE (EDİLEN MEVAD 

1. — 1927 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası. 

A) ADLİYE VEKÂLETİ BÜTÇESİ : 
REİS — Efendim, Adliye Vekâleti Bütçesine başlı

yoruz. 
ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz

mir) — Muhterem efendilerim; Türkiye Cumhuriyeti
nin 1927 Adalet Teşkilâtı Bütçesinin yekûnu umumi
si 5 195 756 liradır. 'Bu yekûn 1341 ve 1926 bütçe
lerinin yekûnuna nispetle istisğar edilemiyecek dere
cede noksandır. Bu noksana rağmen Cumhuriyet Ad
liyesinin 1927 senesi faaliyet ve mesuliyeti takabbül 
edilmiştir. Buna saik de milletin umumi bütçesinde 
tevazün umdei esasiyesini temindir. Şüphe yoktur ki 

memleketin hakiki selâmeti de bundadır. Eski bir 
Türk darbı meselinin de pek güzel izah ettiği veçhile 
ayaklarımızı yorganımıza göre uzatmak istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; mesaili adliyemiz meya-
nmda bilhassa meşgul olduğumuz noktalardan birisi 
de Cumhuriyet hâkimlerinin iktidarı meselesidir. Bu
na fevkalade ehemmiyet atfetmekteyiz. Geçen sene 
kabul buyurduğunuz 1926 senesi bütçesiyle memle
ketimizin son ve en büyük mercii adlisi olan Tem
yiz Mahkemesinin teşkilâtı tevsi edildiği gibi Temyiz 
hâkimlerinin maaşlarına da tahsisatı maktua ilâyesi 
suretiyle zamlar yapıldı. Ezcümle bu zamlar yüzde 
elliden yüzde doksan beşe kadardır. Meselâ Temyiz 
âzası 1925 senesinde 190 lira alırken 1926 senesinde 
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tahsisatı maktuasiyle beraber 300 lira almaktadır. Rei
si saniler 220 lira alırken tahsisatı maktua ilâvesiyle 
400 lira alıyorlar. 

Reisi evvel 260 lira alırken tahsisatı maktuasiyle 
elyevm 500 lira almakta bulunmuştur. Bütün bu zam
lar bütçeye hariçten para ilâvesi suretiyle yapılmamış, 
bütçe dâhilinde yapılan ta'sarrufaitla temin edilmiştir. 
Temyiz aza ve rüesasına yapılan zamlardan sonra sair 
Cumhuriyet hâkimlerinin ikdarı hususunda endişemiz 
tamamen zail olmamıştı. Fakat bütçenin ademi mü
saadesine binaen bu sınıfın zam işini bu seneye bı
rakmıştır. Bu sene Heyeti Celilenizin nazarı tasvibi
ne arz edilen bütçe Heyeti Celilenizce kabul edildiği 
takdirde bu sınıfa da yüzde yirmiden yüzde doksa
na kadar tahsisatı maktua vermek suretiyle bilûmum 
'hâkimlerimiz zamdan istifade edeceklerdir. Bu zam
mın kesif noktası bilhassa yüzde elli üzerinde tekasüf 
etmektedir. Küçük bir misal ile maksadımın izahına 
müsaadenizi rica ederim. 

Elydvm kazada 75 lira almakta olan mahkeme 
reisi bugünkü zam Heyeti Celilenizce kabul edilirse 
105 lira alacaktır. Bu zam vaktiyle Sivas'ta Tem
yiz âzalarının almakta olduğu maaşa muadildir. El
yevm kazalarda tahsisatla birlikte 60 lira maaş almak
ta olan müddei umumiler, zam Heyeti Celilenizin tas
vibine iktiran ettiği takdirde 95 lira ile 100 lira ara
sında bk para alacaklardır. Şüphesiz ki Cumhuriyet 
idaresi en büyük ve en mühim müessesatından biri te
lakki ettiği adliyesini daha fazla takviye etmek arzu 
eder. Fakat memleketimizin kudreti maliyesini hiç bir 
vakit nazarı dikkatten dun tutmak imkânı yoktur. Eli
mizde mevcut bütçe ile yapabildiğimiz zamlar işte bun
lardır ki milletin siai maliyesine nazaran istisğar olu
namaz 

Muhterem efendiler; Türkiye Cumhuriyetinde el-
yevtn hali faaliyette ve icrayı kaza vazifesiyle 
mükellef muhtelif salahiyetlerde (605) mahke
memiz vardır. İşlerin günden güne artması 
dolayısıyle bu sene yine bütçemiz dahilinde bu 
teşkilâtımız tevessü edecektir. Elyevm mürettep ve 
müstakil ağır ceza mahkemelerinin adedi 85'tir. Büt
çe Heyeti Celilemizin tasvibine iktiran ettikten sonra 
Hazirandan itibaren 'bunların adedi yüzü tecavüz ede
cektir ve bu suretle ağır ceza mahkemeleri kazalara 
kadar tevsi edilmiş olacağından halkımız uzun mesa
feleri kat etmeye mecbur olmaksızın davalarını ma
hallerinde hallettirmiş olacaklardır. Bundan başka 
birçok kazalarımızda ikişer mahkeme açacağız. Biri
si hukuk işleriyle diğeri ceza işleriyle meşgul olacak-

I tır. Ancak bu mahkemeleri hâkimi münferit ile idare 
I edeceğiz. Bunu maksadımıza daha muvafık bulmak-
I tayız. Bu suretle hem ihtisasa daha ziyade ehemmiyet 
I verilmiş olacak ve hem de iki mahkemenin bir kazada 
I ictayı faaliyet eylemesi, işlerin daha süratle intacını te-
I min edecektir. 

Efendiler, Cumhuriyet adliyesinden kemiyetten zi-
I yade keyfiyete atfı ehemmiyet etmekteyiz. Hedefi-
1 miz, bütün teşkilâtı adliyemizi bilhassa mektepliîer-
I den terkip etmek ve mekteplilerle teşkil eylemektir. 
I İki, üç seneden beri açılmış olan meslek mekteplerinin 
I yetiştirmiş olduğu müstantikleri peyderpey mürettep 
I mahallerine göndermekte ve tavzif eylemekteyiz. Bun-
I dan üç, üçbuçuk .sene evvel takriben yüzde doksanı 

mektepsiz olan müstantiklerin bugün yüzde sekseni 
mektepli olmuştur. Yine bu maksadı istihdafen Heyeti 

I Celilenin tasvibi ile iki sene evvel Ankara'da açtığı-
I mız Hukuk Mektebinde hali hazırda 600'e karip va-
I tan evlâdı tahsil etmektedir. Bu sene üçüncü sınıfı 
I r-çacağız ve bu miktarın dokuz yüze baliğ olacağını 
I ümit ediyorum. Gelecek sene bugünlerde Cumhuriyet 
I hâkim namzetleri işe başlamak üzere bulunacaklardır. 
I Bu suretle adliyede hâkim sınıfında da mütemadiyen 
I mektepliye doğru gitmiş ve bunu bilfiil sahai tatbike 
I isal etmiş olacağız. 
I 'Muhterem efendiler; meslek melktepleririden neşet 
I etmekte olan müstantikleriniz vazifelerinde bariz bir 
I surette muvaffak olmaktadır. Bunu Heyeti Celilenize 
I temin edebilirim. Eskiye nispet kabul etmiyecek dere-
I cede muvaffak olmuşlardır. Evvelce müstantiklerden 
I şikâyet edilen yerlerde aldığım şikâyetlerin bugün 
I yüzde seksenini almamaktayım. 
I îşte muhterem efendiler; Cumhuriyet Hâkimleri -
I nin haiz oldukları büyük salahiyet ve mevkii nazarı 
I dikkate alarak kendilerinin manen ve maddeten terfih-
I lerine ve ikdarlarına çalışmaktayız. Maddeten maaş-
I Iarına zam suretiyle, manen geçen sene Heyeti Celi-
I lenizin tasvibine iktiran eden Hâkimler Kanunuyla, 
I Heyeti Celilenizce meçhul değildir ki geçen idarelerde 
I Türk Cumhuriyeti hâkiminin, milletin iradesini tatbik 
I ile mükellef olan hâkimin vaziyeti kanuniyesi yoktur, 
I fakat Cumhuriyetin ilânından itibaren hâkim vaziyeti 
I kanunîye'sini almış, hakkı, hukuku, vazifesi, salahiyeti 
I kanun mucibince taayyün ve teşehhüt etmiştir. Bina-
I enaleyh bugün bir hâkimin azil ve nasibi senini salbı-
I kada ve edvarı sabıkada olduğu gibi lalettayin bir 
I kararla olamaz. Behemehal kanunun tayin ettiği su-
I ret ve şekilde olabilir. 
I Müsaade buyurursanız geçen sene Heyeti Celileni-
I zin tasvibine iktiran eden Cumhuriyet kanunları hak-
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c',;.r elli altunluk davayı mahkeme huzuruna götürmek
ten içtinap eden vatandaşlarımız az değildir. Eğer 
bugün elli kuruşluk yirmi beş kuruşluk davaların mu
hakemesine şahit oluyorsak bendenizce bu en bariz 
saik'ler inden birisi : Adliyenizin kabul ettiği sade ve 
seri usullerdir. 

İkincisi de; şüphe yok ki halkımızın Cumhuriyet 
mahkemelerine olan fartı itimadıdır. Nazarımızda hak 
olarak elli kuruşluk bir davanın elli milyarlık bir da
vadan farkı yoktur. 

kında da arzı malumat etmek isterim. Cumhuriyet Ce
za Kanunu on aydan beri mevkii tatbikte bulunuyor. 
Bu Ceza Kanununun tatbikinden beri elde ettiğimiz 
netice şudur : 

Ceza davaları tezayut etmiştir. Buna sebep de 
şunları görüyoruz : Birincisi, eski Ceza Kanunumuz 
260 maddeden mürekkep idi. Yeni Ceza Kanunumuz 
640 maddeye yakındır. Evvelce cürüm telakki edilmi-
yen bazı ef'al yeni Ceza Kanunumuza göre cürüm 
telakki edilmiştir. Yani muasır medeniyet mefhumuna 
göre cürüm telakki edilmiş o ef al eski Ceza Kanunu
muza göre cürüm telakki edilmemiş, fakat yeni Ceza 
Kanununa göre bir cürüm sayılmıştır. Bu suretle yeni 
Ceza Kanunumuz - tabir caizse - cerairn taharrisi 
ameliyesinde bir tarama ameliyesi yapmış ve birçok 
öf ali tecziye etmiştir. Bu bir... 

İkincisi; Cumhuriyetin ortaya vaz ettiği prensip
lerden birisi de şüphe yok ki vatandaşlar arasındaki 
hak müsavattır. Düne kadar şundan Vöya bundan da
va etmekten içtinap öden en zayıf vatandaş bugün 
Cumhuriyet mahkemesi huzurunda dün kendisinden 
korktuğu adam hakkında serbestçe ikamei dava et
mektedir. (Bravo sesleri) Tegallüp ve tahakküm yok, 
hak var. 

Efendiler işte bu sebebe binaen di r ki daiva adedi 
artmaktadır. Fakat bu bizim için mucibi endişe değil, 
Cumhuriyet için mucibi şeref işlerdendir. Cumhuriyet 
hapishanelerinde on bine karip mahkûm vardır. Fa
kat bunun ekseriyeti azimesi küçük cezaların mah
kûmlarıdır. Tafsilâtını dün Heyeti Celilenize takdim 
ettiğimiz vesaikte arz ettim. Memleketimizin bin iki 
yüz nüfusuna takriben bir mahkûm düşüyor. 

Ceza Kanunumuzun tatbikatı muvaffakiyetle de
vam etmektedir. Hâkimler, yeni Ceza Kanunuyla, 
zannedildiği güçlüğe değil, kolaylığa müsadif olmuş
lar dif. 

Kanunu Medeni ile Borçlar Kanununa gelince : 
Heyeti Celilenize altı aylık tecrübemize müsteniden 
tereddütsüz ve fütursuz arz edebilirim ki memleketi
mizin ve halkımızın, bu kanunların tatbiki dolayısiyle 
nail olduğu, mazhar olduğu suhulet en nikbinleri bile 
hayalini geçecek dereceyi bulmuştur. Bundan ayrıca 
bir netice istihsali daha mümkündür ki en mütemed-
din bir milletin kanunlarından birisi olan Kanunu Me
denimizin Türk camiasında muvaffakiyetle tatbiki, 
Türk camiasının yüksek seviye ve idrakine delalet eden 
işaretlerden birisidir. Efendiler; ieftiş ettiğim mah
kemelerde elli ve yirmi beş kuruşluk davalara müsadif 
oldum. Heyeti Celilenize meçhul değildir ki düne ka-

Efendiler; nerede bütçe zaruretine binaen bir mah
keme lağv edecek olsak, hatta nahiyelerde sulh hâ
kimlerini lağv edecek olsak, halkımız tarafından mü
temadi şikayetlere desteres ödüyoruz. Bu da halkın dev
lete, halkın Hükümete ve adalete nasıl yanaşır ve on
dan ayrılmamak istediğini gösteren delailden birisidir. 
Cumhuriyet fezailidir. 

Muhterem efendiler; geçen sene Heyeti Celiteni-
zin tasvibine iktiran eden bir Eytam Emlâk Bankası 
Kanunu vardı. Bu kanun münasebetiyle eytam mua
melâtını tasfiye ettik ve etmekte devam ediyoruz. Eli
mizde bidayeten 350 0Ö0 lira kadar bir para vardı. 
Üst tarafın hesabı meçhuilümüzdür. Elyevm devam 
'eden tasfiye neticesinde bu miktar dört milyon üç-
yüz bin liraya baliğ olmuştur ve peyderpey tahsilata 
devam etmekteyiz. Bu suretle tasvip buyurduğunuz 
kanun, Cumhuriyetin öksüz vatandaşlarının hukukunu 
da kâfil bir mahiyet iktisap etmiştir. (Bravo sesleri) 

Muhterem efendiler; mesaili adliyemiz meyanında 
en mühim noktalardan birini, hatta adliyemizin ser 
muvaffakiyatından birini de teftiş işlerinde görmekte
yiz. Amansız ve aramsız bir teftiştir ki; adliyemizi 
muvaffak kılacaktır kanaatindeyiz. Bu maksatla ge
çen sene yirmiyi bulan müfettiş adedini 1926 sene
sinde 32'ye iblağ ettik. Şark vi'lâyetlerindeki mahke
melerimiz, bundan bir kaç ay evvel baştan başa teftiş! 
edilmiş ve müfettişlerimiz; bugün grup brup Garp vi
lâyetlerimiz malhak imini teftişe devam etmekte bulun
muşlardı!*, 

Bu hususta adliyemizin prensibi, her sene başında 
iptidar ederek sene nihayetine kadar Cumhuriyetin 
bütün adli teşkilâtını bir kere gözden geçirip teftiş 
etmektir ve bu u'sule devam edeceğiz. 

Esaslarımızdan birlisi deısulh mahkemelerinin müm
kün mertebe tevsiine doğru gitmektir. 1341 'senesinde 
köylerde sulh ımalrikelmelsi teşkilâtı, 25 ile 30 arasında 
idi. 1926ya bu miktar, yüzlü tecavüz etmiştir. 1927'de 
bütçenin ve teşkilâtın siası dahilinde daha birçok na
hiyelerimizde sulh mahkemeleri teşlkil öderek hakkı 
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ve adaleti köylülerimizin kapılsına 'kaldar götürmek 
ahzı âmalimizd'ir. Yalnız bunların hepsini birden yap-
maık maddeten ve bütçenin âdemi 'müsaadesi itibariyle 
mümkün görülmüyor. Fakat her 'sene bütçenin siası 
ve (keyfiyetin müsaadesi nispetinde buna doğru yü
rümekteyiz. tlk'i senedeki farlk, yirmi beşten yüze kaldar 
gelmiştir. Bu ısene de umarım ki yüz elliye kadar çı
kar. Tatbikatta 'bundan çok faydalı neticeler almak
tayız. 

Muhterem efendilerim; Cumhuriyet adliyesinin şi
arı muamelâtta Sürat ve haklkaniyötltir. Dağlar başında 
kimisösiz Mr çdbanın kaybettiği tak ıbir koyunu bile 
arayıp meydana çıkartmakla kendini mükellef gören 
Türkiye Cumhuriyeti adliyesi vazifesinin büyüklüğü
nü müdriktir. Bu ibüyük emniıyenin isitiihsali için de 
'devlet otoritesinin sıyanet ve vikayesini bir esas te-
lalkki öderiz. 

Heyeti Celilenize bu bir ilki gün zarfında takdim 
edeceğim mileli mümemeddine mahkemelerine ait mu-
kayesellii resmî vesaikle ide göreceksiniz k'i Türk adli
yesi Cihan adliyesinin 'surat itibariyle hiç birisinin ge
rişlinde değil, ilerisindeldir. Yalnız İsviçre mahâkimi 
bize tefevvuk ötmektedir. Biz diğerlerine tefevvuk et
mekteyiz. Bunun da ısebebi İsviçre'nin muhtelif kan
tonlardan rnürökkep olmaisı ve her kantonda ayrı ayrı 
temyiz mahkemelerinin bulunmasıdır. Lozan muahe
desi mucibince beş sene miüddötle ve Türk memuru sı-
faltiyle dört hukuk müşaviri memlökdtilmlizde çalışmak
tadırlar. Keridilerinden adliyemiz (hakkında rapor is
tedim. Raporda aynen şöyle deniyor: 

'(Ecnebiler tarafından bana altı şikâyet vaki oldu. 
Bu 'şikâyetleri teökik ettim. Nötieöde 'hepsinin yalan 
olduğunu gördüm ve vazifemin bitmesine bir müddelt-
çik kalmıştır. Bittikten sonra tabii gidecek ve sesimin 
yetiştiği her yerde diyeceğim ki, Türlk adliyesi ve hâ-
ikimleri vicdan, kanaat, liyakat, muamelede sürat ve 
dürüsti itibariyle cihan medeniyetinin hiçbir adlî teş
kilâtından geri d'eğil'dir) (Bravo 'sesleri, alkışlar). 

Muhterem efendilerim; adliyenin 1927 senesi 'büt
çesi müzakeresini elde edilmiş en esaslı bir fırsat ad
dederek Heyeti Celilenize şayanı arz gördüğüm huısu-
'satı kıisaca naklettim. Daha fazla tavzihe değer nokta 
varsa arzu ve emirlerini yerine getirmeye âmâda bu
lunduğumu da arz ederim. (Sürekli alkışlar; bravo 
sesleri). 

REİS — Başka isöz isteyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri) Adliye bütçesinin heyeti umumiyesi hak
kında başka söz isteyen yoktur. Falsıllara geçilmesini j 
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kabul edenler el kaldırsın... Fadıl'lara geçilmesi kabul 
edilmiştir efendim, 

Fasıl Lira 

491 Merkez maaşaJtı 162 300 
REİS — İtiraz var mı? Kabul edil
miştir. 

492 Merkez ücuraltı 84 828 
REİS — Söz isteyen var mı? Kalbul 
edilmiştir. 

493 Vilâyat memurini maaşaitı 1 098 93'6 
REİS — İtiraz öden var mı? Kabul 
edilmiştir. 

494 Vilâyat ücuratı İli9 880 
REİS — İtiraz eden var mı? KaıbuJ 
edilmiştir. 

495 Tahsisatı fevkalâde 2 485 212 
REİS — İtiraz öden var mı? Kabul 
edilmiştir. 

496 Uzaklık ve pahalılık zamimı 133 000 
REİS —İtiraz eden var mı? Kalbul 
edilmiştir. 

497 Tahsisatı ımalk'tua 600 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edilmiştir. 

498 Hükkâm tahsisatı maktuası 541 000 

MUSTAFA FEYZİ IBEY (Konya) — Efendim, 
geçen sene Mahkemei Temyizde bulunan müddei 
umumi muavinleri hüklkâmdan rnadut olmadığı cihet
le kendilerine tahsisatı maktua verilememiş ve bu sene 
hükkâm sınıfına ithal ettirilerek yine tahsisattan mah
rum bırakılmış. Burada bir zühul vardır. Muvazene! 
Maliye Encümeninden bu ciheti soruyorum. Takrir 
veriyorum, taishih edilmesini rica öderim. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY — 
Efendim, zühul yoktur. Geçen sene onlara zam yapıl
mamıştı. Çünkü geçen seneki zam yalnız Mahkemei 
Temyiz azasına, rüesaına ve baş müddei umumisine 
ait idi. Diğerleri Mahkemei Temyiz azasından addedil
medikleri için verilmemişti. Bu sene ise hükkâm sını
fına dahil olduklarından diğer hükkâm meyanında zam 
yapılmıştı. Hemderece oldukları hükfkâm meyanında 
zam görmüşlerdir. Listede onlar da dahildir. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Bendeniz 
müfredat cetveline baktım, onları göremedim. Onun 
için takrir takdim öttim. Müfredat cetvelinde yoktur. 
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ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY — 
MalbJkdmei Temyiz Müddei Umumi muavini diye gir
miştir. filoyla bir kayıt konmamıştır. Bilumum müddei 
umumî muavinleri diıyedir. Binaenaleyh hepsi dahil ol
muştur. Bu muhakkaktır. Yani ayrıca Mahkemei Tem
yiz müddei umumî muavinleri diye bir kayda lüzum 
görmedik. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Muvazenei 
Maliye Encümeninden ısioruyoram. İzalhaıt versin. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
SAKİR BEY — Efendim, (D) cetveline ait olan 140 
nci sayfada Temyiz başmuavini Temyiz muavinleri 
görülecektir. Mebusu muhterem doğrudan doğruya 
MaJhlkemei Temyiz tahsisattı maktuasına dair olan kı
sımda bunları igöremediği için tereddüt (buyurmuşlar
dır. Adliye Vekili iBeyefenidinin izahatı veçhile Temiyiz 
(muavinleri ile Başmuavini haikkındalki tahsisatı ma!k-
tualar ayrıca cetvelde mlünderiçltir. O cetvel mucibince 
ikinci 'maddeden verilecektir. 

REİS — Takrire lüzum ikalmaidı efendim. Faslın 
ydkûnu hakkında başlka mütalaa var mı ©fendim? Mü
talaa yoktur. Fasıl kabul edilım'iştir efendim. 

Fasıl Lira 

499 Mazulîn 
REİS — Mütalaa var mı efendim? 
Kabul edilmiştir. 

500 Merkez ayniyatı sabitesi 
REİS — İtiraz eden var mı? Kalbul 
edilmiştir. 

14 500 

2 000 

4 500 501 Merikeız levazımı 
REİS — İtiraz eden var mı? Kalbul 
edilmiştir. 

502 Merkez müteferrikası 5 000 
REİS — İtiraz eden var mı? KaJbul 
edilmiştir. 

503 Vilâyat ayniyatı sabitesi 50 000 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
SAKİR BEY — 508 nci faslın 2 nci maddesinde Tıbbı 
Adlî tahsisatı olaralk 15 bin lira görülüyor ©fendim.-
'Bu tahsisat dahilinde Tılbbı Adlîye ait bazı alât ve 
edevatın mubayaası da dahildi. Formülde bu ciheti 
tasrih 'etmekten ise umûmî formüle tabi olmak üzere 
demirbaş "meyanından temini mubayaasını daha mu-
vafılk gördük. Bu İtibarla vekâlet ile de mutabık ola
ralk bu fasıldan yani 508 nci fasıldan 7 500 lira ten
zil ederek 503 neü faslın üçüncü maddesine bunun 

ilâvesini rica ediyoruz ©fendini. Bu rakam ilâve edi
lince faslın yekûnu 57 500 lira olacaktır. 

Fasıl Lira 

503 Vilâyat ayniyatı sabitesi 57 50O 
REİS — Mütalaa var mı? Kaibul 
edilmiştir. ; 

504 Vilâyat levazımı 65 000 
REİS — Mütalaa var mı? Kaibul 
edilmiştir. 

505 Vilâyat miüteferriîkası 10 000 
REİS — Mütalaa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

506 Masarifi mütenevvia 182 000 
REİS — Mütalaa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

507 Dahilî resmî telgraf ücreti 9 000 
REİS — Mütalaa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

508. Masarifi mütenevvia 97 500 
REİS — Mütalaa var mı? Kabul 
edilimiştir. 

509 Avrupa'dâki talebe masrafı 20 000 
REİS — Mütalaa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

510 İhzarı kavaniin masrafı 5 000 
REİS — Mütalaa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

511 Telif, tercüme, cem ve tabı kavanin 
masarifi 15 000 
REİS — Mütalaa var mı? Kabul 
ediHmiştir. 

512 Avrupa harcırahı 15 000 
REİS — Mütalaa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

513 Leylî Hükük Mektebi masarifi 60 000 
REİS — Mütalaa var mı? Kalbul 
edilmiştir. 

514 Meslek ımektebi 3 000 
REİS — Mütalaa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

515 Meslek melktepleriyle hukuk talebe
si muhtaçlarına yandım 5 000 
REİS — Mütalaa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

D) MAARİF VEKÂLETİ BÜTÇESİ : 
REİS — Maarif Bütçesiinıin müzakeresine başlı

yoruz efendim. 
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MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Efendiler, Heyeti Âliyenizin tasvibine arz 
olunan 1927 Maarif Bütçesi hakkında 'izahat vermez
den evvel geçeni sene bütçesi ve MecDisi Âlinin kabul 
ettiği kanunlar sayesinde Cumhuriyet ma>arif haya
tının nasıl ve ne yolda yürüdüğünü arz etmek iste-
riırij 

İki sene bütçesini mukayese : 
Efendiler, bu hususta Meclisi Âlilerine hesap ve

rirken hakiki bir Vicdan inşirahı duymakta olduğu
mu gizlemeyeceğim. Çünkü bir senelik maziye doğru 
bu bakış Cumhuriyet maarifinin inkişafını vesaikle 
rakamlarla gözümüzün önüne koymaktadır. Vakıa 
1341 Maarif Bütçesi 7 742 508 lira ve mülhak bütçe 
ile idare olunan öksüz yurtları bütçesi 1 377 205 Jiira( 

ki, ceman 9 119 713 lira idi. 1926 bütçesi ise sadece 
747 806 liradır. Bundan geçen sene tasarruf ettiğimiz 
400 000 lira tenzil olunursa maarif bütçesi yedi mil
yondan ibaret kalır. Yani 1341'e nazaran iki milyon 
küsur lira eksiktir. Meclisi Alinizin tasvibine arz olu
nan 1927 bütçesıi ise 1926 senesinin aynıdır. Buna se
bep de devletin biriinoi derecede âdil ümranı ve ikti
sadi inkişafımın temini imkânını mütevazin bütçe da
hilinde vücuda getirmek zaruretidir. Eğer bütçedeki 
bu noksanlık Meclisi Âlilerinin tasdikine iktiran eden 
tedbirlerle telafi edilmemiş olsaydı ve Millet Meclisi
nin sarfına mezun kıldığı tahsisat santimi santimine 
en hayırlı ve müsmir yolda sarf edilmemiş bulunsay
dı bu kadar eksilen maarif bütçesi Cumhuriyet ma
arifinin inkişafım temin edemezdi. Halbuki bu nok
sana rağmen son senede de maarif hayatımız her de
recede hakiki inkişaf yolunda ilerlemiştir. Meclisi Âli
lerinin: kabul buyurduğu kanunlara ve tedbirlere 
medyun bulunduğumuz bu terakkiyi Heyeti Âiiyeni-
ze ve bu vesile ile de efkârı umumiyeye izah etmek 
isterim. 

İlk Tahsil 
(Muvazenei umumiyeden idare olunan ilkmektep-

leri mukayese : Şehir ve köy yatı mektepleri : 1341 
bütçesinde muvazenei umumiyeden ilk tahsil için ley
li iptidaiyelerin mekteplerin ve maaş masrafı olarak 
(400 000), vilâyat mekâtibine muavenet olarak 
(500 000) lira ve yüne öksüzlere ilk tahsil temin eden 
öksüz yurtları için (.1 377 205) lira ki ceman (2 277 000) 
lira tahsis olunmuştu. 1926 senesinde ise köy ve ök
süz yurtları yerine kaim olan şehir yatı mektepleri 
maaş ve masrafı olarak (1 250 000) lira muhassastır. 
Şu halde muvazenei umumiyeden idare edilen ilkmek
tepler tahsisatı geçen sene evvelki seneye nispeten bir 
milyon küsur lira noksandı. 

Efendiler; buna rağmen iftiharla söylüyebdlirim 
ki köy ve şehir yatı mektepleri kemiyeten değilse de 
keyfiyet itibariyle hakiki inkişafa mazhar olmuşlar
dır. Bunun sebebi şudur: Köy yajtı mektepleri mün
hasıran mektebi olmayan köy çocuklarını okutmak 
üzere açılmıştı. Halbuki iaşe ve bina zarureti ile şe
hir ve kasabalarda açılan bu mekteplere köy çocuğu 
kadar şehir çocuğu da alınmış bulunuyordu. Vekâ
let, şehir çocuklarının neharî mekteplerde okuyabile
ceğini düşünerek bu mektepleri yalnız köy çocukla
rına hasredecek veçhile tanzim etmeye çalıştı. Diğer 
cihetten öksüz yurtlarında hakikaten babasız ve 
anasız ve binaenaleyh devlet/in vesayetine muhtaç ta
lebe olduğu gibi bu şeraiti haiz olmayanlar da mev
cuttu. Diğer cihetten ilk tahsili ikmal etmiş iken yine 
mekteplerde yiyip içen çocuklar da vardı. Bu yurtla
rın bir çok müteferrik binalara dağılmış olması yü
zünden fazla masraf ihtiyar olunmakta idi. Yurtta 
ilk tahsili bitiren çocukları hayata hazırlayacak dev
let müesseseleri ve hususi müessesat mevcut iken bun
lar oralara gönderilmeyerek yurtlar içinde pek nakıs 
vesaitle hayata hazırlanmak isteniyordu. Vekâletimiz 
fazla masrafı mucip olan bütün bu esbabı izaleye ça
lıştı. Yurtlan en sıhhî binalarda topladık. İlk tahsili
ni temin ettiğimiz çocukları hayata ihzar eden mües
seselere hemen yerleştirdik. Bu sayede masrafı ten
kis ettiğimiz gibi eski öksüz yurtlarını da hakiki ley
li mektepler haline ifrağ ettik. Ve bu şekle girdikten 
sonra bunlara öksüz yurdu demek doğru olamazdı. 
Bunlar en iyi tahsil veren ilkmektepler şeklini alıyor
du. Bugün (3870) çocuk bu şehir yatı mekteplerinde 
ka,bil olduğu kadar iyi şerait tahtında tahsil etmekte 
ve iaşe olunmaktadır. Binaenaleyh Heyeti Âliyenizi 
temin ederim ki, bir milyon lira noksanına rağmen 
muvazenei umumiyeden idare olunan ilkmeiktepler 
son senede pek iyi inkişaf göstermiştir. 

1926 senesinde umumî ilk tahsildeki terakki ise 
Heyeti Âliyenizi memnun edecek bir haildedir. 1341 
senesinde Türkiye'deki ilkmektepler adedi (5655) mu
allim miktarı (10593) talebe miktarı (346 459) idi. Bu 
sene ise resmî ilkmektep miktarı 5887, muallim ade
di 11766, talebe miktarı 385455'dir. Şu halde talebe 
miktarı yüzde 11 artmış, 228 mektep ve 543 sınıf ve
ya şube açılmıştır. Türkiyerniz her sahada en seri hat-
velerle ilerlemek mecburiyetindedir. Binaenaleyh he
pimiz en yajkın maziye nazaran ne derece ilerlemiş 
bulunduğumuzu hesap etmeye mecburuz. 

Maarif Vekili sıfatiyle ilk tahsilin şu bir sene zar
fındaki bu inkişafımı memnuniyetle huzurunuzda 
tespit ediyorum. Muallimlerdeki tezayüdün sebebi 
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ise kabul buyurduğunuz ıkanunlarla, muallimliği mes
lek haline getirmiş ve meslekten ayrılmış muallimleri 
tekrar mesleğe iade için vaz olunan kanuni tedablir 
ve muallimlerimizin refahına matuf kararlarınız ve 
meslektaşların umumi tesanüdündıen mütevellit ma
nevî kuvvettir. Bu gelecek senerde daha fazla olarak 
tekemmül edecektir. Bir parça sonra da arz edece
ğim gibi imparatorluk devrinin çok mühmel bıraktı-, 
ğı ilk maarifin bu terakkisi elbet kâfi değildir. En kı
sa bir müddet zarfında bütün Türk çocuklarını okut
maya ve hakiki bir vatandaş için lâzım gelen umumî 
terbiyeyi vermeye mecburuz. Benim memnuniyetim, 
bu hedefe doğru yürümekte olduğumuz içindir. Yok
sa varılacak hedefe o kadar yaklaşmış bulunmadiğı-
mızı tamamen biliyorum. Şimdi her iki senenin orta 
tahsilini mukayese eyleyeceğim : 

Orta tahsili mukayese : 
1341 senesinde orta mektep ve liseler için muhdes 

olan maaş ve masraf, taıhsüsatı fevkalâde hesap edil
meksizin 2 351 Ö00 İra idi. 1926 senesinde ise 
669 395 lira moksanliyle ancak 1 681 605 liradır. 

Bu eksikliğe rağmen, bir taraftan geçen sene He
yeti Âliyelarinin kabul ettiği kanun dairesinde orta 
mektep ve lise muallimlerinin maaşlarına zamlar ya
pılmış, diğer cihetten okuttuğumuz leylî ve neharî ta
lebe miktarı (4085) kişi artmıştır. Tahsisatın azalma
sına rağmen bunları terfih etmiş olmaklığımızın ve 
daha fazla talebe dkutmaklığımızın sebebi bir taraf
tan mektepleri teksif suretiyle en az masrafla çok ve 
en iyi tarzda taldbe okutmak çaresini aramakhğımız-
dan ve diğer cihetten memur miktarında tasarruf yap-
maklığımızdan ileri geldi. Orta tahsile müdavim ta
lebemizin miktarının bu sene zarfında yüzde 13 nis-
petüınde artmış olması bu sahada maarifimizin ilerle
mekte bulunduğu hakkında Heyeti Âfiyenize kanaat 
vermeye kâfi geleceğine şüphe etmiyorum. 

Muallim mektepleri: 
1926 bütçesiyle ihdası kabul olunan köy ve orta 

muallim mektepleri tahsisatı hariç olmak üzere mual
lim mekteplerine verilen maaş ve tahsisat her iki se
nede hemen hemen birbirine müsavidir. 

Halbuki bu sene 1341 senesine nazaran muaiimı 
mekteplerine 831 fazla talebe alınmıştır. Aynı tahsi
satla fazla talebe lalaibilmekliğimiz lise ve orta mek
teplerde takip ettiğimiz usulü burada da aynen tatbik 
ettiğimizden ileri gelmiştir. 

Bu mukayeseyi diğer sahalarla da teşmil etmek 
Meclisi Âlinizi fazla işgal etmek olur. Hülâsaıtan arz 
etmek isterim ki 1341 senesine nazaran bu senenin 

bütçesi iki milyon noksan olduğu halde Heyetli Ali
nizin verdiği veçhe ve salahiyet dairesinde çalışarak 
daha fazla talebe okutmaya ve muallimlerimizi bir 
parça daha terfih etmeğe muvaffak olmuştur. 

Yüksek tedrisat : 
Tarihi hizmeti Heyeti Âliyenizce malum olan 

«mektebi mülkiye» en iyi bir tarzada inkişaf etmek
tedir. Bu sene bu âli müessesenin bütçesi bir miktar 
daha arürılmıştır, 

Ve malî ve siyasi ve idarî şubeleri teşkilâtı bu se
ne tamamlanacaktır. Yüksek muallim mektebinin en 
iyi muallim yetiştirecek veçhile inkişafı için sarf edi
len mesaiyi bu sene de takip edeceğiz. 

Yen teşkilat: 
Nispeten azalmış bütçe ile yapılan işler yalnız bu 

sahada kalmamıştır. Geçen sene Meclisi Âlinin ka
bul ettiği Maarif Teşkilâtı Kanunuyle ihdas edilen 
teşkilâtı tamamıen tatbik ettik. Bir taraftan merkezde 
Talim ve Terbiye Heyeti teşkil ettik. Diğer cihetten 
maarif eminllikleri vücuda getirdik, şimdi bu yeni teş
kilâtın verdiği manevi semereyi huzurunuzda bu kür
süden söylemek isterim: 

Heyeti Celilelerinin malumudur M maarif mesele
si 'başıtan nihayete kadar bir illim ve 'ihtisas meselesi
dir. Maarifte atılacak her hat ve bir tetkike, tecrübe
ye, ilmî bir temyize muhtaçtır. 

Maarif Vekâletinin deruhte ettiği terbiyeli umu
miye masaili gerek vasalitıi gerek gayesi itibariyle bir 
ilim meselesidir. 

Geçen seneye kadar maarif Vekâletinin böyle il
mî bir istişare heyetine malik olmaması hakikî nok
san idi. Arada sırada heyetler toplamakla, onları pek 
acele olarak ikarar vermeye daivetlie bu noksan izale 
edilemezdi 

Heyeti Âliyeniz Talim ve Terbiye Heyetini) teşkil 
etmekle maarif teşkilatındaki hakikî bir eksikliği iza
le eylemiş oldu. Bu heyetin bir senelik mesaisinin 
bilançosu Meclisi Âlinizin bu kararında ne 'kadar isa
bet etmiş olduğunu göstermek İçin 'kâfidir. Muhtelif 
maarif meselelerinde ilmî tetkiklerle heyetlin yaptığı 
yardımları bir tarafa bırakıyorum. Acele kararlar ve
rerek maarifte istikrarsızlığın önünü almak hususun
da böyle bir heyetin yapacağı büyük hizmeti de söy
lemek İstemiyorum, sadece maddeten yapılan işleri 
sayacağım... 

Cumhuriyet vatandaşını tabiattan en çok istifade 
edecek ve milli cemiyetimize en fazla, yarayacak veç
hile yetiştirmek maarifin en mühim umdesi idi, Ta-
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Mm ve Terbiye Heyeti bu umdenin istihsal için lâzım 
gelecek yolu yeni \ilk tedrisat programiyle çizmiştir. 

İlik tedrisat programları : 
Bu programın gerelk ruhu gerek yapılma tarzı ma-

arifimiz için yepyeni bir iştir. Bütçenin muhterem 
mazbata muharririndin söylediği gibi bu programın 
'fiiliyattaki tesirine vekâlet de emniyetle intizar edi
yor. Yalnız şurayı arz ederim ki maarifte ilmî yol, 
tatbikatı ihmal 'eden mücerret bir tarik olamaz. Her 

program, her usul bir ilim adamının elinden çıkmışsa 
muhakkak tatbiki tarzı da düşünülmüş, olacaktır. 
Onun 'için Talim ve Terbiye Heyeti programı hemen 
tatbik etmeye kalkmamış, tecrübelerle tatbike zemin 
hazırlamayı ve muallimlerin hazırlanması için zaman 
ve imkân teminini unutmamıştır. 

Mektep kitapları, bilhassa memleketimiz içtin, en 
mühim tahsil vasıtasıdır. Çocuklarımızın eline vere
ceğimiz kitapların hem milli, hem terbiyevi noktai 
nazrada en iyi tarzda olması lâzım idi. 

Talim ve Terbiye Heyeti bir taraftan tabuların 
bastığı ve basacağı kitapların terbiyevi noksanları ol
mamasını temin edecek tedbirler ittihaz eylemiş, di
ğer cliihetten bizzat, mektep kitapları yazdırıp tabı et
tirmek tedbirini almıştır. Bu sayede bugün liselerimi
zin ve muallim mekteplerimizin talebesine vereceği-
mliız kitaplar hazırlanmıştır, 1926 'bütçesiyle tahsis 
buyurduğunuz tahsisatla 35 eser neşredildi. Bir ta
kımlarının da tabına devam olunmaktadır. Azayı 
muhteremedan her hanıgi birisi eski- senelerde çocuk
larımızın elindeki kitaplarla şimdikileri mukayese 
ederse aradaki farkı görür. 

Muhterem mazbata muharririnizin bütçe esbabı 
mucibesinde pek iyi takdk buyurdukları veçhile mu
allimlik muayyen malumata muhtaç bir meslektir. 
Onun için bu meslek erbabını yetiştirecek, hazırlaya
cak neşriyata muhtacız. Talim ve Terbiye Heyeti bu 
hususta kabil olan her şeyi yapmaktadır. Ancak tes
lim edersiniz ki eser yazmak ve yazdırmak bu husus
ta sahibi İhtisas kimselerin pek az bulunduğu mem
leketimizde hemen oluverecek işlerden değildir. Bu 
mesai bir kaç sene rnuttariden devam etmelidir ki 
istediğimiz neticeyi istihsal edebilelim. 

Çocuk neşriyatı : 
Efendiler; çocuklarınız ve gençlirirniz yalnız mek

tepte vereceğimiz malumatla istediğimiz tarzda ye
tiştirilemez. Onların haricî bir muhiti vardır. Genç
ler ve çocuklar kendilerine lâzım olan malumatı öğ
retecek ve onlarda okumak ve öğrenmek zevkini 
uyandıracak eserlere muhtaçtır. Talim ve Terbiye 
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Heyetlinin çocuk neşriyatını ve alelıtlak gençlere na-
fi mecmuaları himaye etmek sayesinde bugün çocuk
larımız ve gençlerimiz okuyacak eser bulabiliyorlar. 

Bu tedbirlerde mütemadiyen ısrar edilirse bir 
müddet sonra, memleketimizde de (çocuğuma okuna
cak eser bulamıyorum) diyecek babalar kalmayacak, 
inkişaf eden istidatları hazırlayacak neşriyat çoğala
caktır, 

İlmi neşriyat : 
Maarif Vekâleti ilmî neşriyatı himaye etmekle 

mükelleftir. 

Talim ve Terbiye Heyeti tahsis bulunan bütçe dai
resinde bu hususta yapılabilecek şeyleri azamî nis
pette yapmaya çalışıyor. Ellimizde basacağımız ilmî 
eserler mevcuttur. 1927 senesine konulan tahsisatla 
bunların tabını ikmale çalışacağız. Gelecek seneler
de kısmen tabı ve müelliflere yapacağımız muhtelif 
muavenet ve teşviklerle, kısmen bizzat vekâlettin tabı 
edeceği eserlerle millî kütüphanemizin bir parça da
ha zenginleşeceğini şüphesiz addediyorum. Burada 
bilhassa kıymetli bir mütebahhirirnizin senelerce 
emek vererek vücuda getirdiği muazzam bir eser olan 
Türk dillinin başlıca lehçelerinin mukayeseli lügatinin 
Vekâletin muavenetSıyle tabı ve neşrine başlanmış ol
duğunu zikretmekten kendimi alamıyorum. 

Terbiyevi kararlar : 
Talim ve Terbiye Heyetinim karariyle mekteple

rin imtihan usulünde terbiyevî istikamette vücuda ge
len hayırlı tahavvülat hakkında uzun uzadıya izahat 
vermek işitemiyorum. Mektepçİlikte alâkadar olanla
rın bu tahavvülü yakından görmekte oldukları mu
hakkaktır. 

Maarif Vekâleti terbiyei umumiye vazifesiyle mü
kellef olduğuna göre 'alelıtlak halkı tenvir vazifesini 
de deruhte etmiş dernektir. Talim ve Terbiye Heye
timizin çizdiği program dairesinde bu hususta da sar
fı mesai etmekteyiz. Yakında verilen konferansları 
•neşretmekle bu mesaimizin semeresi herkesçe anlaşı
lacaktır. 

Maarif Eminleri : 
Efendiler; demlin arz ettiğim gibi maarif meselesi 

ihtisas işidir. Vilâyetlerde maarif işyle uğraşanların 
da mektepçliği bilen ve maarifin ilerlemesi için en 
kısa yolu bulabilecek olan meslek adamlarından ol
ması lâzımdır. Merkez teşkilatı ne kadar kuvvetli 
olursa olsun verilecek talimatın tatbikiyle mükellef 
olanlar ve bulundukları mahallin en kısa yoldan ma
arifini ilerletmek çaresini arayanlar kıymetli bir mes
lek adamı olmayacak olursa Türkiye'de maarifin in-
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küşafı kolaylıkla müyesser olmaz. Bahusus maarif 
adiyle uğraşanJarın münhasıran ve kâfi salahiyetle bu 
vazifeyi yapabilecek memurlar olması icap eder, He
yeti Âli yeniz bunu takdir ettiği içindir ki maarif 
eminlikleri teşkilâtını kabul etmiştir. Bu sayede Türki
ye mıntıkalara ayrılmış ve her mıntıkaya kâfi sala
hiyetle meslek adamları maarif eminii olarak tayin 
edilmişlerdir. Her yeni teşkilât alışılıncaya kadar şüp
helerle karşılanır. Maarif emlJnliğİ teşkilâtı da bu 
kaideden hariç kalamazdı. Fakat teşekkür olunur ki 
kısa bir zamanda bu hayırlı teşkilin faidesi takdir 
olunmaya başlandı. Mülkiye mıenıurları yanlarımda 
kuvvetli ve daha salahiyettar maarif adamları buldu
lar. Kendilerinin bin bir vazifeleri arasında tabiatiy-
le layıkiyle tamik edemeyecekleri mesailin mesuliyeti 
altında kalmaktan kurtuldular. Diğer cihetten Maarif 
Vekâleti vilâyetler debi bu salahiyettar uzuvları saye
sinde her mıntıkanın ilk maarifin inkişafı için prog
ram yapmak ve onu tam bir istikrar ve emniyetle tıat-
'biik ettirmek imkânına malik oldu. 

1926 senesi bütçesiyle kabul olunan inşaat, hıfzıs-
sıhha ve mektep müzesi dairelerini teşkil ettik. İnşa
at dairesinin hasma Vliyana'dan ecnebi bir mlimar 
getirdik. Mimarî dairemiz şimdiye kadar mühmel 
kalan mektep mimarisini tanzim edecek, Mütehassı
sın fikrinden istifaıdemiz tiyidir. 

Hıfzıssıhha dairemiz neharî mekteplerde fakir ço-
cuklarumızı beslemek için tedbirler aldı. Bütün tale
be ve muallimlerimizin sıhhatlan ve gıdalarıyla mek-
teplerirriizin hıfzıssıbbasliyle ehemmiyetli surette meş
gul olmaktadır. Bu dairenin başına da bu sene bir ec
nebi mütehassısı getireceğiz. 

Mektep müzesinde mektep levazımat ve vesaiti 
dersiyesinin en asri ve terbiyevi şekilleri toplandığı 
gibi ilk çıkan mektep kitaplarından itibaren bugü
ne kadar neşredilenler kolleksiyon halinde toplana
rak Türkiye maarifinin canlı bir müzesi meydana 
gelmiştir. Burada bilumum mekteplerin el işlerimi 
ve bilhassa hayatı umumiye'lerini ve tarzı faaliyet
lerini gösteren fotoğraflar mevcuttur. Mektep mü
zesi günden güne tekamül etmektedir. Henüz baş
langıç ddvrinıde olan mektep müzemiz ati itilbariyle 
cidden ümit bahştır. Terbiye ve talim tarihimizi 
tespit edecek olan bu müze aynı zamanda milli 
terbiyemizin tetkikine hasrı vücut edecek olan müte
hassıslarımıza ve muallimlerimize -her zaman için 
kıymetli bir mehaz ve merci vazifesini ifa edecek
tir. 

Yüzde onlar kanunu : 
Efendiler, Türkiye maarifinin bulgun üçin en 

mühim meselesi bina ve muallim tedariki meselesi
dir. Geçen sene Heyeti Â!iyelerinin kabul ettiği 
bir kanun bu meselenin iyi tarz dahilime doğru en 
mühim 'bir hatve oldu. Muazzam inkilâbımız hal
kı n maarif iştiyakını o kadar artırmıştır ki bugün 
artık (çocuklarınızı tahsil ettiriniz)' demeğe hiç bir 
tarafta ihtiyaç yoktur. Yapılacak şey çocuklarımıza 
mektep ve muallim bulmaktır. Halbuki elimizdeki 
muallim mevcudu çok azdır. Kısa zamanda yüzlerce 
muallim yetiiştirmek mecburiyetindeyiz. Onun için' 
muallim mekteplerine muhtacız, idarei hususiyeler-
den aldığımız yüzde onlarla inşaat dairesinle getir
diğimiz mütehassısın tasvip edeceği planlar daire
sinde hemen muallim mektepleri inşaatına başlaya
cağız. Ankara'da yapılacak olan muallim mektebi 
binasının münakaşası mayıs içinde bitecektir. Önü
müzdeki bütçe senesi içinde vatanın muhtelif köşe
lerinde bir kaç muallim mektebi binasının yüksel
miş olduğunu göreceksiniz. Bu yüzden onlar saye
sinde meıvcuiL. muallim mekteplerimizin binaları ta
mir edildiği gibi levazımı dersiyeleri ve diğer zaruri 
teçhizatları da ikmal olunarak her biri tam teşki
lâtlı yöni bir müessese haline getirilmiştir Ve getirile
cektir. 

'Sanayii nefise : 
Milletin 'varlığımın mühim eserlerinden biri sa

nayii nefisedir. Garp medeniyeti içinde bulunan mil
letler arasında maalesef sanayii nefise itibariyle çok 
geri bulunduğumuza şüphe yoktur. Hatta sanalt 
zevkinin tekâmül etmemesi mimarimiz ve tezyini 
sanata muhtaç olan halıcılığımızın, m'ensucatımızıin, 
çiniciliğimizin ilerlememesini <de intaç etmiştir. 
Takdir buyurursunuz ki sanat sadece bir zinet değil. 
Bir taraftan bizim gibi İnkilâp geçiren milletler Maili, 
mefkureleri sanat eserleri sayesinde tespit olunur. 
Yüne o sayede müstakbel nesillere intikal eder. Di
ğer cihetten bir çok hiffetler; güzel sanatlardan is
tifade etmek sayesinde birleşebilir. Hangi medeni 
fert meselâ musiki heyecanını duymaktan, içtimai 
hayatın tecellisi olması lâzım gelen sahne hayatın
dan istiğna gösterebilir? Şimdiye kadar tamamen 
bakımsız kalan sanayi nefise işlerinin tanzimi için 
bir taraftan vekâletin sanayi nefise dairesi, diğer ci
hetten mütahassıslardan teşkil ettiğimiz sanayii ne
fise encümeni çalışmaktadır. Sanayii nefise mektebi 
Fındıklı Sarayına nakletmekle burada en asri bir 
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sanayii tezyiniye şubesi ihdasıma çalışmakla güzel I 
sanatların inkişafı için lâzım gelen faaliyeti sarf et
mekteyiz. Şimdiye kadar ressamlarımızın mahrumi
yet içinde yaptıkları eserlerden terekküp eden resim I 
sergilerini resmi devlet sergisi addettik ve her sene I 
lalettayin yapılan mubayaaltı en iyi eseri mükâfat- I 
îandırmak suretiyle daha müfit ve muntazaim bir I 
şekle ifrağ eyledik. Büyük bir bahisle her taraftan I 
büyük meinciimizin namını tebcilen heykeller rekzi 
teşebbüsü karşısında kalan vekâlet Türkiye için 
çok kıymetli olan bu teşebbüsleri tevhit etmiş ve I 
zamanımızın en büyük heykel tıraşlarından birine I 
ihale etmiştir. Yakında on on beş şehirimizde bir
den, milli olduğu kadar sanat kıymeti olan abidatın I 
yükselmiş olduğunu göreceğiz. I 

Burada şu cihete Meclisi Âlinin bilhassa dikka-
tînıi rica ederim ki yüzlerce müessese ve binlerce I 
memur ve binlerce talebeyi idare eden maarif Ve- I 
kâüetinin merkezi evrak işleri yalnız bir mümeyyiz I 
ve üç kâtiple tedvir olunmaktadır. Bu hali cum
huriyet devrinde kırtasiyeciliğin ne kadar asgari I 
bir hadde indirilmiş olduğunu misal olmak üzere I 
hususi bir iftiharla arz ediyorum. 

Sicil İşleri : 
Bütün muallimlerin sicilleri tanzim edilmiştir. 

Memur hayatı noktai nazarından esasen mühim si
cil işlerinim Meclisi Âlimizin kabul eylemiş olduğu I 
Memurin Kanuniyle ehemmiyeti bir kat daha art- I 
mıştır. Bunun içini 1926 senesi zarfında tescil mua- I 
melesi dikkatle takip edilerek tarifatı kanuniye dai
resinde her memurumuz ve muallimimiz tescil olun
muştur. 

Kütüphaneler, müzeler : 
Kütüphaneler sahasındaki faaliyetimiz ancak I 

mevcut kitaplarımızı hüsnü muhafazaya, ilmi bir 
tasnife ıtabi tutmaya ve bütçemizin vüsati nispetin
de kütüphanelerimizin yeni kitaplarla zenginleştifme
ye münhasır kalmıştır. 

Kütüphane meselesinin halli, evvelemirde, kü
tüphane denilebilecek binaların mevcudiyetimle müte
vakkıftır. Kıraat salonlariyle kitapları her türlü 
ziyadan muhafaza edecek tertibatiariyle modern kü
tüphane binaları yapmayınca, kütüphane meselesi 
halledilmiş sayılamaz. Mevcut kütüphanelerimiz 
arasında 'bu şeraiti kısmen cami olanı ancak iki ta
nedir. 

Müzelerimiz her gün zenginleşiyor. Muhtelif 
milletlere ve medeniyetler'e şahit olmuş vatanımız 
bilâmubalağa dünyanın en zengin asarı atika hazi- * 
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nesidir. Bu hazaini milli servetimizle meydana çıka
rarak teşhir etmek ve bu suretle mevcut hazaini ulu
ma bizim de birşfeyler ilâve etmemizi mümkün kıl
mak, büyük 'bir bütçe meselesidir, biz zahire çıka
rılan asarın hüsnü muhafazasına, tasnifine ve bu 
suretle erbabı ilim için şayanı istifade bir hale ge-
ter İlmesine çalışıyoruz. 

Bu senenin müze faaliyetleri arasında İzmir mü
zesi ile Konya müzesinin kıymetli eserlerle açılmış 
elmasını zikredebilirim. 

Askeri tedrisat, izcilik, genç dernekleri, terbiyei 
bedeniye : 

Gençlerimizi mektep sıralarımda yetiştirirken on
ların istikbalde her hangi bir tehlike anında memle-
kefciin müdafaasına çağırıldığı zaman yakın ve uzak1 

mazilerde olduğu gibi şeref ve imanla vatanı ve va
tanın istiklalini müdafaa kabiliyetiyle teçhizi de 
ehemmiyetle düşünüyoruz. Bunun içindir ki Erkânı 
Harbiyei Umumi yemiziın ve Müdafaai Milliye Ve
kâletimizle el ele vererek liselerde, muallim mektep
lerinde yeni nesle malumat ve terbiyei askeriye veri
yoruz. Diğer taraftan da bütün dünyanın ehemmi
yet verdiği izcilik 'işlerine bu sene daha fazla ehem
miyet vererek gençliği daha becerikli, daha uyanık 
ve faal yetiştirmeyi düşünüyoruz. Mektep sakalları 
altındaki gençlerimizi bu teşkilâta tabi tutmakla be
raber mekteplerimizin haricinde bulunan gençleri-
mizi de ihmal edemeyiz. Onların sıhhatli, gürbüz, 
becerikli olmaları hem kendileri hem de memleke
tin âli menfaati noktai nazarından zaruridir. 

İntizam ve inzibat hisleriyle perVerde bir gençlik 
her vakiit vatan için bir kuvvettir. Erkânı Harbiyei 
Umumiye ile müştereken !bu gençliği de bir teşki
lâta tabi tutarak genç dernekleri teşkilatına başla
yacağız ve 1927 bütçesine bu husus için tahsisat 
konulmuştur. 

Yeni neslin bedeni terbiye meselesini burada zik
retmeme müsaade buyurunuz. Dünyamın her tara
fında binlerce teşkilât vatandaşların bedeni sıhhat 
ve kuvvetiyle alâkadardır. Cılız, hastalıklı, âtıl fert
ler bir cemiyet için sebebi zaaftır. Hükümetin mu
rakabesi altında mütehassısları marifetiyle açılacak 
terbiyei bedeniye salonlarında vatandaşlarımızı be
den terbiyesinin lüzum ve kıymeti İle alâkadar ede
cek tedbirler alıyoruz. 

İlik tedrisat mülfiettişlerii: 
^Vekâlet ilkmekteplerin teftişi meselesini de lehem-

miyetle nazarı dikkate almış ve bu hususta icap eden 
tedbirleri ittihaz, etmiştir. 
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İlik tedrisat müfettişlerimin mekteplerin inkişaf ve 
ıtefklâıruiilleni mıoıktai mazıarıımdam lilfia edecekleri rol çok 
ehemırniyeüliidir. Müfettiş, talimatname ve programlı
larla tatbikatını sathî bir nazarla teftiş ve murakaba 
©dert bir mamur olmaktan ziyade /muallim ive rnürelb-
(hileri irşat öden, (onların işlerinde vazifelerini mua
venet ive rehberliği ile kolaylaştıran, muallimlere 
muallimlik eden en kiymetli bir terbiye umsurudur. 
Müfettişlik (bu şekilde anlaşılınca bulgümkü teftiş şe
bekesinin takviye ve ıslaha muhtaç olduğunu itiraf 
ötmeye medbıuruz. Şimdiye kadar ilk tedrisat müfet
tişlerimi yetiştiren hususî bir müessese mevcut değil-: 
dir, Müfettişler gelişi güzel intihap ediliyor, bunia-
ırıın intiihaJbmda daha ziyade ıkıdem nazarı dıiikkıaüe 
lalmıyor. (Menşe ve ehliyet ekseriya ihmal olunuyor
du, Hallbulki teftiş vazifelerini hüsnü iifa edebilmek 
iiçio müfettişlerin hususi bazı evsaf ve kabiliyetlere 
malik bulunımıaları lâzım geldiği gibi muallim mek
tebi tahsilinden maada hususi (bir tahsil almaları da 
icap eder. Bu sene alçılan ve gelecek sene ıslah ve ik-ı 
mal edilecek olan orta muallim mektebi ilk tedrisalt 
müfettişlerini de istediğimiz şekilde yetiştirecek, 
(onlara vazifelerimin icap ettirdiği malumat ve terhin 
iyei meslekiyayi temlin edecektir. 

iMamalfih bir taraftan orta muallim mektebi ted-/ 
risat müfettişlerinli hazırlarken mevcut müfettişlerin 
ide ıkiymetiıni açacağımız teftiş ıkursiariyle yükıselt-
tmeye kendilerinden azami istifade teminime çalışaca
ğız. Kurs talimatname ve programı ihzar edilımliştıir. 
IBu ısene taitlbikata da geçeceğiz. 

memiiş olanlara malumat wrmdk üzere açılan halk 
ıdersanelerin-e bir parça daha fazla muavenet temim 
edeceğiz. Encümeniniz tarih encümeni masarif ve 
hakkı huzurunu ehemmiyetli bir surette artırmayı 
münasip görmüştür, (Milli tarihimizi tenvir ve ted
vin 'etmek için verilen bu tahsisat elbette istiksar 
olunamaz. Bu mesai ancak hakiki bir enstütü sâyimi 
(istilzam eder. Tarihle mütevalggil olanları birleştire
rek ilmi Ibıir yolda yürüyebilmek için tarih Encümeni
nin; darülfünun tarih ve Türkiyat Emstitüsüyle tev
hidi mesai ederek çalışması lazımıdır. İlim adam
larımızın az olduğu nazara alınırsa tehidi mesai
min ehemmiyeti bir 'kat daha tdbeyyün eder. He
yeti Âl'iyenıiz tensip buyurursa (tarih Encümenimi 
(böyle bir tevhidi mesaiye davet edeceğim. Maarif 
Vekâletimizin şiarı dıaima mütehassıslara müracaat 
letmek ve atacağı hatveleri ilme istinat ettirmektir. 
iBuniun için ecnebi mütehassıslardan istifade edece-' 
ğiz. Bu arzu iledir ki ecnebi mütehassısları talhsl-
ısatı yirmi bin lira tezyit olunmuştur. (Muallimleri
mizin mesleki ve ilmi kifayetlerini artırmak için 
her türlü tedbirlere tevessül zaruretimdeyiz. Geçen 
seme zarfında hu malksatla yapılan faaliyetler çok 
faıideli neticeler vermiştir. (Bu faaliyetler bilhassa, 
(kurslar şeklindedir. Almanya'dan celp edilen elişi 
ve resim mütehassısı profesörler ile geçen sene ta
tilimde Ankara'da açılan iş prensiplerine müstenit 
tedrisat '.kurslar* çolk faideli olmuştur. Islveç'li mü
tehassısların idaresi altındaki teribiyei bedeniye; 
(kursları halâ devam etmekte ve muıallimlerimizin 
(bu husustaki kudret ve kiymetlerlni artıırmaktadır, 
Bir taraftan da Almefiıka'lı bir mütehassısın idare 
ettiği idarei bey tiye ıkursu kadım muallimlerimizi, 
ikalarımızın terbiyesinin esas olacak ameli ev ida
resi malumatı ile teçhiz eylemektedir. 

ıSomra ilkmelktep rnıuallimleri için ayrıca mesleki 
ikmal feuırslıan da açılmıştır. Bu faaliyete bu sene 
daha vâsi bir mikyasta devam edeceğiz. 

Efendiler; her sahada mütehassıs ve malumatlı 
gençîeıre muhtacız. Bundan sarfı nazar mektepleri-
milze kiymetli muallim bulmak için gençlerimizi (kan 
bil olduğu kadar fazla Avrupa'da tahsil ettirmek 
(ihtiyacında olduğumuza da şüphe yoktur. Maalesef 
Ibütçıe zarureti Avrupa talebe tahsisatımı om beş bini 
liradan fazila artırmaya müsaade etmemiştir. En
cümeninizin muhterem mazbata muharririnin dedi
ği gibi maarif bütçesinin ıbu fasıllarında görülen 
zamlar tenzil ve (noksanlar yamınıda pak zayıf dene
cek derecededir.. y 

(Ddvlet hayatının her şubesiinde teftiş ve muraika-
(benıin 'ehemmiyeti mlüstağnii izahtır. Bu vazifei mu-
ıralbabeyi ifa eden vekâlet heyeti teftişiyesi bu sene 
zarfımda yeniden yapılan bir talimatname ile ihtisas
lara tefrik olunmuş .ve bu suretle daha salahiyetle 
(teftiş yapılmak imikânı ıtemıin edilmiştir. 

(Efendiler; geçen «emenini hesabımı vermekle sah-, 
irimizi (bliır hayli sui istimal ettim. Şimdi müsaadeni/i
le 1927 bütçesini kısa bir surette tahlil edecek ve 
Vekâletin önümüzdeki sene zarfındaki programını 
izah edeceğim. 

'192/7 bütçesi: Elimizde bulumiam bütçeyi geçen, 
seneUdi ile mukayese (buyurursanız memur adedimde 
limlkân olan tasarrufun yapılmış olduğunu teslim bu
yurursunuz. Merkez rmaaşat ve ücuratında geçen: 
işemeye nispeten yapılan tasarruf, tahsisatı fevkalâde 
hariç tutulmak üzere om bim liraya yakındır.. Bazı 
maddelere yapılan zamaim münhasıran vazaifi bir 
parça daha tiyi ifa etmek içimdir. Meselâ tahsil gör-
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Şehir yatı mektepleri tahsisatından verilmesi 
için kanun, 

/Buıma mukabil 1926 bütçesinde mevcut olduğu 
halde kaldırılan şehir ve köy yatı mektepleri tahsi
satı vardır. »Ükirnektepler tahsisatının tesviyesi idarai 
ihususiyelere ait olduğuna göre köy yatı mektepleri-
nıin mümkün mertebe idareli hususiyeler tarafından 
açıilimıası ve onlar tarafından idaresi lâzımıdır. Şehir 
yatı mekteplerine gelince bunların masarif ve maa-
şatımım yüzde onlardan, toplanılan paradan tesviye 
açanı Heyeti ÂMyenıizin tasvibine bir kanun lâyihası 
ar2j olunmıuştur. IBıiitçe zaruretinden tevellüt eden 
ve inşaata halel gelmemek içlin idarei hususiyelerıin 
fverıeoelld'erii yüzde onlarla idaresini düşünüyorum. Bu 
kanunun Ifcafbul buyurulacağını ümit ediyorum. 

Efendiler; gudden giinıe artan maarif (iştiyakını 
yalnız mıuvazîenei uimıumıiye ile temin etmek irni-
Ikânsızdıır. Uzak yerlerden leylü lolaırak liselerinizde 
tahsil etmek isteyen gençleri bütçe müsaadesizi iği 
dolayısıiyle ıkabul etmemek şıkkına gidemeyiz. 

©unların verecekleri para ile îaşelerini temin, et
mek üzere hususi tertibat almak zaruretti vardır. 
§ehMerimlzde gericilerin yatıp kalkacakları yerîeıri 
olmadığına göre mektep müdürlerinin nezareti al-> 
tunda! ıiyi bir pansiyon hayatı geçirmeleri zaruridir, 
Ibu sayede bütcenün kabarmasından da kurtulmuş 
ve tahsili teşvik ve teshil etmiş olacağız onun içini 
[Heyeti Âlıiyelefine teklif edilen pansiyon kanunu--
nun vekâlete geniş blir salahiyet verecek bir suret
te kalbulünü rica ederim.. 

Gelecek sene içinde yapılacak işler 
Meslekî mektepler : 
Efendiler bu mütevazı bütçe ile önümüzdeki se

ne zartada Maarif Vekâletinlin yapabileceği işler 
ftalkkındia da bir kaç kelime ile izahat vermek isti
yorum. ilk defa olarak vekâlet, mesleki tedrisatla 
uğraşmak vazifesini deruhde etmiş oluyor. Bunun 
için dünyaca tanınmış, olan büyük bür mütehassisi) 
memlekete tetkikata davet ettik. Onun tetkifcalbııniın 
neticesine göre emtin bir program çizeceğiz. Yir-i 
mıimoi asır hayatı o hali almıştır ki her demokratik 
millet teıtbiyei umulmiye ile ıberalber her sınıf hal-' 
ki mesleğe hazırlayacak tertibatı almayı vazife 
(bilmiştir. Bilhassa küçük sanayiin hâkim olduğu 
ımiernl'eketizıLrnide işçileri ve ilk ve orta tahsilden 
sonra hayatta bir mesleğe girecek olan kız ve erkek 
gençleri bir mesleğe hazırlamak ve bütün sanat 
erfaalbtaiMi millet ve şahsının iktisadi menfaatlarını 
tamamen müdrik bir hale getirmek Türkiye ilktis'adi 

hayatı için en ehemmiiyetli bir mesele olduğunu el-ı 
bette takdir buyurursunuz. İktisadî hayatımız mü-ı 
oıevver işçiler, münevver sanat adamliaırı sayesinde 
ionların münlferit ve müşterek mesaisi sayesinde yüık-t 
selebıileoektif<( Maarif Vekâletinlin mesleki tednisat-ı 
ta iyi hatvelerle yürümesinin ıbu gayeyi temin eyle-
lyeoeğini şüphesiz addediyorum. Heyeti Aliyenizin 
ıbu hususta mıuzahaıret edeceğini de muhakkak bili-
yorum, 

-Alvrupa talebe hayatı : 
Alvrupa talebe hayatının tanzimini esaslı bir va-ı 

zife addetmekteyiz. AVrupa'daki Türk talebesi mesıe-< 
leşinin yalnız Maarif Vekâletinin salhai ddariyesi nok-
tai nazarından değil, daha şümullü ve milli bir nok
ta! nazandan mütalaa ve tetkik edilerek salim bir 
tarzı hale iktiran ettirilımiesıi zaruridir. Bu hususta 
yakında Heyetli Aiyelerine kanuni teklifatta buluna-' 
cağımı ümıit ediyorum. 

'Muzır neşriyat ve sinema filmleri : 
Efendiler gençliği milli vazifeler ve mefkureler-' 

le yetiştirmek ve bir takım muzır neşriyatın tesirin
den korumaya çalışmak vazifemizdir. Vekâlet bu 
hususta garp memleketlerinde tetkikatta bulunarak 
bizim şeraitimize göre ve hürriyeti matbuata katiyen 
zarar vermiyecek bir şekilde alınması lâzım gelen 
tedbiri bir kanun lâyihasiyle Meclisi Âllinize arz ede-1 

cektiır. Sinema filimlerd için de garp mıemleketleriniin 
kasbul ettiği şekli kabule medburuız. Bu hususta tak
dim edeceğim kanunun kabulünü rica ederim. 

Köylerde ilfcmeiktepler : 
iMiılü vahtetin temini, Türk vatandaşının tabii 

kuvvetlerden azamî istifade ederek refaha mıazlhari-. 
yeti 'ilk tahsilin köylere kaidar girmesiyle mümkün-* 
dür. Memleketimizin mıili ve iktisadî mefkuresinin! 
tahakkuku için maarifin ibu yolda taammümündenı 
ibaşka çare var mıdır? 

Onun için vekâlet şehir ve köylerimizdeki çocuk
lara tefbiyei umumiye vermek tedabirini en mühim 
işlerinden biri addeder. Fakat bu mesele köylerin içti
mai teşekküllerine ve geniş bir tarzda muallim yetiştir
mek esasına dayanmaktadır. Bu yolda hakiki bir 
program dairesinde hareket edeceğiz. Yalnız şurayı 
bir kere daha tekrar ederim. Her kuvvetten, her fır
sattan her teşekkülden istifade ederek köylere kadar 
terbiyei umumiyeyi temine çalışacağız. Bu hususta 
takip eyleyeceğimiz programı diğer bir fırsattan isti
fade ederek arz eyleyeceğim. Nüfusumuzun azim bir 
ekseriyetini teşkil eden ve milli istihsalin temeli olan 
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köylülerin hars ve irfandan nasiplerini almaları de
mokratik cumhuriyetimizin umdesidir. Maarif Vekâ
letimiz bu husustaki mecburiyetini en semeredar bir 
surette ifa etmek için çalışmaktadır. İlk tahsilin ta-
ammümünden bahsederken gözümüzün önüne bil
hassa bu itibarla çok geri olan bazı vilayetlerin gel
memesine imkân yoktur. 

Efendiler; bu vilayetlerin idarei hususiyeleri vari-
datiyle oralarda maarifi tamim mümkün değildir. 
Devlet muaveneti zaruridir. Her taraftan şikâyet olu
nan Mektep Vergisi Kanununu tadil eden teklif ka
nunu yakında Meclisi Âlinize gelecektir. Eğer Maa
rif Vekâletinin noktai nazarı Heyeti Âliyenizce tas
vip olunursa irfan ve milli hars itibariyle zayıf kal
mış olan bazı vilayetlerin idarei hususiyelerine yar
dım imkânını bulacağız. Milli vahdet noktai naza
rında çok ehemmiyetli olan bu meselede müzahere
tinizi esirgemeyeceğinizi muhakkak addediyorum. 

Maarif dereceleri yekdiğerlerine merbuttur. İlk 
ve orta maarifin inkişafı memlekette ilmi hayatın 
ilerlemesiyle kaimdir. Darülfünun enstitülerinin iyi 
işlemesi onların muktedir gençler yetiştirmesi saye
sindedir ki, liselerimizi ve ilkmekteplerimize muallim 
yetiştirecek muallim mekteplerimizi takviye edebile-
ceğz. Darülfünun hakkında vekâletin noktai nazarı
nı Darülfünun bütçesi müzakere olunurken arz ede
ceğim. Yalnız bir taraftan Darülfünunun tekâmülü
nü temin etmeyi emel ittihaz eden vekâlet diğer ci
hetten orta muallim mektebiyle orta ve muallim 
mektepleri muallim ihtiyacını tatmin etmeye çalışa
caktır. 

Maarifi umumiyemizin hututu esasiyesini teşkil 
edecek olan maarifi umumiye kanunumuz Heyeti 
Aliyenize derdesti takdimdir, 

Darüşşefekaya ve hususi mekteplere yardım : 
Eski ve şerefli bir maziye malik olan ve şimdi

ye kadar bir çok kıymetli mezun yetiştirmiş olan Da
rüşşefekaya bu sene vekâlet 15 000 liralık bir yar
dımda bulunacaktır. Memleketimizde maarifin inki
şaf ve tealisi yolunda takdire şayan hizmetlerde bu
lunmuş olan hususi mekteplerimize de bu suretle 
muavenetlerde bulunmak esasını kabul ediyoruz. 

Prevantoryum : 
Bu sene vekâlet İstanbul'da müsait şerait daire

sinde bir prevantoryum tesis edecektir. Bundan mak
sadımız uzun müddet tedaviye muhtaç olan hasta 
çocuklarımızı ve hasta muallimlerimizi bu müessese
de bir taraftan toplamak ve diğer taraftan da bu 
müesseseyi açık hava mektebi halinde bir idare et-
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mektir. Burada dikkatli bir tekayyüde tabi olacak 
olan bu hasta unsurlar, az bir müddet zarfında sıh
hatlerini iktisap edecekleri gibi hastalıkları devam 
ettiği müddetçe de maarifin feyzinden nasiplerini 
alacaklardır. 

İmparatorluk ve Cumhuriyet Maarifi : 
Efendiler; Cumhuriyet feyzinin maarif hayatında 

ne derece parlak semereler vermekte olduğuna işaret 
etmek isterim. Fakat bunun için uzun uzadıya söz 
söylemeye ihtiyaç var mı? Elimizdeki bütçe layiha
sının Cumhuriyet ile imparatorluk maarifini muka
yese eden levhasını lütfen bir kere daha tetkik ediniz. 
O vakit büyük inkılabımızın bu sahada da yüksek te
cellisini görerek münşerih olursunuz. Kemiyet itiba
riyle bu levhanın ifade eylediği mana ne kadar ehem
miyetli ise keyfiyet itibariyle de hakikat böyledir. 
Mekteplerin geçen devrelere nazaran seviye itibariyle 
düştüklerini, tedrisatın ciddiyet ve kıymetinden ka
yıp ettiğini söyleyenler vardır. Bu yoldaki hükümle
rin esaslı müşahade ve tetkiklere iptina etmediğini, 
Cumhuriyet mekteplerinin bizi yetiştiren müessesele
re nazaran her hususta şayanı iftihar bir manzarai 
tekâmül arz ettiklerini sarahaten söylemek mecburi
yetindeyiz. 

Efendiler; ilk veya orta tahsil itibariyle bugünkü 
mekteplerin seviyesi vaktiyle mevcut mekteplerle ka
bili kıyas bile değildir. Bir kere eski mektepler sade
ce okutma ve yazdırma mektepleri idi. Terbiyei umu
miye, iyi vatandaş yetiştirmek fikri o zamanki Maa
rif Nezaretine hâkim prensiplerden değildi. Halbuki 
efendiler, herkesin malumudur ki, bugün yalnız süs 
gibi okuma, yazma öğreten, ve tabii istidatları ve 
milli cemiyetin nefi için lazım gelen melekeleri öl
düren müesseselere mektep denemez. Eski mektepler 
işte böyledir. Bunlar bir çok istidat ve melekeleri 
imha bahasına okuma ve yazma öğreten yerler idi. 
Diğer cihetten bugünkü mekteplerin verdiği umumi 
malumatın vüsati, keyfiyeti, bilhassa hayat itibariyle 
kıymeti eski mekteplerin öğrettiği şeylerle mukayese 
olunamaz. Bugün dokuz, on yaşında bulunan bir 
mektep çocuğunu hayata lazım olan malumatı o ka
dar geniştir ki, bundan on beş sene evvelki aynı yaş
ta çocukta bu derece bilgi bulmaya ihtimal tasavvur 
edilemezdi. Aynı zamanda eski mekteplere devam 
eyleyen çocuğun beyni hayat için tamamen faydasız 
bilgilerle o kadar doldurulmuştu ki, onun tazyiki al
tında faydalı malumattan bile istifadesine imkân yok
tur. Bizim senelerce hayat sahnesinde yuvarlana yu
varlan a öğrendiğimiz iptidai hakikatleri bugün mek-
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tep çocukları sıralarda hazmeyliyorlar. Eski mektep
lerde verilen malumat bizi tabiatiyle mücadeleye sevk 
edecek, biz de hareket ve iş galibiyetini uyandıracak 
kıymetten ari idi. Eski hocaların verdiği malumat 
sadece belletilen şeylerdi. Bugünkü çocuk bellediğini 
kullanan, bellediği şey sayesinde kendine yol bula
cak olan çocuktur. Efendiler, bu farkı daha fazla 
ileri götürmek zaittir. Bugünkü çocukların malumat 
vüsatini aynı yaşta dünkülerle insaf dairesinde muka
yese eylerseniz attığımız hatvenin ehemmiyetini an
larsınız. Onun için bugünkü muallimlerin yüksek se
viyesini ve kıymetini hürmetle selamlarım. Bazı mü
esseselerimizin Garp'taki emsalinden hiç dun bir va
ziyette olmadığına işaret eylerim. 

Efendiler, bu fark maarif gayemizin tebeddülün
den ileri gelmiştir. Dünkü maarif dünyevi değildi. 
Milli değildi, bittabi demokratik de değildi. Bugün
kü maarif dünyevidir. Yani tefekkürü daraltan ve 
vicdan hürriyetini kıran her türlü tesirlerden uzaktır. 
Bugünkü maarif (modern) dir. Yani terbiyenin esas
larında ve usul ve tarzlarında tamamen ilmi esaslar 
hâkimdir. Bugünkü maarif millidir, yani gençleri bü
tün yaşayan müesseselere emel nefkürelere, elhasıl 
Türk Cemiyetine intibak ettirmek ve onlara azami 
içtimai kabiliyet vermek hedefini takip eder. 

Efendiler hulâsa maarifimizin hedefi büyük Re
isicumhurumuzun en veciz en beliğ bir surette (339) 
da ifade ettiği şu yüksek düstur ile gösterilebilir: 

(Türkiye maarifinin hedefi, malumatı insan için 
fazla bir süs, bir vasıtai tahakküm veyahut medeni 
zevkten ziyade maddi hayatta muvaffak olmayı te
min eden ameli ve kabili istimal bir cihaz haline ge
tirmektir.) 

Vekâletiniz bu büyük sözle çizilen yolda yürüyor. 
Türk gençliği muttarit ve muntazam mestisiyle ati 
için ümitbâhş bir hayat yaratacak kabiliyeti iktisap 
etmektedirler. İnkılabın prensiplerine aşık bir nesil 
yaratmak gayemizdir. Hayat ve ümit dolu kalpleriyle 
memleket için, millet için feyizkâr ve hayırkâr birer 
varlık olacak gençliği yetiştirmek için fedakâr mesai 
arkadaşlarım ve aziz meslektaşlarım canla başla ça
lışmaktadırlar. Onlara büyük bir samimiyet ve kuv
vetle itimat edebilirsiniz. Maarif hayatı umumiyesin-
de başlayan ve devam eden varlığımız, Heyeti Ali-
yenizin gösterdiği teveccüh ve itimadı bihakkın ikti
sap etmek için çalışacağına emin olabilirsiniz. Muh
terem arkadaşlarımın gösterdikleri itimat ve kanun
larımızın müzakeresi esnasında vukubulan müzaha-
retlerine teşekkür ederim. Her halde maarif tarihi 

Meclisi Âlinizin eserlerini takdir ve hürmetle kayde
decektir (sürekli alkışlar). 

RASİH BEY (Antalya) — Muhterem arkadaşlar, 
Vekil Beyefendi Maarif teşkilatından bahis buyu
rurken vekâletin en vasi mesai kuvvetinin muallim 
yetiştirmeye tevcih olunduğunu beyan ettiler. Bende
niz de aynı nokta üzerinde bazı mütalaat dermeyan 
edeceğim. Malumu âliniz ilk tedrisat vergisi bugün 
en çok şikâyetini dinlediğimiz vergilerden biridir. Bu 
vergi ağırlığı ile kalmıyor, vilayet meclisleri köylere 
mektep açabileceğiz, açabiliriz kaygısıyla bütçeleri
ne maaş ve masraf diye,bir çok paralar koyuyorlar. 
Köylerden senelerce bu paralar tahsil ediliyor. Fakat 
muallimsizlik yüzünden mektep açılamıyor. Bu sene 
dairei intihabiyeme uğradığım zaman maariften al
dığım cetvelde 162 ilkmektep mevcut olduğunu gör
düm. Vilâyet dahilinde bunların kaçının açık oldu
ğunu sordum. 113'ü açık, 49'u kapalıdır cevabını al
dım. 49'unun kapalı olmasıyla beraber köylerden yi
ne 49 mektebin hem maaşat ve masrafı tahsil edili
yor. Onun için iikmektep teşkilatını tevsi etmek esa
sı umdemiz olmakla beraber iptida temin edeceğimiz 
şey muallim yetiştirmektir. Muallim yetiştirmek için 
biran evvel muallim mekteplerini geçen sene kabul 
ettiğimiz kanun mucibince müstacelen yapmak, faz
la muallim yetiştirecek müessesat vücuda getirmek 
lazımdır. Bu noktadan Vekil Beyden vekâletin idarei 
intihabiyem içinde bulunan o mahallere nazarı dik
katini celp etmesini rica edeceğim. Antalya maarif 
emaneti mıntıkası, Adana ve İzmir mıntıkası mües-
sesatı ilmiyesinden istifade etmektedir. Fakat Adana 
ve İzmir mıntıkası da aynı bizim mıntıkamız gibi 
kendi ihtiyacını temin edemediği için muallim artırıp 
veremiyor. Veremediği için bizim seneden seneye 
artırmamız lazım gelen ilk mekteplerimizin adedi 
artamıyor. Bunu Vekil Beyin nazarı dikkatine arz 
ediyorum. Lise yoktur kız ve orta mektebi de yoktur. 
İlk tahsilini ikmal eden vilayetimiz dahilindeki kızlar 
tamamen orta tahsilden mahrumdurlar. Eğer imkânı 
varsa bu seneki tahsisatları dahilinde oradaki erkek 
orta mektebini liseye tahvil ile beraber bir kız orta 
mektebinin de açılmasını rica edeceğim. Bundan son
ra bir noktaya Vekil Beyefendinin nazarı dikkatleri
ni celp edeceğim. Mekteplerimizdeki lisan tedrisatı 
malumu âliniz şimdiye kadar lisan tedrisatında mu
vaffak olarak bugün lisandan istifade eden arkadaş
larımız varsa her halde hususi tedrisattan istifade 
etmişlerdir, mekteplerdeki lisan tedrisatımız nedense 
iyi bir semere vermiyor. Bu kabahat usulü tedriste 
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midir? Yoksa istihdam ettiğimiz muallimlerin lisan 
tedrisinin zayıf olmasından mıdır? 

Her halde bu derdi de tedavi etmek için vekâle
tin çok ehemmiyetle bu işle alakadar olması, meşgul 
olması lazımdır. 

Lisan tedrisatı üzerinde bir noktaya daha temas 
edeceğim. Bilmiyorum bu hususta vekâletin noktai 
nazarı nedir? Biz lisan tedrisatını hemen umumiyet 
itibariyle - pek az istisnası var - Fransızcaya hasredi
yoruz. Zannederim ki, lisan tedrisatını da bir lisan 
üzerine hasretmemiz muvafık olamaz. Bilhassa bu
gün ilim lisanı olarak Almanca çok ileri gidiyor. Biz 
yalnız Fransız lisanı üzerinde ısrar etmekle pek nafi 
bir hareket yapmıyoruz kanaatindeyim. 

Vekil Beyefendinin temas buyurdukları mühim 
bir nokta da; kız mekteplerine tedbir menzil müte
hassısı getireceklerini ve programlarda tadilat yapa
caklarını söylediler. Hakikaten bugünkü kız liseleri 
programları ile erkek liseleri programları arasında 
pek az fark vardır. Halbuki tedbiri menzil unvanı 
altında toplanan ev hıfzıssıhhası, çocuk hıfzıssıhhası, 
ev idaresi, mutfak idaresi, mutfağın levazımatını te
min gibi bir ev kadını için, bir ev annesi için zaruri 
olan hususatı liselerde öğretmek zarureti vardır. Yal
nız liselerimizden yetişmiş, edebiyat okumuş, edebi
yat görmüş hanımlarımız - görüyoruz ki - evlerimizi 
idare edemiyor. Bugünkü nüfus nazariyesine göre 
bugün memleketin muhtaç olduğu nüfus, her halde 
o liselerden yetişen annelerin memlekete yapacağı 
feyiz ile memlekete vereceği nur ile artabilecektir. 
Efendiler; bugün nüfusumuz azalıyor diyoruz. Bilhas
sa çocuklar çok ölüyor diyoruz. Zannediyorum ki, 
çocuk vefiyatının mühim kısmı, çocuk bakmak ilmi
ni o küçük annelere öğretemediğimizden neşet edi
yor. Onun için hıfzıssıhha dersinin bilhassa kız lise
lerimizde çok yer tutmasını Vekil Beyden rica ede
rim. 

Maruzatıma hitam vermezden evvel Antalya için 
lise ve muallim mektebi tesisinin sırf mevzii bir şey 
olmadığını arz etmek isterim. Bilhassa o mıntıkanın 
hepimizce malum olan ehemmiyeti bu tesisatın çok 
tesiri olacaktır. Heyeti umumiyenizden de rica ede
rim, Vekil Beyden de rica ederim. Orada o iki mü
essesenin tesisini lütuflarından bekleriz (çok doğru 
sesleri). 

MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Efendim, Rasih Beyefendi arkadaşımız 
bazı noktalar üzerinde fikir dermeyan buyurdular. 
Ona cevap vereceğim. Evvela muallim mektepleri 
biran evvel yapılsın buyurdular. 

Efendiler; bizde şimdiye kadar mektepler laletta
yin bir planla yapılırdı. Biz bu iş için bir mütehassıs 
getirdik. Buradaki teennimiz iyi yapmak, muntazam 
yapmak, tam manasiyle yapmak içindir. Lalettayin 
yapmamak içindir. Binaenaleyh Mayıs iptidasında 
münakaşaya konacaktır ve bu esas dâhilinde mektep
lerin bu sene zarfında inşaatına başlanacaktır ve bu
nu diğer münakaşalar takip edecektir. Bundan mak
sadımız budur. 

Mektep vergisi meselesine işarst ettiler. Zaten Re
isicumhur Hazretleri sene başı nutuklarında buna 
işaret etmişlerdir. Mektep vergisi kanunu layihası 
yapılmıştır ve bu kanun layihası Heyeti Vekilededir, 
Yakın vakitte Heyeti Aliyenize takdim edilecektir. 
Bu kanunla mektep vergisini azami surette tanzim 
etmek neye mütevakkıf ise onu yaptık. Heyeti Aliye
nize gelecektir. Ve bu kanunla mektep vergisinde gör
düğümüz müşkülat ref edilmiştir, 

Rasih Bey kardeşimiz Antalya için bir Muallim 
Mektelbi ve bir lise istediler. Efendiler, demin ben 
söylerken kuvvetlerimizi teksif ettik ve liselerimizin 
'hazflarını kaldırarak topladık dedim. Bunu söyledi
ğim zaman maksadım şu idi. MuaUimimiz yoktu, 
alât ve edevatı tedrisiyemiz yoktu, binamız yoktu. 
Binaenaleyh lalettayin bir binanın kapısında bir lev
ha talik edip bir mektep yapamayız. Onun için mu
allim vetişinceye kadar bu işlerde teenni etmek mec
buriyetindeyiz. Yalnız Antalya'nın vaziyetini düşün
düğümüz için orada mektep açmak için tedabir itti
haz ettik. Bir nehari muallim mektebi yaptık ve aynı 
zamanda orada leyli pansiyon teşkilatı yaptık. Bugün 
Antalya'nın nehari muallim mektebinde on dokuz 
talebe mevcuttur, okumaktadır ve gelecek sene, 
- Maarif Emininin raporundan öğrendiğime göre -
kırk talebemiz bulunacaktır. Oradaki talebe ihtiyacı
nı nehari mekteplerle ikmal etmek öbür taraftan da 
diğer leyli mekteplerden talebe göndermek mecburi
yetindeyiz. Şayet gelecek sene iptidasında staj gören 
muallimlerden artar ve yeni bir müessese kurabile
cek bir hale gelirse bu müessesenin nerede kurulma
sı lazım geldiğini Talim ve Terbiye Dairemiz tayin 
edecektir. Şimdiden bu husus için bir şey diyemem. 
Yalnız kızlar için, erkeklerimiz için orta mektepler 
açamıyoruz. Onun için ikmal mektepleri açmak mec
buriyetindeyiz. Bunun için lazım gelen talimatları 
mahallerine gönderdik. Meslek mektepleri dahi açı
yoruz. Buraya gelecek talebeleri de yetiştirmeye çalı
şacağız. 

Lisan tedrisatı meselesi çok canlı bir meseledir. 
Bir seneden beri Talim ve Terbiye Dairemiz bunun-
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la meşguldür. Fakat efendiler bu mesele çok kolay 
bir mesele değildir. Evvela muallim meselesi çıkar, 
ondan sonra lisanın tarzı tedrisi nasıl olacaktır, o çı
kacaktır. Bunun için bu sene bir kurs açacağız. Fakat 
bu, gün meselesi değildir. Bir defa muallim ister, ec-
neibi muallim getirdik, birkaç mektebe verdik bu se
ne nihayetinde o ecnebi muallimlerin faydası olup 
olmadığını tetkik edeceğiz, şimdi bununla meşgulüz. 

Arkadaşımız bir nokta daha söylediler, dediler 
ki; yalnız Fransızca okunmasın, Almanca, İngilizce 
de okunsun. 

Efendiler, mekteplerimizin bir çoklarında İngiliz
ce, Almanca okunmaktadır ve Anadolu liselerimizde 
olduğu gibi İstanbul liselerimizin bir çoklarında da 
Almanca ve İngilizce, Fransızca okunmaktadır. Ya
ni talebeler İngilizce, Almanca için ayrılmışlardır. 

Hıfzıssıhha meselesi demin de arz ettim: Hıfzıs-
sıhhat Dairesine ehemmiyet veriyoruz. Mektepleri
mizde hıfzıssıhha dersleri vardır. Bunları da umumi 
şekilde tanzimine çalışıyoruz. Maruzatım bundan 
ibarettir. (Pekâlâ sesleri). 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Vekil Be
yefendi gerek zatıâlilerinin ve gerek Heyeti Celilenin 
malumudur ki, iptidai tahsilini ikmal eden talebe or
ta tahsil görmek üzere müracaat ettiklerinde bunla
rın bir kısmı kadro doldu diye kabul edilmiyorlar. 
Acaba bu elimizdeki bütçe mekteplerimize bu sene 
tahsili iptidaiyi ikmal edip orta tahsilini ikmal et
mek arzu eden talebeyi bu mekteplere almaya kâfi 
gelecek midir? 

MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
— Efendim, bizde orta tahsil iki türlü olur. Biri ne-
hari diğeri leylidir. Nehari tahsil; heyeti aliyelerinin 
geçen sene kabul buyurmuş olduğunuz kanunla 
meccanidir. Binaenaleyh her hangi bir talebe müra
caat ederse orta tahsile nehari olarak alırız ve almak 
tertibatımız da vardır. Leyli talebe için demin arz 
ettim, mevcut leyli talebe için, leyli teşkilatımız büt
çe ile takyit edilmiştir. Fazla alamayız. Memleketin 
ihtiyacı vardır. Bunun için pansiyon tertibatı yaptık. 
Buna ait bir kanun layihası takdim ettik. Maarif En-
cümenindedir. Binaenaleyh tedbir alınmıştır. 

REİS — Tahsin Bey; zatıâliniz sual mi soracak
sınız? 

TAHSİN BEY (Aydın) — Söz istiyorum efendim. 
REİS — Buyurun. 
TAHSİN BEY (Aydın) — Beyefendiler, Maarif 

Vekili Beyefendiyi büyük bir inşirah ve bipayan bir 
memnuniyet ve meserretle dinledim. Zaten kendisin

den maarif meselesi hakkında pek büyük ümitler 
besler bir adam olduğum için bugünkü beyanatın
dan büyük ümitlerimin tahakkuk ettiğini görerek 
kendisine teşekküratımı arz etmekle beraber bir me
sele hakkında nazarı dikkatlerini celp etmek lüzumu
nu hissettim. 

Malumu âlinizdir ki; biz bütün köylerde mektep 
açmak imkânını göremediğimizden dolayı gerek 
mektepsizlik gerek muallimsizlik ve gerek bütçenin 
ademi müsaadesi gibi esbaptan dolayı hiç olmazsa 
bazı köylerin pek kimsesiz kalan fakir çocuklarını 
okutmak için birtakım mektepler açtık. Bir tanesi 
de bizim Aydın'ın Bozdoğan kazasında açılmıştı. Bu 
mektep için senevi 33 bin lira masraf ihtiyar edil
miştir. İlk açıldığı sene gelen muallim ve müdürler 
«biz başka bir şey bilmeyiz, fakir köylü çocuklarını 
okutacağız» dediler ve bir sene pek güzel devam 
etti. Fakat bu sene çocukların dördü İstanbul'dan 
geldi yerleşti, nefsi İzmir'den nefsi Aydın'dan zengin 
çocukları geldi yerleşti. Bazı köylerden 4 - 5 çocuk 
bir sene okumuşken ertesi sene gelmedi diye çıkar
dılar. 5 - 6 çocuk Bozdoğan'dan bir kaç çocuk da 
- Çerkez Osmaniye köyü diyorlar zaten orada çer-
kez kalmadı, 3 - 4 tane çerkez kaldı, şimdi kürtler 
yerleşti - bu köyden çıkarılmıştır. Bir çocuk bilirim 
ki, babası Müdafaai Milliye Harbinde şehit olmuş, 
anası ölmüş, bunu da mektebe vermişler, 6 yaşında 
bir çocuk gibidir diye onu da çıkardılar, yerine Ay
dın Tahrirat Müdürünün çocuğunu koydular. 

Efendiler; bugün bir leyli mektebine bir çocuk 
yazdırmak için laekall senede iki yüz lira gibi bir pa
ra vermek lazım gelir. Eğer hususi olursa daha fazla
dır. Demek oluyor ki, bir çocuğu mektebe kabul et
tirmek demek, o çocuğun ' ebeveynine beş sene için 
bin lira bir menfaat kazandırmak demektir. Bunu 
taşrada bir mektebin müdürüne bırakmak ve bir se
nede mesela on beş çocuğu gabidir diye çıkarmak, 
yerine başkalarını koymak, bir parça cayi teemmül 
bir meseledir. Bizim orada bir takım tahtacılar var
dır. Mezheplerine ne derlerse derler bilmem, bunlar 
halis muhlis Türk tür. Kendileri zengindirler, vergi 
vermezler kaçarlardı. Şayanı şükrandır ki, bu sene 
bir çok fedakârlık yaptılar, o muallimleri müdürleri 
alıkoydular, haftalarca taziz ettiler, ikram ettiler, zi
yafet filan yaptılar. Bunların çocukları gibi değildir, 
kendileri Türktür. Bunlar maarif sayesinde hüküme
timize milletimize ısınsınlar. O alevilik ve sairelikle-
rini terk etsinler, zaten yaptıkları cahillikten başka 
bir şey değildir. Onlar ne Allahlannı bilirler ne Pey
gamberlerini bilirler, ne kime taptıklarım bilirler* 
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Okusunlar adam olsunlar. Zira bizim milletimizden" 
dir. Yekvücut olalım kaynaşalım. Bu şayanı arzu bir 
şeydir. Fakat onlar mektebe yerleşirken beriden mev
cut çocukların sürülüp çıkarılması, bu çok tetkike 
muhtaçtır ve calibi dikkat bir şeydir. Bunun için 
Maarif Vekili Beyefendiden çok rica ederim teftiş 
meselesine çok itina buyursunlar, çünkü bu sene on 
beş fakir çocuğu çıkarıp zengin çocuklarını kabul } 
etmek, çocukların velilerine laekall iki yüz lira kazan- j 
dırmak demektir. Bu hesapla 40 bin lira eder. Böyle { 
bir mesele iki adamın eline bırakılamaz. Bunun için i 
teftiş meselesini çok dikkat buyursunlar ve müfettiş- t 
lerini tezyit etsinler. Bu çok mühim bir meseledir. | 

Efendiler; Aksaray'dan Beyazıt'a kadar bir tram- j 
vaya binersiniz, üç kuruşluk bir bileti dört tane mü- i 
fettiş gelir, murakabe eder. Biz böyle binlerce lira j 
hukuk temin eden müesseseleri bir iki adamın eline j 
bırakırsak matlup olan faydayı istihsal edemeyiz. I 
Yani köy çocuklarının tahsillerini temin ettikten son- j 

ı ra istanbul'da ve diğer bazı yerlerde bir çok mektep- j 
ler vardır. Zengin çocukları ağniya çocukları oralara J 
gider, tahsil ederler. Eğer maksat köylü çocuklarını j 
şüheda evlatlarını toplayarak nuru maariften bir his- j 
se vermek ise bunun için, Vekil Beyefendi çok dik- : 
kat buyursunlar, zira bu çok mühim bir meseledir. 
Vekil Bey himmetlerinden, maarif hususatını hak-
kiyle kavramış olmak dolayısıyla atiyen de kendile
rinden büyük ümitler beslemekte olduğumuzu arz ile 
pek derin şükranımı arz etmeyi bir vazife telakki 
ederim. (Kâfi sesleri) 

MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Efendim, müsaade buyurursanız Beyefen
di hazretlerinin sözlerine cevap vereyim. Geçen yap
tığımız kanun mucibince mektepler idaresi ve mec
cani tahsil meselesi mekteplerin müdürlerine bırakıl
mış ve aynı zamanda bir sene mektepte bulunup da 
ipka kalanların kayıtlarının terkini de kanun iktiza-
srdır. Binaenaleyh bir çocuk bir sene mektepte okur 
da sınıfı geçmezse kanunen onu çıkarmaya mecbu
ruz. Eğer beyefendinin dedikleri gibi oradaki mekte-
'be bazı zengin çocuklar ıahnmış ise oradaki mıntıka 
teşkilatı alakadar olarak lazım gelen teftiş ve mua
meleyi yapar. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Esamisini takdim ede
rim. 

MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Belki bu mektepler idarei hususiyeden 
idare olunuyor. Mamafih yine alakadar oluruz ve 
icabına bakarız. 

— 94 

TAHSİN BEY (Aydın) — Altmış mevcutlu bir 
mektepte otuz, kırk tane çocuk gabi olamaz efen
dim. Dikkat etmiyorlar. Sonra yeniden zengin çocuk
larını aramıyorlar. 

REİS — Efendim, bir takrir var: 

Takrirler 
1. — Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin, resimli 

haftalık mecmualar üzerine hükümetin nazarı dikka
tinin celp edilmesine dair takriri. 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Maarif Vekili Beyefendinin buyurdukları muzır 

neşriyat dolayısıyla İstanbul'da intişar eden ve mün
hasıran fazla sürüm temin edebilmek için bilhassa 
çocuk efkâr ve nazarlarına katilane tesirler yapan 
baştan nihayete kadar uydurma resimler ve maka
leler derç ve neşreden resimli haftalık mecmualar 
üzerine hükümetin nazarı dikkatini celp ederim. 

Sinop 
Recep Zühtü 

(Çok doğru sesleri) 
REİS — Temenni mahiyetinde bir takrirdir. Baş

vekâlete veririz. (İştirak ederiz sesleri). 

Efendim, bütçenin heyeti umumiyesi hakkında 
başka söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Fasıllara 
geçilmesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

Fasıl Lira 

521 Merkez maaşatı 52 716 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

522 Merkez ücuratı 48 840 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

523 Vilâyat memurin maaşatı 863 193 
REİS — İtiraz eden var mı? 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA ŞEREF BEY (Diyarbakır) — Reis Paşa; bu fa
sıldan (4 620) lira tenzil edilecek ve faslın yekûnu 
(858 573) lira olacaktır. 

Fasıl Lira 

523 Vilâyat memurini maaşatı 858 573 
REİS — İtiraz eden var mı? İtiraz 
eden yok. Kabul edilmiştir. 
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Fasıl Uira 

524 Vilâyat ücuratı 604 816 
RElS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

525 Tahsisatı fevkalade 1 610 404 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA ŞEREF BEY (Diyarbekir) — Bu fasıldan da 
(7 380) lira tenzil edilecek, faslın yekûnu 1 603 024 
lira olacaktır. 

Fasıl Lira 

525 Tahsisatı fevkalade 1 603 024 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir, 

526 Uzaklık ve yakınlık zaımmı 106 513 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

527 Tahsisatı maktua 600 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

528 Makam ücreti 58 680 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

529 Mazülin 7 500 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

530 Merkez ayniyatı sabitesi 6 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Yok. 
'Kabul edilmiştir. 

531 Merkez levazımı 6 500 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

532 Merkez müteferrikası 6 000 
MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ NAMI

NA ŞEREF BEY (Diyarbekir) — Bu fasla beş yüz 
lira zammedilerek faslın yekûnu 6 500 lira olacak
tır. 
Fasıl Lira 

532 (Merkez müteferrikası 6 500 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

533 Merkez ikramiyesi 2 000 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

534 Vilâyat ayniyatı sabitesi 3 000 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir, 

Fasıl Lira 

535 Vilâyat levazımı 7 000 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

536 Vilâyat müteferrikası 3 000 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

537 Vilâyat ikramiyesi 10 000 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

538 Masarifi mütenevvia 78 200 

ENCÜMEN NAMINA ŞEREF BEY (Diyarbe
kir) — Reis Paşa bu faslın birinci bedeli icar mad
desinden (3 500) lira tenzil edilecek, bedeli icar mad
desi (22 500) lira olacak ve faslın yekûnu (74 700) 
lira olacaktır. 

Fasıl Lira 

74 700 

12 000 

15 000 

538 Masarifi mütenevvia 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

539 Dahili resmi telgraf ücreti 
RElS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

540 Teşvik ve muavenet 
REİS — itiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

541 Telif ve tercüme ve tetkik ve mü
kâfat ve neşriyat masarifi umumi-
yesiyle Talim ve Terbiye azasının 
tetkik harcırahları ve komisyonlara 
hakkı huzur ve harcırahı 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

542 Sanayii Nefiste Encümeni masarif 
ve hakkı huzuru 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir, 

ENCÜMEN NAMINA ŞEREF BEY (Diyarbe
kir) — Paşam, bu fasıldan sonra Sanayii Nefise Teş
kilatına muavenet namiyle A 542 faslı açılacak ki, 
bu faslın yekûnu 9 500 lira olacaktır. 
Fasıl Lira 

50 000 

4 000 

542 Sanayii Nefise Teşkilatına muavenet 
RElS — itiraz eden var mı? itiraz 
eden yok. Kabul edilmiştir. 

9 500 
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Fasıl Lira 

543 Tarih Encümeni masarif ve hakkı 
huzuru 
REİS — İtiraz eden yok efendim. 
Kabul edilmiştir. 

544 Ecnebi mütehassısları 
REİS — İtiraz eden yok efendim. 
Kabul edilmiştir. 

545 Lise, orta muallim mekteplerindeki 
ecnebi muallimler 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

546 Avrupa'da talebe tahsil masrafı 
REİS — İtiraz eden yok efendim. 
Kabul edilmiştir. 

547 İrşat ve beynelmilel kongre, sergi 
ve müsabakalar masarifi ve ilmi tet
kik seyahatleri 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

548 Kurslar masarifi 
REİS — İtiraz eden yok efendim. 
Kalbul edilmiştir. 

549 Avrupa harcırahı 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
"edilmiştir. 

550 Darüşşefekaya muavenet 
REİS — İtiraz eden yok efendim. 
Kabul edilmiştir, 

ŞEREF BEY (Diyafbekir) — Paşam, bu 
sonra A 550 faslı açılacak, genç dernekleri 
olarak 5 500 lira vaz olunacaktır. 
Fasıl 

10 000 

50 000 

82 968 

100 000 

15 000 

15 000 

10 000 

15 000 

fasıldan 
masrafı 

Lira 

550 Genç demekleri masrafı 5 500 
REİS — Mütalaa var mı efendim? 

FEYZİ BEY (Konya) — Malumu âliniz Ankara 
bir merkezi hükümet olmuştur. Yerli, ecnebi bütün 
halk burada geziyor. Burada gözümüzün önünde bir 
takım acezelerin sokaklar ortasında metruk bir hal
de olduğunu görüyoruz. (Dahiliyeye sesleri) 

REİS — Bu, genç dernekleri fasludıı*. 
ŞEREF BEY (Diyarbekir) — Bu fasıl genç der

nekleri masrafıdır. Muavenet değildir. 
MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Pekâlâ öyle 

ise sözüm yoktur. 
REİS — Fasıl hakkında başka mütalaa var mı? 

Fasıl kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

551 Mektepler masarifi 18 835 000 
REİS — İtiraz eden yok efendim. 
Kabul edilmiştir. 

552 Ticaret mektepleri masarifi 80 000 
ŞEREF BEY (Diyarbekir) — Paşam, bu faslın 

serlevhası (Meslek Ticaret Mektepleri masarifi) şek
linde olacaktır. 

REİS — Mütalaa var mı? (Hayır sesleri) Bu şe
kilde kabul edildi. 

Fasıl Lira 

60 000 

85 000 

100 000 

80 000 

553 Pravantoriyum masarifi 
REİS — İtiraz eden yok efendim. 
Kabul edilmiştir. 

554 Levazımı tesisiye 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

555 İnşa ve tamir ve iştira 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

556 Müesseseler masrafı 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

557 Devlet matbaası mütedavil sermayesi 40 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

558 Mektep kitaplarının tabı için mü
tedavil sermaye 25 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

Yarın saat on dörtte içtima etmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 16.40 
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