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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Meclisin but^e miizakeresi miiddetince her giin saat 
on dortte toplanmasi kararla§tinlarak 1936 yrii mu
vazenei umumiye kanunu layihasmm miizakeresine 
ge^ildi ve Biiyiik Millet Meclisi, Riyaseti Ciimhur, 
Divanr muhasebat, Ba§vekalet, §urayi devlet, Istatis-
tik timum miidiirliigii ve Diyanet i§leri reisligi btit-

1 —• Konya ovast sulama idaresi, Yuksek mu-
hendis mektebi, Ankara sehri Imar miidurliigu 
ve Ankara Yuksek ziraat enstitusunun umumi 
muvazeneye almmasma dair kanun layihasi ve 
Biltge enciimeni mazbatasi (1/522) [1] 

Biitge miizakeresine devam edecegiz. Ma-
liye vekaleti biitgesinde kalmistik. Maliye biit-
gesile alakadar bir mazbata geldi. Konya ovasi 
sulama idaresi, Yiiksek miihendis mektebi, Zira
at enstitiisii ile Ankara sehri Imar mudiirliigii-
niin muvazenei umumiyeye almmasi hakkmda-
drr. Buna dair evvelce bir takrir verilmisti. 
Bu takrir nazari dikkate alrnarak Biitge encii-
menine gonderilmisti. Biitge enciimeni yine es-
ki noktai nazarmda israr ediyor. Mazbatayi 
okutuyorum. 

ZtYA GEVHER ETtLl (Qanakkale) — Ar
kadaslar, ewelki giinii Konya ovasi ile Yuksek 
miihendis mektebi, Ziraat enstitiisii ile beraber 
Imar miidiirliigiinun de muvazenei umumiyeye 
almmasi hakkmda Hukiimet tarafmdan getiri-
len teklif, Biitge enciimeninde tadil edilmis, bu-
radan Biitge enciimeni Imar miidiirliigiinu gi-
karmasi iizerine bir takrir vermistim ve henien 
hemen Meclis te bu takriri ittifakla kabul ede-
rek Biitge enciimenine gitmisti. Biitge enciime
ni bize ikinci bir mazbata ile esM fikrinde mu-
sir oldugunu gosteriyor. Gosterdigi yegane se-
bep te yine burada soyledikleri gibi, sahsiyeti 
hiikmiye olmazsa alrm ve satrma mani-
dir, Binaenaleyh, Bu vazifeyi ifa edemeyecek-

[1] 197 sayih tyasmayaziya ek zaphn sonunda-
dir, 

celeri kabul edildikten sonra sah giinii toplamlmak 
iizere inikad bitirildi. 

Balkan Katib Katib 
Mustafa Abdiilhalik Kiitahya Bahkesir 

Renda Nafjid Ulug Sabiha Goksiil 

tirden ibarettir. Halbuki, Hiikumet, bunlarm 
muvazenei umumiyeye almmasi hakkindaki es-
babi mucibede diyor ki : Ticari ve smai mahiyet 
arzeden bazi hizmetlerin umumi biitgeden ayri 
ve kendine has varidatla miilhak biitge §eklinde 
idaresi, miitekamil Devletlerin ciimlesinde ka
bul edilmi§ bir usul olmakla beraber bu sistemin 
filiyat ve tatbikat sahasmda biitce vahdetini ih
lal etmek, Devletin mali vaziyetinde vuzuhsuz-
luk tevlid etmek gibi mahzurlan daidir... Yani 
biigede vahdeti ihlal etmektedir diyorlar. Deraek 
ki Imari, muvazenei umumiyeye almamak, Hii
kumetin fikrince biitge vahdetini ihlal ediyor. 
(Bevletin mali vaziyetinde vuzuhsuzluk tevlid 
eylemek gibi mahzurlar viicude getirmesi dola-
yisile) diyorlar. 

Arkadaslar, Hiikumetin bu kadar kuvvetli 
mucib sebeplerle biitcenin vaziyetini ihlal ede-
cek bir muamele olarak bize gosterilen her han-
gi bir seyi, alki§larla kabul etmekten bas?ka ne 
yapanz! Biitceyi ihlal ediyorsunuz dedikten 
sonra kontrol vaziyetinde olan Biitce enciime-
ninin, derhal muvazenei umumiyeye alalim de-
mekten baska bir seyi yoktu. Neden israr etti-
gini ben anlamiyorum. Bu sebeple arkada§lar, 
tmarm umumi muvazeneye almmasi §ahsiyeti 
hiikmiyesini ihlal eder, alim satimma mani olur, 
esbabi mucibesini kabul etmiyorum. Hiikumetin 
noktai nazarmi kabul ederek muvazenei umu
miyeye almmasi icab eder, kanaatindeyim. 

tkincisi, neden dolayi §ahsiyeti hiikmiyesini 
ihlal ediyor? Asia arkadaslar, sahsiyeti hiikmi-
yeyi ihlal edecek, bir §ey yoktur. Yine alim sa-
tim yapar ve aldigi, sattigi, Devlet naminadir, 

B I R I N O I C E L S E 
Acilma saati : 14 
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BtJTQE E. RElS VEKlLt MtJKBRREM tJN-

SAL (Isparta) — §imdi degil. 
ZIYA GEVHER ETlLl (Devamla) — Alim 

ve satimi Devlet nammadir, Bay Iljlukerrem. 
Mesela, Biiyiik Millet Meclisi Rijyaseti, Mec-

lise aid binalar uzerinde, o binanin Ibahgesi, her 
§eyi uzerinde istedigini yapar. FjaJkat Biiyiik 
Millet Meclisi binasi da Maliye vekkletinin ma-
lidir. Boyle olmasi Biiyiik Millet Mejclisinin §ah-
siyeti hiikmiyesini ihlal eder diyemejyiz. tmar da 
boyledir. 

Binaenaleyh Hiikumetin bu ka4ar kuvvetli 
bir esbabi mucibe ile gelen teklifiijii reddede-
meyiz. Rica ederim, Biitge enciimfcni de bunu 
kabul etsin. 

DAHILlYE V. §ttKRtt KAYAj(Mugla) — 
Ankara . imar miidiiriyetinin ih((lasina saik 
olan sebeb tabiidir ki unutulmamij§tir ve o se-
beb devam etmektedir. Tiirkiye biiyiik Millet 
Meclisi, Devlet merkezini Istanbtildan Anka-
raya nakle karar verdigi giin, Ajnkara §ehri-
nin iman diye Devlet, bir biiyuk mesele kar-
sismda kaldi. 

§ehirlerin iman, tanzimi sirf ; belediyelere 
aid bir vazife olarak telakki edilil* ve bu giin-
kii kanunlanmiza gore oyledir. F^ikat Ankara 
Devlet merkezi olunca, Ankaraniji biitiin ica-
bati ve medeni ihtiyaclan, Ank^ranm o za-
manki 35 bin, bu giinkii 125 bin niifusunun 
tahammiil edecegi bir kiilfet de$ildi ve bu, 
dogrudan dogruya belediyenin omijzlarrna yiik-
letilemezdi. Ankaraya dogrudan dogruya mu-
avenet etmek ve Ankaranin Devlet merkezi ol-
mak itibarile tatbik edilecek imjir plani ile 
alakadar olmak lazrmgeliyordu. Buna, Dev
let, §u suretle miidahale etti: Birjisi dogrudan 
dogruya o zamanki sehremanetin^ nakti mua-
venet etmek, digeri de Ankaranin iplanmi yap-
tirmakti. Uciinciisii de Ankarafrin sularmi 
Nafiaya yaptirmak suretile Ankaranin Dev
let merkezini en tabii, en normal bir §ekle 
sokmakti. 

Bir taraftan Ankara sehrinin, Ankara va-
tandasjflarma aid olan r vezaifi ruznierresini, ve-
zaifi umumiyesini Ankara beledi^esi gorecek, 
diger taraftan Devlet merkezi ol^nak itibarile 
Ankarada yapilmasi lazimgelen te§kilati An
kara Imar miidiirliigii yapacakti.l I§te Anka
ra Imar umum miidiirlugu bu suretle ihdas 
edildi ve kendisini te§kil eden kanunda ken-
disine ayrica bir §ahsiyeti hiikmiye dahi veril-
di. Ssbebi : Ankarada plan tatjbikinda va-
tanda§larla belediye arasmda ve yatanda§larla 
Devlet arasmda, Devletle belediye arasmda, 
hulasa bu tatbikten dogan biitiijn ihtilaflan 
halledecek iktidarlarla tecjhiz ediljdi. Mai alip 
satmak, emlak satmak, §iiyulandkrmak, siiyua 
girmek, icabinda tefrik yaptirmak), davada ha-
sim olmak, hulasa be§, alti seneden iberi tatbikat-
ta gorulen biitiin i§lerde hakiki j bir §ahsiyeti 

hiikmiye ve kanuniye olarak bir takrm vazife-
ler yapmaktrr. Bu giin bu vazifeler bitmis de-
gildir. Ankara Imar miidiiriyetinin gekmekte 
oldugu mii§kiilatm bizzat §ahidi benim. Bu 
memlekette en 50k mesaiyi nefsinde toplayan 
Ankaradir ve Miidiiriyeti umumiye Ankara pla-
nmm tatbikmda 50k mii§kiilat gormekle bera-
ber haylice muvaffakiyet gostermi§tir. 

Tiirkiye Ciimhuriyetinin ve Tiirkiye Biiyiik 
Millet Meclisinin icraatmm binde biri olmak-
la beraber her tarafta Ankara sehri, bize i§ 
ba§arikligimizin bir niimunesi olarak gosteril-
mektedir. Bu muvaffakiyet igerisinde plan 
tatbikmm da biiyiik dahli vardrr. Vakia plan 
heniiz bitmis degildir ve bu plan hie, bir vakit 
nihayete gelmez. Fakat ana hatlari da bitmis, 
degildir. Bilhassa belediye hududu ile planm 
tevsii icab etmektedir. Bu itibarla boyle bir 
miiesseseye yine ihtiyac vardir. 

Ankara imar miidurliigiiniin bir miiddet 
daha devam etmesi zaruridir. Devam edebilmek 
ve miismir olabilmek icin hukuki salahiyet ve 
vasiflan haiz olmalidir. 

Maliye vekaletinin ve Hiikumetin, biitge-
leri bir araya toplayarak yapmaga girigmesi, 
hakikaten yerinde ve hayirli bir i§tir. Bu yo. 
la girilmistir ve devam edecektir. Belki haric-
te bbyle muvakkat zaruretlere istinad ederek 
kalmis biitceler vardir. Fakat bu zaruretler 
kalktikga onlarin biitgeye girmesinde teknik 
noktasmdan fayda vardir. Amma biitge harici 
kalmakla o biitgede Maliyenin murakabesi yok-
tur, biitce dahilinde degildir, diye bir miita-
lea yiiriitmek dogru olamaz. Umumi biitgenin 
haricinde ne kadar biitceler varsa, mali kai-
delere tabi olarak Maliyenin murakabesi ve 
mesuliyeti altmdadir ve bilhassa Divani muha-
sebatin tetkikmdan geger. Yani umumi biit
ce gibi ayni emniyet ve garantileri haizdirler. 
Ilk defa dusiiniildiigii vakit bunun umumi mu-
vazeneye ilhakindaki hukuki mahzur hatira 
gelmemi§ti. ihtimal ki bunun, umumi biitge-
ye ilhakmi tasvib edenlerin, bu nokta, nazari 
dikkatlerini celbetmemi§tir. Fakat mesele bila-
hare tetkik edildigi zaman goriildii ki Devle-
tin, halkm, belediyenin bir 50k i§leri siiriin-
cemede kalacak ve uzun zamana muhtag ola-
caktir. giinkii biitgenin iginde ayrica bir §ah-
siyeti maneviye tanimak, kanuni ve hukuki tek
nik noktasmdan da kabil degildir. Bbyle bir 
ihdas yapilarak ayrica bir §ahsiyet verilemez. 
Maliyenin ve Devletin §ahsiyeti maneviyesi ile 
miimtezic olarak yuriimesi icab eder. Binaen
aleyh gerek su meselelerinde, gerek tasarruf 
davalarmda ve gerek planm tatbikmda Hiiku-
mete tevecciih eden bu vazifeleri Devlet vesa-
tetile yapmak lazimgelir. Demek ki, §imdi iki 
meselenin halli karsismdayiz. Birincisi, biit-
genin attigi teknik adim; ikincisi, pratik ola-
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rak her gun cereyan eden bir haldir ki o da 
Imar miidiiriyeti umumiyesinin sahsiyeti ma-
neviyesidir. Bilhassa benim de ricam iizerine 
Biitce enciimeni, imar miidiiriyeti umumiyesi
nin §ahsiyeti maneviyesinin devam etmesi cihe-
tini tercih otti. Diger §ekilde g-elseydi bir e.ok 
vatandaslarm alakadar oldugu bir meselenin 
biran evvel bitirilmesini her vakit tervi§ eden 
Biiyiik Meclis, bu nazariyeyi kabul edecek ve 
kanun da o suretle gikacakti. Bendeniz hakika-
ti arzettim. Bir taraftan da bir 50k vatandas
larm alakadar oldugu bir mesele vardir. Bu 
sehsiyeti maneviyenin kanun dairesinde ipka-
si ve i§lerin biran evvel yapilmasmda iyilik ve 
kolaylik vardir. 

Her^eyde oldugu gibi bunda da karar, Bii
yiik Meclisindir. Biz, ancak onun kararmi 
tatbik ile miikellefiz. 

BALKAN — Biitce enciimeni mazbatasi 
okunmustur. Takrir sahibi de izahat vermis, 
Hiikumet te miitaleasmi serdetmi^tir. 

§imdi mazbatayi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Mazbata kabul edilmis-
tir. 

Bu husi&taki layihanm miizakeresine geqi-
yoruz. 

Soz isteyen var mi? Maddelere geciyomz. 

Konya ovasi sulatna idaresile Yiiksek miihen-
dis mektebi ve Ankara Yiiksek ziraat ens-
titiisuniin muvazenei umumiyeye almmasi-

na dair kanun 

MADDE 1 — Konya ovasi sulama idaresi 
ile Yiiksek miihendis mektebi ve Ankara Yiik
sek ziraat enstitiisiinun sahsiyeti hiikmiyeleri 
kaldirilmig ve bu idareler muvazenei umumiye 
icine almmi^tir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — 1053, 1971, 1275 ve 2291 sayili 
kanunlarin bu kanuna muhalif hiikumleri kal-
dirilmistrr. 

BALKAN — Maddeyi kabul edeti ler . . . Et 
meyenler . . . Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1936 ta-
rihinden muteberdir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edemler . . . Et 
meyenler . . . Kabul edilmistir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hiikmiinii icraya 
Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BALKAN — Kabul edenler . . . Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kanunun heyeti umurai-
yesi kabul edilmistir. 

2 — 1936 f/ih muvazenei umumiye hanunu 
layilum ve Mitre enrnmem mazhataxi (1/437) 

A - MaUye veJcaleti Mitqesi 

BALKAN — Maliye vekaleti but<sesine g't 
giyoruz. Heyeti umumiyesi hakkmda soz ist€ 
yen var mi?... Fasillara gegilmesini kabul eden 
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmistir 

F. Lira 
141 Vekil tahsisati 4 80( 

BAS.KAN — Kabul edilmistir. 
142 Memurlar maasi ' 5 099 67 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
143 1683 numarali kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek te-
kaiid ikramiyesi 25 00C 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

144 Merkez miistahdemleri iicreti 260 500 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

145 Vilayetler miistahdemleri iicreti 
1 441 370 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
146 Muvakkat tazminat ' 172 000 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
147 Merkez mefrusat ve demirbasi 7 420 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
148 Merkez levazimi 22 490 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
149 Merkez muteferrikasi ' 6 000 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
150 Vekalet otomobili masrafi 8 000 

BtiTQE E. RElS VEKtLl MttKERREM ttN-
SAL (Isparta) — Bu faslm birinci maddesinde 
miibayaa kelimesinden sonra, (ve tamir) kelime-
leri ilave edilecektir, 

BALKAN — Fasil bu tashihle kabul edil
mistir. 

F. Lira 
151 Vilayetler mefrusat ve demirbasi 164 400 

BA§KAN — Kabul edilmistir. 
152 Vilayetler levazimi 83 700 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
153 Vilayetler miiteferrikasi 29 500 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
154 Miitenewi masraflar 270 710 

BALKAN — Kabul .edilmistir. 
155 Daimi memuriyet harcirahi 76 000 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
156 Muvakkat memuriyet harcirahi 20 000 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
157 Miifettisler harcirahi 85 000 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
158 Devir ve teftis harcirahi 70 000 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
159 Resmi telefon tesis ve mukaleme 

masrafi 10 500 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

160 tfcretli muhabere ve mukaleme 
bedeli 11 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

161 Posta ve telgraf iicreti 263 547 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
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162 
Lira 

1 071 600 Mukannen masraf lar 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

163 Vergi ve tasfiye islerile 
eden komisyonlarm masrafi | 256 630 

BttTQE ENCttMENl RElS VEklLl MtT-
KERREM ttNSAL (Isparta) — Bu ^aslm ikinci 
maddesi (raportbr ve katipleri iicr^ti ve idari 
davalar ve kararlar tetkik masrafi) olacaktir. 

BALKAN — Fasil bu sekilde kabul edilmis-
tir. 
P. 
164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

Gibayet masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Muamelati naktiye 
BA§KAN — Kabul edilmistir. j 
Atli tahsildarlara verilecek yem 
bedeli 
BALKAN — Kabul edilmistir.! 
Istimlakin gayri surette tefewiiz 
olunacak emval bedeli 
BALKAN — Kabul edilmistir.! 
Ecnebi miitehassis ve tetkik bti-
rosu masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Avrupaya gbnderilecek miifettis-
ler harcirahi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Staj i§in ecnebi memleketlere 
gonderilecek maliye memurlafri-
nm tahsisat ve harcirahlari 
BALKAN — Kabul edilmistir.; 
Kavanin ve nizamat ve mukar-
rerati maliye telfik ve tertjib 
masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir] 
Kitab ve mecmua masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir) 
Mekteb ve kurs masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir] 
Irad getiren milli emval masrifi 
BALKAN — Kabul edilmistirj 
trad getirmeyen milli emval ia-
mir masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistirj 
Milli emval miisterek masrafl&ri 
BALKAN — Kabul edilmistir! 
tstimlak bedeli 
BALKAN — Kabul edilmistir^ 
Damga matbaasi 
BA§KAN — Kabul edilmistiii 
788 numarah kanunun tatbiki 
masrafi 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
Gegen yil bor§lan 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Eski yillar borglan 
BA§KAN — Kabul edilmistiij. 

Lira 
56 700 

1 083 900 

85 000 

9 600 

15 000 

20 000 

30 400 

3 000 

1 000 

33 420 

16 000 

141 000 

21 000 

14 000 

88 000 

55 000 

85 000 

57 000 

F. Lira 
75 000 

15 000 

2 880 

182 Masarifi gayrimelhuza 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

183 Dariissafakaya yardim 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

184 Qocuk esirgeme kurumuna yar
dim 18 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

185 Kizilay kurumuna yardim 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

186 Turk spor kurumuna yardim 239 568 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

187 Genglik teskilatma ve Halkevle-
rine yardim 591 480 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

188 1351 numarah kanun mucibince 
sarfolunacak Ankara sehri imar 
masrafi 146 875 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

189 161, 239, 484 numarah kanunlar 
mucibince istimal olunacak ke-
reste rusurnu karsiligi 9 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

190 Ford mukavelenamesi mucibince 
verilecek prim karsiligi 100 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

191 Ihtiyat tahsisati 46 500 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

192 Van golii isletme idaresine mua-
venet 44 192 

BttTQE ENCttMENl RElS VEKlLt Mtt-
KERREM UNSAL (Isparta) — Van golii fash 
tayyedilecektir. Fasil numarasmm degismesine 
liizum yoktur. 

BALKAN — 192 nci fasil tayyedilmistir, di-
ger fasillara devam ediyoruz. 
F. Lira 

193 Ajans telgraf iicreti 70 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

194 Milli iktisad ve tasarruf cemiye-
tine yardim 10 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

195 Evkafa muavenet 93 000 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

196 2777 numarah kanun mucibince 
yapilacak siyasal bilgiler okulu 
masraflan karsiligi 95 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

197 Dahiliye evinin insaat bedeline 
verilecek bono mukabili ve faiz 
bedeli 176 906 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

198 Turk tarihi tetkik heyetine yar
dim 24 120 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

199 Turk dili tetkik heyetine yar
dim 130 200 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

221 — 
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200 28i4 sayili kanuiiun 13 ncii mad-
desi mucibince Ziraat bankasm-

verilecek fevkalade ihtiyat 

Lira 

ca 

350 000 

58 000 

akgesi 1 000 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

201 2056 ve 2303 sayili kanunlarm 
3 ncii maddeleri mucibince bde-
necek bug-day zarari ve silo ve 
ambarlar itfa karsiligi 1 000 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

202 Bugdayi koruma vergisi cibayet 
teskilati ve masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

203 Siyasal bilgiler okulu tesisat mas
rafi 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

204 2708 sayili kanun mucibince yap-
tirilacak vapurlarm taksiti 500 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

205 2871 sayili kanunun 7 nci mad-
desi mucibince hususi idarelere 
verilecek maas ve masraf kar
siligi ' 1 208 666 

BttTQE ENOtJMENi RElS VEKLLl Mt)-
KERREM tJNSAL (Isparta) — Bu fasilda (Ma
as ve masraf) dan sonra (ve vergi farki) ke-
limeleri ilave edilecektir. 

BALKAN — Bu ilave ile fasil kabul edil
mistir. 

F. 

214 

215 

216 

217 

F. 
206 

Lira 

30 000 
Hiikumet mail elcilik ve konsolos-
luk binalarmm tamiri masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

207 Hava biitgesine yardim 450 000 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

208 Tahran elgiligi binasi in§aat 
masrafi 100 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

B - Dilyunu uynumiye biltgesi 

BALKAN" — Diiyunu umumiye biitgesine ge-
giyoruz. Heyeti umumiyesi hakkrnda soz iste-
yen var mi? Fasillara gegilmesini kabul eden-
ler ... Etmeyenler ... Fasillara gegilmi^tir. 

F . Lira 
211 % 5 faizli istikrazi dahili 1 084 126 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
212 2094 numarali kanun mucibince 

gikarilan ikramiyeli dahili istik-
razm faiz ve itfa bedellerine ko-
miisyon, sigorta ve sair masraf -
l a n karsiligi 1 176 427 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

213 2463 numarali kanun mucibince 
gikarilan tahvilatm faiz ve itfa 
bedellerile komiisyon, sigorta ve 

218 

219 

220 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

sair masraflan karsiligi 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
ikramiyeli donanma piyangosu 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
1885 numarali kanun mucibince 
Istanbul mecburi istimlak bedeli 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Mahsubu umumi kanunu muci
bince verilecek tasfiyei diiyun 
tahvillerinin 1932, 1933, 1934, 
1935, 1936 faiz ve amortismanla-
rile nakten verilecek tahvil ke-
sirleri ve komiisyon, sigorta ve 
sair masraflan karsiligi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
1932, 1935 muvazene kanunlan-
nm 11 nci maddelerile 2248, 
2808 numarali kanunlar mucibin
ce verilecek tahvillerin 1932,1933, 
1934, 1935, 1936 faiz ve amortis-
manlarile bono ve nakten veri -
lecek tahvil kesirleri, komiisyon, 
sigorta ve sair masraflan karsi
ligi 1 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
Oiimhuriyet merkez bankasi he-
sabi 3 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Diiyunu umumiye senelik miiret-
tebati ve meclisi idare masarifi 
olarak isabet eden 6 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
1722 numarali kanun mucibince 
kibrit istikrazi faiz ve itfa mii-
rettebati 1 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
2248 numarali kanun mucibince 
verilecek paralar 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
944, 1091 numarali kanunlar mu
cibince gikarilan Hazine bono-
l a n 2 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

664, 1013, 1177, 1244, 1550, 2425 
numarali kanunlar mucibince gi
karilan bonolar ve bu mahi-
yetteki borglar 7 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
2580 numarali kanun mucibince 
Sumerbanka verilecek taksit 1 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
1934 muvazene kanununun 4 ncii 
maddesi mucibince gikarilan bo-
nolardan odeneceklerin faiz ve 
Karsiligi 1 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
23334 numarali kanun mucibince 
temin olunan kredi taksiti 

Lira 
620 088 

30 075 

50 000 

100 000 

150 000 

586 488 

529 668 

005 608 

43 786 

189 378 

573 578 

000 000 

000 000 

800 000 
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MALtYE V. FUAD AGRALI (Elaziz) — 

Bu fasilda zikredilen kanunun numarasi yan-
li§tn\ (2434) olacaktir. 

BALKAN — Tashih edilmistir, fasil kabul 
edilmistir. 

P . Lira 
227 2253 numarali kanuna gore uyus-

turucu maddeler inhisarmca ya-
pilan istikraz taksiti 400 000 

* BA§KAN — Kabul edilmistir, 
228 2528 numarali kanun mucibince 

Yapilan Ankara imar istikrazi 
karsihgi 100 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

229 2107, 2816 numarali kanunlar 
mucibince resmi binalar ve An
kara su tesisati borglan karsiligr 500 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

230 2670 numarali kanun mucibjin-
ce Amerika birlesik Devliet-
letleri Hiikumetine verilecek se-
nelik taksit bedeli 128 500 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

231 Vatani hizmet mukabili maas ve 
tahsisati fevkaladeleri 30 378 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

232 Miitekaid, dul, yetim maaslari 
ve tahsisatlan * 16 500 000 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

233 551 numarali kanun mucibince 
harp malullerine verilecek arazi 
bedeli 80 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

234 Mahkumiinbih borclar 50 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

C - Tapu vc k<ulastro umum, miidurlvgii 

BALKAN — Tapu ve kadasrtk) umum mii-
durliigii biitcesine gegiyoruz. Heyeti umumiyesi 
hakkmda mutalea var mi? (Hayir sesleri). 

Fasillara gecilmesini kabul edenler... Etme-
yenler... Kabul edilmistir. 

*v 
241 Memurlar maasi 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
242 1683 numarali kanunun 58;nci 

maddesi mucibince verilecek te-
kaiid ikramiyesi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

243 Merkez miistahdemleri iicreti 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

244 Vilayetler miistahdemleri iicreti 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

245 Muvakkat tazminat 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

246 Merkez mefrusat ve demirbasi 
BA§KAN — Kabul edilmistir.' 

Lira 
942 992 

4 000 

32 880 

41 700 

20 000 

Lira 
Merkez levazimi 1 650 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Merkez muteferrikasi 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Vilayetler mefrusat ve demirbasi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Vilayetler levazimi 8 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Vilayetler muteferrikasi 3 300 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Miitenevvi masraflar 23 070 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Daimi memuriyet harcirahi 7 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Muvakkat memuriyet harcirahi 17 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Mufettisler harcirahi 19 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Resmi telefon tesis ve mukaleme 
masrafi 700 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
tJcretli muhabere ve mukaleme 
bedeli 150 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Posta ve telgraf iicreti 3 530 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Kadastro ve tapu tahrir heyetleri 
masrafi 48 438 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Istinsah, miinakalae, kroki yap-
mak ve kayitlerle dosyalari ayir-
mak igin istihdam olunacak mu
vakkat memurlar iicreti 9 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Iskandan miidevver muamelatm 
tapu kayitlerini Qikarmak igin 
istihdam edilecek muvakkat me
murlar harcirahi ile iicret ve sair 
masralan 15 000 
Tapu ve kadastro tatbikat kur-
su 21 580 

BtiTQE En. R. VEKILI MtJKERREM tJN-
SAL (Isparta) — Bu faslm ikinci maddesi (mek-
tebe celbedilecek memurlar yevmiyesi) olacak
tir. 

BALKAN — Bu tashihle fasil kabul edil
mistir. 

F. Lira 
263 788 numarali kanunun tatbiki 

masrafi 16 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

264 Gegen yil borglan 2 000 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

2M Eski yillar borclan 4 800 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

J) - Gi'onruk vc inhisarlar vckdlcti biit^esi 

BALKAN" — Heyeti umumiyesine dair soz 

F. 
247 

248 

249 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

261 

262 
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Lira 
4 800 

1 622 692 

6 900 

24 960 

18 840 

52 008 

3 580 

7 760 

2 900 

isteyen var mi? (Yok sesleri). Fasillara geqi\-
mesini kabul edenler... Etmeyenler... Fasillara 
gegilmistir. 
F. 

271 Vekil tahsisati 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 

272 Memurlar maagi 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

273 1683 numarali kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te-
kaiid ikramiyesi 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

274 Merkez mustahdemleri iicreti 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

275 Vilayetler mustahdemleri iicreti 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 

276 Muvakkat tazminat 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 

277 Merkez mefrusat ve demirbasi 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 

278 Merkez levazimi 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 

279 Merkez muteferrikasi 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 

280 Vekalet otomobili masrafi 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 

281 Vilayetler mefru§at ve demir-
ba§i 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 

282 Vilayetler levazimi 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

283 Vilayetler muteferrikasi 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

284 Miitenevvi masraflar 
BASKAN —- Kabul edilmi§tir. 

285 Daimi memuriyet harcirahi 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

286 Muvakkat memuriyet harcirahi 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 

287 Miifeti§ler harcirahi 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

288 Yuksek tahsilini bitirmis, ve bir 
ecnebi diline sahib olan ve giim-
riik muamelelerini bilenlerden 
yabanci memleket giimriiklerine 
staj icjn gonderileceklerin harci
rahi 4 550 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

289 Resmi telefon tesis ve mukaleme 
masrafi 2 110 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 

290 tJcretli muhabere ve miikaleme 
bedeli 2 880 
BASKAN — Kabul edilmigtir. 

291 Posta ve telgraf iicreti 21 126 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 

292 Mukannen masraflar 4 080 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 

6 880 

19 660 

33 100 

11 960 

68 630 

27 200 

16 000 

43 500 

F. 
293 

294 

295 

296 

297 

298 

299 

300 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

311 

312 

313 

314 

Giimruk ambarlannda zayi olan 
e§ya tazminati 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Miitenevvi masraflar 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Muharrerati umumiye ve sair 
matbualarm tabi, teclid, kagid 
ve sair levazimi masrafi 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Tarife repertuvan ve izahname-
si masraflari 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Tarti aletleri mubayaa ve tamir 
masraflan 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Tamir masrafi 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Giimriik kurslan masrafi 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
788 numarali kanunun tatbiki 
masrafi 
BASKAN — Kabul edilmigtir. 
Gegen yil borglan 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Eski yillar borglan 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Maas 1 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
1683 numarali kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te-
kattd ikramiyesi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Miistahdemler iicreti 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
1107 numarali kanun mucibince 
erbaslara verilecek aile zammi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
648 numarali kanunun 2 ve 4 
ncti maddeleri mucibince erbas
lara verilecek maas zammi ve 
nakdi miikfat karsiligi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
1918 numarali kanunun 70 nci 
maddesi mucibince verilecek ih-
tisas iicreti 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Muvakkat tazminat 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Mefru$at ve demirba? 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Kirtasiye 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Miiteferrika 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Miitenevvi masraflar 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 
Daimi memuriyet harcirahi 
BAgKAN — Kabul edilmistir, 

Lira 

300 

13 550 

4 630 

10 000 

9 600 

10 000 

17 083 

9 704 

7 100 

17 000 

615 227 

1 000 

299 434 

600 

300 

19 440 

4 608 

3 840 

4 236 

6 390 

53 700 

30 000 
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F. 

315 

316 

317 

318 

319 

320 

321 

322 

323 

324 

325 

326 

327 

328 

329 

Lira 
Muvakkat memuriyet harcirahi 7 300 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Mufettisler harcirahi 4 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Resmi telefon tesis ve mukaleme 
masrafi 290 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
tfcretli muhabere ve mukaleme 
bedeli 2 640 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Kara ve deniz vasrtasile hizmet 
ve nakil vasrtalari masraflan 266 420 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Muayyenat ' 134 608 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Tamir ve tazmin masrafi 1 500 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Umumi masraflar 423 585 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
tstihbarat masrafi 72 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Nakliyat 21 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Terciime masrafi 960 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Tamir masrafi 7 325 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
788 numarali kanunun tatbiki 
masrafi ve siiel teskilatm. teghiz 
ve tekfin masrafi 2 600 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Gegen yd borglan 900 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Eski yillar borglan 12 174 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

/'.• - Ddhil-ii/r nl;nl<ii biitccsi. 

BASKAN — Soz isteyen var mi? Fasillara 
gecilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Fasillara gegilmesi kabul edilmistir. 

F. J Lira 
331 Vekil tahsisati 4 800 

BASKAN — Kabul edilmistir. 
332 Memurlar maasi 3 368 178 

BtfTgE E. REIS VEKlLi MtJKERREM t?N-
SAL ( Isparta ) — Bu memurlar maa§i fasli 
3 412 370 lira olacaktir. 

BASKAN — Eu suretle kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmistir. 

F. Lira 
333 1683 numarali kanunun 58 nei 

maddesi mucibince verilecek te-
kaiid ikramiyesi ve 1700 numa
rali kanunun 3 ncu maddesi mu
cibince verilecek ikramiye 18 000 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 

334 Merkez miistahdemleri iicreti 37 560 
BASKAN — Kabul edilmigtir. 

F. 

335 

33G 

337 

338 

339 

340 

341 

342 

343 

344 

345 

34( 

547 

348 

349 

350 

351 

352 

353 

554 

355 

Vilayetler miistahdemleri iicreti 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Muvakkat tazminat 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
1437 numarali kanun mucibince 
verilecek a vans 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Merkez mefrusat ve demirba§i 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Merkez levazimi 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Merkez muteferrikasi 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Vekalet otomobili masrafi 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Vilayetler mefru§at ve demir-
basi 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Vilayetler levazimi 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Vilayetler muteferrikasi 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Miitenevvi masraflar 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Daimi memuriyet harcirahi 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Muvakkat memuriyet harcirahi 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Mufettisler harcirahi 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
2850 numarali kanun mucibince 
kby ve mahallelerde yapilacak 
askeri yoklamalarda bulunacak 
niifus memurlari harcirahi 
Dahilde ve harigte olacak ida-
ri ve mahalli kongreler masrafi 
ve gonderilecek veya getirilecek 
memurlar harcirahi 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Resmi telefon tesis ve mukaleme 
masrafi 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

Ucretli muhabere ve mukaleme 
bedeli 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Posta ve telgraf iicreti 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Devir harcirahi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
2510 ve 2848 sayili kanunlar mu
cibince kiiltur, idare, emniyet ve 
dahilde ahar mahallere nakil 
masraflan ve bu hususlar ic,in 
istihdam edilecek muvakkat me-
mur iicretleri ile harcirahlan ve 
diger bilumum masraflar 
BALKAN — Kabul edilmigtir, 

Lira 
189 300 

38 876 

2 

108 

35 

5 

000 

000 

950 

000 

10 000 

10 

54 

6 

18 

70 

000 

000 

000 

100 

000 

20 000 

48 000 

15 000 

2 000 

6 460 

2 750 

258 716 

42 000 

40 000 
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F. 

356 

357 

358 

359 

360 

361 

362 

363 

364 

Lira 
Nufus masrafi 13 080 
BA§KAN — Kabul edilmi^tir. 
Mecmua masrafi 6 380 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 
Mustahdemler iicreti 86 760 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
tdare masraflari 9 300 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Harcirah 12 720 
BA§KAN — Kabul edilmi§tir. 
Otomobil ve nakil vasitalan mas
rafi 37 000 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 
788 numarali kanunun tatbiki 
masrafi 35 030 
BALKAN — Kabul edilmis,tir. 
Gegen yil borglan 18 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Eski yillar borglan 21 500 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

F - Matbuat umum miidiirliigii butrt.si. 

BALKAN — Matbuat umum miidiirlugu but-
cesine gegiyoruz: 

Heyeti umumiyesi hakkmda soz isteyen var 
mi? 

Fasillara gegilmesini kabul edenler... Etme. 
yenler... Kabul edilmistir. 
F. Lira 

371 Memurlar maasi 5 208 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

372 tfcret " 43 800 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

373 Muvakkat tazminat 1 080 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 

374 Mefru§at ve demirba§ 2 020 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

375 Kirtasiye ve matbu evrak 2 740 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

376 Miiteferrika ' 1 000 
BA§KAN — Kabul edilmi§tir. 

377 Posta ve telgraf iicreti 1 022 
BA§KAN — Kabul edilmi§tir. 

378 Miitenevvi masraflar 79 520 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

G - Emniyet isleri umum miidiirlugu biltgesi: 

BBA§KAN — Emniyet isleri umum miidiir-
lugti biitgesine gegiyoruz: 

Heyeti umumiyesi hakkmda soz isteyen 
var mi? 

BERQ TttRKER (Afyon Karahisar) — Sa-
ym arkadaslarim, Emniyet isleri umum miidiir-
liigunun biitgesi tetkik edilirken heyeti umumi-
yesine dair bir iki noktaya temas etmek isterim. 
Bunu yapmadan ewel benim itiyadim olarak 
mitf aJiazalanmi Qkumak suretile Heyeti Oelileniz 

huzuruna geliyorum. Benim belagat hususunda 
iktidarim yoktur. Yas,imm ilerlemis, olmasm-
dan dolayi hafizam kuwetli degildir. 

Dahili nizamnamemizin 88 nci maddesi di-
yor ki: 

« Tahriri bir nutkun kiirsii iizerinden okun-
masi veyahud katibe okutturulmasi caizdir. Fa-
kat okuma miiddeti yirmi dakikayi gegemez ». 

Diin bir muhterem geng arkadasimiz, nutuk-
larrmi okumak suretile irad etmekligimin, ho-
suna gitmedigini ima buyurdular. 

Ben bu noktayi bu giin halletmek istiyorum. 
Sayin arkadaslar, bundan boyle ve evvelce de 
yaptigim gibi, nutuklarimi ve maruzatimi Yiik-
sek Heyetinizin huzurunda okumak suretile ifa 
de ve arzetmeme musaade ediyor musunuz? 
(Hay hay sesleri), 

Miisaadenizi aldiktan sonra mevzua gegece-
gim: 

Saym arkadaslar; Ciimhuriyet Hukumetimn 
bize bahsettigi nimetlerden biri de, memleketi-
mizde asayisin temin edilmesidir. Bu i§te, muh
terem tg bakanmin himmet ve gayretleri muci-
bi siikran ve takdirdir. 

Emniyet makanizmasmda, polis efradmm va-
zifeskgok agir ve gok naziktir. Bunlar gece, 
giindiiz memleketin iginde halkm istirahatini, 
malmi, canmi muhafaza etmek hususunda onem-
li hizmetler gortiyorlar. Bu iste jandarma ef
radmm da yardrmi memnuniyetbahs bir surette 
ifa ediliyor. 

Ancak, emniyet isleri ile tavzif edilen bilhas-
sa az maasli memurlarm vaziyetinden bahset-
mek isterim. Bunlarm vazifelerini bihakkin 
ifa etmek igin, ailelerini gegindirmek gailesi ka-
bil oldugu kadar hafif olmalidrr. Kiiguk polis 
ve jandarma efradmm ellerine gegen para, cid-
den azdir ve bilhassa aile sahibi olanlar, gok 
miiskiilat gekiyorlar. Hatta borg edildigi de 
vardn*. 

Bunu istihsal ettigim malumata istinaden 
arzediyorum. 

Bu nokta uzerine, Saym lg bakanmm naza-
ri dikkatini celp eder ve baska fasillarda tasar-
ruf yapilarak az maasli memurlarm dar vaziye-
tini hafifletmek igin ne lazrmsa yapilmasmi muh
terem bakandan rica eylerim. 

Bu vesile ile soylemek isterim ki, bazi yer-
lerde polis karakollarmm tamire muhtag ve gay-
ri smhi bir halde bulunduklarmi saym bakana 
soylemekle beraber Dahiliye vekaleti mufetti^le-
ri vasitasile memleketimizdeki bilumum kara
kollarm teftis ettirilmesini ve karakollarm vazi-
yeti hakkmda malumat almmasmi muhterem 
bakandan istirham eylerim. 

BASKAN — Emniyet isleri umum miidiirlii
gii biitcesi hakkmda ba§ka soz isteyen var mi? 

Fasillara gegilmesini kabul edenler . . . Et-
meyenler . . . Fasillara gegilmesi kabul edilmis
tir. 
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F. Lira 

381 Memurlar maasi 3 594 380 
DAHILIYE VEKILi SttKRU KAYA (Mug-

la) — Memleketin her noktasmda §ukranla ar-
zederim ki, Cumhuriyet kanunlan tarn ve §amil 
olarak hukiimferma olmaktadir. Siiphesiz bu-
nu, evvel emirde Ciimhuriyetin biiyiik feyzine 
ve biiyiik faziletine ve yaptiginiz kanunlarm ih-

tiyaca mutabakatma ve halkimizm tabii olan me-
deniyet ruhuna medyunuz. Hig §iiphesiz bu meyan-
da jandarma ve polisin emniyet amili olarak huzu-
runuzda zikredilmesi ayrica memnuniyet bah§tir. 
Jandarmamizrn (recrutement) i maasla degil, 
hizmeti mukellefi askeriye erbabftidan secilir, 
alinir, o suretle hizmet goriirler. Iclerinde ge-
dikli olanlari da vardir. Gedikli olanlara verilen 
maa^lar kendilerini ya^atacak vaziyettedir. 

Polisin vaziyeti, eskiye nazaran cok daha iyi-
dir. Memleketteki inkisaf ve biitgedeki viisat, 
bunlarm da maaslarmm artmasma saik olacak-
tir ve ilk evvel dusimiilecek esaslardan biri de 
tabiidir ki polisin maa§mi, kendi hemhizmetle-
rile ve diger meslek erbabile bir seviyeye cikar-
mak olacaktrr. 

Karakollar vaziyetinden maksad, eger kara-
kollarm maddi vaziyeti ise bunlar her vakit tef-
tis edilmektedir ve iclerinde hakikaten islah ve 
tamire muhtac olanlari vardir ve bunlar sirasi 
geldikge yapilmaktadir. Manevi vaziyetleri ise; 
orada da memleketin her tarafinda oldugu gibi, 
Cumhuriyet kanunlan tamamile ve bihakkin 
tatbik edilmektedir. Bilvesile §unu arzetmek 
isterim ki, Cumhuriyet kanunlarinjn tamamii 
tatbiki ve bu memlekette vatanda§ hiirriyetinin 
muhafazasi ve bilhassa rejimin miidafaasi icin, 
Cumhuriyet polisi gece, gundiiz uyanik bulun-
maktadir (Bravo sesleri). 

BERQ TtJRKER (Afyon Karahisar) — Sa-
jin bakanm lutfen verdikleri izahattan dolayi 
te§ekkiir ederim. 

BJJTQE E. REIS VEKILl MttKERREM UN-
SAL (Isparta) — 381 nei fasil, 3 625 540 lira 
olacaktrr. 

BASKAN — Fasil bu sekilde kabul edilmis-
tir. 

F. Lira 
382 1683 numarali kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek te-
kaiid ikramiyesi 5 000 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

383 Merkez miistahdemleri iicreti 17 700 
BASKAN — Kabul edilmi§tir, 

384 Vilayetler miistahdemleri iicreti 56 648 
BtiTQE E. REIS VEKlLl MttKERREM tJN 

SAL (Isparta) — Bu da (60 488) olacaktrr. 
BASKAN — O suretle kabul edilmi§tir. 

F. Lira 
385 Muvakkat tazminat 135 000 

BALKAN — Kabul edilmistir, 

F. Lira 
2 950 386 Merkez mefru§at ve demirba§i 

BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
387 Krrtasiye 1 900 

BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
388 Merkez miiteferrikasi 4 600 

BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
389 Vilayetler mefru§at ve demir-

ba§i 6 000 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 

390 Vilayeler levazimi 34 500 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

391 Vilayetler miiteferrikasi 4 000 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

392 Vilayetler ikramiyesi 980 
BASKAN — Kabul edilmigtir. 

393 Miitenewi masraflar 46 400 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

394 Daimi memuriyet harcirahi 41 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

395 Muvakkat memuriyet harcirahi 1 000 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

396 Miifettisler harcirahi 6 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

397 Resmi telefon tesis ve mukaleme 
masrafi 3 685 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

398 Ucretli muhabere ve mukaleme 
bedeli 2 700 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

399 Posta ve telgraf iicreti 114 307 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

400 Levazrm 154 500 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

401 Miitenevvi masraflar 5 500 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

402 Nakil vasitalari masrafi 31 000 
RlFAT VARDAR (Zonguldak) — Bu 402 

nci faslm kadro cetvelinde motosiklet adedi 51 
olacak yerde, 41 gosterilmistir. 

BtJTgE ENCtJMENl M. M. SIRRI DAY 
(Trabzon) — Bazi tashihler daha vardir. Miisa-
ade buyurulursa (D) cetveli okundugu zaman 
hepsi birden tashih edilsin. 

BALKAN — 402 nci fasil kabul edilmistir. 
F. Lira 

403 Polis telefonlarmm tesis, tamir 
ve isletme masrafi 2 000 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

404 Polis karakollarmm tamir mas
rafi 3 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

405 Istihbarat masrafi 185 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

406 Polis mecmuasi tabi, mevaddi ip-
tidaiye ve miiteferrik masrafi 5 500 
BALKAN — Kabul edilmistir, 
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407 

408 

409 

410 

411 

412 

413 

414 

Lira 
1475 numarali kanun mucibince 
verilecek tazminat 2 400 
B A ^ A H — Kabul edilmi^tir. 
Beynelmilel miiessesata istirak 
masrafi 600 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
Polis mektepleri masrafi 33 400 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
1700 numarali kanunun 2 nci 
maddesi mucibince Avrupaya 
staj igin gonderilecek memur-
larm harcirahi ve tahsil masrafi 8 500 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Siivari polis hayvanlan mubayaa 
ve levazrmi ve takrm masrafi 18 500 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
788 numarali kanunun tatbiki 
masrafi 3 900 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Gegen yd borglan 3 800 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Eski yillar borglan 2 440 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

If - Jandarma G. kumutanligi biit^esi 

BALKAN — Jandarma kismma gegiyorum. 
Heyeti umumyesi hakkmda soz steyen var mi? 
Fasillara gegilmesini kabul edenler . . . Etmeyen-
ler . . . Kabul edilmistir. 

F. 
421 Maasati umumiye 2 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
422 1683 numarali kanunun 58 nci 

maddesi mucibMce verilecek te-
kaiid ikramiyesi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

423 Miistahdemler iicreti 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

424 Muvakkat tazminat 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

425 Merkez mefrusat ve demirbasi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

426 Kirtasiye 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

427 Merkez muteferrikasi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

428 Komutanlik otomobili masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

429 Vilayetler mefrusat ve demir
basi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

430 Vilayetler levazimi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

431 Vilayetler muteferrikasi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

432 Mutenevvi masraflar 
JBA§KAN — Kabul edilmistir. 

Lira 
700 000 

20 

38 

20 

2 

1 

3 

135 

10 

85 

000 

000 

000 

505 

800 

000 

600 

000 

000 

000 

000 

F. 
433 

434 

435 

436 

437 

438 

439 

440 

441 

442 

443 

444 

445 

446 

447 

448 

449 

450 

451 

452 

453 

454 

455 

Daimi memuriyet harcirahi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Muvakkat memuriyet harcirahi 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
Mufettisler harcirahi 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
Eesmi telefon tesis ve mukaleme 
masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
tJcretli muhabere ve mukaleme 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
Posta ve telgraf iicreti 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Tayilnat < 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Levazimi askeriye 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Levazim ve teghizati harbiye ve 
fenniye 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Nakliyat 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Sihhi ve baytari ilag ve leva
zimi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Tamirat masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Ikramiye ve tazminat 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Nakil vasitalari masrafi 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
Memleket dahil ve haricinde 
ucretli sihhi miiesseselerde tedavi 
ettirileceklerin masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Spor masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Subaylara verilecek hayvain ta-
vizi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Jandarma mektepleri masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Matbaa masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Satin alma komisyonlari, dikim 
evi, jandarma ambarlari ve mu-
ayene heyeti masraflan 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
G-egen yd borglan 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
Eski yillar borglan 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
1934 ydrna aid iaseden miitevel-
lit karsdiksiz borglar 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

Lira 
70 000 

50 000 

5 000 

1 100 

53 

140 

864 

100 

900 

047 

000 

180 

000 

300 000 

28 

40 

36 

12 

000 

000 

200 

200 

960 

188 

7 000 

55 

3 

000 

400 

10 300 

25 

11 

000 

500 

42 100 
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/ - Ilariciye vekaleti biltgesi. 

BALKAN — Hariciye vekaleti |)iitgesine ge-
giyoruz. Heyeti umumiyesi hakk^nda soz iste-
yen var mi? 

HARICIYE VEKALETI V. §U|KRt} SARA-
COGLU — Hariciye biitgesini yiijcsek huzuru-
nuza sunarken, harici siyasetimizijbir daha hu-
lasa etmek igin miisaade isterim. I 

Biz, sulhiin istikrarmi ve arsjiulusal emni-
yetin fill ve hakiki olmasmi iltizjam ediyoruz. 
Bu maksatla komsulanmizla, tefijik edilmeksi-
zin iyi miinasebetteyiz ve onlarla [meydanda ve 
ifade edilebilir bir ihtilafimiz yciktur. 

Arsmlusal havanin bulaniklig|indan endi§e 
ediyoruz. Son seneler bilhassa Avjrupa vaziyeti 
boyle karanlik oldu. Bu kararsis ve emniyet-
siz vaziyetin silah yan§i ile beraber olarak mil-
letler arasmda tekrar bir infilakaj varmasmdan 
korkulur. Yeni bir harb belasijim diinyaya 
gok felaketler getirecegi ve nig) bir meseleyi 
halletmiyecegi muhakkaktir. Bujgoru§ ve an-
layi§ iginde kendimizi miidafaa ^tmek vesaiti-
ni ihmal etmemek lazim oldugu l^anaatinde ol-
mamiz tabii bir §eydir. Bunun kajiar tabii olan 
diger bir §ey de mintakavi veyaj umumi, kol-
lektif emniyet ve tecavuz etmemjek ve tecavii-
ziin aleyhinde bulunmak, Tiirkiyenin siyaseti 
olmasidir. Kadim dostluklarmiLpda ve pakt 
miikellefiyetlerimizde yalniz ted&fui mana bu-
lunmasi ondandir. 

Uzun kan§ikliktan sonra eger> temenni et-
tigimiz gibi, yeni bir arsiulusal hjizur ve ahenk 
nizami kurmak miimkiin olursa kundan ve bu
na yardim etmekten Turkiye bahpiyarlik duya-
caktir. Biz zannediyoruzki, yeni bir emniyet 
nizami igin Akdeniz Devletleri ariasmda bir an-
la§ma, elzem sartlardan biridir. \ Boyle bir an-
la§manm yalniz biiyiik Devletler arasmda vu-
kuu kafi olacagmi zannetmek, gecirmekte ol-
dugumuz hadiselerden hig ders almamis ol-
mak, demektir. Her Devletin jkendini emni-
yette hissetmesi, arsiulusal huzijir igin sarttir. 

Cemiyeti Akvamm kuvvetli | olmasmi yii-
rekten istiyoruz. Iginde bulundu&umuz dar va-
ziyetten Cemiyetin itibar ve fefuvveti artmis, 
kirgm ve eksik azasmi tamamlamis olarak gik-
masim dileriz. 

Biiyiik Meclisin malumudur }ri, en miihim 
meselemiz, bu gun arsiulusal majsa iistiindedir: 
Bogazlardan bahsediyorum. Mejfcud mukave-
lenin temellerini kaybettigini alajkadarlara izah 
ederek miizakereye davet etmistik. Muhatab 
Devletlerin hepsi miizakereyi kabul cevabmi 
verdiler. Teklifimiz biitiin djinyada, hatta 
umumi siyasette birbirinden ayjri zannolunan 
kutuplarda bile, iyi karsilanmifstir. Esas ola
rak kendimizi saglam haklar^i dayadigimiz 
anla§ilmi§ ve usul olarak be§er|yet normal ve 
dogru yoldan biiyiik bir emniyjet meselesinin 

halli misalini vermek liizumunu hissetmistir. 
Ciimhuriyet Hiikumeti bu giinlerde, hazira-

nin son haftasi igin Isvigrenin guzel bir kb§e-
sini miizakere yeri olarak teklif etmek niye-
tindedir. Mutad olan hususi ve nizami temas-
larimiz, boyle bir toplantmin umumi §eraite 
uygun olacagmi zannetmistir. Konferansta va. 
racagimiz neticeler hakkmda beyanat ve tah-
minatta bulunmak miimkiin olmadigmi kabul 
buyurursunuz. Ancak, meselenin esasi olan, 
Tiirkiyenin emniyeti davasmm hallolunacagma 
inanimiz katidir. Emniyet meselelerinin ihmal 
ve teahhur kabul etmeyen hususi karakteri 
iizerinde beyanat yapmak icin mebus arkadas-
larim beni miitemadiyen tazyik etmis.lerdir. 
Bu halde dahi, netice hakkmda yine bir tarih 
tesbit etmek iktidarmda degilim. Yalniz §u 
husista Biiyiik Meclisi temin ederim ki, Hiiku-
met, Bogazlarm tahkimi ve emniyeti keyfi-
yetinin filiyata gecmesini biran evvel tahak-
kuk ottirmek igin ciddi bir kaygi icinde calis-
makcadir. Meselenin Turkiye icin hayati ehem-
miyeci ve miizakere edecek Devletlerin hak ta-
nir ve Turkiyeye dost vaziyetleri, cabuk ne
tice icin timid verici telakki edilmek, miiba-
lagali addolunmasa gerektir. 

Muhterem arkadaslar, 
Hariciye biitcesi hakkmda yiiksek kararlan-

nizi dilerim. 
HUSNtJ KiTAPQI (Mugla) — Muhterem 

Saracoglunun sozlerini kemali dikkatle dinle-
dik, yalniz dikkatle degil kemali siikranla din-
ledik. Bu sbzlerin, milletin hakiki hissiyat ve 
temayulune tamamile mutabik oldugunu bu 
kiirsiiden sovlemegi kendime vazife bildim. 
Mutabik olan nokta sudur: 

Tiirkiin karekteri medenidir. Medeni oldugu 
icin sulhgudur. Tiirk yapicilik ve basancilik 
ister, bundan dolayidir ki sulhculuk dolayisile 
kollektif emniyet siyasetini umde ittihaz et-
mistir. Amma dedikleri gibi diinya siyaseti 
goriiliiyor ki yalniz bu emniyete, yalniz bu 
emele istinaden yiiriimedigi igin hazirlikh bu
lunmak lazmidir. Tiirk karekteri - diin biitge 
miinasebtile de arzetmistir - hakim olmak is
ter, vatanm her pargasma hirzi can ederce-
sine sanlmak ister, vatanmm emniyetini, sela-
metini temin etmek igin Hiikumetinin her tiirlii 
tedbir almasmi ve alacagi her tedbirde biitiin 
milletin kendi arkasmdan yiirumekte oldugu 
tebariiz ettirmek isterim. Hukumet, milletin in-
delhace her tiirlii fedakarliga hazir oldugunu 
bilir, bildigi igindir ki baslamis oldugu biitiin 
tesebbiislerde gosterdigi muvaffakiyeti hig 
siiphesiz bogazlar meselesinde de gbsterecektir. 
Binaenaleyh bu kiirsiiden sozlerinie nihayet ve-
rirken Hukumetin basladigi bu miihim ve ha
yati meselenin halline biran evvel muvaffak 
olmasmi temenni ederim. 
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BE&Q K. TURKER (Afyon Karahisar) — 

Saym arkadaslar, bugiin tekmil memleketi ala-
kadar eden en hayati mesele, bu bogazlar me-
selesidir. Qiinkii bizim emniyetimise, memleke-
tin emniyetine miiteallik bir meseledir. Ka-
pimiz nasilsa acik kalmis, bunu kapamak isti-
yoruz. 

Muhterem hariciye vekili vekilinin soyle-
dikleri emniyetbahs sozleri dinledim. Benim bir 
tecriibem vardir. Boyle Cemiyeti akvam gibi 
komisyonlar bugiin toplanir, bir piiriiz bulur-
lar, Montrodan Cenevreye, orada da bir piiriiz 
bulurlar, Lokarnoya, Lokarnoda da yine bir 
piiriiz gikanrlar, oradan da kalkarlar Romaya 
giderler. (Giiliismeler). Bu vaziyet karsismda 
kalinihrsa, cok rica ederim, o muhterem ecnebi 
murahhaslara, yahud Devlet adamlanna soy-
lesinler ki bu mesele, oyle bir memleketten 
oteki memlekete sevkedilecek bir mesele degil-
dir, Binaenaaleyh bunu bir an evvel bitir 
melerini, yoksa biz kendi istegimizi yapacagT-
mizi onlara anlatmalidir. (Bravo sesleri) (Al-
kislar), (Giiliismeler). 

BALKAN — Bu miinasebetle baska soz iste-
yen var mi? 

EMlN SAZAK (Eskisehir) — Hariciye ve-
yilimiz Cemiyeti Akvamin kuvvetlenmesinden 
ve bunu halisane temenni ettigimizden bahis 
buyurdular. Oyle bir Cemiyeti Akvam ki, kos-
koca bir imparatorlugu defnetti, Habe§istani... 
Cemiyeti Akvam, zecri tedbirler alacagim, bu
na gare bulacagim diye aldigi tedbirlerle belki 
de imparatorun sahsi miidafaa kuvvetini de kes-
ti. Bu te§ekkiil kar§ismda koskoca bir memleket 
yok olup gitti. Bu miiesseseden ne fayda bekle-
nir? Bendeniz Hiikumetimizin hayal temenni 
etmeyecegini bilirim. Zecri tedbirler fayda ver-
medi, diinyada gasiplik oluyor, zehirli gazlerle 
adam dldiiriiliiyor. Eger bunlara seyirci kala-
caksa yuh olsun o cemiyete (Giiliismeler). Me-
deniyet diyor, insaniyet diyor. Onlar vah^idir, 
medeniyete sokacagiz diyor; oraya gidiyorlar, 
onlan zehirliyorlar. Medeniyet bu mudur ve bu 
cemiyet bunlara seyirci mi kalacaktir? Boyle bir 
Cemiyeti Akvama insan intisab ettigine teessiif 
eder. Bendeniz acikga, boyle zuliimlerin karsi
sinda siikut eden bu cemiyetten intisabimizi 
kesmenin memleketin §erefi namina hayirli ola-
cagini iddia ediyor ve bu hususta da Hariciye 
vekilinin mutaleasini soruyorum. 

HARICIYE VEKALETI VEKILI SUKRU 
SARACO&LU (Izmir) — Eskisehirin muhterem 
mebusu Emin Sazak pekala bilir ki hie bir uzvi-
yet dogdugu giin miitekamil bir vaziyet iginde 
bulunmaz. 

SIRRI IgOZ (Yozgad) — Mazur goriin, ken-
disini birinci Mecliste zannediyor. 

HARICIYE VEKALETI VEKLLt StfKRU 
SARACOGLU (Devamla) — Her mahluk gibi Ce
miyeti Akvam da buhranlar gegirecek, krizler 

gegirecek, fakat her gegen dersten, her gegeii 
hadiseden ibret alacak, ve noksanlanni peyder-
pey ikmal ede ede temenni ettigimiz iyi ve ka-
dir mahluk belki vitcud bulacaktir. Bir mahlu-
kun her hangi bir uzviyetinin iyi i§lememesi 
veya tekamul derecesine varamamasi onu ye-
tistirenlerin, onu yetistirmekten ve buyiitmek-
ten vas gegmeleri demek degildir. Cemiyeti Ak
vam vardir. Gayesi beseriyetin huzur, siikun, 
refah ve sulh iginde calismasidir. Bu huzur, sii-
kiin, refah ve sulh icinde ya§amak ve yagatmak 
isteyen caksan bu mahluk kafi derecede teka
miil etmis bir uzviyette degilse kusur sadece 
seklincle degil, uzviyetlerinde ve biinyesini te§-
kil eden unsurlardadir. Temenni edilir ki her 
giin zayif yerleri bir az daha takviye bularak 
bizzat kendisini bekliyen tarihi vazifeyi ifa ede-
bilecek bir hale bir an evvel vasil olsun. Yalniz 
Biiyiik Meclisiniz pekala bilir ki biz heniiz da
ha tekamiil devresi geciren bir mahluka kati 
olarak rapti iimid etmis, ve biitiin akibetleri ora
dan bekieyen bir millet ve Hiikumet degiliz 
(Bravo sesleri, alkislar). Kendi tedbirimizi bir 
taraftan kendimiz aliyoruz, diger taraftan insa-
ni ve biiyiik bir makinanin teessiis edebilmesi 
iein elimizden geldigi kadar yardim ediyoruz. 
Burada soyledigim sbzler Biiyiik Meclisin o yar-
dimlarmdan birisi telakki edilmek lazim gelir 
(Bravo sesleri, alki§Iar). 

BASKAN — Bu bahis iizerinde ba§ka miita-
lea var mi? Hariciye vekaleti biiteesinin fasilla-
rina gecilroesini kabul edenler . . . Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

P. Lira 
461 Vekil tahsisati 4 800 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
462 Elcilik ve konsolosluklar memur-

l an maas ve temsil tahsisatile 
akge farki ve merkez memurlari 
maasi 1 591 000 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

463 1683 numarali kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te-
kaiid ikramiyesi 2 520 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

464 Merkez mustahdemleri iicreti 49 260 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

465 Elgilik ve konsolosluklar miis-
tahdemleri iicreti ve akqe farki 299 820 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

466 Muvakkat tazminat 29 980 
BA§KAN — Kabul edilmi§tir. 

467 Merkez mefrusat ve demirbasi 5 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

468 Merkez levazimi 11 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

469 Ecnebi memleketlere cekilecek 
telgraf ve gonderilecek mektup-
lar ve paketler masrafi 45 000 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
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470 Merkez miiteferrikasi ve nakli 
niikud 6 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

471 Vekalet otomobili masrafi 8 200 
BALKAN —- Kabul edilmistir. | 

472 Elcilik ve konsolosluklar majs-
rafi 501 000 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

473 Elcilikler i<jin mubayaa olunacak 
otomobil bedeli 17 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

474 Merkez melbusati 2 300 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

475 Daimi memuriyet harcirahi 60 000 
BALKAN — Kabul edilmistir, 

476 Muvakkat memuriyet ve kuriye 
harcirahi 45 000 
BALKAN — Kabul edilmistir, 

477 Resmi telefon tesis ve miikaleme 
masrafi 6 200 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

478 Posta ve telgraf iicreti 310 
BALKAN — Kabul edilmistir; 

479 Beynelmilel miiessesat ve Cemiyeti 
Akvama istirak hissesile daiini 
murahhaslik masarifi ve Ceijai-
yeti Akvama miizaheret cemiye-
tine yardim 134 000 
BASKAN — Kabul edilmistir, 

480 Miitenevvi masraflar 80 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

481 Ecnebi misafirler otomobili mas
rafi 6 700 
BASKAN — Kabul edilmistir^. 

482 Telifat ve nesriyat 12 500 
BASKAN — Kabul edilmistii 

483 Matbaa masrafi 950 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

484 Kongre, konferans, komisyonlar 
masrafi 110 200 
BALKAN — Kabul edilmistir;. 

485 Hakem mahkeme ve heyetletile 
uzlasma komisyonlan 2 000 
BALKAN — Kabul edilmistiif. 

486 Muhtelit hakem mahkemeleri fac-
ret ve masrafi 4 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

487 Tahdidi hudud komisyonu iicreti 
ve harcirahile idare ve kule mas-
raflari 500 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

488 Ajans tahsisati 150 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

489 788 numarali kanunun tatiiki 
masrafi 4 500 

BttTCE ENCttMENI REtS ^EKlLt MU-
KERREM UNSAL (Isparta) — Bu faslm ye-
kunu yine 4 500 kalmak uzere 1 nci maddesi 

3 500, ikinci maddesi 1 000 lira olarak tashih 
edilecektir. 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
F. Lira 

490 Gecen yd borglan 3 000 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

491 Eski yillar borckri 3 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

492 Karsiliksiz bore, 50 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

J - Sihhat ve ictimai miiavenct vekahti biltccsi: 

BALKAN — Sihhat ve igtimai muavenet ve-
kaleti biitgesinin miizakeresine gegiyoruz: 

Sihhat ve ictimai muacETAOINSTAOtNAOt 
Dr. REFIK SAYDAM (Istanbul) — Dim arka-
dasrm Hiisnii Kitapgi bazi meselelere temas et-
tiler. Kisaca ona cevab arzedecegim. Buyur-
dular ki, bazi Hiikumet tababetleri miinhaldir. 
Evet hakikat boyledir. Mevcud 482 Hiikumet 
tababetinden elyevm, 99 u miinhal 383 tinde ta-
bip vardrr. Bunlarm miinhal bulunmasmin sebe-
bi Heyeti Celilenizce de malumdur. Ewelce de 
bu hususta maruzatta bulunmustum. Memleket-
te doktor adedinin noksan olmasmdan bu miin-
halati dolduramryoruz. Buna karsilik olmak 
uzere yaptigrmiz Tib talebe yurdu bize biiyiik 
yardrmlarda bulunmustur. Bunun da kafi gel-
meyecegini dusunerek ikinci bir mektebi tib- , 
biyenin Ankarada aqilmasi hakkmda bir kanun 
layihasi teklif edilmistir (Bravo sesleri). Elyevm 
Tib talebe yurdunda 711 talebe vardn*. Bu sene 
bunlardan 93 u mezun olacaktir. Bu sene biit-
ge meselesi dolayisile smrflarm adedi noksandi, 
gelecek sene 84 kisi cikacaktrr, O bir sene yani 
1937 de birden bire 120 ye atlayacaktrr. Bu su-
retle memleket ihtiyaci ic,in lazrmgelen doktoru 
Tib talebe yurdu temin etmis oluyor. 

Doktorlarm askerlik meselesinden bahis bu-
yurdular. Bu, bizim de nazari dikkatimizi celp 
etti. Hemen bir seneye yakin galisiyoruz. 
Basvekil mustesarmm riyaseti altmda <ja-
lisan miistesarlar komisyonu bu yiiksek tahsil 
goren talebenin askerlikleri meselesi iizerinde 
bazi esaslar ittihaz etti. Bunun ic,in Heveti ali-
yenize de bir kanun takdim edildi ve bir tane-
si de cikti. tsteniyor ki, bunlarm bir buguk se-

| nelik hizmetlerinde bazi esaslar bulunsun. Bu 
| gibi fenne mensup olanlarm askerlik zamanla-
! rini Universitede tahsil ederken ders seneleri 

arasmda gecirmek ve geriye kalan bir senelik 
; miiddetin alti ayrni krtada, alti aymi da askeri 

sihhi miiesseselerde gegirmeleri diisiinuliiyor. 
Miistesarlar komisyonunun mukarrerati Heyeti 
Celilenizce tasvip edilecek olursa bu mesele hal-

I ledilmis olacaktir. 
Son olarak gene Hiisnii Kitapcj arkadasrmm 

I 50k cocuklu ailelere yardim faslmm butgemizde 
i az oldugundan bahsettiler. Hakikaten azdir. 
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Bizim yaptigmiiz bir hesaba nazaran bu gun 
memlekette (30) binden fazla alti gocuklu aile 
vardir. Bu gok sevinilecek bir sey olmamakla 
beraber, bunlarm bir kismma hifzissihha kanu-
nu mucibince bir iftihar madalyasi veyahud 
muhtag olanlara para miikafati verilmek lazrm-
dir. Bunlardan yalniz 20 binini muhtag farze-
decek olursak 50 ser liradan bir milyon lira eder. 
ikincisi de bu gibi gok gocuklu memurlardan 
buhran, muvazene vergilerinin alinmamasmdan 
bahsettiler. Bu cidden gok giizel bir seydir. 
Biz de istirak ederiz. Fakat biitge iizerinde ne 
gibi tesirler icra edecegini Maliye vekili arka-
dasim daha iyi soylerler. 

SIRRI IQOZ (Yozgad) — Bunun §aresi, be-
karlardan vergi alarak evlilere vermektir (Gti-
liismeler). 

' FERRUH GttPGtTP (Kayseri) — Hakikaten 
40 dan asagisma gok miinasiptir. 

BALKAN — Baska soz isteyen yoktur. Fa-
sillara gegiyoruz. 

F. Lira 
501 Vekil tahsisati 4 800 

BASKAN — Kabul edilmistir. 
502 Memurlar maa§i 1 635 675 

BASKAN — Kabul edilmistir. 
503 1683 numarah kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek te-
kaiid ikramiyesi 3 000 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

504 Merkez miistahdemleri iicreti 256 070 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

505 Vilayetler miistahdemleri iicreti 423 842 
BASKAN —• Kabul edilmistir. 

500 Muvakkat tazminat 33 468 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

507 1437 numaraii kanunun tatbiki 
masrafi 7 200 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

508 Merkez mefrusat ve demirbasi 1 440 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

509 Merkez levazimi 5 760 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

510 Merkez miiteferrikasi 1 250 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

511 Vekalet otomobili masrafi 8 340 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

512 Vilayetler mefrusat ve demir
basi 10 600 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

513 Vilayetler levazimi 16 720 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

514 Vilayetler miiteferrikasi 2 500 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

515 Miitenevvi masraflar 22 800 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

516 Daimi memuriyet harcirahi 20 000 
BASKAN — Kabul edilmigtir. 

F. Lira 
517 Muvakkat memuriyet harcirahi 20 000 

BASKAN — Kabul edilmistir. 
518 Mufettis>r harcirahi 16 000 

BASKAN — Kabul edilmistir. 
519 Ecnebi memleketlere gonderile-

ceklerin harcirahlan 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

520 Resmi telefon tesis ve miikaleme 
masrafi 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

521 Ucretli muhabere ve miikaleme 
bedeli 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

522 Posta ve telgraf iicreti 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

523 Sari ve salgin hastaliklarla mii-
cadele masrafi 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

524 Trahom miicaclele masrafi 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

525 Zuhrevi hastaliklarla miicadele 
masrafi 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

526 Ciizam miicadele masrafi 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

527 Verem miicadele masrafi 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

528 Sitma miicadele masrafi 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

529 Miitenevvi masraflar 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

530 Seyyar kiiciik sihhat memurlan-
na 1754 numaraii kanun muci
bince verilecek vem bedeli 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

531 Nakil vasitalan masrafi 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

532 istimlak masrafi 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

533 Meremet masrafi 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

534 Staj igin ecnebi memleketlere 
gonderilecek doktor ve eczacila-
rm harcirahlan, tahsil ve teda-
vi masraflari 8 000 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

535 ictimai yardim 15 000 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

536 TJmumi sihhat isleri miiesseseleri 
masrafi " 22 000 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

537 igtimai muavenet isleri miiesse
seleri masrafi 1 096 322 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

538 Dogum ve gocuk bakim evleri 153 644 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

539 788 numaraii kanunun tatbiki 
masrafi 4 610 
BA§KAN — Kabul edilmistir, 
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540 Gegen yii borglan 1 920 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

541 Eski yillar barglan 3 871 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

542 Memurlar maasi 89 796 
BALKAN — Kabul edilmistir.j 

543 Muvakkat tazminat 5 244 
BA§KAN ~ Kabul edilmistir. 

K - Adliye veltaleti butqesi 

BA§KAN — Adliye vekaleti biitgesine ge§i-
yoruz. 

Heyeti umumiyesi hakkmda soz isteyen vac 
mi? 

ADLIYE V. §ttKRtt SARACO0LU (Izmir) 
— Arkada§larim; 

Son giinlerini ya§amakta oldiigumuz blit
he yili, hakimler kanunu tatbika ba§landigi 
ilk devreye rastlami§ ve bu itibarla Adliye 
i(jin ayri bir hususiyet arzeylenii§t^r. Teskila-
tm i§leyi§ tarzini tayin ve ayni zaijnanda muh-
telif kanunlarm verim ve neticel0rini tesbit 
maksadile kurmu§ oldugumuz merkez btirosu, 
bize bu kanunun da adalet cihazi; iizerindeki 
tesirlerini yakindan takib imkanr^ii vermistir. 
Bu bakrmdan her hakimin ehliyet derecesi, 
temyiz olunan hukiimlerinin nakiz ve tasdiki 
nisbeti, gali§kanligi, her ay ve her sene §ikar-
digi is miktarma gore ayri ayri fi§lerde tes
bit edilmis, bundan ba§ka her mahkemeye ge-
len ve gikan i§ adedile bunlarm nevi ve mahi-
yetlerini gosteren birer cetvel tertiblolunmu§tur. 

Te§kilatm verim kabiliyetini ojdugu kadar 
kanunlarm da sosyal biinyemize ijntibak dere-
cesini gostermege yarayan ve ibu itibarla 
adli islahata verilecek vechenin e£ esash un-
suru bulunan bu malumatm dogni ve tarn ola-
rak edinilmesine buyiik bir itina i sarfedilmis, 
her mahkemeye aid istatistik bir taraftan ad
liye miifettisleri, oteyandan Temyiz mahkeme-
sinde kurulan ayri bir biiro vasrtaslile daimi bir 
murakabe altmda bulundurulmu^ur. l§te bu 
gun arzedecegim rakamlar bu te§kilatm mahsu-
liidiir. 

Hakimler kanununun tig esasli |hedefinden: 
1 — l§lerin daha 50k ve dahaj gabuk cika-

rilmasi, 
2 — Hakim ve miiddeiumumilerin ehliyet, 

seviye ve derecelerinin yiikseltilmfcsi, 
3 — Adliye mensuplarmm secjiye bakmim-

dan devamli ve tesirli bir murakapeye tabi tu-
tulmasi; 

Hususlarmda bir senelik tatbikat devresin-
de elde ettigimiz neticeler §unlardir: 

1 — 935 senesinde Ciimhuriyjet mahkeme-
lerine arzedilen 357,205 ceza | davasmdan 
264,771 adedi intac edilerek 036 senesine 
92,434 i§ devredilmi§tir. 

Ceza mahkemelerinin 934 senesinde intac, 
eyledigi i§ yekunu 222,000 olduguna gore ha
kimler kanununun ilk tatbik yilmda bir bn-
ceki yila nazaran (264,000 - 222,000) 42,000 
fazla i§ gikanlmi§ oldugu tezahiir eder. Bu su-
retle 935 senesinde cikan ceza davalan, 934 
senesinde gikan i§e nazaran yuzde 10/98 nisbe-
tinde bir fazlalik gostermektedir. 

Hukuk i§lerine gelince, 935 senesinde Ciim-
huriyet mahkemelerine 475,437 dava arzedilmi§; 
bunlardan 281,172 adedi intac, edilerek 86,765 
adedi miiracaata kalmig, 936 senesine 107,500 
i§ devredilmistir. 934 senesinden 935 senesine 
243,000 is devredilmi§ olduguna gore hakim
ler kanununun ilk tatbik yilmda devir mikta-
rmm bir onceki seneye nazaran 100,000 den 
fazla azalmi§ oldugu goriilur. 

(243,000 — 107,500 135,400). 
Miiracaata kalan davalar intac. edilmemi§ 

isler meyaninda sayilmasi tabii oldugundan, 
935 senesinde cikan i§ adedi, 934 senesine 
nazaran yiizde 19 nisbetinde bir fazlalik ar-
zeder. 935 senesinde gikan fazla i§in cezada-
ki nisbeti; yiizde 10/98 oldugu halde hukuk-
ta yiizde 19 a varmasi bu sahadaki tedbirlerin 
daha faydali oldugunu gosterir. Bu sebebe bina-
endir ki, ceza islerinin bir kismmda seri ve 
basit bir muhakeme usuliiniin tesisi liizumu 
hissedilmi§ ve bu maksatla hazirlanan kanun 
projesi diger tadil tekliflerile birlikte Yiiksek 
Meclise sunulmustur. 

Adliye enciimenindeki tetkiklerle daha ol-
gun bir hale gelen bu tekliflerin tasvibinize 
iktirani halinde ceza davalarmda da siirat ve 
sadelige dogru esash bir adim atmi§ olacagi-
mizi umuyorum. 

Qali§ma ve siirat bakrmmdan cezada yiizde 
10/98, hukukta yiizde 19 raddesinde mugahe-
de olunan bu salah, bilgi ve ehliyet sahasm-
daki iimitlerimizi de bo§a gikarmamistir. 

Hakimlerin liyakat ve muvaffakiyet dere-
cesini tayin igin tatbik edilen kistas, bir ta-
raftan her sene intac. edilen i§ miktan, di
ger taraftan temyize intikal eden hukumlerin 
nakiz ve tasdik nisbetidir. Bu olgii, mahke-
melerin Temyiz mahkemesi tarafmdan mura. 
kabesi esasma ve kaza vazifesinin icaplarma 
en uygun olanidrr. Qiinkii mahkemeden sadir 
olan hiikiimlerin kanuna muvafik olup olma-
digmi tetkik, Temyiz mahkemesine aid oldu
guna gore, her hakimin vazifesindeki muvaf
fakiyet derecesinin ilk once temyiz olunan ka-
rarlarmm kabul veya reddolunanlarile olgul-
mesi tabiidir. Hakimler kanununun meriyet 
mevkiine girdigi ilk ayda -birinci kanun 1934-
biitiin hakimlerin vasati bozma nisbeti yiizde 
46, 28 iken bu nisbet 12 nci ay olan -ikinci 
te§rin 1935- yiizde 39, 70 e dii§mek suretile bir 
senelik tatbikat sonunda yiizde 7 raddesinde 
bir salah kaydetmi§tir. 
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Hakimlerin ehliyeti hususunda bir sene fa-

sila ile miisahede edilen bu ilerleme, alti ay-
lik devrelerde hemen hemen ayni nisbeti mu-
hafaza etmekte ve salahm tedrici ve fakat 
umumi oldugunu vazihan gostermektedir. 

Hakimler kanununun adli kadroya dahil 
olanlarm calisma ve bilgileri uzerinde icra ey
ledigi bu mlisbet tesirler, meslek inzibati ala-
nmda daha bariz neticeler vermistir. Esasen 
hakimler kanunu yiize yakin hakimi tasfiye 
ederek ise bas.lamis.ti. Gerek bu sebepten ve 
gerek hakimler kanununun tatbikr sebebinden 
hakimlere verilen cezalarda biiyiik bir azhk 
goriilmu§tiir. Bu azhk 934 senesine nazaran 
935 senesinde yiizde 68 nisbetindedir. Miika-
fat cephesinde de ayni salah vardir. Adliye 
vekaleti kadrosunu teskil eden 687 mahkemede 
1,304 hakim ve 437 miiddeiumumi ve muavini 
vazife gormektedir. Bunlardan, terfi icin la-
zim olan muddeti doldurmus, bulunan 1,369 
hakim ve miiddeiumuminin vaziveti, hakimler 
kanununun derpis eyledigi sartlar dahilinde 
ayri ayri tetkik edilerek 1,115 i terfia layik 
goriilmusjtur. Terfi edeceklerin, tetkika tabi 
tutulmus olanlara nisbeti 240/1364 — yiizde 
83 tiir. Terfia layik goriilen 750 hakimden 5 
adedi miimtaz ve 92 adedi tercih dereeesini 
kazanmislardir. Mii.rn.taz olarak terfia layik 
sifatmi ihraz eden Istanbul sulh hakimlerin den 
bir arkadasim kendisine tevdi oilman 4,900 
davadan 4,648 adedini intac eylemis ve temvi-
ze intikal eden hiikiimlermden yiizde 80,25 i 
tasdik olunmustur. 1,297 davayi intac etmis 
olan diS-er bir arkadasim eri^tigi nisbet yiizde 
91,38 dir. Istanbul aslive reislerinden ayni 
levhaya gecen bir hakiminiz de o vazifede bu-
lnndugu yedi ay zarfmda mahkemesine arze-
dilen 1,127 isten 916 adedini intac evlemistir. 
Senelik tutari bu suretle 1,750 ye bali* olan 
asliye isinden, 110 adedi temyiz olunarak bun. 
larm yiizde 80,46 sr tasdik olunmustur. Bu 
giinkii Tiirkive, vasatisi, sulh islerinde 800, 
asliye islerinde 400 olduguna gore miimtaz sini-
fa ayrilmis olan aslive ve sulh hakimleri avni 
vesaitle ve ayni sartlar altmda calisan refik-
lerine nisbeten dort misli is cikarmakta ve tem
yiz olunan hiikiimlerinden yiizde 80 den faz-
lasi tasdik edilmis bulunmaktadir. Bu rakam-
lar, koselerinde sessiz ve miitevazi calisan bu 
krvmetli arkadaslanmin aldiklari ffiizel neti
celer, hakimlerimizin calisma kabiliyetlerinin 
inkisaf hadlerini ^bstermek bakimmdan fay-
dali hirer niimunedir. 

2 — Tercihan terfia layik goriilen hakim
lerin irismis olduklari tasdik nisbeti en az 
% 70 sin fevkindedir. Bunlarm devamli bir 
gavretle gelecek levhanm miimtaz srnrfma ay-
rihnaffa namzet olduklarmi simdiden kabul 
edebilirz. Terfia layik goriilen diger 654 ha

kim vazifelerini kanunun tesbit eyledigi esas-
lar dairesinde yapmis olanlardir. Terfi miid-
detini doldurduklan halde kanunun tayin 
eyledigi tasdik nisbetini tutamamis ve ehliyet 
ve liyakat sartlarini tamamen cem edememis 
olduklarmdan dolayi ayirma meclislerince ter
fi defterine almmamis olanlara gelince, bu de-
faki tetkikte 240 kisiyi bulan bu gibilerin bu-
lunduklari derecede bir kerre daha ayni aki-
bete giriftar olmalari hakimlik sifatmi ebedi-
yen kaybetmelerine miincer olacaktrr. Cimkii 
ayni derecede iki ve ayni smifta iic, defa ter
fia layik goriilmeyenlerin vazifelerine nihayet 
verilmesi hakimler kanununun sarih hiikiimleri 
iktizasmdandir. Bu suretle devamli ve fasila-
siz istifa yolu ile her sene bir yd oncekinden 
daha iyi bir vaziyete girecek olan adli kad-
ronun yakm bir atide meslekin soysal rolii 
ile miitenasip ve #uzide bir heyet halinde mem-
leketin de hakli bir gurur duyacagi bir merha-
leye irisecegi kanaatindeyim. 

Ceza mahkemelerinin faaliyeti tecziye sis-
temmin tatbik seklile yakmdan alakadardir. 
Ciinkii ceza tertibindeki maksat ve gaye infaz 
sahasmda belirir. Bu itibarla ceza evlerinin 
bu sfiinku hali en esasli kaygularrmizdan birini 
teskil etmektedir. Eski devrede derin bir maz-
hariyetsizlik icinde kalain ceza miiesseselerinin 
bize intikal eden binalari en iptidai sihhiye-
den m.ahrum ve hemen hepsi bu giinkii pren-
sip ve telakkilere gore ceza infazma miisa-
it olmayan yerlerdir. Bunlardan bir coklarmm 
mevcudu istian kabiliyetlerinin kat kat iistim-
dedir. Bazilarmda her mahkuma isabet eden 
ver bir metre murabbami bile bulmamaktadrr. 
Hanisane binalarmm bu vaziyeti mahkum-
lardan kabili islah olanlarmm olmayanlarm-
dara tefrikini ve hatta bir krsim yerlerde co-
euk mabkumlarm bile biiyuklerden ayrilma-
smi imkansiz kilmistrr. Bu hanisanelerin ida-
resi Devlete her sene 900 000 liralik bir yiik 
ta.hm.il etmektedir. Bunun 600 000 liradan faz-
lasi bir ekmek tedarikinden bile aciz oldugu 
sabit olanlara verilmekte olan kuru ekmek 
bedelidir. Bundan baska diger mahkumlara 
aileleri tarafmdan elbise, yatak. yemek idn 
vandmakta olam yardimm, mahkum bas'iia 
20 kurus hesabile, senede 2,5 milyon lirava 
ba.li"' oldupimu dusiiniirsek ne miithis bir 
istihlak makinesile karsi karsrva bulundu-
fhxmnz anlasilrr. Bu vaziyette giines ve temiz < 

havadan. kafi gidadan mahrum bulunan ve 
hemen tamamen denilecek derecede uvusuk 
bir hayat gecirmekte olan bu insan kiitlesini 
islah ve terbiye ve bir daha ciiriim islemek-
ten sakmacak bir hale getirmege matuf emel-
lerin ne cetin ve devamli bir mesaiyi istil-
zam edecegi kendiliginden tezahiir eder. Ad
liye vekaleti, kisa bir zamanda tahakkuk et-
tirlmesiine imkan olmayan bu hedefe tedrici 
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fakat sistemli ve emm bir metotlal yuriimeyi I 
tercih eylemistir. Bu maksatla igtifaiai biinye-
mize en uygun buldugumuz progre$sif sistemi 
ornek ittihaz ettik. Progressif sistfemin esasi, 
miicriine gektirilen cezanm siddetini, onun 
ahlaki vaziyetinin iyile^mesi ve cfcmiyet igin 
tehnkeli olmak vasfmdan uzaklasijiasile mii-
tenasiben azaltmak ve bu suretlel keindisini 
ahlaki bir tasfiyeden gegirdikten jsonra cemi-
yete iade etmektir. 

Boyle bir teskilatm basanlmasi igin dii-
sundiigumuz te'dbirlerin bariz ve miisterek 
vasfi, memleketin hususiyet ve icaplarmi na-
zara alarak tanzim edilmis olmasidir. 

FilvaM ceza miiesseselerinin islah^na liizumlu 
olan genis, membalan, bizzat onu i$tihlak ede-
cekleri galistirmak suretile temin etniek, tuttu-
gumuz yolun en esasli hedefidir. Mjahkumlarm 
gali§tirrimasi bu gun, btitiin Devletlierin kanun 
ve nizamlarmda yer bulmus, ve cezanjm en esasli 
unsurlarmdan birini teskil eylemi^tir. Qalis-
ma, ruhi ve sihhi tesirleri ile miiessir bir islah 
vasitasi ve hapishane rejiminin istilzam ettigi 
disipline en gok uyan bir yasayis sistemidir. Bu 
itibarla galismanm gayemize hizmet eden ikti-
sadi faydalarmdan ba§ka, mahkumun disiplin 
altmda ya§amak kabiliyetini tenmiye eylemesi, 
ona, bildigi isfleri ilerletmesi, bilmidigini og-
renmesi ve bu suretle serbest hayaty avdetinde 
bir gok mu^kiilleri iktihama imkan ivermesi gi-
bi ahlaki ve igtimai faydalan da vardir. 

§u kadar ki, galismanm randiman verici ol-
masi muhitin hususiyetlerine gore tanzim edil
mis, bulunmasma baglidrr. Bizdeki mahkumlar-
dan ekserisinin koylii olmalan ve ayni zaman-
da biiyiik tesis masraflarma katlanmamak mec-
buriyeti i§e giftgilik ve halicilik ile |baslamakli-
gnniza miihim bir amil olmustur. Imrali adasma 
muntazam elbiseler giydirerek yollajligmiiz yet-
mi§ Wsilik ekip, barmacagi yerleri kendileri in-
sa etmisler, tarlalarmi kendi vasrt^larile ekip 
bigmeye, demir aletlerinden bazilarmi bizzat 
yapmaga baslamislardir. Bunlarm jmevsim so-
nunda alacakiari netice yalniz istihjak ettikleri 
mevaddi degil, tesis is,leri de dahil oldugu halde 
diger biitiin masraflarmi koruyacagmi iimid 
ediyoruz. Onun igin onumiizdeki dene iginde 
ekiplerin adedini bir kag misli go^altarak ge-
ni§ mikyasta ziraate baslayacagiz. 

Ispartada her isi mahkumlar tarafmdan ya-
pilan halilar yapilmaktadir. Burada yetismeye 
ba§layan 200 kisilik ekip bir miidd0t sonra kii-
gtik gruplar halinde diger hapishanjelere dagi-
tilmis olacaktir, istiab haddi 1500 kiii olan Edir-
ne hapishanesi bu aym ilk gunlerinqe agilmistir. 
Oraya sevkettigimiz mahkumlari ayjii metotlar 
dahilinde calistirmaya basladik. Bu galistirma-
ya ba§ladigmiiz mahkumlar yalniz idarenin ver-
digi yemekleri yiyor, yalniz idarenin verdigi | 
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I elbise ve ayak kaplarmi giyiyor. Bunlara siga-

ra ve ucu kumara varan her oyun memnudur. 
Yatmak, kalkmak, galismak, okumak saatleri 
tarn bir program altma almmi§tir. Onun igin 
daha s.imdiden kilolan artan, benizlerine kan ge-
len ve yarm iyi ve gali§kan bir aile babasi ola-
cak olan bu gurbuz gocuklar, icabmda, vatan 
hizmetine ruhlan tasfiye gdrmiis, birer vatandas, 
olarak katisacaklardir. 

Onumiizdeki biitge senesi iginde bir taraftan 
hapishanelerde hall imalatmi tevsi ve te§mil 
eder ve Edirne ve imrali mevcutlarmi be§er yii-
ze iblaga galis^irken, diger taraftan da Eski§e-
hirde zirai faaliyete gegmek, gocuk mahkumla
ri bir Devlet fabrikasmda toplamak, bir iki 
maden ocagi i§letmek garelerini arayacagiz. 

Kezalik bu sene mucrimlerin miitecanis ziim-
reler halinde tasnifine ve bu suretle progressif 
sistemin tatbiMne imkan verecek hapishane bi-
nalarmm muhtelif tip ve planlan §imdiden tes-
bit ve tanzim olunmu§tur. Yuksek tasvibinizle 
ihdas edilmis olan in$a pullarmdan elde eyledi-
gimiz hasilat artik ise baslayabilecek bir hadde 
varmistir. Bir senelik mesai neticesinde tan
zim ve ikmal edilmis olan ve elyevm vekalette 
bulunan teklif projeleri sunlardir: 

Avukatlik kanunu, noter kanunu, merkez te§-
kilat kanunu, beynelmilel hususi miinasebetler-
de tatbik edilecek kanun ve tebligat i§lerinm 
tanzimine dair kanun ve nizamname projeleri, 
bundan baska ceza muhakemeleri usulii ve, ce
za kanunlarmda gerekli olan tadiller ve me§hud 
suglarm usulii tahkik ve muhakemesine dair 
iig kanun projesi Yuksek Meclise sunulmus,tur. 
Adliye enciimeninizce tetkikleri hitam bulmu? 
olan bu kanunlar, biitge muzakeresinden sonra 
birer birer tasvibinize arzolunacaktir. 

Arkadaslar, 
Arzettigim izahat gosteriyor ki, bir memle

ketin adliye cihazi yekdigerine smisiki bag-
lanmis iig esasli safha dahilinde mutalea ve tet-
kik edilebilir. Bunlardan biri, kanun ve kanun
lar safhasidir. Digeri tahMkat ve hiikiim saf-
hasidn*. tjgiincusu de gerek cezade ve gerek 
hukukta icra ve infaz safhasidir. Bu safhalar 
dan her hangi birisinin fenaligi digerlerindeki 
iyilikleri temamen felce ugratir ve oldiirur. 
icra edilmeyen veya fena icra edilen bir ilamm 
iyi kanunlara dayanmasi ve iyi hakimler elin-
den gikmasi neye yarar? Onun igin Adliye ci-
hazmm her iig tekerleginin ayni intizam ve 
ayni ahenkle yurudiigiinii gbrmek igin vatan-
das sabrrsizlikla bekliyor. 

Qoktanberi muasir ve medeni bir vaziyete 
gegmis olan kanunlar safhasmda bniimuzde ya-
pilacak gok az isimiz olacaktir. Bu husustaki 
mesaimiz bir taraftan medeniyetin seyriihare-
ketini yakmdan takip etmek diger taraftan da 

I tatbikatm verdigi neticeleri gozonimde tutarak 
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kanunlarmuza yavas, yavas miUi damgamm 
vurmak olacaktir. 

Tahkikat ve hukiim safhasi bilhassa tatbik 
etmekte oldmgumuz hakimler kanunu ile bu 
is her sene, bir sene evvelkinden daha iyi bir 
vaziyete gegmekte ve daha giizide bir hakim
ler cemaati dogmakta oldugundan tuttugumuz 
yolda emniyetle yiiriiyebiliriz. 

Adliye cihazinm iiguncu safhasi olan icra 
safhasma gelince, bu safhada iyi bir vaziyette 
ve emniyetli bir yolda oldugumuzu sbylemek-
ten maalesef gok uzagiz. Bu safhanm ceza kis-
minda biraz evvel arzettigim gibi iyi bir yola 
girmek arfesinde oldugumuzu hissediyoru^:. 
Fakat hukuk kismmda heniiz tetkik sahasmi 
asamadik, Ker memlekette bir dert halinde go 
riinen hukuk icrasmi Adliyemizin diger cihazT 
ile ahenktar kilmak igin oniimiizdeki yil biitiin 
mesaimizi bu mesele iizerine teksif edecegiz. 

Arkadaslar, 
Biitge miinasebetile kusur ve meziyetlerimizi 

apagik soylemeye galistim. Sdzumii bitirirken 
surasmi haber vermeliyim ki, Adliye cihazinm 
muhtelif safhalarmi ahenk ve intizamla isletmek 
bizim igin bir gaye degildir. Biz bunu sadece 
odeyemedigimiz bir borg telakki ediyoruz. 

Adliyecilerin gayesi, Turk adliyesini, Turk 
ordusu gibi, memleketin gururu yapmaktrr. 
(Bravo sesleri, alkislar). 

> ESMA NAYMAN (Seyhan) — Arkadaslar; 
biitiin ileri giden memleketleri i§gal eden, bir 
mesele haline giren mahkumlar meselesi hakkin-
da sayin Adliye vekilinin verdigi izahati §iik-
ranla kar§ilanm. Yalniz temas etmek istedigim 
bir nokta var, o da memlekeimizin suglu gocuk-
lari meselesidir. Bizde bunun igin §imdiye ka-
dar maalesef big bir §ey yapilmami§tir, yapila-
cagini Adliye vekilimiz vadediyorlar. Qocugun 
bir memleketin atisi, istikbali oldugunu ve ce-
miyetteki ehemmiyetini hepiniz takdir edersiniz. 
Sue. igleyen bir gocuk ne dereceye kadar suclu 
ve bu sugundan ne kadar mesuldiir?... Qocugu 
bir qdk igtimaiyatgilar, ruhiyatgilar, doktorlar 
suglu olarak kabul etmiyorlar. Sebebi, muhitin-
de, tegekkiilatmdaki kusurunda anyorlar. Bu 
her iki sebeb, gerek muhitinin kbtulugu, gerek 
te§ekkulatinm noksanligidir. Bu, cezadan ziya-
de tedaviyi icab ettiren sebeplerdir. Sefalet, ko-
tii bir muhit, fena bir te§vik, her halde daha zi-
yade tedavi ister. Cemiyetin, suglu bir gocuga 
ceza vermesi degil, bilakis ona el uzatmak, onu 
kurtarmak igin gareler aramasi lazimdir, onu 
vatana daha faydali bir fert haline koymak ve 
iade etmek lazimdir. Qocuk, ne olsa, suglu de
gildir. Onu suclu yapan muhitidir, tekrar edi-
yorum, sefalettir. Bunlar, fena misallerden kur-
tanlmak suretile, kabili islahtir. Bizde suglu go-
cuklarm gordiikleri muamele, her halde bir 
miicrimden hemen hemen farksizdir. Kimsesiz, 
ag kalmig, mesela ug giin ag kalmi§, agligmi 

! bastmnak igin manavdan bir ceviz, firmdan bir 
j mek galan bir gocuga, bir ana katilinin, bir va-
! tan haininin eline vurulan kelepge gibi bir ke-
| lepge vuruluyor, ayni hapisaneye sevkediliyor 
j ve ayni yerde yatinliyor. Hapisanelerimizde 
| suglu gocuklanmiz igin yer yoktur. Sugu ne olur-
| sa olsun, agir hapse mahkum bir adamla ayni 
I yerde kaliyor. Hapisanelerde, bir az evvel dedi-
[ gim gibi, ayri yer yok gibidir. Bazi hapisane-
| lerde ayri kogu§lar vardir derler, fakat bunlar 

ekseri ismen ayridir. Qocuklar biiyiiklerle daima 
hali temastadirlar. Bu ayrilik, hig bir vakit 
maksadi temin etmiyor. Heniiz olmami§, tarn 
tesekkiil etmemi§ bu kiigiik dimaglarm bu kotii 
muhitte alabilecekleri tesiri, kolayca tasavvur 

! edebilirsiniz. Arkada§lar; ceza kanununun 54 
j ncii maddesi, gocuklarin igledikleri fiillerin ce-

zalanni birer birer saydiktan sonra «I§bu ceza-
j lar gocuklara mahsus yerlerde gektirilir» diyor. 
| Buraya nazari dikkatinizi celbederim. Ha-
! pisanelerde demiyor. Kanun, gocuklar igin ha-
| pisane kelimesini kullanmiyor, gocuklara mah

sus yerlerde gektirilir diyor ve onlar igin ayri 
yer tahsis ediyor. Saym Adliye vekilimizden ri-
cam §udur: Kanunun da emrettigi bu cemilenin 
tatbiki. Qocuklar igin hapisane degil, bilakis 
hapisanelerden gok uzak ayri yerler, onlara 
mahsus yerleri, muzir telkinlerden uzak, temiz 
muhitler. Yani bir kelime ile, suglu gocuklari 
islah edecek evler. Qocuk islah evleri. Islah evi 
derken eytamhane, hastane gibi butgeye yiik 
olacak bir miiessese kasdetmiyorum. §imdilik 
pek az bir masrafla pek ufak mikyasta miitevazi 
bir gati altmda i§e ba§lanabilir ve oyle ba§lan-
masmi teklif ediyorum. 

Emin olun ki bu, pek gok paraya muhtag 
degildir. Simdilik bir ba§langig olmak uzere gok 
nuiuslu bir iki §ehrimizde miitevazi bir gati, bu 
i§in ehli, gocuk psikolojisinden, sosyolojiden an-
lar bir miidur, iki hademe ve bir kag go-
cukla bu i§e pekala ba§lanabilir. Bu §ekilde bir 
baglangig yapilmi§ olur. ia§e tahsisatlari zaten 
mevcuttur, bir kag yatak ta Hilaliahmerden ve 
saireden temin edilir ve butgeye gok yiik olma-
dan bu i§te ilk adim atilmi§ olur ve gok fayda 
temin eder. 

Derhal i§e ba§lanmasina bir mani olmayan bu 
gocuk islahhanesinden ba§ka vekilimizden bir 
temennim daha var. 

0 da gocuk mahkemelerinin ihdasidir. Bu, 
ilerlemis her memlekette hemen hemen var gi
bidir. Bilhassa Amerika ve Belgikada gok ileri 
gitmi§ bir haldedir. Fakat her §eyden evvel 
ihtisas meselesi oldugundan bu, zamana tabidir. 
Hazirlik yapmak lazimdir. Burada galii-jacak 
hakimler behemehal gocuk pisikolojisinde ve sos-
yolojide ihtisas peyda etmis Mmseler olmalidir. 
Yalniz hakim, avukat, bu is, igin kafi degildir. 
Elamanlan kolaylikla bulabiliriz. Bu sahada 
gali§mak iizere yeti§en gosjkun Dariilfiinun geng-
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ligimiz vardnr. Memnuniyetle galreacak eleman-
lari kolaylikla bulabiliriz, zannediyorum. 

Ayni zamanda pek yakmda Adliye vekilimizi 
gocuk mahkemeleri ihdasmi talep eden bir layi-
ha ile buraya geldigini gormek istiyorum (Bra
vo sesleri, alki§lar). 

Ad. V. §ttKRtJ SARACOfcLU (Izmir) — 
Arkada^lar; ceza evlerimizin halini biraz ewel 
burada arzettigim vakit, gocuklarm daha iyi bir 
muameleye maruz kaldiklari hissini vermek iste-
medim. Itiraf ediyorum ki, Bayanla beraber 
itiraf ediyorum ki, gocuk mahkemeleri, iizerle-
rinde tevakkuf edilecek bir mevzudur. Yalniz 
bir iki biiyiik sjehre hasretmek degil, Tiirkiyenin 
muayyen yerlerinde gocuk mahkemeleri, soyle-
dikleri gibi ahlaklarnu tashih ve tasfiye edici 
miiesseseler yapip oralara yerle^tirmek laznn-
gelir. Bizim oniimiizdeki sene bu mevzu iizerin-
deki dii§uncemiz, biraz ewel arzettigim gibi bu 
gocuklari Devlet fabrikasmm birisinde galistrr-
maga ba^lamak olacaktir. Esasen bu fabrika-
larm hemen hepsinde muallimler, okutmanlar ve 
saireler de mevcud oldugundan ve Devlet me-
murlarile miihendislerinden miirekkep tahsil gor-
miis adamlar igerisinden bulunulacagmdan tah-
min ediyoruz ki, Bayanm kasdettigi mana kis-
men olsun temin edilmi§ olacaktir. 

Bayan arkadasmiiz gocuk mahkemeleri ihda-
smdan bahsettiler: Hakikaten medeni memleket-
lerde bu hususta atilmis kuwetli adimlar var. Bu 
adnnlan yakmdan taMp etmek isteyen vekaleti-
miz bir bayan hakimi Avrupaya gondermistir. Bu 
hakimin bize yazacagi raporlar iizerinde edine-
cegimiz intibalarm icabatmi gelecek seneye ye-
ti^tirmege gali§acagiz. Bilhassa bunun, bir ba
yan hakim tarafmdan tetkik edilmesini iltizam 
ettik. tJmid ederim M, Bayan arkadasnniz soz-
lerimi kafi bulurlar. 
-J- ESMA NAYMAN ( Seyhan) — Te§ekkiir 
ederim. 

rt EMlN DRAMAN (Yozgad) — Istanbul ad
liye binasi hakkmda malumat verir misiniz? 

Ad. V. gtlKRtl SARAOOGLU (Izmir) — 
Istanbul adliyesi elyevm postanenin iist katmi 
i§gal ederek sikmtili bir vaziyette galisip duru-
yor. Bu mevzu iizerinde lazimgelen tahsisati, 
Meclisi Aliniz vereli hayli zaman oldu. leap 
ederdi ki, binanm hie olmazsa temelleri basla-
mis bulunsun. Fakat Istanbul adliye binasi, her 
zaman yapilan binalardan olmadigi igin, bilhas
sa Nafia vekaleti miihendislerinin go'sterdigi kry-
metli alaka ile miihendisler arasmda agtigimiz 
miisabaka uzun siirdu ve bu miisabakada kaza-
nan projenin fiati biraz yiiksek oldugu igin ver-
diginiz tahsisati tecaviiz etmemek zaruretile o 
projeyi yapan miihendisle Nafia muhendisleri 
uzun miiddet proje iizerinde galismak mecburi-
yetinde kalmi^lardir. Meclisi Alinizin verdigi 
tahsisat, in^aat ve tefrisat dahil oldugu halde 
500 000 lira oldugu halde bu proje 800 000 lira-

yi tecaviiz ediyor. Bunun igin yapilan bir gok ug-
rasmalardan sonra bu proje iizerinde yapilan 
tetkikat, bir ay ewel hitam bulmustur. Yakm
da, belki de bu hafta iginde miinakasasi yapila-
caktir. 

BA§KAN — Adliye biitgesi hakkmda baska 
miitalea var mi? 

Fasillara gegilmesi kabul edilmistir. 
F. Lira 

551 Vekil tahsisati 4 800 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

552 Memurlar maasi 5 782 392 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

553 1683 numarali kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te-
kaiid ikramiyesi 28 800 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

554 Merkez miistahdemleri iicreti 161 880 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

555 Vilayetler miistahdemleri iicreti 854 766 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

556 Muvakkat tazminat 103 404 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

557 Merkez mefrusat ve demirba^i 32 050 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

558 Merkez levazimi 21 120 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

559 Merkez miiteferrikasi 2 400 
BA§KAN — Kabul edilmi§tir. 

560 Vekalet otomobili masrafi 3 500 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

561 Vilayetler mefrusat ve demirbasi 20 000 
BALKAN — Kabul edilmistir.' 

562 Vilayetler levazimi 107 000 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

563 Vilayetler miiteferrikasi 10 500 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

564 Miitenewi masraflar 96 040 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

565 Daimi memuriyet harcirahi 80 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

566 Muvakkat memuriyet harcirahi 60 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

567 Miifettisler harcirahi 56 640 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

568 Avrupa harcirahi 4 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

569 Resmi telef on tesis ve mukaleme 
masrafi 2 870 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

570 tJcretli muhabere ve mukaleme 
bedeli 1 440 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

571 Posta ve telgraf iicreti 61 432 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

572 Miitenewi masraflar 101 000 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

573 Nakil vasitalan 6 500 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
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574 Telif, terciime, cem ve tabi ka-

vanin masrafi ve hukuki eserler 
mubayaa bedeli 15 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

575 Adliye ceridesi ve temyiz karar-
lan tabi masraflan ve makaleler 
iicreti 10 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

576 Siivari mubasirlerine maktuan 
ayda 4 lira 45 kurus hesabile ve-
rilecek yem bedeli 40 584 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

577 Ihtisas mahkemeleri ' 36 860 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

578 Adli tib isleri miiessesesi masrafi 15 900 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

579 Hapishaneler masrafi ' 862 840 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

580 Ankara leyli hukuk fakiiltesi 
masrafi 55 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

581 788 numarali kanunun tatbiki 
masrafi 26 140 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

582 Gegen yd borglarc 25 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

583 Eski yillar borglan 5 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

584 Hapishaneler miitedavil serma-
yesi 104 022 
BALKAN" — Kabul edilmistir. 

BALKAN — Maarif biitgesine gecmezden 
ewel 15 dakika istirahat edelim. 

Kapanma saati : 16,20 

\>*SKi 

KATlPLER 

I K I N C I CELSE 
Acilma saati: 16,35 

BASKAN — Nuri Conker 

Na^id Ulug (Kiitahya), Sabiha Gokgiil (Balikesir) 

BASKAN — Celse acilmi§tir. 

L - Maarif vekalvti bilt^esi. 

BASKAN — Marif vekaleti biitcesinin mii-
zakeresine ba§lryoruz. Heyeti umumiyesi hak-
kinda soz isteyen var mi? 

BERQ TtJRKER ( Afyon Karahisar ) — 
Sayin arkada§lar, Ciimhuriyet Hiikumeti, bii-
yiik §efimizin yiiksek direktiflerile kultiire, il-
me 50k ehemmiyet vermis, ve memleketimizin 
gocuklari cok istifade etmektedir. 

Ancak, aldigim malumata nazaran, Anadolu-
da, bazi §ehirlerde mektebe girmek isteyen qo-
cuklarm adedi cok, fakat nisbeten mektepler 
ve muallimler az olduklarmdan gocuklarm bir 
gocgu tahsilsiz kaliyor. 

Acaba muhterem Kiiltiir bakani buna dair 
bir care du§unmii§ler midir? Bu vesile ile bir 
ba§ka meseleye de temas etmek iserim: 

Her sene, tJniversiteden, liselerden ve diger 
mekteplerden §ahadenameli bir §ok talebeler 
cikiyor. Bunlar yiiksek tahsil gbrmii§ oldukla
rmdan babalannin sanatlarmi bgrenmegi ne
ves ve arzu etmiyorlar. Tenezziil etmiyorlar. Me • 
sela kuyumculuk, marangozluk; kunduracilik; 
gilingirlik; saatcilik; berberlik; terzilik ve 
saire gibi sanatlara ehemmiyet vermiyorlar. 

Bu aslan gibi Turk genglerinin arzusu, ban-
kalara, §irketlere veyahut Hiikumet memuriyet-
lerine girmektir ve Anadolunun uzak §ehirlerine 
de gitmek istemiyorlar. Netice itibarile ne olu-
yor, bilir misiniz? 

Bankalardaki, §irkelerdeki, Hiikumetteki 
kadrolar dolmu§ oldugundan, zikrettigim se-
vimli gengler i^siz kaliyorlar ve vakit gecirmek 
igin kuvvetlerini ve zekalarmi ister istemez fut-
bolda filan sarfediyorlar. Bu oyunlar 50k sih-
hidir ve lazimdir. Fakat i§siz kalan bir sporcu, 
yahut i§ bulamadigmdan sokaklan olcmege mec-
bur olan bir mekteb mezunu yarin, obiir gun ai-
le sahibi olursa, vaziyeti ne olacaktir? Sanat-
karlik 50k namuslu ve faydali bir meslektir. 
Anadoluya gitmek ise 90k §erefli bir vazifedir. 

Mevzubahs ettigim genglerimizi ikaz edici 
yegane makam, Kiiltiir bakanligidrr. Qiinkii go-
cuk daha mektepte iken, mektepten di§aridaki 
diinya vaziyetine, sosyal vazifelere dair izahati, 
muallimler tarafindan talebelere anlatmak igin 
saym Kiiltiir bakanhgi lazim olan emri vermeli-
dir. Acaba, muhterem Kiiltiir bakanimizm buna 
dair miitalealari nedir? 

1STAMAT OZDAMAR (Eski§ehir) — Muh
terem arkada§lar, benim gahsan sarsilmaz bir 
kanaatim vardir ki ve hepiniz takdir edersiniz 
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ki her hangi bir Devletin bayragi ajltmda ya§a-
yan ve o Devletin §erefli tabiiyetini ta§iyan her 
vatandag, o topragm ruhundan dogan dilile ne 
kadar alakadar olursa o Devletin kiiltiiriine ne 
kadar alaka gosterirse, o Devletin topraklarma 
bagliligi daha esasli, daha cezri ve daha metin 
olur. Binaenaleyh dil ve kiiltiir, vatandasm ru-
hu ve kalbi uzerinde daima tesir yapar. Eski 
tarihe de §oyle bir atfi nazar edecek olursak, 
bu toprakta ya§amis olan muhtelif mezheplere 
salik unsurla, Tiirk kiiltiirii ve Turk dilile ter-
biye gordiigii bu vatanda daima ona kar§i bag-
liliklanni, karanlik giinlerde gbstermi§ler, sa-
dakatlerini ispat etmi§lerdir. Soz §imdi maarif 
cephesine intikal etti, fakat bendeniz kiilturii-
muziin umumi cephesi hakkinda soz soyleyecek 
degilim. 

Kemali siikranla goriiyorum ki Kiiltiir baka-
nnniz Tiirk kultiiriiniin inkisafi sadetinde 
lazim gelen biitun tedabiri ittihaz etmistir. 
Bu yiiksek kiirsuden kendilerine sukranlar 
arzetmeyi bir vatan borcu telakki ederim. 
Ancak kendilerinden yiiksek vatani bore 
bildigim bir seyi temelnni edecegim. Mezhep-
leri muhtelif olan mektepler vard^rr, bendeniz 
bunlari yakinen taMp ettim. Imtihanlarmda 
bulundum; maalesef surada arzetmek mecbu-
riyetindeyim tiirkge dersine bu topraktan alm-
masi lazim gelen ilhami izah edecek derecede 
ehemmiyet verilmemistir. tsterim ki, gonliim 
oyle arzu eder M, Muhterem Kiiltiir Bakanm-
dan sunu temeaini ederim ki, oraya gonderile-
cek olan muallimler en muktedir psikolog 
adamlar olmali ve o gocuga, bagh bulundu-
gu vatanm ruhunu izah ve infaz edecek ikti-
tarr haiz bulunmalidn*. Muallim orada gocu-
gun bir takim harici ifsadatla bozulmus olan 
kalbini galmali, onu vatanm istpdigi seklde 
ve istikbalde bizim aradigimiz adami yetistir-
melidir. tste benim temennim budur. (Bravao 
sesleri, alkislar). 

TtJRKAN BASTUG (Antalya) — Bir sene 
eweline kadar icinde bululndugum ilk ve orta 
tedrisata aid olan ihtiyaclardan bahsedecegim. 
Hepimiz biliriz M, ilk mekteb hocasi cocua-u 
hem terbiye eder hem de okutur. Okutmasi 
$u sekilde olur: Devletin kendisine verdigi 
proQrami takib eder ve ilim diye neleri te
lakki ediyorsak onlan cocugun yasi ile ve 
sevivesile miitenasip olarak ilk mekteb cocu£u-
ha ogretmege calisir. Bundan baska ilk mekteb 
hocasmm terbiye vazifesi vardrr. Yani cocug-a 
dilini oeretir, cocug-u ahlakli, vicdanli yapmak 
i<jin muhtelif vasitalardan istifade eder. Son-
ra bir de cocugun bedii zevki ve terbiyesi icin 
calisir. Bunlarm miifredatmi huzurunuzda 
anlatmagi liizumsuz goriiyorum. Ayni zamanda 
pocugun inedelni bir insan gibi yasamasmi, 
giyinmesini ve konusmasmi temin eder. 

Acaba ilk mektepler bu vazifelerinde mu-

vaffak oluyorlar mi?. Bunu anlamak igin ilk 
mektepten gelen orta mekteb c,ocuklarma bak-
mak lazim gelir. 

Orta mektebe gegeln gocuklar igin, orta 
mekteb hocalarile samimi olarak gorusuldiigii 
takdirde, maalesef memnun goriinmiyorlar. Qiin-
ki ilk mektepten gocuk, kafi derecede hazrrlan-
mis olarak gelmiyor diyorlar. Bunun sebebi, 
hepiniz bilirsiniz ki ilk mekteb bes senedir. 

Birinci, ikinci ve UQiincii senelerde tedricen 
program yiikseliyor ve bu smiflarda dersler 
muntazam okunuyor. 4 ncii smifa gegince orada 
en zeki gocuklar bile sasiriyorlar. Qiinkii 4 ncii 
smif dersleri gok yiikliidiir. Bu smifm prog-
ramlan fevkalade yiiklii oldugundan gocuk der 
si anlryamiyor. Bu serait altmda yavas yavas 
vaziyete intibak ediyor, sonra bese geciyor. 
Beste de ayni sekilde yine anlamryor. Anladi-
gi kadar bu sekilde alacagmi alip imtihan edil-
dikten sonra besten de mezun oluyor. Besinci 
sinif talebesi ciddi olarak imtihan edilirse 
maalesef muvaffak olamazlar. Bunlar nisbetle 
gegmistir. Pragramm bu derece yiiklii olmasi 
sebebi de sudur: Evvelce alti sene olan ilk 
mektebler bes seneye indirilmistir. Bu indirilisin 
neticesi, agikta kalan dersler son iki seneye 
yedirilmistir. Fakat kafi derecede hazmedile-
cek sekilde yerlestirilmemistir. Sebeblerini an-
lamryorum. Ancak ilk mektebler de, bir iki ve 
iiciincii senelerde miitecanis ve tedrici surette 
yiikselen tahsil 4 ve bese gelindigi zaman bir-
denbire agirlastigi igin <?ocu£un bu son iki sene 
derslerini hazmetmesine ihtimal yoktur. 

Qocuk orta mektebe girdikten sonra bir 
saskrnlik devresi baslar. Hocalar miitemadiyen 
kendisinden sikayet eder. Cocuk vaziyete 
gugliikle ve yavas yavas intibak edebilir. 

Terbiye isine gelince; cocuklanmizi ide-
alimize uygun bir halde yetistirmis oludugumu-
zu iddia edemeyiz. Ciinkii hocalarm da bunun 
icin kafi hazrrhgi yoktur. Daha dgorusu boyie 
bir hazrrlik yapmak iizere ugrasmaga vakti bu 
lamaz. Ilk mektep hocasi giinde yirmi saat ug-
rastiktan sonra frrsat bulursa kagip basmi din-
lendirmek istemektedir. Bilhassa biiyiik se-
hirlerden uzak koy ve nahiyelerde, muhitin fa-
kirligi yiiziinden hocalar tamamile koyliilesmis-
tir. Tabii koylii icin bundan, fena bir sey kas-
detmedigimi anlarsmiz. Muallim bu dar mu
hitin tesiri altmda, terbiyesile, tahsilile mesgul 
olacagi talebeyi yiikseltemeyecek bir hale gel-
mistir. Memlekette olan yenilikleri takip et-
mez, kendisinde okutmak ve okumak zevki 
kalmamistir. Qunku yeni bir sey gormemekte-
dir. Koyde kendi seviyesinde ve daha yiik
sek adam bulunmadigmdan terakki yerine 
daima asagi gider, bu itibarla bu hoca-
nm gocuk terbiyesinde amil olamsi giic-
tiir. Bu sebeble hocalarm uyandirilmasi ve kby 
muhitine alisarak, umumi cereyanlardan habersis 
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kalmamasi igin mesela, senenin muayyen zaman-
larmda onlari biiyiik sehirlere getirmek, kursla-
ra tabi tutmak, yeni tedris ve terbiye sis-
temlerile mesgul etmek lazrmdrr. §iiphesiz 
ilk mektep hocasi pedagoji, psikoloji oku-
mustur. Fakat bununla beraber zamanm 
gidisine ayak uydurmakta geri kalmistir. 
Zannediyorum ki biiyiik bir mali fedakarligr 
da icab ettirmeyen bu tedbir sayesinde kismen 
arzumuza nail olmak miimkiindiir. 

Orta mekteplere gelince : Orta mekteb ta-
lebesi ilk mekteb talebesinden daha bahtiyar 
degildir. §u itibarladir ki programlar bir sil-
sile takib edilerek ayni sekilde tanzim edilme-
mi§tir. Bu nisbetsizligi gidermek igin bu se-
ne ug defa imtihan programi degi§tirilmi§tir. 
Son bir talimatname ile de bazi derslerden 
talebenin imtihana tabi olmayacagr bildiril-
mi§tir. Mesela, fizikte saret, mihanik, elek-
trik, ziya bahislerini okuduklan halde, mesela 
elektrikten imtihan edilerek ziyadan edilme-
yeceklerdir. Bu tedbirlerle, programlardaki 
hatalarm tamiri timid ediliyorsa bilmem ne de-
receye kadar dogrudur. 

Orta mekteplerde terbiye i§i: 
Orta mekteb terbiyesi, idare iglerile alaka-

dar olan miidiirle onun iki muavininin elinde-
dir. Miidiir kirtasiyeden ba§mi kaldiracak bir 
vaziyette degildir. Mesela Istanbul Kabata§ 
lisesinde ve Istanbul Kiz ve Erkek liselerinde-
ki talebe yekunu 1 200 ile 1 500 arasmdadir. 
Bu mekteplerin bir mudiirle iki muavini var-
dir. Mudurii haric tutarsak diger iki muavin 
ne kadar gayret etseler bu kadar kalabalik 
arasinda, butiin hiisnii niyetlerile gah§salar 
ancak inzibati temin ederler. Fakat askeri bir 
inzibat temin etmek, gocuklan yanyana dize. 
rek mum gibi dikmek ve yerinden kipirdat-
mamak, konu§turmamak, 50k modasi g-egmis, 
bir usuldiir. Qocuk bu suretle terbiye olunmaz. 
Hatta yenilik aleminde miifetti§ler bu suretle 
hareket eden hocalann aleyhinde rapor verif
ier. Bizim memleketimizde yapilan i§ler bun-
dan fazla degildir. Miidiir, tabiatile me§gul 
olamaz, i§ hocalara kalir. Fakat hocalar an
cak elli, altmis, dakikalik dersi takrir edebilir. 
Ba§ka bir §ey yapamaz. giinkii ba§ka yerlerde 
de dersi vardir ve programi sene nihayetinde 
bitirmek zaruretindedirler. Onun igin gocukla-
nmiz mua§eret kanunlarma vakif degildirler. 
Insanlik ve siyasi akide hakkmda bir §ey bil-
dikleri yoktur. Qiinkii gosterilmi§ degildir. Bu 
itibarla orta mekteplerde terbiye i§ine 50k 
ehemmiyet vermek lazimgelir. Bu da orta mek-
tepte hoca olanlan iyi hazirlamakla miimkiin
diir. Qiinkii bu muallimlerin hem vakti yok
tur, hem de pedagoji ve psikoloji bilmez-
ler. Orta mektepteki hocalar ya miilkiyeden 
mezundur veyahud tTniversitenin riyaziye ve 

fizik ve sair kisimlarmdan mezundurlar. Fa
kat hie birisi Yiiksek muallim mektebinden 
gikmadiklan igin pedagoji kismmdan gikan-
lar miistesna olmak iizere, pedagoji bilmiyor-
lar. 

Bunlar, uzerinde i§ledigi insanm tabiati, 
naturasi, mahiyeti hakkmda hiq bir fikre sa
hib olmadiklarmdan, en gayretlileri dahi, qo-
cuk idaresini bilmezler. Mutlaka hocanin 
psikoloji ve pedagoji bilmesi §arttir. Binaen-
aleyh Universitenin hangi gubesinden gikarsa 
Qiksm, muallim olmak igin onlari kurstan ge-
girmek lazimdir. Gegenlerde bilmiinasebe og-
rendim ki kanunda bunun yeri varmi§. Fa
kat bu madde bu gtine kadar asla tatbik edil-
memi§. Hig bir kimse pedagoji §ubesinden 
mezun olmadigi halde imtihandan gegirilmi-
yor ve keza bu hocalar toplanip ta, bir araya 
getirilip te yeni vazifelerini daha §uurlu bir 
§ekilde yapmalan igin tedbirler alinmryor. 
Bu itibarla hocalar bu hususta yaya kalmis, 
oluyorlar. 

Bir de hususi mektepler meselesi vardir. 
Memleketimizde, bilhassa gogu Istanbulda ol
mak iizere bir kag hususi mekteb vardir. Bu 
mekteplerin vaziyeti hakkmda soz soylemek 
igin §unu hatirlatmak isterim: 

Her sene birinci ve ikinci tahriri yoklama-
lardan sonra resmi mekteplerden hususi mek
teplere bir akin ba§lar. Bunun sebebi a§ikar-
drr. Qiinkii 0 mekteplerde gocuklar gayet ko-
lay smif gegerler. Bu suretle Turk gocugu la-
yik olmadan, gali§madan memleketin mukad-
deratma kansmak ve liselerden mezun olmak 
hakkmi aliyor. 

Antalya lisesinden 48 talebe bir sene hep 
birden mektebi terketmi§ ve istanbuldaki bu ne-
vi liselerden birine girmisjerdir. Zaten smif mev-
cudu 70, 80 i bulan bir mektebe bbyle 48 ki§i bir
den girerse bunlar ne dereceye kadar hazirla-
nirlar? Mekteb idaresi, bunlan imtihane yeti§-
tirmek iizere, kendilerinden daha fazla iicret 
alarak, kaydetmi§tir. Orada okuyan gocuklar 
§ahadetnamelerini alip giktilar. Bunu velilerine 
gelen telgraflardan ogrendim. Askerlikte ve da
ha bir gok yerlerde bunlara lise mezunu hakki 
verildi ve baremin muayyen derecesine tabi ol-
dular, acaba bunlar bu hakka layik mi idiler 
ve bu tervic edilecek bir hal midir? Ben §imdi-
den buna bir hiikiim veremiyorum. Ancak §unu 
temenni ediyorum ki, bu gibi mektepler siki bir 
tefti§e tabi tutulsun ve bu yolsuzluklara meydan 
verilmesin. Bir misal daha arzedeyim. Bu mek
teplerden bir tanesinin, siki bir tefti§ neticesin-
de usulsuz talebe kaydedildigi de maydana gik-
mi§tn\ Bazi mekteplerden buraya nakledenler 
kendileri ile smif arkada§i olanlardan bir sene 
yukan kaydedilmi§lerdir. Bu anla§ilmca imti
hana girmek haklarmi kaybetmiglerdir. Bunun
la beraber hala 0 mekteb vine ayak iistundedir. 
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Kusuru, gttnahi olan mekteplerinj bu nevi faa-
liyetlerine miisaade edilmemesi tatyii gok temen-
ni edilecek bir husustur. Bu nevi jnuamele yap-
mayan miiesseseler varsa bunlafm da korun-
masmi, iivey evlad nazari ile bakilmamasmi di-
lerim. 

Bir meseleye daha temas etmek istiyorum. 
Bizde kitab yazan insanlar kitapliarmi tabettir-
mek igin gok mii§kulata maruz kaliyorlar. Te-
menni ediyorum ki, bir (Ne§riyat biirosu) olsun, 
ve bu, kitab yazanlarm mercii orasi olsun, hi-
maye gbrsiin ve kitaplarmi bu sekilde kolayca 
bastirabilsinler. Muhalled eserlerm, kolayca ter-
ciime edildikten sonra nesrii tamimlerinin bu su-
retle mumkiin olacagmi zannediyorum (Alki§-
lar). 

MITAT AYDIN (Trabzon) — Bendeniz Ma-
arif idaresi hakkmda uzun soz soylemek istemi-
yorum. Kiiltiir bakani Maarifimizi islah etmis 
ve yolunda yiiriitmektedir. Yalniz benim i§aret 
etmek istedigim Ayasofya miizesi hakkmdadir. 
Bu miizedeki mozayiklarm zahijre ihraci igin 
Amerikadan M. Vitmor nammda jbir miitehassis 
zat gelmi§, miizedeki mozayiklari meydana gi-
karryormu§. Ben bir muhendis dlmak sifatile; 
meslekin ne demek oldugunu bilirim. Diinyanin 
obiir ucundan memleketimize kadar gelmis, bir 
zatin mesaisini sukranla kaydederim. Yalniz 
gazetelerdeki ifadede biraz tuhaflik gbrdiim. 
Guya Ayasofyadaki mozayiklarm iizeri Tiirkler 
tarafmdan gamurla kaplanmis ta bu zat gelmi§, 
bunlari cikariyormu§ gibi bir zijhniyet geliyor. 

Gazetelerin bu miitalearmi okudugum za-
man, Ayasofyaya kac defa girip jgiktigim halde, 
bir defa daha gittim, ba§tan nihayete kadar bak-
tim, hakikaten bbyle bir sey varl midir diye. tJc 
dort bin metroluk miizayik iginde 40 - 50 metro 
murabbai kadar bir yer sivanmii§tir, giceklerle 
kaplanmistrr. Esbabi mucibesi §udur: Acik ko-
nusalim arkadaslar. Biz Ayasofyayi aldigimiz 
zaman Latinler tarafmdan tahrib edilmi§, kapi-
si, penceresi asirilmis harab bir halde idi. Tiirk
ler gelmisjjler, yikilmak uzere bilunan bu eseri 
ayak iizerine koymuslardrr. Bif gun Ayasofya 
ayakta ise bu, Tiirk miihendisierinin yaptigi 
kuvvetli mesnetlerle ayakta durmaktadir (Bra
vo sesleri; alki§lar). Bunlar arasmda yine Tiirk
ler dinleri arasmda biiyiik fark oldugu halde, 
hiristiyanlikta resim kalsm ini, kalmasm mi, 
dendigi bir zamanda, Tiirkler gelmisler, kendi 
dinlerine muhalif oldugu halde, birer perde ile 
iktifa etmisler ve eserleri oldugu gibi muhafa-
za etmi§lerdir. Resimleri bozmaijai§lar, tahrib et-
memisler, bilakis daha biiyiik jkuvvetle muha-
faza etmi§lerdir. Bu vaziyet k^irsismda tuhaf 
tesadiiftiir. Sultan Mecid veyal Sultan Aziz za-
manmda Italyadan getirtilen Mjimar Fogelli mi, 
Fosati mi nedir, onun tarafmdan Ayasofyanm 
tamiri yapilirken, bunlarm iizetine bir siva §e-
kilerek ba§ka bir sekle konmu§tur. Bu bile 

Tiirk muhendis veya mimarlan tarafmdan ya-
pilmi§ degildir, ba§ka bir millete mensup bir mi-
mar tarafmdan yapilmi§tir. Bu vaziyet kar§ism-
da agik konu§alim arkada§lar, belki binlerce 
Tiirk kanma, milyonlarca Tiirk lirasma mal olan 
bir sanat eserini, Tiirk biitiin diinyaya kar§i bir 
hediye olarak miize haline koydu. Sunu da soy-
liyeyim ki; bu sivalarm kazmarak resimlerin 
gikanldigi yer 20 - 30 metre murabbai bir saha 
dahilindedir. Yapilan ve yapilacak milli eser-
ler iizerine bir bulut konmasma gbnliim razi ol-
muyor. Bunda en ziyade Miize idaresile gazete-
ler miiessirdir. Qok rica ederim, bunlar aleyhte 
propaganda yapmasmlar. Bununla bilhassa Kiil
tiir bakanmm alakadar olmasi lazimdir. 

tkinci bir mesele, miirekkeb meselesi? Bu ilk 
nazarda bir az aykiri gibi gbriiniir, affinzi rica 
ederim, ehemmiyetli oldugu igin arzedecegim. 
Muzelerimizde hakikaten gok krymetli eserleri-
miz vardir. Bunlardan birisi de son devrimize 
aittir. Biiyiik sefimizin milli miicadelede dii§-
man bas kumandanmdan alip ta Milli Miidaf a-
aya ve Milli Miidafaanm da Askeri miizeye he
diye ettigi bir kilinc var. Bunun iizerinde Biiyiik 
sefimizin imzasi ve miidafaanm miizeye hediye 
ettigine dair yazilar vardir. Miizeye gittiginiz 
zaman gbreceksiniz ki bu yazi gun gegtikge sol-
maktadir. Okunamayacak §ekle gelmi§tir. Ala
kadar oldum. Yalniz bu degil, Milli tarihlerimiz, 
tapu kuyudati, eski evrak ne varsa milli miirek-
keplerimizle yazilmadigi igin uguyor. Tamamile 
ucmasa bile byle anla§ilryor ki kagidi yiyip 
mahvediyor.. Ciimhuriyet Hiikumetimizin esasli 
islerinden biri olan tapu kuyudati krymetli, 
eserler bir kag zaman sonra ortada kalmaya-
cak demektir. Bu is,le hangi vekaletin alakadar 
oldugunu bilmiyorum. Fakat yazi isleri ile ala-
kasi olmasi itibarile Kiiltiir bakanligmdan rica 
edecegim. 5, 6 asir evvel yazilmis kitaplarim 
vardir. Hala yazilan duruyor. Halbuki 12 sene 
evvel yazilmi§ yazilar ucmaktadrr. Bu itibarla 
gok rica ediyorum, alakadar daire bu miirekkeb 
meselesile mesgul olsun. Esasli bir sey bulsun-
lar. Maruzatim bundan ibarettir (Alki§lar). 

RU^ENt BARKIN (Samsun) — Saym arka
daslar; ilk tahsil, orta tahsil, ve yiiksek tahsil 
igin bendeniz sbz soylemek niyetinde degilim. 
Qiinkii, bunlar srrasile gayet yiiksek ve gok kry
metli Basbakanrmizm irsat ve isaretile Halk 
partisi tarafmdan ele almmis, programi yapil-
mis ve Kiiltiir bakanligrmiz faaliyetle galismak-
ta bulunmus, bu isler yoluna girmistir. Yalniz 
bendenizin nazari dikkatimi celbeden bir nokta 
var. tJniversite tekamiil yolunu tutmus,, Dariil-
fiinunluktan gikmis, kuwetli profesbrlerle iyi 
laburatuarlarla galismaga baslamistrr. Kanun-
lar yiiksek tahsil ister. Millet her yerde bilgi-
ye susamis, alabildigine mektep arar. Bu yal
niz Istanbul ve Ankarada degil, memleketin en 
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uzak yerlerinde bile mevcud olup, gengler en 
yiiksek tahsile kadar tirmanmak istiyor. 

tJniversitenin kati mevcudunu bilmiyorum. 
Yalniz bildigim su kadardir: Sihhiye vekaleti, 
50k iyi bir te§ebbiisle, yedi tane talebe yurdu 
agmi§tir ve burada kendisine bagh olan yedi, se-
kiz yiiz meccani talebeyi barmdirarak dolayisile 
bu talebenin yemegini, yatagmi ve hususi haya-
tmi disiplin altma almistn*. §u halde tJniver-
sitenin yedi, sekiz yiiz talebesi hem tJniversite-
nin kuwetli profesorlerinin terbiyesi altmda ye-
tismekte hem de Sihhat vekaletinin pansiyonla-
rmda istirahatlerini temin etmektedirler. Bu-
ralarda aykiri istikametlerde, uygunsuz hayata 
temas edemiyorlar. Beri tarafta asagr yukari 
1 500 talebe kadar kaliyor ki, bunlarm kismi Is-
tanbulludur. Ailesi var, evi var, onlar ailelerinin 
nezareti altmda faydali istikamette yiiriiyorlar. 
Amma bu 1 500 gencin yarismdan fazlasi uzak 
vilayetlerden gelen genglerdir. Bu genglerin 
barmmasi igin, gne muhterem Basbakanrniizm 
yiiksek isaretlerile, Istanbul Halkevi bir talebe 
pansiyonu agmi^tir. Zannederim ki, orada 50 
kadar talebe barmmaktadir. Ayda 20 lira vere-
rek bunlar biitim ihtiyaglarmi orada temin et
mektedirler. Fakat biitn bunlara ragmen biiyiik 
bir yekun vardir ki, bunlar sark vilayetlerinden 
gelen genglerdir. 

Oyle bir geng farzediniz ki, en atesli bir dev-
rinde Istanbul gibi bir yere geliyor. Yiiksek bir 
mektebe giriyor, fakat yatacagini ve yiyece-
gini dtigimmeye mecbur kaliyor. Az gok pa-
rasi vardir, onu da sarfediyor. Amma nasil, 
nerede yatacak, hangi ailenin harimine gire-
cek, ne gibi hadisatla kar§ila§acak? Artik 
Heyeti aliyeniz tasavvur buyurabilir. Bendeni-
zin bu kiirsiiden istirham edecegim bir §ey 
vardir. Qok ehemmiyetli i§ler ba§armi§ olan 
Kiiltiir bakanimizdan bu meselenin halledil-
mesini rica ederim. Ne paraya, ne biitgeye 
tevakkuf eder bir i§tir. Iyi bir te§kilat, iyi 
bir kadro ile talebeden almacak her hangi bir 
ucretle bu gengleri gok muntazam, gok kuv-
vetli bir tefti§ altmda bir pansiyon hayatina 
sevketmek miimkiindiir. Bu suretle yiyecegini 
ve yatacagini temin etsin, hem onlara bir is-
tikamet versin, hem de tJniversite tahsilinden 
bunlara feyiz versin. Bunu istirham ederim ve 
yapilacagindan da eminim. 

ZlYA GEVHER ETILI (Qanakkale) — Ar-
kada§larim, ne ilmi ve ne teknik bir noktaya 
basacak degilim. Ben buraya iki gocuk baba-
si olarak geldim. Temas edecegim §ey, gocu-
gum iizerindeki mii§ahedelerimdir ve iyi kalbi-
ne vakif oldugum vekilime kar§idir. Ben, mek-
tepten ve hocadan bahsedersem sbyleyecegim 
§ey, onlarm sitayi§inden baska bir §ey degil-
dir. Qiinkii dairei intihabiyeme gittigim za. 
man, goziimii ilk i§iklandiran §ey, her hangi 
bir kdyde ilk mekteb hocasidir. Burada daha 

yiiksek dereceye vanldigi zaman gocu^umun 
her giin iizerindeki emegini ve tesirini gordii-
giim daha yiiksek hocalarm ruhundaki i§igi 
te§kil eder. Bunlara bu kadar kendiligimden 
baghyim. 

Yalniz, beni 25 yasjmda kolumdan malul 
eden dert bu giin mekteplerimizde mevcuttlr. 

fSIRRI ICOZ (Yozgad) — Falaka mi? 
ZIYA GEVHER ETlLI (Devamla) — Bu 

bahsettigim seyle ilk mekteb ve orta mek-
teplerin yukansma cikacak degilim. Biz, he-
pimiz notla okuduk. Kitab yiizii gormedik, 
hoca soyler, biz yazariz, hoca soyler biz ya-
zariz, aksama eve gider, temize cekeriz, er-
tesi giinii tekrar yazariz. Bu §ekilde not bizi 
bitirmi^tir. Is ba§ma yorgun bir halde gelmi-
§izdir. Qocuklarim gok caliskandir. Fakat 
her aksam onlarla beraber gali§tigim zaman 
yiiregimi kemiren noktayi goriiyorum. Bu da 
yine bizim basimizdan gegen not meselesidir. 
Kitab yoktur, cocuklar bu not yiiziinden bit-
mi§ bir hale gelmi§lerdir. Hoca gali§kandir, 
cocuklanna bir seyler vermek, ogretmek ister. 
Tabii kitab olmaymca not olarak verecek ve 
aksam cocuk bunu temize gekip hazirlayacak-
tir. Tabii ertcsi giinii yine not olarak, go
cuk calismak icin not yazmaktan vakit bula-
miyacaktir. Bu, caliskan gocugun halidir. 
Tembel gocuk, yaziyorum, yaziyorum diye va
kit gecirerek, hie birisini yapmayacaktir. Ilk 
mekteplerde dahi not vardir. Bunun kaldiril-
masmi ve kitaplann biran evvel gerek tale-
beye ve gerek hocaya ihbar edilerek kitab iize-
rinden gali^tirilmalarmi ve gocuga zaman ka-
zandinlmasmi rica ederim. 

Ikinci bir noktaya daha temas edecegim. 
Bu da, lisan meselesidir, en biiyiik derttir. 
tiniversitede lisan mecburidir. Lisanda muvaf-
fak olamayan cocuklar, tTniversiteye giremi-
yorlar. Lisan, orta mekteb ve liselerde hazir-
lanacaktir. Ayni zamanda kulaktan ogrenilir. 
Lisan iizerindeki usuliimiizii behemehal diizelt-
memiz lazimdir. Hig bir gocugun bu §erait 
altmda lisan dgrenmesine imkan yoktur. Hig 
birimizin de murebbijre ile gocugumuza lisan 
dgretmeye vaziyetlerimiz miisaid degildir. Hal-
buki biz her §eyi ogrenmek ve her §eyi anla-
mak igin yardimci bir lisana muhtag bulunu-
yoruz. Bu lisan meselesini, hatta orta mek-
tepten halletmek lazimdir. 

Benim gocugumim okudugu lisan dersi ni-
hayet haftada iki derstir. Bu da pazartesi 
giinii ilk ders, yine pazartesi giiJnii dordiincii 
ders. Boyle lisan bgrenilmez arkadaslar. Bunu 
yine Saym Bakanin nazari dikkatine arzede-
rim. Bizi bu miiskiilden yakmda kurtaraca-
gindan eminiz. Ugiinriisu idman isi 

Bu giin okudugunuz bir telgrafta tek ba^ma 
Amerikaya giden bir pehlivan Tiirk, biitiin 
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kudretini, hasmetini tek basma orada goster-
mek kuwetini haizdir. Gure§ir, behemahal 
muvaffak olur. Jjfimdiye kadar hig bir pehli-
vanm sirti yere gelmemi§tir. Annua miinevver 
zumreye dahil her hangi bir unsiirumuz yok-
tur ki her hangi bir spor sahasmdan magiubi-
yetle gikmamis olsuai. (Dogru sesljeri) Bu hal, 
bu gun memlekette barizdir. Entellektiiel 
ziimre, yani vucudunu Tiirkiyeyo hasretmis, 
olan bu kuvvet, biitun kudretini kaybetmek-
tedir. Bunun irfan sahasmda da bir tereddiyi 
intag edecegine hig siiphe etmemelidir. Bunu 
da Saym Bakanm halledeceginden j eminim. Bu 
gun memlekette idman yoktur. Icjman olsa da 
bir az giizel elbise ve bir kag hajjekete miin-
hasirdir. Qocuk mektebe saoabJeym geldigi 
zaman, spor sahasmda yarim saat kalmali ve 
evine giderken behemehal spor sahasmdan 
gantayi alip gitmelidir. Irfan sahasmda pehli-
vanlikta oidugu gihi gocuklarimizln snti an
cak bu suretle yere gelmeyecektif. Saym ar-
kada^imdain, Munterem Vekilden bir gocuk ba-
basmm dilekleri budur. 

HttSNti KtTAPOI (Mugla) -4 Memleketi-
mizin maarif e olan i^tiyaki ve d|Tenmege hii-
cumu, o kadar §iddetli ve kati olniusturki her 
iste ihtivaglan onceden sezerek onlara karsi ted-
bir almayi itiyat edinen ismet IjLonii Hiiku-
metini adeta baskma ugratmis,tiir denilebilir. 
Biz gocuklarimizi mektebe koymajt igin bir ka-
nuni hukiimdem istifade etmek istemistik. 
Mecburi okuma ve meccani okusma demistik. 
Halbuki bu silah tamamile millet tarafm-
dan bize kars,i tevcih edilmi^tir. Her tarafta, 
bizi okutun, diyen gocuklarm feryatlarile kar-
s,ilas,inz. Maarif vekaletinin bu ihtiyaglari 
kars.ilamak igin vesaitinin noksan oldugunu 
bilirm ve bu teskilati Ismet tnonii de iyi tak-
dir ettigi igindirki arkadaslarmijiz iginde en 
enerjik arkadasjlarmnzdan biri lolan Arikani 
bu i§e memur etmistir. Ben mjuhterem Ari-
kanm gbsterdigi ciddi mesaiyej karsi tesek-
kiir etmekle beraber bazi noktaljar vardir ki 
gayet basit ve binaenaleyh bbyle [biiyuk islerle 
ugra^an kimselerin nazari dikl^atlerini cel-
betmeyebilir. Fakat bu basit ioktalarm zi-
hinlerde aksi tesirati derin oldugiit igin onlara 
buradan temas ederek kabil oidugu kadar bun-
larm oniine gegmesini kendiljerinden rica 
edecegim. Birincisi; Maarifte istjikrar yoktur. 
Tedrisat usul ve programlan, mutemadiyen 
degis.mektedir. Iki iig sene zarfmda bes alti 
imtihain talimanamesi gikmistir. | Ders saatleri 
uzatilmis, kisaltdmis, mektepler J agdmasi ka-
rargir olmus, sonra agdan mekteplerin bile 
kapatdmasi dusuniilmu^tur. Hujasa, bu iste 
kararsizlik tarn manasile hujkiimfermadir. 
Maarif vekaleti, en giizide bi^ginlerden te
sekkiil etmis, olmasi dolayisile ^n isabetli ka-
rarlarm onlar tarafmdan almmasi icap ederdi. 

Qiinkii bu kararlarm inato ve iman iizerine 
istinad edebilecegi du^uniilurse orada nasd ka
rarsizlik hukiimfermadir, diye insan hayret 
iginde kalryor. Buna karsji icap ©den tedbirin 
almmasmi bilhassa temenni ederim. 

Biz bir kanum kabul etmi§tik. Maarif tesf-
kilatmdaki kesmeke§e nihayet vermek igin 
iig senede bir tesekkiil etmek iizere bir Ma
arif §urasi teskilni kabul etinistik. Bu giin ka-
nunun giktigmdan beri, iig sene olmasma bir 
ay vardir, bu §>ura hala tesekkiil etmemi^tir. 
Acaba bu §ura, tesekkiil etseydi bu ke§me-
kesler yine olur mu idi?. Bu ke§meke§e mehma-
emken nihayet verilmi? olmaz mi idi. . 

Sonra ikinci bir i§ vardir: Her sene, ders se-
nesi basmda muallim arkada^larmiiz kadro bek-
lerler. Sene baslari kisa yakmdir. Bunlar bas-
ka bir taraf a gbg edeceklerini nazari itibara ala-
rak kisliklarmi tedarik edemezler. Bunun igin 
nakledilecek muallimleri, seneyi dersiyeden bir 
ay evvel haberdar etmek lazimdir. Eger de-
gistirmelerinde zarauret varsa. Bu isi bir an ev-
vei halletmeleri igin kendilerinden gok rica ede-
rim. Nihayet idari bir istir. 

Vaktinde yapdmayan bir is de mekteb ki-
tablari meselesidir. Meslegim olmasi dolayisile 
senelerden beri bu isle mesgullum. Sene basm
da mekteb kitablan tayin edilmis degildir. Bun-
dan gok zararlanan memleketimizin uzak ko§e-
leri vardir. Bunun igin daha bir ay evvel kitab-
lar taayyiin etmeli ve gocuklar mektebe baslar 
baslamaz ellerinde kitab bulmalidirlar. Kbr-
pe dimaglar mektebe yeni basaldigi zaman elle-
rine kitablan verilmezse, beklenen netice ta-
biidir ki almamaz. Bu sene kiraat kitablan geg 
kalmistir. Bazi mektebler sene nihayetinde ala-
bilmislerdir. 

Kanun aymda igtimaiyat kitabmm yazdma-
sma karar verildigini isittim, hayret ettim. Son
ra ogrendim ki igtimaiyat kitabmm bir arka-
dasa yazdinlmasi karargir olmus, ve o 
arkadas yazamayacagini soyleyince diger 
bir arkadasa vermek zarureti hissedilmis. 
Amma bu, kanunda oluyor. Igtimaiyat Mtabi-
nm gikrp gikmadigmi bilmiyorum. Fakat vazi-
yet budur. Boyle vaziyetler tabii tedrise mani 
olur seylerdir. 

Mekteb kitaplarma temas etmisken suna i^a-
ret etmek isterim: Mademki tek kitab usulii 
elde tutulmustur. Alfabeler de miisabakaya 
tabi tutulmalidir. Bu hususlar bir komisyona 
verilmistir. Bir kitabi yazan, gok muktedir bir 
zat olabilir. Ancak gocugun istifade edebilecegi 
kitabi ancak o gocukla ugrasan mekteb hocalari 
yazar. Qok iyi kitab yazan elemanlarm bir ara-
ya getirilmesi igin bunlarm miisabaka ile kabul 
edilmesi lazimdir, kanaatindeyim. 

Sonra, mekteb kitaplan sati^ i§i var. Bu i? 
ug senedenberi bir esasa raptedilmek istenilmi?, 
fakat miispet netice vermemi^tir. Bir kerre 

243 



1 : 68 26-
mekteb kitaplari vaktii zamanmda mahalline ye-
tismemistir. Devlet matbaasmm bir gok Mtap-
lari var ki, biitun memleket bundan mahrum 
olmustur. Binaenaleyh bu hususta bir karar it-
tihaz edilmis midir? Bu karar, her halde ihtiya-
ca cevab verecek mahiyette olmakdir. 

Arkadaslarimm temas ettikleri bir nokta var. 
tJniversiteye biz bir gok fedakarliklar yaptik. 
Tarn manasile muasrr bir iiniversite viicude ge-
tirdik. Bu fedakarliklarm tarn manasile muka-
bilini almak, ancak talebe yetistiren mekteplerin 
iyi muallimler tarafmdan tedris edilmesile ka-
bildir. Halbuki biz bilhassa orta mekteplere 
muallim bulamadigimizdan iki sene ewel bir 
kanun kabul ettik. Bu muallimler bu isi ted-
vir edecekler mi? Qiinku biz bunlan ihtiyag 
karssnnda gbziimuzii kapayarak kabul etmistik. 
Boyle, Bayan Turkanm dedigi gibi, meslekten 
yetis mis pedagojiye, pisikolojiye vakif muallim
ler bulamazsak, gocuklarimiz iyi yetisemez. Ben 
zannederim ki, bu hususta, muhterem Arikan bi-
ze kati cevab veremeyeceklerdir. Qiinku bu 
elemanlan yetistirecek yerlerimiz yoktur. Bu 
kanun mevzubahs oldugu zaman demistim ki, 
bir ki merkezi yerde muallim mekteplerine bir 
iki smif ilave etmek suretile bu isi halletmek 
dogru olmaz mi? Bu gun de o maruzatimi tek-
rar edecegim. Gene dogru olmaz mi ki, boyle 
muallim mekteplerinden gikmis ve muallimligi 
filen yapmis, bu arkadaslar muvaffak olursa 
bunlari yuksek muallim mekteplerine alalim ve 
bize riyaziye, fizik muallimleri yetissin. Sonra 
gene bir arkadasm temas ettigi gibi memleketin 
her tarafmda bilgiye olan sevk, heyecan gok de-
rindir. Herkes yukari tahsili yapmak ister, fa-
kat tabii yapamayanlar da goktur. Yapamayan, 
orta tahsille iktifaya mecbur kalan gocuklan, 
hayata atilmalarma imkan verecek surette tes-
vik etmek imkani dusunulmus miidur? Qiinkii 
orta mekteb tahsili, hayat iqin lazimgelen as-
gri bilgiyi vermiyor. Yuksek tahsili takib ede-
meyen gocuklara, hayata atildigi takdirde ha-
yatmi gikaracak malumat vermek igin, bir smif 
daha ilavesi suretile hayatlarmi temin etmek 
ciheti dusunulmus miidiir? Bunlar hakkmda 
malumat verilmesini dilerim. 

AKA GtJNDttZ (Ankara) — Bu maarif isi, 
maarif meselesi dedigimiz zaman bu biraz hava-
ya benziyor. Herkes konusuyor, bu giin hava 
eyidir, bu giin fenadir, bu gun agacak veya ka-
payacak... Biraz da diplomasiz doktorluga ben-
zer. Onune gelen bir ilag tavsiye eder. Yani 
soyle denebilir: Tuhaftrr hali maarif bilen soy-
ler, bilmeyen soyler. 

Ben de ikinci kategoridenim. Benden evvelki 
arkada§larrm bilerek soylediler. Ben de bilme-
yenler arasmda soyleyecegim. 

Ben sbylemek hakkini bir kag yerden aliyo-
rum. Birisi, evlad babasi olmak. Ziya Etilinin 
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iki gocugu varmi§. Allah bagi§lasm. Benim de 
12, 13 kadar var. Birisi 6z, bendendir. Diger 11, 
12 si de idealizmin verdigi §eydir. Yani onlarm 
mekteb babalanyim. Ihtimal hastalik.. Bunun 
igin soyleyecegim. Bir de muharrir olmak sifa-
tile... Tetkikim var, gorii§um var, anlayigim var, 
dinleyi§im var. Bir de Saylav olmak sifatile. 
Onun igin bu haklarimi, miisaade edin de, isti-
mal edeyim, bilmemekle beraber (Devam edin 
sesleri). 

inkilabm oldugu giinden beri miitemadiyen 
marif iizerinde gali§mi§izdir. Koyliiniin, goba-
nindan hatta en yukari Devlet adamina kadar 
miisterek hisle, mu§terek heyecanla, mii§terek 
ate§le ve mu§terek hizla cah§mi§izdir. Bu giin 
de §u dakikada, evvelki dakikalarda arkada§lar 
yine ayni his, ayni kuvvetle bir gok §eyler soy-
lemislerdir. Fakat dikkat ederseniz arkada§lar, 
bunlar hep satihta, teferruatta kaliyor. Evvela 
§u suali ortaya atalim: Tiirkiye Ciimhuriyetini 
kuran biiyiik inkilabm ideolojisini tatbik edecek 
bir maarif kanali agtik mi, agmadik mi? Var 
midir boyle bir yol, yok mudur? Boyle bir ko-
kii tohum halinde attik mi, atmadik mi? Atma-
mi§iz. Binaenaleyh orta mekteplerde, ders sa-
atleri §u kadar olsun, ilk mekteplerde yarim 
tahsil su kadar olsun, §6yle olsun, boyle olsun, 
liselerin sekli §6yle olsun, falan yere lise agil-
sin, filan yerin parasi yoktur gibi sbzler, hep 
bu kokiin verecegi agacin yapraklan, dallan 
ve gicekleridir. Bunlara bakarsak bazilarmm 
iyilik ve fenahklari da vardir. Bir takim yap-
raklar ye§illenmi§tir, bir takimi kurumu§tur. 
Ne olacaktir? Kdkii yoktur bu agacin.. Ilk mek-
tepte, orta mektepte, lisede, biitiin mekteb ka-
demelerini almiz, bu mekteb kademeleri iizeri-
ne, anane §ekline girmis kristalize olmus bir in-
kilab ideolojisine muvafik, koruyucu, inkilaba 
dogru acilmis boyle bir yol yoktur. Bir defa 
bu kokii kuralim. Maarif idaresi gene bu giin-
kii halile calisir, didinir, halile oldugu gibi ga-
h§sm. Yapacagmi yine yapsin. Fakat buna gare 
bulalim. Bu inkilabi yerinde gbsterecek ana hat-
lari kristalize olmus bir halde tesbit edelim. 
Ilk mekteb §oyle olacaktir. Bu budur. Ondan 
sonra maarif iizerinde bu §eyleri konu§abiliriz. 
Bir defa maarifin kokiinii saglamla§tiralim, 
daha dogrusu kok atmaliyiz. Simdiye kadar 
mevcudu kuvvetlendirmege, simdiye kadar eli-
mizdeki vesaiti miimkiin oldugu kadar mahallii-
ne sarfetmege galistik. Maarifi de hig bir Ma
arif vekilini inkilaptan bu giine kadar ne yeni-
leri, ne eskileri tenkide hakkimiz yoktur. Ne 
verdik ki, ne alalim. Paramiz olsa ne ise. Maarif 
te§kilatmi da tenkid edemeyiz. Nihayet gorii-
yoruz, eldeki vesaitle yapilan i§leri gbsteren 
eserler meydandadir. ileriye gidemiyoruz. Hala 
teferruattayiz. Su mekteb §byle olmu§tur. Filan 
mekteb boyle olmu§tur. Bir defa ana hatlari gi-
zelim. Maarife bu inkilabm ideolojisini sokalim. 
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Bu maarif, bu giinkii inkilab ideolojjsinin em-
rinde emirber gibi, gocuklanmizi nasil ileri go-
tiirecegine dair elinde bir diistur, bir jjid bulur. 
Bunu yapmak igin Hiisnii Kitapgi ar^ada§imiz, 
Maarif §urasi buyurdular. Maarif §urajsmm boy-
le bir i§ yapacagini zannetmem. Bei} diyorum 
ki, Maarif vekili, bir komisyon yapsin |ve bu ko-
misyonu mumkun oldugu kadar maaijifgilerden 
yapmasm. Qiinkii onlarin o kadar gjok igleri 
var ki boyle bir komisyona gelip tje oradaki 
ruzmerre i§lerini bozamazlar. Ayri bir komis
yon, ali bir komisyon yapilsm. Turk (biiyiik in-
kilabmi maarif koklerinin hig olmazsa gekirde-
gini hazirlasm. Bu komisyon bir sene Jni, iki se
ne mi gali§ir.. Her halde biz inkilab ijiaarifinin 
kokiinii kurmadikga daima boyle i§injdi§arisin-
da, kabugunda, yapraklarmda ugra§|acagiz ve 
nihayet bizden sonra gelecek nesil, bi£im gegir-
digimiz bu seneleri, bizim igin gok ajir itham-
larla yadedeceklerdir. 

BASKAN — Maarif biitgesi hakkmda baska 
soz isteyen var mi? 

Mf. V. SAFFET ARIKAN (Erzhican) — 
Saym arkadaslar, evvela kiirsude soz soyleyen 
hatiplerin nacdz §ahsim hakkmda gbsterdikleri 
hiisnii teveceiihe arzi §iikran eylerim. j 

Eger miisaade buyurursaniz, Maarif bakan-
ligimizin ilk, orta hatta yiiksek tedrisat hak
kmda bu bir sene zarf mdaki diisuncelerini kisaca 
arzedeyim. Bu suretle, zannederim, hatiplerin 
bir gok suallerine de cevap vermis olacagnn. 

Arkadaslar biz maarif isini evvela su cep-
heden miitalea ediyoruz. Vatanda§a verecegimiz 
bilgiyi maddi hayatmda kendisine faiydali kil-
rtiak. Bizim esas prensibimiz budur. Bunun igin 
takip ettigimiz sira da §udur: Ewela, bu noktai 
nazara, gore vatandasa ne gibi malumjat, ve bil-
gi verecegiz. Ikincisi, bu bilgiyi hangp. hoca va-
srtasile verecegiz. Yani ewela biij program 
sonra bir muallim. Dana sonra da, yani bu iki 
esas mevcud olduktan sonra, mektep agmak. 
Sua boyle geliyor. 

Ikincisi: Memleketteki realite nedir, bu giin-
kii vaziyet, durum nedir. Bunu t^tkik edip 
buna gore gare ye tedbir bulmak. 

Bu giinkii niifusumuza gore, her yj&rde oldu
gu gibi umumi niifusun % 12 sini ilk tahsil ga-

gi olarak kabui edersek, takriben 1 8501 000 cocu-
gumuz ilk tahsil cag mdadir. Bu giin sebir, ka-
saba ve koylerde 658 000 gocuk okumaktadrr. 
Goriiliiyor ki, bu mevcud okumasi lazimgelen 
mevcudun iigte biridir. Bunu kasab^, ve koye 
taksim edecek olursak takriben 370 000 i koy 
okullarmda, 310 000 i de sebir mekteplerinde 
okumaktadirlar. Biz koylerimizi umumi niifu-
sumuzun % 75 i kabul edersek goruliir ki, s,e-
hirlerde okuma cagmda bulunan gocuklar % 68 
dir. Koylerde ise, ancak % 25 i okTjmaktadir. 
Hakiki durum ve realite budur. 

§imdi muallim adedine gecelim. Bu giin ilk 

ogretim muallimi olarak 13 834 muallimimiz 
vardir. Bunun (3 518) i erkek ve 3 515) i ka-
dm olmak iizere (6 933) ii sehirde muallimdir. 
Koylerde ise, (5 825) i erkek ve (1 076) si ka-
dm olmak iizere (6 901) muallimimiz vardir. 

Bu muallimler 1 165 i §ehirde ve 5 186 si 
koyde bulunan mekteplerde tedrisat yapmak-
tadir. 

Arkada|lar; ilk muallim mekteplerinin bi-
ze takriba 650 kadar mezun verdigini diisii-
niirsek ve ilk ogretim kadrosundan her sene 
tekaiid, istifa ve sair suretlerle gikanlan bun-
dan tenzil edersek elimize her sene takriba 
300 - 350 muallim gegiyor demektir. Bu, nor
mal senelerdedir. Be§ bin koyde muallim bulun-
durabildigimize ve memleketimizde 39 000 
koy bulunduguna gore daha mektebi ve mual
limi bulunmayan 35 000 koyiimiiz kaliyor. Eger 
biz bu 35 000 koye muallim bulmak igin her 
sene gikan 300 - 350 muallimi bekleyecek olur
sak takribi bir hesapla bir asir beklememiz la-
zimdir. 

Demin arzettigim gibi, Bakanlik her gey-
den evvel realiteyi goz oniinde bulunduruyor. 
Izin verirseniz koylerimizin niifusu hakkmda 
da size ufak izahat vereyim. 1927 istatistigine 
gore koylerimizin nufusunu be§ katagoriye 
ayirmak miimkiindiir: 

Birinei katagoriye; 514 koy, 1 200 den faz-
la niifusu olan, 

ikinci katagoriye; 1 427 koy, 800 . 1 000 
niifusu olan, 

tJgiincii katagoriye; 5 500 koy, 400 - 800 
niifusu olan, 

Dbrdiincii katagoriye; 16 000 koy,. 150 - 400 
niifusu olan, 

Be§inci katagori; 16 000 koy, vasati olarak 
150 den az niifusu olan. 

Arkada§lar, goriiliiyor ki koyde acilacak 
bir sinifin, haddi asgari olarak 40 kisi kabul 
etsek 32 bin koyde gocuklarm adedi 40 tan 
a§agidir ve bazi yerlerde 15 ten bile a§agi diis-
mektedir. Bu vaziyet kar§ismda biitiin koyle-
rin muallim ve mekteb ihtiyacini temin etmek 
hem zaman ve hem de gok para ister. Onun 
igin biz, bu giinkii sistemin degi§tirilmesi lii-
zumuna kani olduk. 

Muhterem arkada§lar; du§undiigumuz su-
dur : Bu giin kahraman ordumuz biitiin mem-
lekete §amil ve ba§larmda binlerce zabiti olan 
bir mekteptir. Bahusus harf inkilabmdan son
ra orduda okuma, yazma bilenlerin miktan yiiz-
de 90 ni gegmi§tir. Hele kiigiik zabitlik yapmis 
olanlar bu giin koylerde miikemmelen mual-
limlik yapmaktadirlar. Bu son aylar zarfinda 
bu isle alakadar olan arkada§larrmiz Ankara 
civannda sekiz, on koy gezdiler. Buralarda 
oyle elemanlara rest gelmi^lerdir ki bunlar 
orduda kiigiik zabitlik yapmi§, okumak, yaz-
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mak bgrenmi§lerdir. Bunlar kbylerinde gocuk-
lari baglarma toplayarak onlara okuyup yaz-
mayi bgretmektedirler (Bravo sesleri). 

Bunlar bizim igin gok kiymetli ve koyde 
oturan, koylii ile hemhal olan koyliiniin dert-
lerinden anlayan elemanlardir. Bu gibi un-
surlardan istifa etmek istiyoruz. Bunlarm key-
fiyetge en iyilerini toplayarak ve Ziraat veka-
letile te§riki mesai ederek yedi, sekiz aylik 
bir kurstan gegirecegiz. Bunlara verilecek va-

zife, koyliiye okuyup, yazma, faize kadar basit 
hesab ogretmek, Tiirk tarihi ve eografya hak-
kmda miicmel ve fakat temelli malumat ver-
mek, ayni zamanda hayat bilgisi i§ini ve zi
raat bilgilerini koyliiye ameli olarak ogretmek-
tir. Arkada§lar, Yiiksek heyetinizin her za-
man diisiincesi koyliiniin kalkmmasi, refahi-
dir. Bunun igin bir gok kanunlar yapiyoruz. 
Fakat bunlarm bir kismi koyiin hududuna 
kadar gidiyor ve koyliiniin bilgisile hemahenk 
olmadigi igin koyiin kapismda kaliyor. Ar-
zettigim gibi; muhtelif bakanliklarm gikardik-
lari bir cok kanunlar vardir; koylii ne bilsin 
ki bu kanunlarla aralarmda bir ahenk hasil 
olsun. Bunun igin vekaletlerden rica ettim. 
Bir komisyon toplandi ve bu komisyon koy
liiye ne bgretilmesi hakkmda bir taslak hazir-
lami§tir. Bu eldedir. Teknik bir i§ oldugu 
igin bunlari okumakla sabrmizi suiistimal et
mek istemem. Fakat ben eminim ki koyliiye bu 
esas ve bu program dahilinde bir bilgi verilirse 
koylii kendi muhitinde irfanmi yiikseltecek ve 
kalkmmasi igin de lazrm gelen biitiin bilgile-
rin hepsini almis olacaktir. Bu, bilhassa nii-
fusu az olan koylerimiz igindir. Fakat bu mu-
allimi biz orada yalniz basma bu isleri ogret-
mege terketmis olacak degiliz. §imdiki mual-
limlerden 8-10 koy igin bir muallim tayin ede-
cegiz. Bu zat hem koyde oturan muallimlerin 
mesaisini kontrol edecek ve hem de onun vere-
meyecegi dersleri konferans seklinde oradaki 
talebeye ve halka anlatacaktir. Bu o demektir 
ki ufak koylerin 8 - 10 tanesini gok niifuslu bir 
koy addediyoruz. Ve bbyle bir koye tayin ede-
cegimiz muallimin yanma her ufak koy pargasi 
igin bir yardimci veriyoruz. 

Arkadasim Tiirker, sark vilayetlerinde mu
allim olmadigmi ve gok mektepsiz gocuk bu-
lundugunu ifade ettiler. Zannediyorum ki ver-
digim rakamlar kendilerini teyid etmekle be-
raber bunun daha bir miiddet boyle kalmasi-
nm zaruretini de anlatmis olacaktir. 

Bu sistem bilhassa niifuslan az olan koyler 
igindir, oyle tahmin ediyoruz ki, bes alti sene 
gegmeden, bu arzettigim sekilde, koy muallim-
lerini tezyid etmek imkan ve firsatmi bula-
cagiz. 

Orta yonetim isini arzedeyim: §imdi arzet
tigim ilk mekteb tipi; yerinde kalacak, gift-
liginde gubugunda gali^acak vatanda§larm tah-

sil ve terbiyelerine yarayan bir prograttidiii. 
Orta tahsil programlarma gelince; arkada^lar; 
bu bir kiildiir. Ilk tahsil; orta tahsil, lise tahsili 
gocugun gagma gore ayrilmis bir istir. Bakan-
ligin bu husustaki noktai nazari, bilhassa miis-
bet ilimler sahasmda, bunun bir kill halinde 
miitalea edilmesidir. Bunun igin arkadas,lar, ba 
kanlik, bir seneden beri Istanbul iiniversite-
sinde, Yiiksek miihendis mektebinde, Yiiksek 
muallim mektebinde, Ankaradaki Ziraat ensti-
tiisiinde bulunan Tiirk ve ecnebi profesbrler-
den istifade etti. Bizim gayemiz sudur: Bu giin 
miiterakki bir memlekette bir talebenin ilk 
mektebin ilk smifindan tJniversitenin son si-
nifma kadar mekteblerde fizik, simi, riyaziye 
ve tabiiyeden ne gibi bilgiler elde etmesi la-
zimdir. Arkadaslar galistilar, son zamanlarda bu 
miifredati tesbit ettiler. Bu miifredatm hangi ba-
hisleri hangi kitablardan almacak, onlari da tes
bit ettik. Binaenaleyh bu giin esasli olarak bir or
ta mekteb programi elimizde hazirdir. Yalniz 
bunun kitabini yazmak meselesi kalmis,tir. 
bu da terciime etmekle veya her hangi birine 
yazdirmakla olmaz. Bunlarm terciimesinden 
sonra bu kitaplar; bu isten anlayan kompe-
tan pedagok muallimlere yazdrrilacaktir. Bu 
suretle bakanligm tek kitabi meydana gelecek-
tir. 

Orta ogretimde en gok sikmti gektigimiz §ey 
huzurunuzda itiraf etmek mecburiyetindeyim, 
muallim meselesidir. 

Arkadaslar, Ciimhuriyetin ilanmda orta mek-
teplerde 9 800 talebe vardi. Bu talebeye muka-
bil 1 900 hoca vardi. §unu §ukranla arzetmek 
isterim ki, bu giin orta mekteplerimizde 63 000 
talebemiz vardir, fakat buna mukabil hocalarm 
yekunu 2 100 ii gegmemektedir, bir taraftan ta
lebe miktari 6 - 7 misli tezayiid ederken hoca 
miktari hemen hemen ayni rakamda kalmistrr. 
Bu yiizden hasil olan netice de bir muallim lise-
de on bes saat, orta mektepte on sekiz saat ders 
vermesi lazimgelirken, hocalara altis.ar saat da
ha ders ilave edilmis ve bu suretle ders saatle-
rini liselerde yirmi bir, orta mekteplerde yirmi 
dbrt saate gikarmak mecburiyeti hasil olmu^tur. 
Arkadaslar, gegen sene orta mekteplere hticum 
eden, mekteb isteyen talebelerin hepsini aldik. 
Buna mukabil muallimlere munzam dersler ve-
rilmesi mecburiyeti hasil olmustur. Bu sene va-
ziyet daha fenalasmistrr. Bu sene orta mektep-
leri ve liseleri gezmis olan arkadaslar bilirler ki, 
bilhassa niifusu sikisik olan yerlerde orta mek-
teplerimize artik bir ferd koymaga imkan kal-
mamistrr. O kadar sikisik ki, o kadar dolgun 
bir haldedirler. Bu sene orta metepten takriba 
9000 ki§i gikmaya namzettir. Bunlarm hepsinin 
giktigmi f arzetsek bile ilk mekteplerimizin be§in-
ci senelerinde 46 000 talebe vardir. Bu 46 000 ta
lebenin gegen yillardaki emsali gibi % 40 fire ve-
recegini dahi nazari dikkate alsak - ki tabii ben 
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buna kalben kail degilim, hepsinin ajlmmasi ta-
raftariyim - bu fire dahi mevzubahs j)lsa demek 
ki 30 000 talebe orta mekteplere ginjiek ihtiya-
cindadir. Bunun 9 000 i igin yer agjdsa 21 000 
talebe agiktadir. Hakiki vaziyet bujdur. Bazi 
arkadaslar mekteb agalrm diyorlar. Arkadaslar 
bu giinkii mevcud talebeyi 2 100 muallimle ve 
bazilarmm ders saatlerini 27, 28 saate kadar gi-
karmak suretile okutuyoruz. Halfcjuki buna 
20 000 kisi daha katilacak ki, 370 dej"shane edi-
yor. Bunu da acmak mecburiyetincfeyiz. Eli-
mize gegecek olan gerek Avrupadan £elecek ge-
rek Gazi Terbiye enstitiisiinden gikacak ve ge-
rek muallim mekteplerinden yetisecek muallim-
lerin mevcudu 150 kadardrr. Yani Jhtiyacimiz 
olan 7-8 yiiz muallimin dortte biri| kadardrr. 
Bunlar dahi elimize gegse vaziyetin ^grrligi ta-
mamile tebariiz ediyor, zannederim. | Arkadas
lar, eger bakanlik mekteb agmak hustusunda bi-
raz imsak gbsterecek olursa - giig vazi|yetini tak-
dir buyurursunuz - biraz istigna gostejiyorsa bu
nun sebebi budur. Hocasiz bir mektep agrp ora-
ya gocuklan doldurmakta trig bir fayfta yoktur. 
Bilakis mektep gormiis telakki edjilecek bir 
takrm bilgisiz elemanlarm meydanaj gelmesine 
sebep olacaktrr ki, buna da Heyeti Ce^ileniz razi 
olmaz. 

Bu sene bunun igin buldugumuz T̂ ir usul de 
gift tedrisat yapmaktrr. Yani ogled^n ewel 4, 
ogleden sonra 4 saat okutmak. Zaten orta 
okullarimizm ders saati 4 saattir. £u suretle, 
mektep binalarmdan ve mektep heyetji talimiye-
sinden heyeti miidiresinden istifade (etmis. olu-
yoruz. Qok gayretli, hamiyetli ve fe^akar olan 
muallimlerimizden bir parca daha feragat iste-
yerek bu §ocuklarrmizi mektepte okuimak gare-
lerini arastrrryoruz. Buna ragmen tju sene si-
ki^ik olan bazi yerlerimizde yine 10 - 12 orta 
mektep acmak liizumu katidir. 

Mektep hocasi bulmak igin Hiisnii arkadasrm 
gok iyi bir noktaya temas ettiler. Buyikrdular ki, 
ilk bgretim muallimlerinden acaba orjta mektep 
igin hoca bulamaz mryiz? | 

Arkadaslar, bakanlik, garenin bunda oldugu-
nu bir gok incelemelerden sonra anlamistir. 
4 - 5 ve 6 smrfli ilk bgretmen mektjepleri me-
zunlarmdan iki sene ug sene iyi sicil almis, mu-
vaffak olmus muallimlerimiz igin bfr imtihan 
agmak istiyoruz. Bu imtihan haziran sonlarmcla 
yapilacaktir. Vilayetlerden aldigrmiz maluma-
ta gore takriben 1 200 kadar hoca bu ise nam-
zettir. Imtihan neticesinde kac kisi muvaffak 
olursa bunlardan ehliyetname almakjisteyenle-
ri, ehliyetname kismma ayrracagiz. Jstemeyen-
leri de iig somestr igin Gazi Terbiye ejnstitiisun-
de kursa tabi tutacagiz. Bunlar da biirada, Ga
zi enstitusiinden gikanlar gibi muameleye tabi 
tutulacaklardir. Bu suretle her sene 250 - 300 
belM daha fazla, muallimi acele yetistirmek su

retile orta mekteplerin ihtiyacmi karsilamaya 
gali§acagiz. Bundan sonra liseye aid olmasi la-
znngelen krymetli elemanlari da liselere teksif 
etmek imkanmi elde etmis bulunacagiz. Bunun 
igin biitgede bir fasrl vardrr. Takriben 350 
kadar muallimin Gazi Terbiye enstitiisiine gelip 
kurs gormeleri igin tahsisat konmustur. 

Koy mekteplerine mahsus hocalar igin kurs 
parasmi Saym Ziraat vekili arkadasrm. biitgesi-
ne koymu§tur. Bunun kabuliinu Yuksek heyeti-
nizden §imdiden rica ediyorum. Bunlar kursu 
bitirip koylere dagrlmca idarei hususiyelerdeki 
darlik dolayisile kendilerine yardrm yapilamaz, 
para verilemezse diye biitgeye 10 000 lira koy-
duk. Agustosta kursa baslarsak bu yilm son iig 
dort ayligi igin 10 000 lira yeter. 

Arkadaslar, meslek mektepleri hakkmda da 
bazi maruzatta bulunmak isterim. Sanat mek
tepleri 1935 yilmdan itibaren vekaletimize inti-
kal etmis bulunmaktadrr. Ondan ewel bizde 
mevcud olan mektepler kiz sanat mektepleri, 
aksam kiz sanat mektepleri, ticaret, lise ve orta 
okullandrr. 

Bir arkadasrmizin bahsettigi gibi sanat 
mekteplerinde en ziyade korkulacak sey, 
maksattan fazla talebe yetistrmek yani bir 
siirprodiiksiiyon karsismda kalmaktrr. Mem-
leketin sanayi ihtiyaci iyi tetkik edilmezse 
bu tehlike hakikaten variddir. Onun igin Yiik-
sek Basbakanligm emrile alakadar vekalet-
lerden bir komisyon tekil edildi. Bu komis-
yon salnat mekteplerimizde ne olmali, neler 
tedris edilmeli ve tedrisat nasil takip olunmali 
bunu tetkik etti, varilan neiceyi hulasa ede-
yim Bu mektepler sbyle tasnif edildi: Ewela 
memlekette bir atelyede galisanlari teknik 
bakimmdan islah edici grrak mektepleri.. 
Bunlar sanat mektepleri olan yerlerde sanat 
mekteplerinde, olmayan yerlerde yeniden agi-
larak tesis edilecektir. 

Pratisyen ustalan fenni olarak yetistirmek 
iizere de aksam mekteplerinden istifade edile
cektir. 

Memleketin endiistrisine uygun eleman-
lar yetistirmek iizere sanat mektepleri gogal-
tilacaktir hem fen adami yetistirmek hem de mu
allim bulmak ihtiyaci karsismda ileride bir 
teknikum ve bir de politeknik agmagi tasavvur 

ediyoruz. 
Bu rapor Yuksek Basbakanliga takdim 

olunmustur. Bu nihayet biitge isi ve bir za-
man meselesidir. 

Arkadaslar izin vermisken biraz da diger 
mektepler hakkmda malumat arzedeyim: Qiin-
kii biitgede bazi miihim rakkamlar gbreceksi-
niz bunun igin arzetmek faydalidir. 

Mlumu aliniz Istanbuldaki siyasal bilgiler 
okulu Ankaraya nakledilmek iizeredir. Binasi 
bu yazm bitecektir. Maliye vekili arkadasi-
mizm talebile bu mektebin talebe adedini 
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120 den 420 ye gikarryoruz. Bunim i§in la
zim gelen tahsisat kendi biitgelerine de konul-
mustur. 

Ankaradaki Gazi terbiye enstitusiinun ve 
Istanbuldaki yiiksek muallim mekteplerinin 
mubrem ihtiyaglarmi karsilamak iizere fasli 
mahsuslarrna bazi ilaveler yapilmistir. 

Atatiirkiiin 10 ncu yil donumiinde isaret 
buyurduklar giizel sanatlar isi bu sene ele 
almmis bulunuyor. Malumu aliniz bunun ba-
smda bilhassa niusiki gelir. Gegen sene Av-
rupanm taninmis, maruf profesbrlerinden 
(Hindimiti) Ankaraya celbettik. Bu zat bizde 
mevcud olan miiessesati iyice tetkik etti. Mu-
siki muallim mekteblnin ruhuna dokunmamr 
iizere bunun bir konservatuar haline i f ranr" 
diizenledi ve bize esaslarmi verdi. Buna aid 
kanu'nu yakmda Meclisi Aliye takdim edecegiz. 

Ciimhur Baskainligi orkestrasi icin, sef olarak 
dinliyenlerce takdir olunan Doktor (Pretori-
yus) u ve her saz icin uzmanlar getirdik. Bu uz-
manlar Musiki muallim mektebinde muallimlik 
yapiyor, hem de orkestrada calis,ryorlar. Yine 
ayirca tiyatro hayatimiz igin mii^avir olarak 
Profesor Karl Eberti getirttik. Bu zat mevcud 
muesseselerimizi gezdi ve bu sanat hayatimiz 
hakkinda bir rapor verdi. Dram ve opera igin 
bu sene imtihanla 20 talebe almacak ve Musiki 
muallim mektebinde derslere ba§layacaklardir. 

istanbulda Giizel sanatlar akademisi vardir. 
Burayi gbren arkada§lar bunun cok takviyeye 
muhtac bir muessese oldugunu bilirler. Bunun 
icin bir mimar profesor angaje ettik. Avdet 
etmek iizere Berline dondii. Fakat orada hasta-
landi. Zaten mukavelemiz gelecek tahsil senesi 
baslangicmdan bas,lar. Ayrica bir resim ve hey-
keltras hocasi getirecegiz. Bunlara lazim gelen 
tahsisat biitcede vardir. Burada agilmis olan ve 
gecen yil alti ajdik tahsisati verilmi§ olan dil, 
tarih, cografya fakiiltesinin hakikaten milli 
mefkuremize ve milli gayemize dogru gittikce 
ilerlemekte oldugunu burada takdirle arzetmek 
borcumdur. 

Universiteye gelince; arkadaslann da temas 
ettikleri gibi tJniversitenin miihim bir noksani 
bu sene sayin Ba§bakanimizm lutfedecegi ve 
Meclisi Alinizin lutfen kabul buyuracagi mun-
zam bir tahsisatla yapilacak olan hastanelerdir. 
Qiinkii tJniversitenin en muhim dertlerinden bi-
risi hastaneler meselesidir. Mevcud hastaneler-
deki yatak adedi, 1401 e balig olan tib talebe-
sine kafi gelmiyor. Alacagimiz tahsisatla Gu-
reba, Haseki ve Cerrahpa§a hastanelerinde ya-
pacagimiz pavyonlarla Istanbul hastanelerine 
takriben 630 yatak ilave etmi§ olacagiz (Giizel 
sesleri). 

Sonra ayrica muhtag oldugumuz fizik ve kim-
ya enstitiilerimizin bu sene in§asma ba§laya-
cagiz. 

Istanbul tJniversitemizde bulunan maruf 

profesorlerden (Dessaver) bize bir §ey teklif et
ti. (Radyoloji) miiessesesinde bir sermayei mii-
tedavile ile haricten miiracaat edeceklere i§ yap-
mak. Bunun kanununu da kabul buyurdunuz. Bu 
muessese pek yakmda bu i§e basjayacak. Di§-
gi mektebi de harigten i§ almak suretile vatan-
da§lara miifid olmaga gali^acaktir. 

Bu, biitcede goriilecek bazi fasillarda miihim 
olarak §unlar da vardir: 

Arkadaslar, bizim, Istanbulda bir prevantor-
yomumuz var. Malum oldugu iizere az cok hafif 
hastalar orada tedavi edilir. Bu gun esefle ar-
zedeyim ki bunlarm icerisinde 12 tane agilmis 
hastalik, yani verem var. Binaenaleyh burada 
bir sanatoryom yapmaga ihtiyac. katidir. Bunun 
igin de ayrica biitgeye 30 000 lira konmus,tur. 

Iki yerde orta mekteb; bir yerde lise binasi 
yapmak zarureti katidir. Orta mekteplerden bi-
ri Qorum, digeri de Adapazarmda; lise Antalya-
da yapilacaktir. Bunlar icin lazim gelen tahsisat 
biitQede mevcuttur. 

Demin sbylemegi unutmu§um arkadaslar; 
gelen profesoriin miizik hayatinda bize en ziya-
de tavsiye ettigi halkm ruhundan kopan nagme-
yi, halkm ruhundan dogan melodiyi armonize 
ederek halkm miizik ihtiyacini temin etmektir. 

BESIM ATALAY (Kiitahya) — Bin ya§a-
sin. (Alkislar ve yasasm sesleri). 

MAARtF VEKILl SAFFET ARIKAN (De-
vamla) — Muhterem arkadaslar; biz bu i§e de 
ba§ladik. Avrupada tahsil gormiis ve bu i§te 
kudretli iig, dort gencimiz bu i§lerle me§gul 
oldular. Fakat maalesef elde bulunan plak ve 
nota gibi mevzuati yanli§ yapilmi§ ve bunlari 
tesbit edenler kendi zevklerini ilave etmek su
retile bunlari halkm ruhundan kopan milli nag-
melerden uzakla§tirmislardir. Onun icin bu se
ne memleket dahilinde bir sesli filim aldirmak 
istiyoruz. Bu hem milli danslanmiz, hem miizi-
gimiz ve hem de ilerideki tiyatro hayatimiz igin 
miifid olacaktir. Bunun icin de lazim gelen tah
sisat konmu^tur. 

Bu maruzatimla arkadaslann bir kisim sual-
lerine cevab vermis oluyorum. 

Zannederim ki verdigim izahattan Tiirker 
arkadas^im mekteplerin niqin, ne sebeple agilma-
mis oldugunu anlamis bulunuyorlar. Kaldi k i 
bu mektepler idarei hususiyeye aid olan mektep-
lerdir; idarei hususiyelerin son zamanlardaki 
vaziyetleri de malumdur. Dileriz k i ; idarei hu-
susiyeler yeni vergilerini mkisaf ettirerek, yeni 
mektepler agmak imkanmi elde ederler. 

Istamat Ozdamar arkadasimiz; hususi mek-
teplerde Tiirk kultiiriine ehemmiyet verilmesini 
tavsiye ettiler. Bu tavsiyeleri hakikaten yerin-
dedir. Bakanlik bunu ehemmiyetle taMb et-
mektedir. Arkadasimm dedigi gibi bunlarm 
muallimleri hakkmda icab eden tedbirler alm-
makta ve bu alman tedbirler tesdid edilmekte-
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dir. Bu dersler bilhassa ttirkge, tarity, cografya 
ve yurt bilgisidir. Bu dersleri de takviye etmeye 
galisryoruz. 

Bayan Turkan arkadasimiz, bilhassa prog-
ramlardan bahsettiler. Bu teknik isjidir. Ver
mis oldugum izahat kendilerini de t&.tmin et-
mistir zannmdaymi. Bir seyden daha bahset
tiler. Bu sene iig defa imtihan talimatnamesi 
degisti dediler. Bu zannederim biraz fazla 
oldu. Degistirme bir defa oldu; yanp. gegen se
ne mevcud olan talimati degistirdik. Parca par-
ca tebligat yapildigi igin ondan galat olacak. 
Sonra arkadasimiz pedagojiye ehemmiyet vere-
lim dediler. Bu hakikaten elzem olan bir sey-
dir. Pedagoji tedrisini goren ogretmenler, son 
zamanlarda gikan orta ve ilk muallim mekteple-
rinden mezun olanlardir. Bayan afkadasimm 
dokundugu bir nokta daha var. Resmi mektep-
lerden hususi mekteplere gegerler. Bu bizim 
hakikaten nazan dikkatimizi celbediyor. Fa
kat nihayet hususi mekteplerin gogdlmasmi da 
istiyoruz. Bunlar gogaldikga yukumuz de aza-
lacaktrr ve nihayet bir zatin, bil velinin gocu-
gunu istedigi yere verebilmesi bir hftriyet hak-
kidir. Oraya girdikten sonra orayi siki kontrol 
edecegiz ve bir daha bizim mektebe almak hu-
suslarmda titiz davranacagiz. 

Mitat Aydm arkadasmim Ayasofya miizesi 
hakkmda soyledigi sozler var. Ark^daslar, ba-
na verilen malumata gore bu Abdiilaziz zama-
nmda Italyan mimari Fosati tarafmdan boyan-
mis, srvanmis bir yerdir. Kendilerinin hassasi-
yeti tamamen yerindedir. Bunu biz yapmami-
sizdir. Bunu bilen bir ecnebi de geltnis bunlari 
temizliyor. Sonra miizedeki murejkkeplerden 
bahsettiler. Bir kere onu arzedeyim ki, bu bizim 
miize degil, askeri miizedir. Fakat ne olursa ol-
sun memleketin miizesidir. Dediklejri miirek-
keb meselesi cidden iizerinde durulsj-cak bir is-
tir. Bu sene biz muzeler idaresine jmerbut ol-
mak iizere bir teskilat yaparak sark tezyini sa-
natlarmi canlandrrmak istiyoruz velbunun igin 
Istanbulda bulunan btitiin uzmanlari bir araya 
getirip bu isleri canlandiracagiz. Husnii arkada
simiz maarifte istikrarsizlik var dediler. Ewel-
ce vuku bulan maruzatim zannederim, sozlerine 
kafi bir cevab teskil eder. Maarif surasmdan da 
bahsettiler. Hakikaten bu uc yildaltoplanmasi 
lazimgelen bir tesekkuldiir. Bunun igin ayrica 
maruzatta bulunacagrm. 

Kadronun erken verilmesi bahsij kadro ha
kikaten eylulde hazirlanir. Fakat bu kadronun 
hazirlanmasi her sene yapilmasi zarulri bir is de-
gildir. Bu bazi muallimlerin becayisi, hastalik 
ve sair sebeplerle yerlerini degistirmelerinden 
ileri gelen bir meseledir. 

Mekteb kitaplarmm bir Mtab olmasi bizim 
idealimiz oldugunu ve bu yola dogifu gitmekte 
oldugumuzu arzettim. 

Dagilmasma gelince; gegen senelerde bir §ok 
teahhurlar vuku bulmustur. Biz bu sene gegen 
sene tatbik olunan usulii biraktik. Memleket 
dahilinde hemen her yerde, bir kag vilayet 
miistesna, kitapgi vardir. Kiiltiir direktorleri 
de tedbir aldilar, bu kitaplan kitapgilara aldir-
tip sattirilacaktir. 

Orta mekteplere muallim tedariki igin, mes-
lek mektepleri igin maruzatta bulundum. 

Ruseni arkadasimiz tJniversite igin bir yurt 
agmak dileginde bulundular. 

Bu, ele almmasi lazimgelen bir mevzudur, 
bunun iizerindeyiz. §unu arzedeyim ki; bu, 
biitceye bir yiik olmayacaktrr. Yiiksek mual
lim mektebinde 109 mevcutlu bir yati kisnu 
var, bu bir delalet meselesidir. Bunu da na
zan dikkate alacagim. 

RU§ENt BARKIN (Samsun) — Te§ekkur 
ederim. 

MAARIF V. SAFFET ARIKAN (Devamla) 
— Ziya Gevher arkadasim nottan §ikayet etti-
ler. Pek az zamanda bu mahzurun oniinii al-
maga galigacagiz. 

Lisan meselesi hakikaten miihim bir mese
ledir. 935 yilinda buradaki Dil, tarih fakul-
tesinde lise ve orta mekteplere lisan hocasi ye-
ti§tirmek igin 30 talebe alindi, galismaktadrr-
lar. Gerek burada, gerek Istanbuldan yeti§e-
cek hoca miktarmi arttirmak suretile cok olan 
miinhalleri kapatmaga calisacagiz. 

Spor i§inde kendilerile miittehidim. Zaten 
biz spor isini ana i§lerden telakki ediyoruz. Bu
nun igin ordu, firka ve maarif el ele vererek 
bu isi ba§armaga cahsmaktayiz. 

Aka Giindiiz arkadasimizm inkilap ideolo-
jisi hakkindaki dileklerine taraftarim. §imdi-
den kendilerine tesekkiir ederim. Ayni zaman
da kendilerinden rica edecegim, toplanacak ko-
misyonun ba§mda kendileri bulunacaklardir 
(Alkiglar). 4] 

BEStM ATALAY (Kiitahya) — Arkada§lar, 
ben, bilgi islerinde soz almak istemezdim. 
Arikanm bir mujdesi beni buraya kadar ge-
tirdi. 0 da, musiki hakkmda vermis, oldugu 
dunyalar deger miijdesidir. Hepiniz ruhunuza 
miiracaat ediniz, kendinizi dinleyiniz. Neyi 
seversiniz? Benim ruhum duygulan, hangere-
min yaradili§i baska, bir ba§kasinmki yine 
apayri sey. Ben bunun bbyle oldugunu 12 
yil once soyledim amma, duyuramadim. Be-
sim Atalay davul, zurna istiyor dediler (Gulii§-
meler). Hayir, ben davul, zurna istemedim, 
ben bir melodi, bir giizel nagme istedim. K6-
yiimuziin melodisi bir garb teknigi ile bestelen-
sin, bana verilsin istedim ve bunu istedigim 
zaman yapmadilar, aradan bunca zaman gegti. 
Nihayet yaptilar. Fakat, goniil dileklerin olur 
amma, zaman geger. 

Bir de mimari meselesi var. Arkada§lar; 
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bu di§ardan gelen tarzi mimari kafami tirma-
lryor. Gecenlerde §>arktan gelen bir adami 
evime goturdiim. Evimi gbriince, i§te orijinal 
bir eser dedi. Ben, Turk ruhunun ta§lar iizeri-
ne boyleca intibak edigini isterim dedi. 

Hakikaten oyledir. Bir ecnebi geldigi za-
man Halkevini, hariciyeyi, miizeyi gbriir ve 
bu kavim ta§lar uzerine kendi duygularmi in
tibak ettirmi§tir, der. Fakat sonra birden bire 
bas.ka tarzlarla dolu binalan gbriince sa^irir. 
Bu yeni tarzi mimari acep nedir? Kiibizm mi, 
nemene seydir o? (Gulusmeler). 

Arkada§lar, insan eserinde kendi ssahsiyeti-
ni gdstermelidir. Bir taraftan sk bir (A) har-
fi yazm, bir de ben yazayim. Sonra siz bir 
(B) yazm, arkasmdan ben de yazayim, gdrii-
lecektir ki, arada ayird vardir. Koskoca bir 
kavim, bir millet tarihi var, herseyi var, ni-
cin mimarisi olmasm? Nicin kor bir taklitle 
boyle sey yapahm? Bunu da biiyiik vekilimiz-
den beklemekte hakliyim. Qiinkii bir giin bu
na da gelecegiz. Yalniz aradan zaman gege-
cektir. Bu, bir. 

Bir de, hususi mektepler : Arkadaslar, Dev-
letciligi buraya kadar gotiirelim. Bunlar hak-
krada cok §eyler yazildi, soylendi. Biliyorum, 
koms(unun smifta kalan bir cocugu kalkti, 
gitti bir hususi mektebe girdi. Sinifi geqti, gel-
di ve Ankara lisesine girdi. Ulusun kultiirii 
§unun, bunun kazancina konu olmamalidir. 

MAARtF V. SAFFET ARIKAN (Erzincan) 
— Arkadaslar, Atalay arkadasjmm tamamen 
hakki var. Hakikaten bir memlekette giizel 
sanatlar milli varlik ve milli rub. damgasmi 
tasimalidir. Bu, musikide oldugu gibi, hakika
ten mimaride de olmalidir. Kendilerine §im-
diden tep§ir edeyim ki biitcemize mevzu bir 
para vardir. Bu para ile Turk abidatinm (Ho
ld ve) edilmesi icin adam yeti§tirecegiz. Bu da 
nazari dikkate almmis.tir. 

BALKAN — Maarif biit^esi hakkmda bas-
ka miitalea var mi? (Yok sesleri). Fasillara 
ge<jiyoruz. 

F. 

591 

592 

593 

594 

595 

596 

Vekil tahsisati 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Memurlar maasi 3 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
1683 numarali kanunun 58 mad-
desi mucibince verilecek tekaiid 
ikramiyesi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Merkez miistahdemleri iicreti 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Vilayetler miistahdemleri iicreti 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Muvakkat tazminat 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

Lira 
4 800 

890 190 

10 004 

22 598 

784 976 

81 500 

F. 
597 

598 

599 

600 

601 

602 

603 

604 

605 

606 

607 

608 

609 

610 

611 

612 

613 

614 

615 

616 

617 

Lira 
2517 ve 2624 ve . . . . numarali 
kanunlar mucibince verilecek iic-
retler 382 668 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
2233 numarali kanun mucibince 
askerlik dersleri dgretmenlerine 
verilecek iicretler 75 680 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Merkez mefrusat ve demirbasi 14 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Merkez levazimi 4 160 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Merkez muteferrikasi 3 093 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Vekalet otomobili masrafi 3 360 
BALKAN" — Kabul edilmistir. 
Vilayetler mefrusat ve demirbasi 3 840 
BALKAN* — Kabul edilmistir. 
Vilayetler levazimi 4 800 
BASKAN* — Kabul edilmistir. 
Vilayetler muteferrikasi 2 400 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Mutenewi masraflari 34 940 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Daimi memuriyet harcirahi 27 900 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Muvakkat memuriyet harcirahi 6 919 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Miifettisler harcirahi 16 963 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Resmi telefon tesis ve mukaleme 
masrafi 940 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
tJcretli muhabere ve mukaleme 
bedeli 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Posta ve telgraf iicreti 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Tesvik ve muavenet 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Tetkik, bgretmenlere mahsus ders 
•ve program kilavuzlari, kitab ve 
dergi masraflari 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Devlet kitaplari mutedavil ser-
mayesi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Basmayazi ve resimleri derleme 
kanununa gore yapilacak her 
tiirlii derleme, toplama, dagrtma, 
yollama ve yaym masraflari ile 
bu islerle ilgili kurumlarm bii-
tiin masraflari 3 200 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Yaym masraflari 57 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1 070 

14 955 

17 078 

8 500 

6 000 
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F. Lira 

618 Ulusal tarihimizle ilgili eserlerin 
veya eski yazmalar ve eski me-
tinlerin basilmasi, telif ve terctt-
me ettirilmesi igin lazimgelen 
her tiirlii masraflar 10 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

619 Inkilab miizesi i§in beige top-
lama masrafi 2 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

620 Ecnebi mutehassis ve ogretmen-
ler iicret ve harcirahlan 181 525 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

621 Beynelmilel kongre ve sergiler 
masrafi 57 586 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

622 Ilk ve orta ogretim ogretmenleri 
ile ilk ogretim ispektorleri kurs-
lari masraf harcirah ve iicretleri 80 200 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

623 Ecnebi memleketlere gonderile-
cek talebelerin tahsil ve yol mas-
raflan 402 803 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

624 Ecnebi memleketlerde talebe mii-
fettisligi masrafi 9 375 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

625 Halki tenvir hizmetleri masrafi 2 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

626 Koy ogretmenleri icin vilayete 
yardim 10 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

627 Prevantoryom masrafi 21 780 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

628 Yuksek ogretmen okulu 30 122 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

629 Gazi dgretmen okulu ve Egitim 
enstitiisii 71 574 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
630 Siyasal bilgiler okulu 41 424 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
631 Istanbul Kandilli rasathanesi 

masrafi 11 699 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

632 Giizel sanatler akademisi 31 839 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

633 Miizik ogretmen okulu 84 969 

BttTQE E. R. V. MttKERREM UNSAL 
(Isparta) — Bu faslin 10 ncu maddesinin basma 
bir (Ankara) kelimesi ilave edilecek. 

BALKAN — Pasil bu tashihle kabul edilmis
tir. 

634 Cumhur Baskanligi filarmonik 
orkestrasi 
BAKAN — Kabul edilmistir. 

Lira 

8 960 

P. 
685 

Lira 
Cumhur Baskanligi filarmonik 
orkestrasi ve miizik ogretmen oku
lu ve temsil akademisi yabanci 
uzmalarmm iicret ve yol parasi 104 432 
BAKAN — Kabul edilmistir. 

636 Lise ve orta okullarla ikmal okul-
lan 109 523 
BAKAN — Kabul edilmistir. 

637 Ogretmen okullan masrafi 341 084 
BAKAN — Kabul edilmistir. 

638 Devletge deruhde edilen iicret 
ve masraflar 224 864 
BAKAN — Kabul edilmistir. 

639 Mektep kutupanelerine almacak 
Mtap ve mecmua bedelleri ve 
bunlara aid masraflar 8 835 
BAKAN — Kabul edilmistir. 

640 Ticaret, kiz sanat ve diger mes-
lek okullari ve enstitiileri mas
rafi 46 902 
BAKAN — Kabul edilmistir. 

641 Leyli meslek mektepleri mas
rafi 316 123 
BAKAN — Kabul edilmistir. 

642 Meslek okullari masraflari 167 628 
BAKAN — Kabul edilmistir. 

643 Meslek ve ticaret kurslan ve ak-
sam okullari iicret ve masraflari 143 980 
BAKAN — Kabul edilmistir. 

644 Meslek mektepleri ecnebi uz-
man ve uzman muavinleri ve 
terciimanlari ile ecnebi ogretmen 
ve usta iicurati ve bunlann mem-
leket dahilinde gidis, gelis, ve se-
yahat harcirah ve yevmiyeleri 69 664 
BAKAN — Kabul edilmistir. 

645 Kiitupaneler masrafi 15 178 
BAKAN — Kabul edilmistir. 

646 Muzeler ve abideler masrafi 77 544 
BAKAN — Kabul edilmistir. 

BttTQE E. R. V. MtJKERREM ttNSAL 
(Isparta) — Bu faslm 2 nci maddesinin 3 ncii 
satirinm nihayetinde, (asari atika) kelimesinden 
sonra (bedel ve) kelimesi ilave olunacak. 

BALKAN — Bu tashihle fasil kabul edilmis
tir. 
P. 

647 
Lira 

648 

649 

Okul miizesi ve terbiyevi eser-
ler masarifi ile okul miizesi igin 
satm almacak esya bedeli ve ka-
talog nesriyati, esya ve sergi 
nakil masraflari ve seyyar sergi
ler de bulunacak memurlarm 
harcirah ve yevmiyeleri 
BAKAN — Kabul edilmistir. 
Levazimi tesisiye 
BAKAN — Kabul edilmistir. 
Tamir ve istimlak masrafi 
BAKAN — Kabul edilmistir. 

3 571 

91 402 

74 744 
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BttTgE E. R. V. MttKERREM tJNSAL (is-

parta) — Bu faslm birinci maddesi; (Devlet 
mail olan veya icarsiz olarak Devletc,e intifa 
olunan....) seklinde olacaktrr. 

BALKAN — Fasil bu suretle kabul edilmis-
tir. 
F. 

650 

651 

652 

788 numarali kanulnun tatbiM 
masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Gregen yil boglari 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Eski yillar borglari 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

Lira 

12 606 

4 464 

6 0̂  

F. 
653 

654 

655 

656 

Maas ve iicret * 
BALKAN ~ Kabul edilmistir. 
tJniversite masraflan 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Maas ve iicret 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
Fakultenin diger biitun iicret 
ve masraflarr -
BALKAN — Kabul edilmistir. 

Lira 
250 956 

427 598 

28 530 

205 610 

Yarm saat 14 te toplanmak iizere celseyi t: 
til ediyorum. 

Kapanma saati : 18,40 

>v«t-« 

T. B. U. U. Matbaaa 



S. Sayisi: 197 yeek 
Konya ovasi sulama idaresi, Yuksek muhendis mektebi, 
Ankara §ehri irnar mudurliigu ve Ankara Yuksek ziraat 
enstitiisunun umumi muvazeneye alinmasma dair kanun 

layihasf ve But?e enciimeni mazbatasi (I/522) 

Biitge enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Biltge enciimeni 25 -V - 1936 

Mazhata No. 164 
Esas No. 1/522 

Yuksek Reislige 

Konya Ovasi sulama idaresile Yuksek mti
hendis mektebi ve Ankara Yuksek ziraat ensti
tiisunun muvazenei umumiyeye alinmasina dair 
olan layihanm Umumi heyetin 22 - V- 1936 ta-
rihli toplantismda miizakeresi srrasmda Ankara 
sehri Imar miidurliigunun de muvazenei umumi
yeye almmasi hakkrnda Qanakkale saylavi Ziya 
Etili tarafmdan verilen ve Yuksek Meclisce na-
zari itibare alman takrir enciimenimize verilmis 
olmakla okundu ve konusuldu : 

Ankara sehrinin imarma aid islerle mesgul 
olmak ve sahsiyeti hiikmiyeyi haiz bulunmak 
iizere 1351 sayili kanunla kurulan Ankara sehri 
Imar mudurliigii, kendisine mevdu vazifeleri ifa 
edebilmek igin alrm, satim yapmak ve mehakim-
de dava ikame edebilmek ve hasim olmak ayrica 
hiikmi bir sahsiyeti haiz olmasmi icap ettiren 
hususi bir vaziyettedir ki, umumi muvazene dahi-
line almdigi takdirde bu vaziyetinin muhafazasi 
ve bu salahiyetlerinin umumi hiikumlerden ay-
ri bir sekilde istimali miimkiin olamayacak ve 
binnetice kendisine mevdu vazifeler sekteye ug-
rayacaktrr. Bu sebeble 153 sayili mazbatamiz-

da dahi arzedildigi veghile bu islerin belediyeye 
devri hakkinda Hiikumetge Biiyiik Meclise su-
nulacak olan layihanm tetkik ve intacma kadar 
hiikmi sahsiyetin muhafazasi ve bunu temin igin 
de 1936 yilmda dahi miilhak biitce ile idaresi 
zaruri bulundugu neticesine varan enciimenimiz 
layihanm eski halinde Biiyiik Meclise arzmi ka-
rarlastirmistr. 

Umumi heyetin tasvibine konulmak iizere 
Yuksek Reislige sunuldu. 

Reis R. V. 
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Trabzon Istanbul Balikesir 
Sim Day F. Oymen E. Adakan 

Qorum Gumii^ane Kirklareli 
M. Cantekin D. Sakarya §. Odiil 

Manisa Mardin Ordu 
T. Tiirkoglu R. Erten H. Yalman 

Srvas Yozgad 
Remzi Qiner S. Iqoz 




