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REİS — Efendim celseyi küşadediyorum. 
Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birin Celse 
Keisisani Adnan Beyefendinin tahtı riyaset

lerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve 
aynen kabul olundu. Bursa Mebusu Muhiddin 
Baha Beyle rüfekasınm Meclisin Bursa'ya bo
rayı ziyaret davetini mutazammm telgrafı ile 
zafer tebriknameleri okunarak cevp yazılması 
tensibedildi. Kütahya Mebusu Besim Atalay Be
yin telgrafı kıraat edip taziyenamc yazılması 
karargir oldu. Düşmandan istihlâs edilen ve edi
lecek mahallere muavenet icrasına dair Heyeti 
Vekil eden mevrut lâyiha i kanuniye Mııvazenei 
Maliye Encümenine havale edildi. Mııharebatı 
ahirede yararlıkları görülen bâzı zâbitanm tak
dirname ile taltiflerine dair Müdafaai Milliye 
Vekâleti tezkeresi kıraat ve kabul olundu. Me
zuniyet hakkındaki Divanı Riyaset kararları ka
bul ve Muş Mebusu Rıza Beyin tecavüzü müd
detinin mezuniyetten addine diar karar reddo-
lundıı. îdama mahkûm Mustafa hakkında Adli
ye Vekâletinden mevrud evrakı hükmiye Adliye 
Encümenine havale edildi. İzmir Mebusu Tahsin 
Beyin affı umumi ilânına dair Lâyiha Encüme
ninden mevrud takriri, teklifi kanuni şeklinde 
yerilmek üzere sahibine iade edildi. Adlî Sulh 
Komisyonu âzalıklarma intihabedilmiş zevat hak
kındaki Adliye Encümeni mazbatası borayı ma
lûmat kıraat olundu. Dahiliye Vekâleti Vekilli
ği için ikinci defa intihap icra edildi. On dört 
milyon lira avans itası hakkındaki lâyhai kanu
niye tercihan ruznameye alınarak badel müza
kere maddeleri aynen kabul ve heyeti umumi-
yesi tâyini esamiyle reye vaz 'olundu. Gazianteb 
Mebusu Yasin Beyin, iktisat Vekâletinden olan 
sual takriri Perşembe ruznamesine alındı. Da
hiliye Vekâleti Vekilliği için hiçbir zat ekseri-. 
yeti mutlakayı ihraz eylemediğindeıı intihabın 
tekrarına karar verilerek celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde tbil-

inikat Avans Kanununun 2 müstenkif ve 1 redide 
karşı 163 reyle kabul edildiği tebliğ edildi. Da
hiliye Vekâleti Vekilliği için üçüncü defa inti
hap icra 'edilerek âra tasnif edilinceye kadar 
celse tatil olundu. 

(Üçüncü celse hafidir.) 

Dördüncü celse 
Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde foil-

inikat ve harto karşılığı olan zamaim hakkında
ki Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası mü
zakere ve kabul olundu. Dahiliye Vekâleti Ve
killiğine Mersin Mebusu İsmail Safa Beyin 100 
rey ile intihabedilmiş olduğu tbitteibliğ Perşembe 
günü toplanmak üzere içtimaa nihayet verildi. 
İkinci Reisvekili Kâtip .Kâtip 

Musa Kâzım Kayseri Van 
Atıf Hakkı 

8. — SUALLER 

1. — Trabzon Mebusu Nebizade Hamdi Be
yin, Paris Mümessili Ferid Beyin beyanatına 
dair sual takriri Hariciye Vekâletine, 

,2. — Lâzistan Mebusu Ziya Httrşid Beyin, 
tüccardan Vehbi Efendiden icra kûm an mübaya-
ata dair sual takriri Müdafaai Milliye Vekâletine 
ha vale edilmiştir. 

REÎS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı? (Hayır sadaiarı)' Zaptı sabık hulâsası ay
nen kabul olunmuştur. 

3. — TEKLİFLER 

i. — Muş Mebusu Abdülgani Beyin; Mecli
si idarelerde kadıların memurin muhakematına 
mütaallik hususata, karışmamalarına dair kamın 
teklifi (2/563) 

REÎS — Efendim Muş Mebusu Abdülgani 
Beyin, Memurin hakkındaki mukarreraıta mec
lisi idarelerce kadıların iştirak ettirilmemesi 

— 134 — 
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hakkındaki teklifi kanunisini Lâyiha Encüme- I 
nine gönderiyoruz. 

2. — Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Beyin, Şi
mendifer ücretlerine dair kanun teklifi (2/562) 

REİS — Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Beyin, 
Şimendiferler 'hakkındaki teklifi kanunisini de 
keza Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

5. — MUHTELİF EVRAK 

1. — İcra. Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Beyin, 
Uşak'taki müşahedelerine ve halkın hissiyatı 
minnetkâranesinin iblâğına dair telgrafı 1 

REİS — icra Vekilleri Heyeti Reisi Eauî 
Beyefendiden mevrut iki telgraf vardır; onları 
okuyoruz. 

Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Riya
seti Celilesine 

Bugün 20 . IX . 1338 saat 7 sonrada Uşak'a 
muvasalât ve ahaliye Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin selâm ve tebrikâtı tebliğ edildi. Şeh
rin büyük bir kısmının düşman tarafından ihra
kına ve envai lecayia mâruz kalmalarına rağ-

.meıı bugünkü neticei mesudeden büyük meser
retler içerisinde bulunan halk tarafından Tür
kiye Büyük Millet Meclisi ve Kahraman Or
dumuza karşı tezahüratı samimane ile arzı te-
şekkürat ve minnetdari edildiği ve 20/21.IX.1338 
msfılleyilde Uşak'tan hareket olunduğu mâ
ruzdur. İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

2. — İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Beyin, 
Afyon Karahisar ahalisine Meclisin selâmının 
iblâğ {olunduğuna dair telgrafı 

Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

20 . IX . 1338 sabahı Afyon Karahisar'ma 
muvasalât edilerek IMeclisi Âlinin selâm ve 
tebrikâtmm ahaliye tebliğ edildiğini ve Türki
ye Büyük Millet Meclisi ile Kahraman Ordumu
za karşı hissiyatı minnetdaranelerini tezahüratı 
samimane ile izhar eylediklerini arz eylerim 
efendim. İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

3. — Zafer tebrikine dair Erzurum Belediye 
Riyasetinden ve sabık Niğde Mebusu Muhiddin 
Beyden mevrut telgraflar \ 

1 

— 135 
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REİS — Efendim! Zafer münasebetiyle teb

rik telgrafları vardır: 

Erzurum Mebusu Âsim Bey vasıtasiyle Büyük 
Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

üç seneden beri iftirakiyle tahassür yara
ları açan mukaddes yurtlarımızdan Güzel İz-
mirimizle Yeşil Bursamızm şanlı Ordumuzun lâ-
yettezelzel savlet ve besaletleri sayesinde tatili-
sini mübeşşir telgraf nameleriniz ahaliye ilân ve 
şirişki mesruriyetler döktürmektedir. Bu sebep
le üç günden beri gece ve gündüz fevkalmemul 
ihtifaller yapılmış, her taraf bayraklarla tez
yin edilmiş ve birkaç gece fener alayları icra 
edildiği gibi Aşerem Mübeşşereden Abdurrah-
man Gazi Hazretleri Türbesine bilûmum ahali 
giderek Ordunun mü tevali zaferle payidar ol
masına duahan bulunulduğu gibi icrası hiçbir 
yerde tasavvur olunmıyan yüzü mütecaviz kur
ban zebih, mevlidi nebeviler kıraat ve ervahı 
şühedaya fatihalar ithaf edilerek zafer bütün 
m ân asiyle ve kemali tarapnaki ile mutantan 
bir suretle ibeal ve izaz edilmiştir. Ahalinin 
sevgili Başkumandanlarına Ordu kumandan, 
Ümera ve zâbitanma ve Celâdetli askerlerine 
hâr selâmlar ve hürmetlerinin iblâğiyle telgra
fın Büyük Millet Meclisinde kıraat hııyurul-
ması mercudur. 

Erzurum Belediye Reisi 
Nafiz 

DURAK B. (Erzurum) — Efendim bu tel
graf namenin Başkumandan Paşa Hazretlerine de 
tebliğini ve Erzurum ahalisine Büyük Millet 
Meclisi tarafından selâm yazılmasını rica eyle
rim. (Hay hay, muvafık sadaları) 

REİS — Efendim, Durak Bey bu telgraf-
namenin Başkumandan Paşa Hazretlerine de 
tebliğini ve Erzurum ahalisine Meclis tarafın
dan selâm yazılmasını teklif ediyorlar. Bu tek
lifi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. 
Kabul edilmiştir efendim. 

Efendim bir de Niğde Mebusu sabıkı Mu
hiddin Beyden var. Maıkamı Riyasetçe jmüna-
rip cevap yazılır. (Hay hay, sadaları) 

4. — TAKRİRLER 

i. — Gazianteb Mebusı* Ali 'Cenanı Beyin, 
Fenerler İdaresi hakkındaki Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatasının ruznameye alınmasına 
dair takriri 
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REİS — Efendim, Fenerler idaresi hakkın- ı 

daki lâyihai kanuniyenin mevaddı saireye tak- j 
dimen müzakeresine dair Muvazenei Maliye 
Encümeni Riyaseti tezkeresi var, okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Türkiye Büyük Millet Meçlisi kanunlarının 

cari olduğu mahallerde mevcut fenerlerin ida
resi ve rüsumunun sureti cibayeti hakkında 
olup tabı ve tevzi olunan 30 Ağustos 1338 ta
lihli ve 213 numaralı mazbatanın ehemmiyeti
ne mebni ruznameye alınarak mevaddı saireye 
takdimen müzakeresi hususunun Heyeti Celile-
nin nazar1 tasvibine arzını Encümen karan ile 
rica eylerim, efendim. 

Muvazenei Maliye Encümeni Reisi 
Gaziaırtefb 

Ali Cenani 

MUVAZENEÎ MALÎYE ENCÜMENİ RE
İSİ ALÎ CENANÎ B. (Cazianteb) — Efendim 
Fenerler İdaresinin vaziyeti henüz taayyün et
memiştir. Bu mesele (hakkında encümence itti
haz olunan ımukarreratı havi mazbatanın Cu
martesi ruznamesine alınarak müzakeresini rica 
ediyoruz, evvelce tabı ve tevzi olunmuştur. 

HAKKI HAMI B. (Sindb) — Efendim Mec
lisi Âlinizin bundan evvel mevaddı saireye tak
dimen müzakeresini tahtı karara aldığı bâzı 
maddeler vardır. 'Bu maddeler dalha müzakere 
olunmadan diğer bir madde, diğer 'bir madde 
geliyor ve takdimen müzakere olunacak olan 
madde ruznamenin 20 nci numarasında kalıyor, 
şimdi de Fenerler İdaresi hakkındaki mazbata
nın da diğer mevadda takdimen müzakeresi ta-
lebolunuyor. 

Fakat bendeniz istirham ederim, bu mazba
ta, bundan evvel takdimen müzakeresi kabul 
edilenlerden sonra müzakere edilsin. 

Tedrisatı iptidaiye masarifi mecburesine ait 
bir lâyihanın her şeye takdimen müzakeresini 
3 - 4 gün evvel Heyeti Celileniz tahtı karara 
almıştı ve aradan üç heş gün geçti. Bunun mü
zakeresi de unutuldu ıgitti. 

Onun için efendim evvelâ bu Maarif masa
rifi mecburesine ait lâyihanın ve ondan sonra 
Fenerler İdaresi hakkındaki ma>zfbat'amn müza
keresini istirham eylterim. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Bu mülâbe-
se fle bir şey hatırlatmak isterim : Heyeti Veki-
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lenin vazife ve mesuliyeti hakikındaki lâyihanın 
her şeye takdimen müzakeresini Heyeti CöMenie 
on ıbeş gün evvel tahtı karara aldığı halde mü
zakeresi hâlâ teahhur etmektedir. 

REİS — Efendim ruznamemizde Tedrisatı 
İptidaiye Vergisinin 15 nci maddesinin tadi
line dair bir lâyihai kanuniye vardır ki onun 
her şeye takdimen müzakeresi katbul edilmiştir, 
bir haftadır ruznaimemizde duruyor. Sonra Su
ruç Kaymakamı Safbıkı İhsan Bey hakkında İs
tida Encümeni mazbatası vardır, bugün müza
keresi daha evvelce Heyeti Celilenizce kararlaş
tırılmıştır. Yine ruznamıemizde Amasya istik
lâl Mahkemesi Reisi ve Müddeiumumisinin in
tihabı meselesi var. Sonra, Matbuat ve istihba
rat bütçesinin müzakeresi var ve bu da günler
den beri kalıyor. 

ALÎ CENANÎ B. (Oazrianteb) — Müzake
resini arz ettiğim ıbu meselenin Cumartesi veya 
Pazertesi ruznamelerdnden birine ithalinde de 
bir beis yoktur. 

REÎS — Efendim, ruznamemizde mevcud-
olup takdimen ve tercihan müzakeresi kabul 
edilen mevaddın muza/keresinden sonra Ali Ce
nani Beyin encümen namına vâki olan teklifi
ne dair mazbatanın müzakeresini kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiş
tir. 

2. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

/. — Benizli Mebusu Yusuf Beyin mezuni
yet muamelesine dair Divanı Riyaset kararı 

REÎS — Efendim, Denizli Mebusu Yusuf 
Bey hakkında Divanı Riyaset karan var, oku
nacak : 

Heyeti lîmulrnıiyeye 
Ksıkişehir İstiklâl Mahkemesine memur iken 

20 Şubat 1337 de bir hafta mezuniyetle dairei 
intiha biyesin e giden ve mezuniyeti 28 Şubat 
1337 tarihinde hitam bulan ve münasip müd
detle mezun addı hakkındaki müracaatı Diva
nı Riyasette bilmüzakere tervicedilmiyerek An
kara'ya avdeti 14. I I I . 1337 tarihinde tebliğ 
edildikten sonra 7 Mayıs 1338 tarihinde Anka
ra'ya vâsıl olan Denizli Mebusu Yusuf Beyin 
Eskişehir istiklâl Mnhkemesi Heyetinin Anka
ra'ya muvasalat eylediği 17 Mart 1337 tarihin
den Meclise iltihak ettiği 7 Mayıs 1337 tarihi-

— 136 
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ne kadar, güzeran eden müddet için mezun ad-
dine dair takriri Divanı Riyasetin 29 . V I . 1337 
tarihli yedinci ietimamda tetkik edilmiş ve 
muaileyhin müddeti mezuniyeti hitam bulduğu 
halde hareket etmiyerek memleketinde kalması 
yüzünden bilâhara şimendiferin inkıtaiyle bilâ-
mezuniyet vakit geçirmesi hasabiyle mezun 
addedilmemesi hakkında Divanı Riyasetin 
25 . V . 1337 •> tarihli Altıncı İetimamda mütte-
haz kararında ısrar edilmiş olduğundan keyfi
yetin Heyeti Umumiyece bir karara raptı zım-
mında Meclisi Âliye arzı muvafık göralmüşüir 
efendim. 

T. B. M. Meclisi Reisisanisi 
Dr. Adnan 

TUNAL1 HİLMİ B. (Bolu) — Divan kara
rında güzeran eden... deniyor, yanlıştır, geçen 
denilmelidir. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Divanı 
Riyaset de istediğim cennete, istediğini cehen
neme gönderiyor. 

REÎS — Efendim, Divan Riyasetin bu ka
rarı eski bir karardır. Yusuf Bey burada bu
lunmadığı için huzuriyle müzakere edilmek 
üzere tehir edilmişti. Şimdi kendileri Mecliste
dirler. Onun için bu kafan bugün mevkii mü
zakereye vaz'ediyoruz. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Bu kararı neye 
raptedeceğiz? Anlıyamadık ki... 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Yusuf 
Bey izahat versin. 

YUSUF B. (Denizli) — Efendim, bendeni
ze Eskişehir İstiklâl Mahkemesinin tatili faali
yeti üzerine Makamı Riyaset bir hafta mezu
niyet vermişti. Bilâhirı yol kapandığından do
layı muayyen müddet zarfında buraya gele
memiştim. Zira Afyon Karahisar'ı sukut et
mişti. Başka yerden de yol yoktu, gelemedim. 
Afyon yolu açılıncaya kadar Denizli'de bekle
meye mecbur kaldım. Geçen bu müddet zarfın
da mezun addedilmekliğimi rica ederim. (Me
zun addedilsin, sadaları) 

REİS — Efendim, Divanın kararını reyi 
âlinize vazediyorum. (Ret, sadaları, mezuni
yeti kabul olunsun, sadaları) Efendim Divan 
Yusuf Beyin mazeretini meşru görmemiş. Bina
enaleyh Divanın kararını reyi âlinize vaz'ede
ceğim; Divan kararı reddedildiği takdirde Yu
suf Bey mezun addolunacaktır. 
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| FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Divan Riya

set izahat versin. 
ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Di

vanın evvelce vermiş olduğu karar Heyeti Umu-
miyeden geçerek tasdik olunımuş mudur? 

j REİS — Arz ettim efendim; müzakeresi te-
I hir olunmuştu. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Böyle ma-
I zeretlerin kabulüne dair bin tane emsali var... 
I REİS — Efendim Divanın kararı mazeretin 
I kabul edilmemesine dairdir. Divanın kararını 
I kabul edenler lütfen... (Anlaşılmadı, sadaları) 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Reis 
I Efendi müsaade edin iki kelime arz edeyim. 
I Mesele lâyikıyle anlaşılmadı. Evvelce Yusuf 
I Beyin tecavüzü müddetini Divanı Riyaset ma-
I zur addetmeaniş ve bir kararla meseleyi Mecli-
I se arz eylemişti. Yusuf Bey burada olmadığın-
I dan dolayı o zaman müzakere cereyan edeme-
I raiş ve tehir olunmuştu. Şimdi Yusuf Bey bu-
I fada hazırdır ve bu mesele mevzubahsediliyor. 
I Eğer Divanın evvelce hataen vermiş olduğu ma-
I zereti ademikabul kararını reye kor ve kararı 
I kabul etmezsek mesele halledilmiş olur. 
I REİS — Efendim tekrar arz edeyim. Divan 
I karan Yusuf Beyin mazeretini meşra görmü-
I yor. Divanın bu kararı kabul edilmediği tak-
I dirde Yusuf Beyin mezuniyeti kabul edilmiş 
I olacaktır. 
I Binaenaleyh Divanı Riyasetin bu karannı 
I kaıbul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... 
I Efendim, ekseriyet hâsıl olamamış ve Yusuf 
I Beyin mezuniyeti kabul edilmiştir. 

6. — MAZBATALAR 
I 1. — Edime Mebusu Şeref Beyin, İzmir'in 
I (Güzel İzmir) tesmiyesine dair kanun teklifi ve 
I Dahiliye Encümeni mazbatası (2/559) 

I REİS — İzmir'in (Güzel İzmir) tesmiyesi 
I hakkındaki teklife dair Dahiliye Encümeni maz-
I hatası var. Ruznameye alıyoruz. 

I 2. — Düşmandan istirdadedilen mahaller 
I ahalisine muavenet icrasına dair kanun lâyihası 
I ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — Düşmandan istirdadedilen mahaller 
I ahalisine muavenet icrası hakkındaki lâyihai ka-
I nuniyeye dair Muvazenei Maliye Encümeni maz-
| batası var. Ruznameye alıyoruz. 
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1. — Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, nıema-
İİki müstahlâsa umuru ıktisadiyesi hakkında 
suali ve, îkiimt Vekili Mahmud Esad Beyin şi
fahi cevabı 

REİS — Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, Ik-
tisad Vekâletinden bir sual takriri var. Vekil 
Bey cevap verecekler. Sual takririni okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
İstirdadolunan memleketlerimizdeki Yu-

nan tahribatı cihanın malûmudur. Palikar
yalar Atina 'sının bütün ziynet ve serveti tazminat 
olarak alınsa bu zalimane nehib ve garatın yüzde 
onunu telâfi etmez. Akan masum kanlarını, ya
kılan mukdadesatın, yıkılan namus yuvalarının 
intikamını hakka, millete bırakarak yalnız ma-
binil istinadımız olan köylerimizde bütün var
lığı mahıv ve nâbud olmuş çiftçi kardeşlerimi
zin pek açıklı ihtiyacatını temine hadim olması 
lâzımgelen İktisad Vekâletinin mezkûr tahribat 
ve nehib ve garat hakkındaki tetkikatını ve mez
kûr zürra ihtiyacatını telâfi edecek seri ve müs
mir mütalâatını sual ediyor, şifahen cevaplarını 
rica ediyorum efendim. 

7 . 9 . 1338 
Gazianteb Mebusu 

Yasin 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAT) B. 
(İzmir) — Efendim Gazianteb Mebusu Yasin 
Beyefendinin takrirleri memleketimizin en mü
him ve en hayati meselelerinden birine temas 
etmektedir. Ancak bu mühim ve hayati mesele 
İktisat Vekâletinin programına taallûk etmekle 
beraber, Hükümetin siyaseti umumiyesiyle de 
pek yakından alâkadar bir mesele olduğundan 
bendeniz burada yalnız İktisat Vekâletine ait 
nıkat hakkında bâzı mütalâat dermeyan edece
ğim. 

Mesele heyeti umumiyesiyle Hükümetin si
yaseti umumiyesine taallûk ettiğinden, o cihet- | 
ten de Hükümetin noktai nazarını sormalarını 
muvafık buluyorum. Esasen diğer memleketler
de de bu gibi" vaziyeti erin tahaddüsünde bu gi
bi mesa.il hükümetlerin siyaseti umumiye.si me-
yanına konulmuş mesaildehdir ve o siyaseti 
umumiye içerisinde halledilirler. Çünkü ortada 
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tahribedilmiş koca bir kıt'ai vatan var. Bunun 
zararları ne suretle tazmin edileceğini ve bu hu
susta ne gibi tedbirler ittihazı lâzımgeldiğini 
Hükümet siyaseti ıımumiyesi içinde kaydeder 
ve hattâ sulh konferanslarına kadar bu mesele
yi sevk eder. 

Bendeniz bir sulh konferansına sevk edilmez
den evvel, İktisat Vekâletinin bu harap memle
ketler hakkında düşündüğü iktisadi tedbirleri 
arz edeyim .-

Henüz Yunanlılar tarafından yapılan tahri
bat miktarı hakkında gerek Hükümetçe ve ge
rekse iktisat Vekâletince tesbit edilmiş muay
yen bir miktar ve katî malûmat yoktur. Ancak 
biliyoruz ki, üç seneyi mütecaviz bir zaman de
vam eden Yunan işgali zarfında hukuku düvel 
ve hukuku harb ve insaniyet kavaidi hilâfına ola
rak memleketimiz pek büyük zarar ve zayiata 
duçar olmuştur. 

Bunlar peyderpey tesbit edildiği takdirde 
belki bugün tasavvur ettiğimizin daha çok fev
kinde zararlar karşısında bulunacağız ve ancak 
bunlar tesbit edildikten sonradır ki ; Hükümet; 
siyaseti umumiyesini tesbit edebilecektir ve İk
tisat Vekâleti katî tedbirlerini ittihaz eyliyebi-
lecektir. Bu zarar ve ziyanların tesbitine de pey
derpey devam edilmektedir. Ancak zarar aşağı -
yukarı malûm olduğuna, göre, memleketimizin 
istihlâsma başlanıldığı günden beri, bir proje 
tertibedilmiştir ve bu projeyi elyevm İktisat 
Encümenine tevdi etmiş bulunuyoruz. Projemiz 
iki kısma ayrılıyor, birinci kısım, derhal ittihaz 
edilecek olan âcil tedbirleri gösteriyor. İkincisi 
de peyderpey bil âhara tatbik edilecek olan ak
samdan ibarettir. Bu meyan da âcil tedbirler sı
rasında şunu zikredebilirim : İktisat Vekâleti
nin geçen seneden kalma 350 bin lirası vardır. 
Bu parayı teşkil edeceğimiz çiftçi, tüccar ve sa
nayi erbabından müteşekkil komisyonlar ve 
meclisi idarelerin yardımı ile zarar görmüş kar
deşlerimize tevzi edeceğiz. Ve bu komisyonların 
başında da birer mütehassıs bulunduracağız. Bi
rincisi 350 bin liranın tevzii meselesidir. İkinci
si; elimizde Ziraat Bankası vardır. Banka mühim 
miktarda zarar görmüş vatandaşlarımıza yar
dım edecektir. Bilhassa bu yardımın müs
mir olmasını temin için vâsi mikyasta alât ve 
edevatı ziraiyeyi aynen tevzi etmesini düşündük. 
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Bu mey anda nakden yardımında da devam ede- I 
eek. Bilhassa, köylülere lâzım olan alât ve edeva- I 
ti ziraiyei temin edecekti. 

Üçüncüsü; Moratoryum Kanununun düşün
dük. Bu hususta Maliye Vekâleti ile müzakere 
etmekteyiz. Uzun müddet istilâ altında 'kalmış I 
ve borçlarını veremiyeeek derecelere düşmüş I 
kardeşlerimiz mevcuttur. Bunlar hakkında Te- i 
çili duyum Kanununda münasip bir müddet 
göstermek suretiyle Meclisi Âliye teklif edece-
ğ'iz ve bir müddet onlardan alacak, verecek I 
dâvalarını tehir edeceğiz. Dördüncüsü, hane- I 
leri harabedilenler için, malûmuâliniz elimizde 
bir kanun vardı, meccanen kereste verilecekti, j 
Teşkilât vücuda gelmekte olan mahallere emir I 
verilmektedir. Oralar da bu suretle hareket I 
edeceklerdir. Bu dört tedbiri ilk âcil tedbirler I 
meyanma ithal ediyorum. Sonra vilâyatı müs- I 
tahlasa İktisadiyatına dair elimizde bulunan I 
resmî istatistiklerden malûmat edindik. Orada
ki çiftçilerin adedini, sanayihaneler, müesse-
sat, şirket ve orman ve maadin imtiyazlarının 
vaziyetini- tetkik ettik. - Bunlar 191 o senesi is
tatistiklerinden alınmıştır. - Bu, ne dereceye 
kadar doğrudur 'bilmiyorum. Vaziyet değiş- I 
mistir. Çünkü üç d Ört sene olmuştur. Bugün 
bunu sureti katiyede halledebilmek için, tetki-
kat ve tahkikatımıza devam ediyoruz. Malû- I 
mat istihsal ettikten sonra müspet ve katî bir 
fikir dermeyanı imkânı hâsıl olacaktır. Ancak 
buradaki sanayihanelerden, şirketlerden ve I 
rrüi'klere aidolmıyan imtiyazlardan çok zarar I. 
görmüş olan Türk kardeşlerimize muavenet im- I 
kânı esasen kanunen de müsaittir. Emvali I 
metruke Kanunu vardır. Onu tatbik edeceğiz. 
Bu meyanda ahiren vekâleti âcizi tarafından I 
hazırlanan ve Meclise sevk edilmek üzere bu
lunan Köy Bankaları Kanununu da zikredebi- I 
lirim. Bu teklif Meclise gelmek üzeredir. Mec- I 
lisi Âli bu teklifi kabul ettiği takdirde küçük 
çiftçilere - ki en ziyade mutazarrır olan taba- I 
ka bunlardır- en çok yardım edebileceğimizi I 
ümidediyorum. Sonra Ziraat Bankasının getir- I 
diği alât ve edavatı ziraiyenin Gümrükten is
tisnası için bir kanun ha'zırladık, o da Meclisi 
Âlinize sevk edilmiştir. Kabul edildiği takdir- I 
de, Ziraat Bankası mühim miktarda alât ve I 
edavatı ziraiyeyi doğrudan doğruya Avrupa '-
dan celbedecek ve burada uzun taksitlerle Vi
lâyatı Müstahlâsa da bulunan köylü kardeşle- I 
rimize tevzi edecektir. Bu suretle Ziraat Ban- * 
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kası daha büyük yardımlar edebilecektir, tek
rar arz ediyorum. Katî ve müspet bir program 
takibedebilmek için evvelemirde vilâyatı müs-
tahlasadaki vaziyeti iktisadiyemizi, servet
ten tahribedilen miktarı, mahvedilen* çiftçiler 
miktarını katî olarak tesbit etmek lâzımdır. 
Bunlar tesbit edilinceye 'kadar tatbik edilecek 
tedbirleri arz ettim. Her halde iktisat Vekâ
leti bu büyük zaferin taçlanması için iktisat sa
hasında son derecede çalışılmasına kaanidir. 
Ve bu zaferi taçlandırmak için de, bilhassa 
millî iktisadiyatımızı takviye ederek yürümek 
lâzım geldiğine kaanidir. Küçük citçiye ve Türk 
Köylüsüne lâzımgelen muaveneti iktisat prog
ramımızın en başına koyduk. Bu suretle çalı
şacağız. Bilmem 'bu husustaki izahatımı kâfi 
görürler mi? 

VASÎN B. (Gazianteb) — Efendim, Vekil 
Beyefendinin mütalâatı, tasavvurratı hakikaten 
gönüllere inşirah verecek derecededir. Fakat 
anlıyoiTim ki hepsi de henüz tasavvurdadır. 
Bugün, için orada her şeyi bırak; Vekiy Beye
fendinin izahatı ile bir çift sabanı evine koya
bilecek derecede bir köylüye yardımın dahi 
imkân haricinde olduğunu anlıyorum. Ben is
tiyorum ki bugün ona İktisat Vekâletinin tev
zi edeceği paralarla değil, bankalarla ve saire 
ile değil, size Griimrükten meccanen geçecek 
olan ve edevatı ziraiyeyi taksitle vereceğiz di
yerek, onların gönlünü almaktan ziyade bu
gün onların eline bir çift saban verebilecek bir 
paranın orada bulunması lâzımdır. 

İktisat Vekili Beyefendi İktisat Vekâletin
ce (350) bin liranın tevziini söylediler, ki bu
nu da oradaki zararı umuminin telâfisine mu
allâk bırakıyor. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B.~ — 
Hayır; bir taraftan da yapacağız. 

YASİN B. (Devamla) — Ben Vekil Beyden 
pek çok rica ederim, bu üç yüz elli bin lirayı 
tevzi edebilecek tedabirden bahis buyurdular. 
Bunu bir şekle bırakmaktan ziyade nasıl ki 
bugün Hiiâlıahmerin birtakım heyetlerle koşup 
al bir çift yemeni, al bir çift gömlek dediği kabilin
den onlara üçer, beşer olmak üzere ve hiç ol
mazsa bir inek vererek, südünden, yoğurdun
dan istifade edecek altı aylık maişetini dü
şünsünler. Ook rica ederim, (350) bin liranın 
tevziini şekle ve birtakım tasavvurata talik et-
miyerek bir an evvel tevzi edebilecek tedabiri 



Riyaseti üelileye 
Tedrisatı İptidaiye Kanununun 15 nci mad

desi icabı kura ve kasabat ahalisine tedrisat mu
allimlerine maaş verilmek üzere vukubulan 
tevziat kabili icra olamıyaeağı gibi adaletle da
hi kabili telif olmadığı cihetle üç yüz otuz 
yedi senesi bütçesinde bu cihet düşünülmek 
üzere şimdilik bu tevziaıttan sarfı naizar olunma
sını ve Maarif Vekâletinden umum vilâyata bir 
tamim yapılmasını teklif eylerim. 

Konya 
Vehbi 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Aliyesine 
Konya Mebusu Vehbi Efendi tarafından tek

lif edilip Riyaseti Celileden Encümenimize mu-
havvel 22 Şubat 1337 tarih ve 82 numaralı ted
risatı iptidaiye muallimlerine maaş verilmek 
üzere vukubulan tevziatın kabili icra olamıya
eağı hakkındaki takrir mütalâa edilerek kabili | 
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ittihaz buyursunlar. Sonra bankalarla muave
net meselesinde miktar göstermediler. Acaba 
bankalarımız bu istihlâsedilen memalike ne 
kadar yardım edebilirler "I Bunun miktarını 
göstermelidirler. Mademki Hükümet mümkün 
okluğu kadar İdarei Mülkiye tesis ediyor. Zi
raat Bankaları da teessüs edecektir. Bunlar 
da işi şahadetnamelerle ve sairelerle tavik et
mekten ise, suhuletle yapsınlar. Onlara âzami 
muavenet edilmesi lâzımdır. İktisat Vekâleti 
bunların çaresini düşünsün. Sonra İktisat Ve
kâleti teminat mukabili birtakım envali men
kule itibariyle olarak ortalığa atılırsa, bun
lardan, (halk zerre kadar senelerce istifade ede
mez. Hakikaten Vekâletin tasavvuratı gayet 
güzeldi i'. Mütalâaları çok güzeldir, fakat bu 
muavenetlerin bir an evvel serian ve amelî bir 
surette yapılmasını rica ediyorum. 

7. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Konya Mebusu Vehbi Efendinin, Ted

risatı İptidaiye Kanununun 15 nci maddesi mu
cibince kura ve kasabat ahalisine yapılan tevzi
attan sarfınazar edilmesine dair \takriri ve Ma
arif ve Dahiliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Efendim, Tedrisatı İptidaiye Ka
rarnamesinin 15 nci maddesinin tadiline dair 
lâyihai kanuniyenin müzakeresine başlıyoruz. 
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kabul olmadığına encümenimizee bilittifak k;ı 
rar verilmiştir. 
Maarif Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Mehmed Akif Ali Şükrü 
Kâtip Âza 

Trabzon Çorum 
Celâleddin Abdurrahman Dursun 

Âza 
Mehmed Necati 

Riyaseti Celileye 

Tedrisatı İptidaiye Kanununun 15 nci mad
desi mucibince kura ve kasabat ahalisine tevzi 
edilmekte olan Tedrisatı İptidaiye Vergisinin 
adaletle kabili telif olmadığından sarfınazar 
edilmesi hakkında Konya Mebusu Vehbi Efen
di tarafından muta takrir ve Maarif Encüme
ninin mazbatası üzerine Maarif Vekili huzuriyle 
Dahiliye Encümeninde müzakerat cereyan et
miştir. Maddei mezkûrenin makamına kaim ol
mak üzere berveçhi âti şekilde maddelerin tâdil 
ve tesbiti hem adaleti hem de ihtiyacı Maarifi 
temin edeceği tezekkür edilmiş olmakla Heyeti 
Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur. 

18 Temmuz 1338 • 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Lâzistan Kayseri 
Esad Ahmed Hilmi 

Kâtip Âza 
Atıf Karahisarı Şarki 

Mustafa 
Âza Âza 

Fikri Faik 

1. Tedrisatı İptidaiye masarifi mecburesi 
A) Mekâtibi İptidaiye muallimin (Muallim, 

muallime, muavin, muavine) ve, müstahdemin 
maaşatma. 

B) İptidai Mektebi, arsa, inşaat, tamirat ve 
icaratı 

O) Tenvir ve teshin, tanzif, su 
D) Kırtasiye, kitap, inas levazımı tedrisiyei 

müteferrika masarifine münhasırdır. 
2. Tedrisatı İptidaiye encümenleri her sene 

(Bir veya birkaç mahalle veya karyede) yeniden 
küşadı icabeden mekteplerle eskiden mevcut bu
lunanların (Usulüne tevfikan) bütçesini tanzim 
ve tedrisatı iptidaiye meclisleri vasıtasiyle berayı 
tasdik Meclisi Umumiyeye tevdi eyler. 

Meclisi Umumi mekteplerin lüzum ve adem i -
lüzumunu takdirde salâhiyettar değildir. Ancak 
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iptidai mektepler bütçesinin usulü muhasebe ka- j 
vaidine tevfikan tanzim olunup olunmadığını tet
kik eder. Vilâyet bütçesinden yapabileceği mim- ı 
veneti tesbit ettikten sonra bütçeyi tasdik eyler. 
Bütçe badettasdik mahalli tedrisatı iptidaiye mec
lis ve encümenine tevdi olunur. Tevdii mütaakıp 
on gün zarfında tedrisatı iptidaiye meclisleri ve 
Maarif encümenleri masarifi mecbure suretiyle 
alınması lâzımgelen mebaliği mektebin bulundu
ğu mahallât veya karye (Birkaç karye ortasında 
ise) ve alâkadar karyeler halkına servet ve irat
ları nispetinde tevzi ve cetvelini münasip mahal
lere talik veya gazetelerle ilân eder. 

Mükellefin tarihi ilândan itibaren on beş gün 
zarfında mecal isi idareye miktarlar hakkında iti
raz edebilirler. itiraz üzerine meclisi idarelerin 
on gün zarfında bittetkik ittihaz ettiği karar ka
tidir. Cetveller kesbikatiyet ettikten sonra mahallî 
muhasebei hıısusiyesine tevdi olunur. 

3. Masarifi mecbure mahallî muhasebei hu-
susiyeierince veya doğrudan doğruya yahut muh-
taran ve icabında idarei hususiye tahsildarları va-
sıtasiyle Tahsili Emval Kanununa tevfikan dört 
taksitte tahsil olunur. Şu kadar ki, tahsildarlar 
vasıtasiyle tahsilinde tahakkuk ve tahsil masrafı 
masarifi mecburen in yüzde beşini tecavüz edemez. 

4. Masarifi Mecbure namı ile tahsil olunan 
mebaliği Ziraat Bankasında ayrıca nahiye ve ka
za ve vilâyet tedrisatı iptidaiye meclis veya encü
menleri namına hesabı cari suretiyle mevkuf bu
lundurulur. Bütçesine tevfikan mahallî Maarif 
encümenlerinin tasdiki ve reislerinin işareti ile 
sarf olunur. 

5. Masarifi mecbure namiyle tahsil edilen 
akçe her hangi bir sebep tahtında o sene zarfında 
tahsis edildiği işe sarf edilemediği (Mektep kü-
şadolunamadığı, inşaat, tamirat yapılamadığı, 
muallim ve muallimeler tâyin olunamadığı ilâ...) 
takdirde başka bir mahalle veya işe sarf edilemez. 
Bankalarda mevkuf tutul ur-ve senei âtiyede yine 
o mahalle veya karyenin mekâtibi iptida iyesine 
sarf edilmek üzere masarifi mecburesine mahsub-
edilir. 

6. Mekâtibi iptidaiye muallimlerinin almak
ta oldukları maaşat cezaen olmadıkça hiçbir sebep 
ve bahane ile tenzil veya tenkis edilemez. 

7. Mekâtibi iptidaiye muallimlerinin (Mual
lim, muallime, muavine, muavine) asli maaşı beş 
yüz kuruştan başlar. j 
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8. Karye veya mahallelerinde mektep bulun

un yan halk masarifi mecbure vermez ve mektep 
bulunan mahaller dahi ancak kendi mektepleri
nin masarifi meeburesini ita ile mükelleftir. 

9. işbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
10. işbu kanunun icrasına Dahiliye, Maarif 

ve iktisat Vekilleri memurdur. 
VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim bu tedrisatı 

iptidaiye masarifi mecburesi bütün köyleri hattâ 
bâzı kazaları tahri'betmektedir. Sebebine gelince : 

Matlûbatı Devlete yüz kuruş veren bir adama 
lâakal on lira, on beş lira bir para tevzi ediyorlar. 
Rica ederim, matlûbatı devlete yüz kuruş veren 
bir adam, yalnız Tedrisatı iptidaiye Vergisi için, 
10 - 15 -20 lira verebilir mi? Bu imkânsız ve ta
hammül olunmıyacak bir tekliftir. Efendiler bu
nu ıslah etmek her halde lâzımdır. Fakat bu Ted
risatı iptidaiye Kararnamesinin on beşinci mad
desi mucibince bu tevziat, yapılıyor. Bu lâyiha da 
güya on beşinci maddeyi tefsir için getiriliyor. 
Tefsir şöyle dursun, tadil şöyle dursun, hakika
ten iğlâk etmiştir. Esasen Tedrisatı iptidaiye Ka
rarnamesinde «Bu vergiyi encümenler ve tedri
satı iptidaiye meclisleri ahalinin servetine göre 
taksim eder ve o yolda tahsil olunur» diyor. Aynı 
mesele burada da vardır, diyor ki; efendim ted
risatı iptidaiye meclisleri ve Maarif encümenleri 
tevzi eder ve bu tevziata itiraz eden olursa, 15 
gün zarfında meclisi idareye müracaat eder. Mec
lisi idare ya onu kabul eder, ya reddeder. Hal
buki Tedrisatı iptidaiye Kararnamesinin 15 nci 
maddesinde de aynı mesele var : Efendim «On 
beş gün zarfında itiraz eden varsa, heyeti idarece 
onun itirazına bakılır. Meclisi idarenin vermiş 
olduğu karar batidir.» diyor. Aynı meseleyi yi
ne burada da zikretmiş oluyor. Binaenaleyh bu
nun neresi tefsir edildi ve ahaliye ne gibi bir 
faide gösterildi? Bilemiyorum. Yalnız burada 
bir şey izah olunmuş. Encümene teşekkür olu
nur ki onu bari unutmamışlar. Demişler ki; mek
tebi olmıyan köy ye kasaiba tedrisatı iptidaiye 
masarifi m>eeburesi vermez. Tedrisatı İptidaiye 
Kararnamesinin 15 nci maddesinde bu sarih de
ğildi. Onun için efendiler; bir kazaya tedrisatı 
iptidaiye için, meclisi umumiden üç veya beş 
bin îira tevzi ederlerse, o kazada yalnız bir 
mektep var, o kazanın tedrisatı iptidaiye para
sını, mektep olmıyan yerlere de tevzi edip tah
sil ediyorlardı. Encümen bunu tasrilı etmiş ve 
«Mektebi olmıyan mahal masarifi mecbureyi 
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vermez.» demiştir. Bu doğrudur, haklı bir şey- I 
dir. Bundan başka, bâzı köylerimiz var ki I 
500 - 600 - 800 - 1 000 lira tedrisatı iptidaîye 
masarifi mecburesi tevzi olunuyor. Halbuki; I 
o köyün taşını ve toprağını tamamen satsak, 
800 lira etmek imkânı yoktur. Ve bu para bugün I 
ahaliden alınmaktadır. Ama nasıl alınıyor? Cep
hede düşmana karşı fedayı cana müheyya ve düş
manla earpışan asker ailelerinin elinde bulu- I 
nan bir keçisi satılmakla, altında bulunan dö
şeği satılmakla, çorba pişirdiği tenceresini sat
makla ve hattâ hapis ve darp ile bu para tah
sil olunuyor! Şimdi benim bildiğim, yani lıatı-
Tima gelen, burada demeli ki ; bir kimsenin 
matlu'bat] Devlete vermiş olduğu meblâğın ye
kûnunun % 5, % 10 veyalhut jöizde on beşini 
geçmiyecektir. Masarifi meobureden verecek ol
duğu paranın miktarı diye bir kayıt koymalı
dır hiç olmazsa. Efendiler bir nispet beyan et
meli de tedrisatı iptidaiye Meclis ve Maarif En
cümenlerinin elinden ve esaretinden halk kurta
rılmalıdır. Halk nasıl esir oluyor biliyor musu
nuz ? Arz edeyim. Elli lira verebilecek veya ve
recek Olan bir efendiye encümen âzalarının kev-
fine göre, beş lira, beş lira veremiyecek bir şah-
sia ise 50 lira tevzi ediyorlar. Çünkü o Meclis 
esasen garazdan sâlilm Olamadığı gibi, herke
sin servetini tartamaz ve herkesin servetini tar- I 
tılmak imkânı yoktur. Binaenaleyh o meclisle
rin, o enctim!enlerin elinde ahali esirdir, bazi-
cedir. Tefsir denilen bu lâyihada da deniliyor I 
ki; (Tedrisatı İptidaiye meclisleri ve Maarif en
cümenlerinin tevziatına...) Kaçta bir ve ne 
nispette tevzi edilecek, efendi? Kime ne denecek? 
Tok! Encümenin keyfi, Tedrisatı İptidaiye En
cümeni azasının ağzından ne çıkarsa, o... Hal
buki o encümen veya meclis benim servetimin 
derecesini ne bilir? Ve yine ne bilir ki köyde 
olan bir.adamın ne verebileceğini o encümen 
veya meclis? Onun için» bu ahaliyi kurtarmak 
üzerimize vaciptir ve bunun için de bir nispet 
beyan etmelidir ve demeli ki; bütün vergisinin 
yüzde 'beş veya yüzdte onunu geçmiyeeektir. Her- ı 
kes vergisinin yüzde onu nispetinde tedrisatı I 
iptidaiye masarifi meciburesi verecektir. Vel
hâsıl meclis ne tensibed'erse böyle bir şeyi ten
sip ve tes%it etmeli. I 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Tüc
carlar verebilir. | 
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VEHBİ Ef. (Devamla) — Koca bir tüccar 

dediğimizin temettü, emlâki yok mu? Rica ede
rim, temettü vermiyen hiçbir tüccar var mı? 
Rica ederim, bu millet içinde Hükümete borç
lu olmadık ve Hükümete matlubat vermedik 
kimi bulabiliriz? Böyle hiçbir fert yoktur. 

Dr. ADNAN B. (İstanbul) — Ben vermi
yorum. 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Zatı âliniz ver
miyorsanız ayrı ayrı niebusana da taksim ede
riz. Aldığı tahsisatın yüzde üçünü deriz veya, 
bir şey deriz. Sonra bir şey soracağım. Maarif 
Vekili Beyefendi daha gelmedi. Efendiler ri
ca, ederim, Maarif teşkilâtı bu millet içine ku
rulalı her kaç sene olmuşsa, ta o zamandan bu 
zamana kadar millet matlubatı devletten Maa
rif ve Menafi hissesi diyerek; bir şey veriyor. 
Acaba bu Maarif hissesi nereye gidiyor? Bunu 
millet, büyük mekteplerde muallim olan efen
dileri beslemek için mi veriyor? Yoksa Maarif 
hissesi diye vermiş olduğu parayı, kendi köy 
ve kendi memleketine menfaat olsun ve kendi 
memleketi de niymeti maariften müstefidolsun 
diye mi veyahut da memleketinde hisseyabol-
duğu Maarife karşılık olduğu için mi veriyor? 
Bu paralar nereye gidiyor? Ve bundan köylü
ler neden müstefidolmuyor? ve bu meccani pa
rayı ne vakte kadar verecektir? (Maarif Vekili 
yok ^adaları) Maarif Vekili Beyin geldiğinde 
bu sualim mahfuz olmak üzere sözüm vardır. 
Şimdilik söyliyeceğim bundan ibarettir. Bu 
layihai kanuniye müzakereye değer bir şey de
ğildir, bunu her halde salim bir surete ifrağ 
etmek lâzımdır. 

HAKKİ HAMİ B. (Sinob) — Bendeniz 
evvelemirde şunu arz edeyim ki; bu lâyihai ka
nuniye hakkında bir esbabı mucibe yoktur ve 
görmedik. Bittabi encümen bunu tetkik ile bu 
tarzda lâyihayı Heyeti Umumiyeye sevk eder
ken, bir esbabı mucibe düşünmüş ve onun üze
rine bunu yazmıştır. Binaenaleyh evvelemirde 
Encümen tarafından izahat itası lâzımdır. En
cümenin mütalâasını dinledikten sonra kendi 
mütalâutımı arz edeceğim. İstirham ediyorum; 
Encümen bir kere bizi tenvir etsin, bendeniz 
mütalâamı sonra arz edeceğim. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ ATIMED HİLMİ B. (Kayseri) 
— Efeı*dim, bu meseleyi izah etmezden evvel 
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bâzı umumi mâruzâtta bulunacağım. Malûmu- I 
âliniz olduğu, üzere, Tedrisatı iptidaiye Kanu
nu Muvakkati 1329 senesinde neşredilmişti. Ka
nunu mezkûrda meclisi idarelere gayet* muh
tasar salâhiyet bahşediliyor ve bu suretle Mec
lisi idareler Tedrisatı İptidaiye Vergisinin ih
tiva ettiği meblâğı tarh ve tevzi edecek ve 
Hükümetin tahsildarları vasıtasiyle Tahsili En
vai Nizamnamesine tevfikan tahsilatta buluna
caktı ve o zaman bunun için, Aşar ve Ağnam 
vergileri mikyas gösterilerek, tahsil edilmek
teydi. Zannedersem şu esasa göre Hükümet dü
şünmüş ve demiş ki ; bâzı yerlerde Aşar ve 
Ağnam Vergileri mikyas gösterilerek tahsil edil
mekte olduğundan bu, çift ve zira a ti e meşgul 
olan köylü sınıfına inhisar ediyor, şehirde bu
lunan birtakım zenginler nazarı dikkate alm-
miyor. Çünkü mikyas olan yalnız aşar ve ağnam
dır. Filvaki bir maddesinde de servet nazarı iti
bara almıyor. Fakat esasen mikyas aşar ve ağ
nam olduğu için, bu vergi bilhassa köylü sını
fına inhisar ediyor. Binaenaleyh 1329 senesin
de bu kanun tadil ediliyor ve esnayı tadilde 
salâhiyet, meclisi idarelerden alınarak, tedri
satı iptidaiye meclisi ve encümenlerine verili
yor. Bundan başka aşar ve ağnam mikyası kal
dırılıyor, servet, esas matrah olmak üzere ka
bul ediliyor, bu sebeple şimdiye kadar bu tarz
da Tedrisatı İptidaiye Kanuniyle tahsilatta bu
lunulmuş ve bâzı mahzurlar da hâsıl olmuştur. 
Hoca Vehbi Efendi Hazretleri beyanatta bulu
nurken, verginin bilhassa ağırlığından bahis 
buyurdular. Verginin esasına itiraz etmiyorlar 
ve alınmasını kabul ediyorlar. Şu kadar ki, 
ağır olduğundan bahsediyorlar, 10 - 20 lira ka
bul edilmiş diyorlar. Halk bunu kaldıramıyor, 
daha biraz hafif olsun diyorlar. Binaenaleyh 
şu şekil, Hoca Efendi Hazretlerinin itiraz et
mek istedikleri nıkatı menedeeelk mahiyette de
ğildir Fakat kabahat kanunda değildir. Kaba
hat komisyonlardadır. Eğer tedrisatı iptidaiye 
komisyon ve encümenleri halkın seviyei maliye
sine göre, tevziatını yapar, adaletten aynim az
sa,, o zaman bu, köylü ve fıkaraya bir ziyan ve 
bir bâr 'teşkil etmez. Meselâ şimdi Hacı Veli 
Efendi Hazretleri diyorlar ki, ben her sene yüz 
lira kadar bir para veriyoruım ve bu para bana 
ağır değildir ve Eskişehir'de daha birçok halk 
vardır. Buna alışmıştır. Her hakle bu vergi iti- j 
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raz edilecek şekilde bir vergi değildir, buyuru
yorlar. Bir misal olmak üzere... 

VEHt Ef. (Konya) — Hacı Veli Efendi gi
bi kaç adam ^ulunur, beyefendi? 

AHMED HİLMİ B. (Devamla)"§imdi efen
dim, arz edeceğim. 1329 Kanunu elbette bunu 
halktan alacaktır ve halktan alırken' esas mik
yas halkın serveti olacak. Yalnız köylüden 
tahsilatta bulunulurken mikyas, aşar ve ağnam 
olmak lâzımgeliyor. Verginin matrahı yalnız 
iki madde olduğuna nazaran... (İşitemiyoruz, 
sadaları) ona göre tarh ve tevzi edilecektir. 
Halbuki hepimiz pekâlâ biliyoruz ki ve bilhas
sa kasabalarda mevcut bir sınıf vardır ki, o 
sınıflar zengindir, servet sahibidir. Fakat ver
gi itibariyle, aşar itibariyle her halde nazarı 
dikkati eelbedecek kadar servetlerini göster
mezler. Halbuki komisyonun tetkikatı bihakkin ve 
fikri adaletten ayrılmıyacak surette olursa, el
bette memleket, hangi sınıfın bu vergiyi ne ka
dar verebileceğini pekâlâ tefrik ve tâyin e.dev, 
şimdi esas itibariyle, encümenin kabul ettiği 
ve Maarif Vekili Beyin verdiği izahat bu nok-
tai nazarı ihtiva ediyor. Yalnız başka cihetler 
vardır. Bundan evvelki kanunda yalnız vergi
nin sureti tahsili, sureti ei'bayeti ve ne yolda 
itiraz olunacağı ve verginin kimlere aidolduğu 
mezkûrdur. Birinci fıkrası aşağı - yukarı eski
sinin aynı gibidir. Yalnız burada esas olarak 
servet, irat nazarı itibara almıyor ve ona göre 
tarh ve tevzi olunuyor. Fakat ondan sonraki 
fıkralar zannederim ki. Tedrisatı İptidaiye Ka
nunundaki ruhu tamamiyle temin ediyor. Bir 
kere tahsil mecburidir. Onu kabul ediyoruz ve 
tahsili ileri götürmek için ne lazımsa onu yapa
cağız. Ondan sonra hocaların istikbalini ve 
maişetlerinin mümkün olduğu kadar terfihini 
ve kendilerinin mesleklerinden memnuniyetini 
mucibolaeak şekilde ifâsı esasatını kabul edi
yor. Sonra bilhassa Tedrisatı İptidaiye Ver
gisi Kanununda itiraz edilen ve şimdiye kadar 
eski kanunda bir sarahat olmadığı için, her
hangi bir köy, mektebi olmadığı halde 
vergi vermek ?mecburiyetinde kalıyordu. Bu 
para tahsil ediliyor. Fakat o köyde bir mektep 
yok. Sonra bu parayı başka bir 'yere'sarf edi
yorlar. Hâlbuki bu parayı kendilerinden ciba-
yet ederken, mektep yapacağız diye vadedi-
yorlar. Fakat bilâhara bu va'di yerine getir-
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miyorlar, bu para bagfea yerlere sarf ediliyor. 
Bu kanunda bilhassa bu noktalar nazarı itibara 
alımmış ve esbabı mıania vaz'edecek şekil gösteril
miş... Üçüncü fıkrasnda; bu vergi, Muhasebei 
hususiylerden hususi tahsildarlar veya muhta-
ran vasıtasiyle tahsil edilir ki; eski kanunda 
bu da yoktu. Doğrudan doğruya Hükümetin 
tahsildarları tahsil ediyordu. Bu kanuna naza
ran tahsil masrafı, masarifi meeburenin ise yüz
de beşini tecavüz etmemek şartiyle hususi tahsil
darlar vasıtasiyle tahsil edileceğini bu madde 
gösteriyor. Dördüncüde ise masarifi mecbure 
namı ile tahsil edilen para, her hangi bir yere 
sarf edilemez diyor. Biehemehal hangi maksat 
için tahsil edilmiş ise ona sarf edilir diye bir 
kayıt gösteriyordu. Fakat maarife ait tahsil 
olunan o para ile mektep yapılamamış veya 
bir maksat temin olunamamış ise tahsil oluhan 
bu para Ziraat Bankalarına yatırılacak, bir se
ne, iki sene bankalarda kaldıktan sonra, bile 
o maksadı behemehal temin için sarf edilecek
tir diye bu madde konulmuştur. Altıncı fıkra
da ise; muallimlerin maaşları ceza olmadığı va
kit kat'eclilmiyeeek diyor. Meselâ; senenin or
tasında her hangi bir muhasebei hususiye 
parası yetişmediğinden veya bütçesini tev 
zin edemediğinden, bir kararla muallim
lerin maaşın kat'eder. Pekâlâ düşünebi
liriz ki, bu? bihakkın mesleki maarifte bu
lunan muallimleri rencide eder. Farz edelim ki, 
o senenin iptidasında, beş ilâ on lira maaşla 
bir muallim gelmiş. Sonra sene ortasında pa
ramız kâfi gelmiyor, size beş lira, vereceğiz 
diyorlar. Halbuki muallim 10 liraya getirilmiş
tir. Bıma mâni olmak üzere teklife bu fıkra 
vaz'olunmuştur ki, zannederim, bu pek muva
fık bir maddedir. Bu suretle mesleki Maarif bi
raz daha îlâ edilmiş olabilir. Halbuki eski ted
risatı iptidaiye lâyihai kanuniyesinde maaşla
rın hangi miktardan başlayacağına' dair bir ka
yıt yoktur. Şimdiki lâyihada ise beş yüzden 
aşağı olmamak esası kabul edilmiştir. Zannede
rim ki, bunu Meclisi Âliniz bihakkin kabul eder. 
Maarif memurini sunufu içtimaiye arasında 
şimdiye kadaır en az nazarı ihtimama alınmış 
kimselerdir. Mekâtibi Âliyeden çıkanlar büyük 
bir ihtimam ile tahsilini takibediyorlar, bilâ-
hara muallim olduğu zamanda diğer sınıfa 
intisabeden bir arkadaşı beş yüzden daha faz
la maaş aldığı halde kendisi daha az maaş alı-
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yor ve bunun için Maarif meslekine intisabe
den her hangi bir muallim ki, bilhassa harb 
zamanında muallimler, münevverler azalmıştır. 
Bu hal devam ettiği müddetçe, harb olmasa bile 
muallim tedarikinde yine pek çok müşkülât çe
keceğiz. işte bunun için bunların hali içtimaisi
ni, iktisadisini meydana getirmek; muhafaza 
etmek için ,irfana ve bilhassa Maarife fevka
lâde ehemmiyet vermek icabediyor. Bu nıkatı 
nazarı itibara aldıktan sonra ilk defa muallim
lerimizi düşüneceğiz ve bunların halini tetkik 
ettikten ve onların istikbalini temin ettikten 
ve kendilerine hayatta bir mevcudiyet verdik
ten sonra, mesleki Maariften bir netice bekli-
yebiliriz. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Şimdi 
heyeti umumiyesini mi müazkere ediyoruz? 
Yoksa maddeleri mi"? (Heyeti umumiyesini ses
leri.) Öyle ise Hilmi Bey Dahiliye Mazbata Mu
harrir olarak söylüyor. Halbuki Maarif Encü
meni bunun heyeti umumiyesini reddediyor, ka
bul etmiyor. Eğer Maarif Encümeninin bir 
nokta i nazarı varsa onları dinliydim. 

MAARİF VEKİLÎ VBHBl B. (Karesi) 
— Efendim, evvelâ Nebil Efendinin dokun
dukları noktayı arz edeyim. Maarif Encümeni 
bunu vedetmiyor. Hoca Vehbi Efendi Hazret
lerinin buyurdukları gibi, masarifi meeburenin 
reddini teklif ediyor. Onu reddediyor. Sonra 
Dahiliye Encümenine gidiyor. Dahiliye Encü
meni bu tadilâtı yapıyor. Efendim masarifi 
mecbure yeni tatbik edildiği için, birçok yer
lerden şikâyeti mueibolmaktadır. Ve belki de 
bihakkin mueibolmaktadır. Tedrisatı tptidayi-
ye masarifi mecburesi bittabi irat ve servet üze
rine ve her hangi malûm ve muayyen olan bilvası
ta, bilâvasıta vergierin envaından birisi değildir. 
Bu âdeta cemaat vergisi tarzında ihdas edil
miş; cemaat ianesi tarzında ihdas edilmiş bir 
vergidir Mekâtibi tptidaiyede meccanen tedris 
matlup ve mültezem olunca ve muallimlerin 
de maaşatmı temin etmek iktiza edince, bu
günkü vergilere, bugünkü umumi bütçenin 
vaziyetine nazaran, başka bir şekli hal bulmak 
hatıra gelmiyor, aşara bir para daha zammetmek; 
bu memleketin vaziyeti ziraiyesi itibariyle; çift
çilerin ahvali itibariyle, doğru bir şey değildir. 
Ağnama da ilâve edilemez esasen o da aşar ile 

I beraber yükselmiştir. Yalnız Müsakkafat Ver
gisi vardır. Bıı vergiye de, bendeniz gazetelerde 
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takibediyorum, İstanbul'da teşebbüs ettiler. Se
kiz misli tezyidedildiği takdirde, sekiz mislin 
nısfı bugün İstanbul'da alınmakta olan masarifi 
mcebureyi ancak temin edebilecektir. Ondııa da 
sarfınazar ettiter. Halbuki istanbul'da emlâ
kin kıymeti bir kere nazarı dikkate alınmalıdır. 
Saniyen İstanbul tahriri cedidini de nazarı dik
kate almalıdır. Binaenaleyh Anadolu'da bu za-
maimi yapabilmek için, mutlaka Müsakkafat. 
Vergisinin otuz, kırk misli artırılması lâzımdır. 
Halbuki buna imkân yoktur ve köylüler taham
mül edemez. Binaenaleyh mekâtip muallimleri
nin maaşatmı temin etmek iki şekilde olabile
cektir. Ya aneemaatin, ta Sultan Mahmud ve 
Sultan Mecid zamanlarında çıkan fermanlarda 
gösterildiği veçhile, aneemaatin tesviye edi-
leceik, ki bu şekilde olur veyahut umu
mi bütçeden olursa, hesabettim, eğer kabul bu-
yurulursa - ki bendenizce çok bir şey değildir -
üç milyon kadar. Bu miktara şimdi istihlâs edi
len yerler de dâhil olursa, takribi olarak arz 
ediyorum. Bugün bunun müstacelen müzakere 
edileceğini bilmiyordum. İstatistikleri getirme -
dim. Evde Ikaldı. Beş »milyon lira kadar bir para 
lâzımdır. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Köylerde açı
lacak mektepler de mi dâhil bu hesaba? 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. — Hayır, 
halihazırdaki mekteplerin miktarına nazaran 
söylüyorum. Yeniden küşadedilecekler mevzuu-
bahis değildir. 

NEBtZADE HAMDİ B. (Trabzon) — İs
tanbul ve Edirne'yi bu hesaba dâhil ediyor 
musunuz! 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. — Hayır ha
yır yalnız istihlâs edilen yerlerde ve Anadolu'
da meveudolan mektepler. 

TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Mektepler 
hali üzere kalacak demektir. 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. — O demek. 
Binaenaleyb bunun imkânını göremedim ben
deniz. Binaenaleyh tedrisatı iptidaiye masarifi 
mecburesinin- bugünkü şeklinin zararlarını izale 
etmekten başka yol yoktur. Bunun zararların; 
izale etmek lâzımdır. Halk kendilerine açılan 
mektep muallimininin maaşını verdiğinden müş
teki değildir. Bendenizin anladığım budur. 
Bütün şikâyeti; (kendisine mektep açılacak diye 
vergi tahmil edilir; mektep açılmaz veya mektep 
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açılır, bir muallim gönderilir; üç, muallim ma
aşı alınır veyahut civarında bir mektep açarlar, 
onun maaşını da oradan eibayet eder veyahut 
mektebi açarlar, üç ay sonra kaparlar. Bir se
nelik masarifi onlardan alırlar. Binaenaleyh; eğer 
köylü kaani olursa ki yalnız köyünün masrafini ve 
mualliminin maaşını verecektir ve o da mâkul 
ve muhik bir surette olacaktır, o zaanan hiçbir 
müşteki kalmaz. Ve nitekim tesadüfen bir ar
kadaşın hanesinde rasgeldiğim bu civar köylü
lerinden birisi, iki senedir, 'beşer yüz lira köy
leri namına masarifi mecbure verdikleri halde 
kendilerine ne muallim gönderildiğinden ve ne 
de mekteplerinin açıldığını görmediklerinden şi
kâyet etti ve ben paralarının iadg. edileceğini 
söylediğim zaman biz para isteniyoruz, mual
lim istiyoruz dediler. Ertesi sene muallimi gön
derdik. O seneden beri o parayı maaliftihar, 
maalmemnuniye veriyorlar. Yani halkın en zi
yade şikâyet ettiği nokta kendi verdikleri para
nın kendi köylerine sarf edilmiyerek, başka yer
lere sarf edilmesidir. 

ABDÜLHALlM ÇELEBİ Ef. (Konya) — 
Şose paraları gibi. 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. (Devamla) — 
Evet şose paraları gibidir. Biz eğer köylünün 
verdiği paranın kendi köyünün çocuklarının 
okumasına ve kendi köyünün masarifi zaruriye-
aine sarf edilmesini temin edersek - ki bu ka
nun mucibince kendi eliyle sarf edilecektir. - Bu 
kanun mucibince bunu temin ettiğimiz gün me
sele halledilmiş olacaktır. İkinci bir sureti hal 
de Nevalii Kanununun çıkması ile olabilir. Bu 
kanun çıktığı gün köy muallimleri maaşlarını 
köy bütçesinden alacaklardır. Varidatı umumi
ye meyamnda verilecektir. O vakit ihtimal ki 
biç masarifi mecbureye hacet yoktur. Bende
niz bilhassa arkadaşlarımdan istirham ederim. 
Masarifi mecburenin mahazirinden bahsetmesin-
ler. Masarifi mecbure yerine memlekette bundan 
başka "hangi 'karşılığı göstereceklerse ve onu gös
teriri erse ona minnettar olurum. Yoksa bugün
kü vaziyet ile masarifi mecbure hakikaten çok 
ağır bir vergidir ve Brovnik silâhı gibi kullanıl
ması müşkül bir silâhtır. Bu vergi servet ve irat 
mukabilinde olsun diyorlar ki, kolay kolay bir 
adamın servetini takdir etmek mümkün değil
dir. Bu hususa ağraz da karışabilir, suiistima-
lât da olabilir. Fakat onun da önüne geçmek 
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için birtakım mevat, fıkralar koyduk ve sonra 
'bunu talimatname ile tevsik edeceğiz. Bende
niz arkadaşlarımın], bunun yerine 'başka bir usul 
koymak varidi hatırı oluyorsa, bunun mahzuru 
yoktur, diye kimse iddia etmiyor... 

HACI ALİ Ef. (İçel) — Varidatı hususıye-
niıı parası mekâtibi iptidaiye •muallimleri nıaa-
şatına kifayet etmiyor mu! (tşitaıiyoruz sadala-
rı) 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. — Efendiler 
bendeniz anladım. Heyeti (Mileye arz edeyim. 
Varidatı hususiyenin parasından mekâtibi ip
tidaiye muallimlerine para tefrik edilmiyor mu? 
buyurdular. Mallûımuâlileri mahallî Maarif va
ridatı Hissei Janeden bir de Âgar ve Müsakka
fat Hissei ta i fenden, masarifi mecbureden bir 
de komisyon varidatlarından ibarettir. Maarif 
Hissei İanesi evvelemirde darülmu&lliminlerle 
mahallî idadilere sarf edilir. Yani tedrisatı tâ-
liyeye sarf olunur. Bundan artan miktar ile de 
muhıasebei hususiye mekâtibi iptidaiye mual
limlerine yardım etmeye kanunen mecburdur. 
Halbuki birçok mecalisi umumiye kendi bütçe
lerine hâkim olduğu için; ellerinde mevcut para
larını başka taraflara sarf ediyorlar. Bundan 
Maarif Vekâletinin dahi haberi olmuyor. Ben
deniz gerek Maarif müdürleri vasıtasiyle ve ge
rek burada Dahiliye Vekâleti nezdinde hususi 
teşebbüsatta bulunarak, bu bütçelerden malû-
mattar oluyorum. Ancak, bu suretle haberdar 
olarak muavenet teminine çalışıyoruz. Maarif 
Hissei İanesinden mekâtibi iptidaiyeye mua
venet etmek kanunda vardır ve mecalisi unıu-
miyelerin reyinö muhavveldir. 

YASİN B. (Gazianteb) — Varidatı umumi-
•yeden Hissei İane olarak, verilen paranın yekû
nunu biliyorlar mı1? 

REİS — Efendim, sözü olan arkadaşlarımız 
sözlerini sonra söylesinler. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Veh
bi Efendi beyanı mütalâa ederken zatıâliniz yok
tunuz. 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. — Yoktum, 
efendim. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Devamla) — Hoca Efen
di Hazretleri, mütalâalarında encümenin kale
me aldığı mevadda tevzi edilecek masarifi mec-
bure için muayyen bir mikyas yoktur. Binaen
aleyh, şimdiye kadar bâdii şikâyet olan müsa-
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vatsızlık yine mevcuttur. Şu halde bu masarifi 
verecek zevatın esasen Hazineye her ne namla 
olursa olsun, vermekte olduğu vergisi mikyas 
tutularak, bu verginin o nispette alınacağına 
dair bir fıkra konsun ve adaletsizlik ortadan 
kalksın, diyorlar. Bu nokta hakkında mütalâa
nız nedir? 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. — Efendim, 
hakikaten mikyas yoktur. Fakat bir esas var
dır. Şu, şu. masraflar verilecektir. Meclisi umu
miler muallimlerin maaşatını takdir eder. Son
ra maaşatm miktarını, mualliminin adedini yi
ne meclisi umumiler tâyin eder. O mahallin nü-

• füsuna, büyüklüğüne ehemmiyetine, cesametine 
göre masarifi mecbure tahakkuk ettiği için, tev
ziat da o nispette olacaktır. Bu gayet tabiîdir. 
Onun için, her kazada şu nispette alınacaktır, 
diye bir esas koymak imkân] yoktur. (Doğru, 
sadaları) 

REİS — Efendim, on sekiz arkadaş söz al
mıştır. Binaenaleyh bunların söz söylemesine 
imkân kalmıyor. 

MUSTAFA B. (Kozan) — Reis Beyefendi 
kanunu umumi olarak yapalım. Bir kısmına ve
riniz, diğer kısmına vermeyiniz. Bu doğru de
ğildir. 

REİS — Efendim on sekiz arkadaş söz al
mıştır. Buyrunuz Hakkı Hâini Bey. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Maarif Ve
kili Vehbi Beyefendi «Tedrisatı İptidaiye Ka
nununun 15 nci maddesinin tadiline dair olan 
şu lâyihai kantıniyeyi Meclisi Âlinize saik olan 
şey köylerinde mektep olmadığı halde kendilerin
den vergi alındığından dolayı bir/çok şikâyet vâki 
olmuş ve Vekâletçe haklı görülmüş ve bu itibarla 
halkın ihtiyacatma daha muvafık bir şekilde 
böyle bir lâyihayı sevka bizi mecbur etmiştir» 
şeklinde Meclisi Âlinize beyanatta; bulundu
lar. Bendeniz diyorum ki, filhakika lâyihayı 
sevk tden esbap budur. Fakat bu lâyiha o şi
kâyet membaını kurutacak bir mahiyette de
ğil; bugün köylerin vaziyeti hazıralarını tet
kik etmedikçe, yapılacak olan her hangi bir lâ-
yihai kanuniye halkın yine şikâyetini ınucibo-
lacaktır. Vergi verdikleri halde, Hocamız yok
tur diyen köyler acaba ne için bu sözü söyle
mişlerdir? Tetkik edecek olursak, mahallî mec
lisi umumilerince resmiyeti kabul edilmiş ve 
mektep küşadolunmuş karyelere tâbi birçok eş
has olduğunu görürüz. 
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Bir kariye dâhilinde addedilen 50 hane bel

ki birbirine iki buçuk saatlik mesafelerde bu
lunur. Bizim memleketimizde değil, köylerin 
yollarında, turku umumiyede bile intizam^yok-
tur. Sekiz yaşında bir çocuğun karda, soğuk
ta, donmak korku-'u, çamurda boğulmak tehli
kesi altında köyden kalkıp da iki saatlik bir 
köye gitmesi ihtimali var mıdır? tabiî yoktur. 
binaenaleyh evvelemirde kanun yapmazdan 
evvel, filân yere çu vergiyi tarh edeceğiz, ama 
bu vergiyi kaç k\i sırtına alacaktır? Bunu anla
mak icabeder. Bendeniz mezunen gittiğim za
man bir köyde bulunuyordum. Tekâlifi milliye 
de o sırada gelmişti.. Köye isabet eden tekâlif 
miktarı sekiz yüz lira idi. Köyde belki kırk 
kişi vardı. Fakat bu tekâlifi verebilecek va
ziyette ancak bir kişi bulunuyordu. 

Rica ederim, sekiz yüz lirayı kırk kişiye tah
mil ederseniz kadın ve çocuklardan mürekkebo-
lan bunlar* bu vergiyi verebilir mi? Feryat, 
mektep yapıldığı halde açılmadığından ve ho
canın olmadığından değil, belki tekâlifin gay
rikabili tahammül olduğundandır. "Vehbi Bey
efendi «Ağnama zam mümkün değil, â§ara, 
müsakkafata.. Bunlara da zam mümkün değil
dir.» buyurdular. Acaba niçin? Şüphesiz vere 
çekleri cevap bu yükü kaldırmak imkânı yok
tur. Rica ederim, halkın serveti ağnamdır, aşar
dır, arazidir, müsakkafattır. Bunlara da gayri-
fcabili tahammül zamlar yapılırsa, halk hırsız
lık mı edecektir? Yani bunların haricinde zam
medeceğimiz vergileri halk hırsızlıkla mı bu
lup bize verecektir? Maarif Vekili Beyefendi 
gayrikabili tahammül ve gayrikabili tarh ol
duğunu beyan ve itiraf ettiler. Bu itiraf karşı
sında, şu kanunun kabiliyeti tatbikıyesi oldu
ğunu bize ne suretle temin ederler? Onun için, 
evvelki kanun yani 15 nci madde ne kadar mu
zır ise bu ondan daha muzırdır. Mazbata Mu
harriri Beyefendi; «Filhakika arzu edildiği de
recede halkı tatmin etmezse de komisyonlar 
iyi olsa mahzur o kadar yoktur.», dediler. Ri
ca ederim; memleketimizde şimdiye kadar han
gi bir komisyon, hangi bir Meclis vazifesini bi
hakkın ifa etmiştir? Madem ki, komisyonlara 
verilecektir... 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. (Karesi) — 
Çare nedir? 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Çareye gele
ceğim. Fakat çareye gelmezden evvel sizin nok-
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1 tai nazarınızın çürük olduğunu söylemek vazi

femizdir. Yani sizin şu mütalâanızı çürük gö
rüyorum. Sonra zatıâliniz buyurdunuz İd, bu; 
cemaat vergisidir. Cemaat vergisini Hükümet 
tarh etmez, Cemaat vergisi kendisinin tarh et
tiği vergidir. Hükümet tarh ederse, cemaat ver
gisi olmaz, Devlet vergisi olur. cemaat vergisi, 
ahali bir araya toplanarak, şu köprümüz yıkıl
mıştır, şu mektebimiz tamir edilecektir. Bunun 
için, beş yüz lira lâzımdır, bunun yüz lirasını 
sen ver, yüz lirasını sen ver, Mehmed Ağa'se
nin halin müsaittir, sen iki yüz lira ver, Ah-
med Ağa sen de yüz lira ver derler... İşte, ce
maat vergisi böyledir. Yoksa, Hülkümet böyle 
bir kanun yaparak, bu parayı vereceksin derse, 
o, cemaat vergisi değildir. (Pek doğru, sesleri) 
Binaenaleyh bu da vâridihatır olamaz. Onuıi 

I için bendeniz, hattâ bütün rüfekayı kiram, bu 
kanunun kabiliyeti tatbikıyesini göremiyoruz. 
Mekâtibi iptidaiyeyi, tahsili iptidaiyi ihmal ede
lim demiyorum, mümkün olsa da on milyon li
ra birden versek... Ben korkarım ki ; yine im
kân bulunmuyacaktır. Sonra beyefendinin mu
allimleri var mıdır? Bendeniz, bu bapta on de
fa rica etmişim, bana bir muallim bulunuz de
miştim, bulamadılar. Yalnız ne olacaktır? Filha
kika burada bir mıadde var. Bu kanun kabul 
edildiği takdirde bu para bankada mahfuz ka
lacakmış.. Ahvali fevkalâdede banka kendi pa
rasını bile muhafaza edemezken, böyle hazır bir 
parayı bırakırlar mı? Bugün sarf edelim, ya
rın yerine koruz derler, bilâhara yerine koya
mazlar. Onun için üst tarafları kabili kabul de
sek, son madde kabili kabul olamaz. Çünkü; bir 
defa muallim bulamazlar, yoktur efendiler! 
Tahsili iptidaiyi arzu ederiz. Fakat rica ederiz 
ki ; halk siyyanen nasıl para veriyorlarsa hep
si de verdiği para nispetinde müstefidokun. 
Bir mahalle ahalisi yüksek tahsil görüyor, di
ğeri elifba bile görmekten mahram. Halk bu
nun için mi para veriyor? Ve bendeniz diyo
rum k i ; para vermek imkânı dahi olsa halkı 
yine vergi altına sokmak, onların kamburluğu
nu bir derece daha kamburlatmaktır. Yalnız 
çare, efendi hazretlerinin söyledikleri gibi, ta
biî Maarifi büsbütün unutmadığımızdan ya-

] vaş yavaş Maarifimizi de istediğimiz dereceye 
getiririz. Fakat rica ederim, istediğimizi bihak-
kin temin eder mi? Edemez. Yani halka bu tah-

I mil edilecek olan vergi Devlete verilen tekâlifi 

* 
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unıuımiyenin yüzde onu ve saire gibi birşey ol
malıdır. Yani yüz kuruş vergi veriyorsa yüzde 
on dahi tekâlifi mecbure olarak verecektir. 
Bu doğru olabilir. Fakat bu da maksadı temin 
edemez. Bendeniz Heyeti Celüenize birşey arz 
edeceğim. Memlekette en ziyade Maariften isti
fade edenlerin her halde bu hususta daha zi
yade fedakârlık yapması lâzımdır. Şimdiye ka
dar istifade etmiyenlerin istifadesini düşünmek 
de lâzımdır. Bugün bakarsınız efendiler; şehir 
ve kasaibalarda hissei maariften herkes müste-
fidolmuştur. Fakat rica ederdin, onun bir saat 
kadar muhitine doğnı gidiniz. Maariften eser 
göremezsiniz. Fakat efendiler, Maariften isti
fade etmiyenler bu parayı verenlerdir. Şu hal
de ne olur? O muhitte yaşayanlar ki - memlekette 
münevver sınıf diyoruz, memurin de bunun için
dedir. Hattâ \ı bsisat alan Mebusanı kiram da 
dâhildir. - Bunlar şehri tahsisatlarının, maaşla
rının bir miktarını buraya tahsis etseler, en 
çok istifade edecek yine kendi çocuklarıdır. 
Bu, böyle olursa, zannederim, çok isabet etmiş 
oluruz. Onun için bendeniz diyorum ki ; efendi 
hazretleri lâyihasında herkes tekâlifi muayye-
nesinin yüzde onu nispetinde tekâlifi mecbure 
namı ile bir vergi verecektir, diyor. Ondan 
başka memurin ve müstahdemini devletin ma
aşından da yüzde üçü Tekâlifi Mecbure Ver
gisi namı ile tevkif olunur. Yani Harb Vergisi 
gibi, tevkif olunur ve ümidederim ki: Bu su
retle mevcut mektepleri idare edebiliriz ve bu 
şikâyet edilmiyeeek bir dereceye gelir. Yoksa 
ne bu kanun, ne de öbür kanun katiyen kabili 
tatbik değildir. Esasen bu kanunun ötekinden 
fartkı da yoktur. Yalnız o maddeyi izahtan iba
rettir. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Birinci fıkra hakkın
da bir takrir verdim, ikinci fıkraya da itiraz edi
yorum. 

HALİL ÎBKAHİM B. (Antalya) — Efendim 
bendeniz bu verginin miktarına değil, büsbütün 
aslına muterizim ve bunu da elde mevcut kava-
ninine ve hikmeti Hükümete kıyasen muhakeme 
ederek, bu suretle müddeamı ispat edeceğim. Bi
rimcisi; biz efendiler, söylediğimiz sözü ne zaman 
tutabilirsek, o zaman her işte muvaffak olabili
riz. Biz kanunlarımızı iyi yapıyoruz. Meselâ; ka
nunun bilmem kaçıncı maddesinde, tahsi
li iptidai mecburi ve meccanidir kaydı vardır. 
Artık tedrisatı iptidaiye mecburi ve meccani ol-
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i duktan sonra ve bahusus mecburi kaydı mecca

ni olmasını istilzam eder. Meccani kaydına hacet 
olmadan bile bir şey, ki mecburidir her halde mec
canidir. Nerede kaldı ki biz buna bir de meccani 
diyoruz, Sonra akıl ve mantık ve Hikmeti Hükü
metle ademimuvafakati... Şimdi efendiler, biz de 
Hikmeti Hükümet mefhumunu bırakarak mille
tin okuyup yazar olmasını düşünelim ve bu lâ
zımdır. Milletin hepsi âlim, hepsi mütefekkir ola
maz. Okuyup yazar olması matluptur. Bütün 
milletlerin gayesi şudur ki; mensubolduğu millet 

1 okuyup yazabilsin. Şu halde biz tedrisatı iptidai-
yenin tamimine çalışacağız ve Hükümet de çalışa
caktır. Tedrisatı iptidaiye meccani bulunmak ica-
bederken tedrisatı âliyeyi meccani yapıyoruz. 
Tedrisatı âliye için bir vergi vermiyoruz. Bun
dan köylüden ziyade halk müstefidoluyor. Ben 
dâvavekili olarak çıkacağım. Tahsili iptidaiyi bi
tirdikten sonra, hangisi daha ziyade para kazan
maya müsaitse, ben orasını tercih 'ederek oraya 
devam edeceğim. Neden dolayı Hükümet beni 
meccani olarak tahsil ettirsin? Binaenaleyh biz 
aksini iltizam ediyoruz. Sonra bir de bu kanun 
bizim adat ve ahvalimize gayrimuvafıktır. Ve 
zannederim Balkan hükümetlerinin birisinden 
alınmıştır. Biz zaten kanunlarımızı ne Şark'a ve 
ne de Garba değil, kendi âdatımıza göre yapabi
liyor muyuz? Efendiler ne terakkiperverler, mu
hafazakârlara ve ne de muhafazakârlar terakki
perverlere kızmama!ıdırlar. Çünkü birinin gözü 
Şark'ta, diğerinin gözü Garp'tadır. Halbuki biz şu 
havzei Hükümetimiz dahilindeki âdatımızı muha
faza edeceğiz. Şimdi bu kanun ahval ve ilıtiyacı-

I miza gayrimuvafıktır. Bunu da ispat edeceğim. 
Bakınız tedrisatı iptidaiye diyor. A, B, C, filân 
gidiyor. Burada mekâtibi iptidaiye muallimin ve 
müstahdemin maaşatı diyor. 

Şimdi efendiler; biz kanunu ne için tanzim 
ediyoruz? Maarifi tamim edeceğiz. Evvelce ba
kalım bizde böyle bir şey var mı idi? Yok mu 
idi? Ben en ziyade bu hususta köylüleri nazarı 
itibara alıyorum ve en ziyade köylünün okuyup 
yazması lâzımdır. Şimdi bakalım bu ana kadar 
köylülerimiz Maariften bibehre mi idi? Ve bu
nu temin eden bir müessesemiz var mı idi? Yok 
mu idi? Buna bakalım. Bendenizce vardı. Ve 
vergi vermeye de köylü alışmıştı. Fakat o eski 
usulü tashih ve tadil etmek lâzımdır. Evvelce 
köy imamları hem köyün imamlığını yapıyor ve 

I hem de muallimliğini yapıyordu. Fakat o zama-
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nız! Nasıl yapar efendiler? Eğer köylü kendi 
köylerindeki muallimi severlerse efendiler; biz 
sevdiğimize karşı fedakârlık yaparız ve illâ 
sevmedikten sonra, hiçbir şeyimizi vermeyiz; 
vermek istemeyiz. Ancak, zorla alabilirsiniz. 
Zorla alman işlerin de böyle hayrı olmaz. Bakı
nız nasıl oluyor? O köyde bulunan imam, der 
ki : Ali Ağa, Veli Ağa sen beş kağnı taş getire
ceksin, sen üç kağnı taş getireceksin! Üç kağnı 
taş 500, 800 kuruş eder. Sonra sen filân dağdan 
kereste biçeceksin, getireceksin! Bakarsın bir 
adamın getirdiği yüz liralık kerestedir. Bir köy
lü, bu suretle yüz lira vermiş oluyor. Halbuki 
bir lira isteseniz; veremez. Şunu demek istiyo
rum, ki : Her şeyi yaparız, inşaatı da yapabili
riz. Fakat ; daima memleketin ahvali ruhiyesini 
ve tabayiini düşünürsek ve onlarla beraber ha
reket edersek... 
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nın adatma, maarifine ve hususiyetine göre oku
tuyordu. Eğer biz onun okuttuğunu beğenmi
yorsak iyi muallim bulalım. Muallim bu tarafta, 
imam o tarafta. Ortada mektep durur, imama, 
köylü parasını seve seve veriyor. Diğerine ker
hen veriyor. Bunu böyle yapmıyacaktık imam
ları daha müteceddit - Bunu da kullanmak iste
miyorum, başka mâna anlaşılmasın - daha mü
terakki intihabetseydik, zaten bizim dinimizde 
imamlık fena bir şey midir, istiskal edilecek bir 
şey midir? Hem çocukları okutur ve hem de na
mazlarını kıldırır. Hepsine bakar ve onların 
dimağı da olur. Yani bu suretle biz onu tadil 
ederek birisi imam, birisi de imamısani olarak, 
bu suretle tedrisata başlattırılmak ve esasen 
mektep açtığımızı farz edelim. Şu elimizdeki 
Tedrisat Kanunu ile o çocukları okutamıyaca-
ğız. Bunun da sebebi efendiler! Mektep saat 
sekizde açılıyor. On ikide tatil oluyor. Program 
böyle pek iyi ama çocuk köylünün aletidir. Ço
cuk olmakla beraber, sabahleyin sığırı sürecek, 
kuşluk zamanı tarlaya babasına ekmek götüre
cek. O halde ne yapmalı ? Kanunları oranın şek
line muvafık bir tarzda yapmadıktan sonra, on
dan da istifade edilemez. Sonra efendiler! Ica-
rat ve inşaata dair söyleyin. Köylere gelelim. 
Köylerde imamlarla muallimler arasında fark 
var. Faraza imamlar bir ahırda ders okutuyor. 
Halbuki muallimler iki katlı, üç katlı binalar 
istiyor. Mektep şunu ister, bunu ister. Mektep 
inşaatı elbette lâzım, mektepler hıfzıssıhha teş
kilâtına muvafık olmalıdır. Fakat bunu yapa
mayız, yapmaya imkân yoktur. Yani yapama-
yızdan maksadım, şimdilik bu şekilde yapama
yız. Bunu hem yaparız, hem yapamayız, halkın 
ahvali ruhiyesini gözetmedikten sonra bir pa
ralık bir şey yapamayız. Ahvali ruhiyesini gö
zeterek, bin liralık bina yapabiliriz. Bakınız 
nasıl? Şimdi bir mektep yapacağız, tedrisatı 
iptidaiye meclisi karar veriyor, kazasına göre, 
mühendis plân çiziyor, sonra meclisi umumiden 
geçiyor, filân. Meselâ : iki bin liralık bir bina 
oluyor. Acaba köylü bu iki bin lirayı verebilir 
mi? Katiyen veremez. Ey bu iki bin liralık bina
yı yapabilir mi ? Yapar efendiler. Köylü iki para 
vermez. Fakat bin liralık binayı yapar. Bakı-

VEHBI Ef. (Konya) — Mühendisi karıştır
ın azsak, hepsi olur, efendim. 

HALİL ÎBRAHlM B. (Devamla) — Şimdi 
şu masarifi mecbureden millet bizardır, arz et
tiğim gibi, bu vergiyi vermesinden, tarzından, 
şeklinden bizardır. Para yoktur, veremiyecek-
lerdir. Esasen köylü Hissei Maarif veriyor. Bura
lardan sonra tekrar masarifi mecbure isteniyor. 
Biz ondan para istiyecek olursak veremiyeçek-
tir. Pekiyi! Tedrisatı iptidaiye boş mu kalsın? 
Boş kalmasın! Ama biz iyi bir şey yapmak isti
yorsak, evvelâ maarif umurunu ıslah edelim. 
Sonra para verelim. Masarifi mecburesini tehir 
edelim. Tehir edelim, ama mektep dursun mu? 
Evet dursun; fakat; bu, maarif dursun demek 
değildir. Çocuklarımıza ne suretle terbiye vere
ceğiz? Bu işe Maarif mi karışacak? Meşihat mı 
karışacak? Müdafaai Milliye mi karışacak? 
Muvazenei Umumiye mi karışacak? Idarei hu-
susiyeler mi karışacak? Sultaniler mi açılacak? 
Ana mektebi mi açılacak? Mahalle mektepleri 
mi açılacak? Evvelâ bunun şeklini tesbit ettik
ten sonra, onun mukabilini bulalım. Mektepleri 
yapalım ve mekteplerin iradını bulalım. Benim 
hatırıma gelen nokta maarif işlerini Evkaf Ve
kâletine verebilir misiniz? En iyi işi yapmış 
olursunuz. Şimdiki halde hatırıma gelen nokta-
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lar budur. Şimdi bendenize kalırsa korkmıya-
lım. Bunu tehir edelim. Evvelâ Maarifi ıslah 
edelim. Yani Maarif Vekâletini değil. Kim ka-
rışacaksa onu ıslah edelim. Ondan sonra, bun
ları düşünelim. Maruzatım bundan ibarettir, 
efendim. 

REÎS — Efendim, on dakika teneffüs etmek 
üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 4,00 

(Ekseriyet olmadığından İkinci Celse küşad-
edilememiştir.) 
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İçtimai âti ruznamesi 

1. —• Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
îran Başvekili Kıvammussaltana Mirza Ah-

med Han Hazretlerinden mevrut tebriknameye 
dair Hariciye Vekâleti tezkeresi ve sair mahal
lerden mevrut tebriknameler, 

Düşmandan tahlis edilen ve edilecek olan 
mahaller, ahalisine muavenet icrasına dair lâyi-
hai kanuniyenin her şeye takdimen müzakeresi 
hakkında Ertuğrul Mebusu Kemal Beyin tak
riri, 

Kângırı Mebusu Tevfik Efendinin koşu hay
vanatının Gümrük Resminden istisnasına dair 
lâyihai kanuniyenin tercihan müzakeresine dair 
takriri 

İntihabat 
Amasya îstiklâlMahkemesi için intihabat 
Sıhhiye Vekili intihabı 

Müzakere edilecek mevat 
Tedrisatı İptidaiye Nizamnamesinin 15 nei 

maddesinin ilgasına dair lâyihai kanuniye 
M,atbaat bütçesi 
Sivil etibba ve baytarlar Kanunu 
Ankara'da bir istiklâl mahkemesi küşadma 

dair tezkere 
Suruç Kaymakamı sabıkı İhsan Bey hakkın

daki mazbata 
Fenerler İdaresi hakkındaki lâyihai kanu

niye 
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