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Mtindereoat 
Sayfa 

1. — Zaptı sabık hulasası 388:389 
2. — Sualler 389 
.1 —• İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, 

istanbul Reji İdaresinin ınâlûlini guzatı 
askeriyenin terfihine hadim olan Beyiyei 
inhisarı Kanununun tatbikinde ve kredi 
küşadmda gösterdiği müşkülâta dair Ma
liye Vekâletinden sual takriri 389 

3. — Azayı Kiram muamelâtı 389,425 
1 —• tzimir Mebusu Enver Beyin, te

cavüz etltirdiği müddetin mezuniyetinden 
malısubedilmesine dair Divanı Riyaset 
Kararı 389 

2. —• Van Mebusu Tevfilk Beyin, teca
vüz ettirdiği müddetin mezuniyetanden 
maih'vabedilımesine dair Divanı Riyaset 
Kararı 425 

3. — Kırşehir Mebusu Cevdet Beyin, 
tecavüz ettirdiği müddetin mezuniyetin
den malısubedilmesine dair Divanı Ri
yaset Kararı 425 

4. —- Teklifler 390 
1. —-Konya Mebusu Hacı Bekir Efen

di ile rüfekaısmın, Müstakil bir Akşehir 
livası teşkiline dair kanun teklifi 
(2/710) 390 

Sayfa 

390 

390 

2 —* Kırşehir Mebusu Sadık Beyle, 
rüfekasmm, Çarşamba kasabası civarın
daki Irmak bataklığının imlâsı için tah
sisatı munzamma itasına dair kanun tekli
fi (2/711) 

3. —• Erzurum Mebusu Salih Efendi
nin, Ali Şükrü Bey merhumun ailesine 
Hidematı Vataniye tertibinden maaş 
tahsisine dair kanun teklifi (2/708) 

4. —• Menteşe Mebusu Doktor Tevfik 
Rüştü Bey ile 12 arkadaşının, tamir Gu-
reba Hastanesi SertaJbilbi Mustafa Enver 
Beye Hidematı Vataniye tertibinden ma
aş tahsisine dair kanun teklifi "(2/709) 

5. —. Dersim Mebusu Hasan Hayri 
Beyin, Dersim nafıa işleri için yüz bin 
lira verilmesine dair kanun teklifi (2/716) 

5. — Tezkereler 389,390 
1 — Hiyateti vataniyeden beış sene 

küreğe mahkûm Boşnak Hasanoğlu Tev
fik Hakkındaki evrakı hükmiyenin gön
derildiğine dair Adliye Vekâleti tezke
resi 

2. — istiklâl mahakimi hakkındaki 
Kanunun yedinci maddesinin tefsirine da
ir Elcezire istiklâl Mahkemesi Müddei
umumiliği tezkeresi 

390 

391 

389 

390 
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Sayfa 

6. — Takrirler 390 
1, —• Lâzis'tan Mebusu Necati ©felidi

nin, aile harcırahının Hemışirı'den Trab
zon'a kadar «nutetber olmasına dair tak
riri 390:391 

7. — Muhtelif evrak 389 
1. — Alı Şükrü Beyin, faciai gaybu

beti d'Oİayısiyle Meclisten Trabzon Be
lediyesine çekilen telgrafa gelen cevap 389:390 

8. — Mazbatalar 391 
1 —. Erkânı Hanb Kaykakamı Sü

leyman Ilhaimi Bey 'mahdumu Kadri im
zalı arzuhal hakkında İstida Encümeni 
mazbatası 391 

2. — Hiyaneti vataniyeden onar sene-
ve mahkûm Eskişehirli Kasap Veli ve 
mahdumu Yusuf hakkındaki evrakı hük-
miyenin gönderildiğine dair Adliye Ve-
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Sayfa 

kaleli tezkeresi ve Adliye Encümeni maz
batası 391:392 

9. — Tâyini esami ile ikinci defa 
reye konulan kanunlar 392 

1. —• Darüleytam Miüdiriyeti Umumi-
yesi için ia'vıans itasına dair Kanun 392,42)6:427 

2. —• Ziraat Bankası için avans itası
na dair Kanun 392,427 A2S 

'3. — Emniyet Sandığı için avans ita
sına dair Kanun 392,428 430 

4. —• Seyfisefayin İdaresi için avans 
itasına dair Kanım 392,430431 

10. — Müzakere edilen maddeler 393 
.1. —• Tedrisati İptidaiye Vergisi Ka

nununun on beşinci maddesinin tadili
ne dair kanun lâyihası ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası 393:425,425 

BlRÎIfCÎ CfiLSB 
Bed'i müzakerat; saat : 2,05 

REtS — İkinci Reis vekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Mazhar Bey (İstanbul), Atıf Bey (Kayseri), 

*•«» 

REİS — Kefendim Celseyi fiüşadediyorum. 
Zaptı Sabık hulâ'saısası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Rkîssani Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tahtı 
Riyasetlerinde bilinikalt ızaptı sabık hulâsası 
kıraat ve aynen Ikabul olundu. Mezuniyetle r 
hakkında bir karar verilmesine dair Divani Ri
yaset Kararı Kraat ve müzakere edilerek müza
kere kâfi görüldükten sonra Bitlis Mebusu Yu
suf Ziya Beyin Divanı Riyasetin kemafissabık 
nisabı müzakereye riayet etmek suretiyle me
zuniyet itasına devam etmesine ve bilâmezuni-
yet gidenlerin tahsisat ve harcirah alamıyacak-
larının bir karara raptına dair takriri tâyini 
esami ile reye konularak 188 iştirakten 118 rey 

ile reddolundu. Saruhan Mebusu Reşad Beyin 
Ramazan münasebetiyle izin mevzuubahsolduğu 
zaman halledilmek üzere Divanı Riyasetin ke
mafissabık muamele ifasına ve ruznameye geçil
mesine dair takriri ekseriyetle kabul olundu. 
Meclis muhassasatma ve İstanbul'da bulunan 
gayrifaal memurların maaşatma dair lâyihai 
kanuniye o günfkü ruznameye yetiştirilmek üze
re Muvazenei Maliye Encümenine havale olundu. 

Rüesayı belediyenin sureti intihabı hakkın
daki Kanunun tefsiri lüzumuna dair Kozan Me
busu Mustafa Beyle rüfekasının takriri Dahili
ye Encümenine havale edildi. İntihap şikâyetleri 
için İstida Encümeninin merci gösterilmesi lü-
muna dair İzmit Mebusu Sırrı Beyin takriri 
okunarak yeni kabul edilen intihap Kanunu ile 
ve Nizamnamei Dahilideki İstida Encümeninin 
vazifesinden bahis mevadda göre bu bapta yapı-
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lacak bir muamele olmadığı tarafı Riyasetten 
tebliği ve teneffüs j§in Celse tatil edildi. 

İkinci Gelse 
İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Haz

retlerinin tanıtı Riyasetlerinde bilinikad Tedri
satı jpUdavye Kanununun on beşinci maddesinin 
tadili hakkındaki tefklifjn yalnız Muyazenei 
Maliye Encümeninde tStkikıyle Cumartesi gü
nü takdimen müzakeresine dair Sinop Mebusu 
Hakkı Hami Beyin takriri kabul edildi. Şimen
diferlere ait projenin mezkûr lâyihadan sonra 
müzakeresi karargir oldu. Meclis muhassasatiyle 
İstanbul'daki gayri£aal memurin maaşatma ve 
Darüleytam, Ziraat Bankası, Emniyet Sandığı, 
şeyrişefajn idarelerine avans itasına dair leya-
yihi kanuniye müzakere edilerek meyad-
dı aynen Jşabul edildi. Meclis muhassasa-
tiyle gayrifaal memurin maaşatma dair Ka
nunun Heyeti Umumiyesi tâyini esami ile reye 
konularak (5) ret (1) müstenkife karşı (159) 
rey ile kabul edildi. Darüleytam ve Ziraat Ban
kası avans kanunları da tâyini esami ile reye 
Tşonulduyasa da âarajda nısaibolmadığıından tek
rar reye konulacağı bitteblig Çıtmartesi günü 
içtima olunmak üzere Celseye nihayet verildi. 

Beis Katip Kâtjp 
Musa Kâzım îstanÇul Keseri 

Mazhar Atıf 

2. — fSVALim 
1. — İstanbul Mebusu Rıza Beyin, mâlûlıni 

guzatı askeriyenin terfihine hadim olan Beyi
ye İnhisarı Kanununun tatbikinde ve kredi kü-
şadında gösterdiği müşkülâta dair sual takriri 
Maliye Vekaletine havale edilmiştir. 

REİS — Zabtı Saibık hakkında S'öz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri) Zaptı sabık aynen 
kabul edilmiştir. 

3. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 

1. — İzmir Mebum Enver Beyin, tecavüz 
çftirdiği müddetin mezuniyetimden mahşubedil-
meşine dair Divalı Riyaset haran 

REİS — Izttnir Mebusu Enver Bey hakkın
da Divan Karan var 

Heyeti Umumiyeye " 
Mezuniyeti 28 Kânunişani 1339 da hitam 
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bulduğu halde ailevi rahatsıaliğı hasebiyle otajz 
s3ki« gün tecavüze 8-Mstft 1330 tarifinde Meç
lisi Âliye iltihak edelbilditinden teeavüz et
tirdiği müddetten otuz gününün üçüncü içti
ma senesindeki mezuaıiyelti mütebakıyesine ve 
Martın ilk haftasına ait sekiz gününün de bu şe
nel içtimaiye zarfındaki mezuniyetine maıhsu-
bedilmesine dair fomir Meşbusu Enver Beyin 
takriri Divanı Riyasetin 4 Nisan 1839 tarihli 
beşinei içtiımamda tezekkür olunmuş ve tale
bi veçhile tecavüz e t^ i iğ i tftuz sekiz ptnden 
otuz gününün üçüncü ve se^iz gününün dörcfftn-
cü içtima senesi zarfındaki mezuniyetlerine 
mahsubu tenşibedümiş olmakla Heyeti Umumi-
yeniıı nazarı, tasvibine arz olunur efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisvekili 

Musa Kâzım 

REl'S — Efendim, bu kararı reyi âlinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

5. — TEZKERELER 
1. — Hıyaneti vutatyjyetlen $eş sene küreğe 

mahkûm Boşnak Hasanoğlu Tevfik hakkındaki 
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi 

REİS — Hıyaneti yataniyeiEİe*1 maznun Boş
nak Hasanoğlu Tevfik hakanda Adliye Vekâle
tinden mevrut evrakı hijkmiye yar, Adliye En
cümenine gönderiyoruz. 

7. — BPJgp&lF mMZ 
1. — Ali Şükrü Şeyin façiai gaybubeti do-

layısiyle Meclisçe keşide olunan telgrafa Trabzon 
Belediyesinden m.ewru,t teşekkür tegrafı. 

Büyük Millet Meclisi Reisisanisi Ali Puad 
Paşa Hazretleri vasıtasiyle Meclisi Âliye 

Şehidi mağfur ve mazlum Ali Şükrü Beyin 
facjai gaybubeti ile Trabzqn çok kıymetli bir 
evlâdım, Hâkftniyeti Milliyeyi ve hürriyeti ke
lâmı temsil eden Meclisi Âlide serbestli fikir 
ve içtihat âşık ve pişvasından bir uzvunu kay
betmiştir. Büyük şehidin feci üfülü ile dilhûn 
olan memleketimiz hürriyet ve emniyetini zeval-
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siz görmek istediği Meclisi Âlinin hissiyatı tâ- I 

ziyetkâranesini kederli dakikalarımda fevkalâde 
hassasiyetle karşıladığını arz ve teşekkür ey
lerim efendim. 

Trabzon Belediye Reisi 
Hakkı 

2, — İstiklal mahakimi hakkındaki Kanunun 
yedinci maddesinin tefsirine dair Elcezire İstik
lal Mahkemesi Müddeiiumumiliği tezkeresi I 

REİS — İstiklâl mahakimi hakkındaki Kanu
nun yedinci maddesinin tefsiri hakkında Elce
zire İstiklâl Mahkemesi Müddeiiumumisinin tez
keresi var, Adliye Encümenine gönderiyoruz. 

4. — TEKLİFLER 

1. — Konya Mebusu Hacı Bekir Efendi ile 
rüfekasınm, Müstakil bir Akşehir livası teşki
line dair kanun teklifi (2/710) 

REİS — Akşehir'in liva haline ifrağı hak
kında Konya Mebusu Hacı Bekir Efendi ile rü-
fekasmm teklifi kanunisi var, Lâyiha Encümeni
ne gönderiyoruz. 

2. — Kırşehir Mebusu Sadık Beyle rüfekası
nm, Çarşamba kasabası civarındaki Kör ir- \ I 
mak bataklığının imlâsı için tahsisatı mun-
zamma itasına dair kanun teklifi (2/711) 

RElS — Çarşamba bataklığının imlâsı hak
kında Kırşehir Mebusu Sadık Beyle rüfekasınm 
teklifi var, Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

3. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, Ali 
Şükrü Bey ailesine Hidematı Vataniye tertibin
den maaş tahsisine dair kanun teklifi (2/708) 

REİS — Trabzon Mebusu merhum Ali Şükrü 
Beyin ailesine maaş tahsisi hakkında Erzurum 
Mebusu Salih Efendinin teklifi var, Lâyiha En
cümenine gönderiyoruz. 

4. — Menteşe Mebusu Dr. Tevfik Rüşdü Beyle 
12 arkadaşının, İzmir Gureba Hastanesi Ser-
tabibi Mustafa Enver Beye Hidematı Vataniye 
tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi 
(2/709) 

REİS — İzmir Gureba Hastanesi Sertabibi 
Enver Beye Hidematı Vataniye tertibinden ma
aş tahsisine dair Menteşe Mebusu Dr. Tevfik | 
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Rüşdü Beyle rüfekasınm teklifi kanunisi var, 
Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

6. — TAKRİRLER 

1. —• Lâzistan Mebusu . Necati Efendinin, 
aile harcırahının Hemşin'den Trabzon'a kadar 
muteber olmasına dair takriri 

REİS — Aile harcırahının Hemşin'den Trab
zon'a kadar muteber olması hakkında Lâzistan 
Mebusu Necati Efendinin takriri var, Kavanini 
Maliye Encümenine... (Okunsun sesleri) 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Lâzistan livasının Atina kazasına merbut 

Hemsin nahiyesinde bulunan ailemi Ankara'da 
nezdime getirmek için telgraf çekmiş ve masarifi 
külliye ihtiyar etmiştim. Onlar da Trabzon'a ka
dar gelmişlerse de ailevi bâzı esbap ve mevaniin 
haylûletiyle yine mezkûr nahiyeye avdete zaru
ret messettiğinden Hemşin'den Trabzon'a kadar 
azimet ve avdet aile harcırahımın itası için Diva
nı Riyasete bir iki takrir vermiş isem de mezkûr 
harcırahın Lâzistan livasının merkezi olan Rize'
den Trabzon'a kadar olan mösafe için verilebile
ceği, diğer mesafe için verilemiyeeeği beyan bu-
yurulmuş ve bu hususta ısrar edilmiştir. Halbu
ki aile harcırahları ailenin yine dairei intihabiye 
dâhilinde ikamet etmekte olduğu mahalden mute
ber olması ruhu maslahat ve maksada daha mu
vafık olacağı cihetle aile harcırahımın Hemşin'
den Trabzon'a kadar muteber olmasının Heyeti 
Umumiyeee taüıtı karara alınmasını teklif eyle
rim. 

Lâzistan Mebusu 
Mehmed Necati 

NECATİ Ef. (Lâzistan.) — İzah edeyim efen
dim. Efendiler yanlış bir muamele olmuş, dairei 
intihabiyenin merkezi olan mahal harcırahlara 
mebde' ittihaz edilmiştir. Zannedersem bu muıva-
fıkı maslahat değildir. İhtimal ki, mebuslar için 
(bu olabilir. Çünkü mebuslar daima dairei intiha
biyenin merkezinde bulunurlar. Fakat aile için 
böyle değildir. Aile tabiîdir ki, bulunduğu ma
halden itibaren harcırah almaya istihkak kesbet-
miştir. Şimdi deniyor ki, Lâzistan livasının mer
kezi olan Rize sancağından Ankara'ya kadar, ben
deniz diyorum ki, doğru değildir. Aile nerede 
ikamet etmekte ise oradan itibar edilmesi lâzım
dır ve maslahat da budur. Zat'en, (Kavanini Ma-

— 390 — 
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liye Encümenine sesleri) hu uzunboylu bir şey 
değildir. Sarihtir. Bendeniz Harcırah Nizamna
mesine baktım, Iböyle dairei intihabiyenin merke
zi diye bir kayıt yoktur. Bunun bir karara rap-
tedilmesini rica ederim. 

REİS — Efendim mebusların harcırahı öte
den beri ve teamül en Harcırah Kanunu mu
cibince dairei intihabiyenin merkezinden itibar 
olunur. Aile harcırahı meselesi sonradan bir 
ilâvedir. Bu hususta Divanı Riyaset ibir sara
hat görmediği için teamül haricinde bir para 
vermekte kendisinde salâhiyet görememiştir. 
Muamelede dairei intihabiyenin merkezi mebde' 
addedilerek yapılmış olduğundan bu takrir 
üzerine başka bir muamele yapılamamıştır. Bi
naenaleyh şimdi bu takriri reye vaz 'etmek var, 
bir de malî mesaili de muhtevi olduğu için Ka-
vanini Maliye Encümenine göndermek var. 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Takriri reye vaz'-
ediniz efendim. 

REİS — Malî meseledir. Malî mesele ile 
alâkadardır. Tensibederseniz bunu bir defa Ka-
vanini Maliye Encümenine havale edelim. (Ka-
vanini Maliye Encümenine sesleri) 

Kavanini Maliye Encümenine havale ediyo
ruz. 

5. — Dersim Mebusu Hasan Hayri Beyin, 
Dersim nafıa işleri içm yüz bin Ura verilmesine 
dair kanun teklifi (2/716) 

REÎS — Dersim Mebusu Hasan Hayri Bey
le rüfekasının Dersim'de inşaatı nafıada bulun
masına ve arazi mesailine dair teklifi kanunisi 
var. Lâyiha. Encümenine havale ediyoruz. 

8. — MAZBATALAR 

1. — Erkânı Harb Kaymakamı Süleyman 
îlhami Bey mahdumu Kadri imzalı arzuhal hak
kında îstida Encümeni mazbatası 

RElS — Erkânı Harb Kaymakamı Süley
man Îlhami Bey mahdumu Kadri imzalı istida 
hakkında İstida Eneümeni mazbatası var. Ruz-
nameye alıyoruz. 

ğ. — Hiyaneti vatamyeden onar seneye mah
kûm Eskişehirli Kasap Veli ve mahdumu Yusuf 
hakkındaki ewakı hükmiyeye dair Adliye Ve
kâletinin tezkeresi ve Adliye Encümeni mazba
tası 
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I REİS — Kavlen hiyaneti vataniyeden mah

kûm Eskişehirli Kasap Veli, oğlu Yusuf hak
kındaki hükmün ref'iyle evrakın Adliye Ve
kâletine iadesine dair Adliye Eneümeni maz
batası var. Okunacak : 

Heyeti Umumiyeye 
Kavlen hiyaneti vataniyede bulunmak cür-

münden maznun ve Eskişehir Bidayet Hâkim
liği hüküm ve karariyle onar sene kürek ceza
sına mahkûm Eskişehirli Kasap Veli ve oğlu 

I Yusuf haklarındaki evrakı hükmiye Adliye En-
I cümeninin 7 . 4 . 1339 tarihli ietimamda mü-
j talâa ve tetkik olundu. 
I Merkumanm işgal zamanında Yunanlılarla 
I görüşüp konuştuğu ve onlara et mütaahhitliği 
I yaptıkları ve Yusuf'un yeğeni Ahmed'le mü-
I nazaa ederek merkumu tahkir ve şimdi Türk 

Hükümeti değildir, Yunan Hükümeti âdildir. 
Böyle adaletli hükümeti ayak altına almayınız, 
dediği ve Abdüsselâmoğlu Fırıncı Hamdi de 
silâh bulunduğundan bahsile Yunanlılara ihbar 
ederek evini taharri ve kendisini dört gün hap
settirdikleri ve mütaahhitlik dolayısiyle Battal 
isminde bir şahsın hayvanlarını dün bir baha 

. ile satınaldıkları anlaşılmaktadır. Ancak, sabit 
olan işbu hareketleri mahiyet itibariyle hiyaneti 
vataniyeden addolunamıyacağmdan âdiyen ir-

| tikâJbetmiş oldukları mesken taharrisi ve hapsi 
i eşhasa sebebiyetle Battal'm hayvanatını dün 
\ baha ile almalarından ve Bekçi Ahmed'i tahkir 
'' etmelerinden dolayı haklarında mahkemei mü-

taaÛikasmca ahkâmı umumiyeye tevfikan taki
bat ifa kılınmak üzere mahkûmiyet kararının 
ref'iyle evrakı mevduasmm Adliye Vekâletine 
iadesi lüzumunun Heyeti Umumiyeye arzına 
müttefikan karar verildi. 

Adliye Eneümeni 
Reisi Mazbata Muharriri 
Canik Biga 
Emin Hamid 

Kâtip Âza Âza 
İsparta Saruhan Niğde 

Hacı Tahir Refik Şevket Mustafa Hilmi 

REİS — Efendim, encümen buradaki cera-
imin bir kısmını eeraimi âdiyeden görüyor ve 
bunun da mahkemei mütaallikasına tevdii için 
karar veriyor. 

Mazbatayı reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

~ 391 — 
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Efendim evrakı takibatı kanuniye icrası için 

4-d)jye Yekâletine veriyoruz. 

9. — TÂYÎNÎ ESAMÎ ÎLE ÎKÎNCJÎ DEFA 
REYE KONULAN KANUNLAR 

1. — Darüleytam Müdiriyeti Umumiyesi için 
avans itasına dair Kanun 

3. — Ziraat Bankası Müdiriyeti Umumiyesi 
için avans itasına dair Kanun 

3. — Emniyet Sandığı Müdiriyeti Umumiyesi 
için avans itasına dair Kanun 

4. — Seyrisefain İdaresi Müdiriyeti Umumi
yesi için avans itasına dair ffanun 

REİS — Efendim geçen içtimada Ziraat Ban
kası Avans Kanunu, Darüleytamlar Avans Ka
nunu, Emniyet Sandığı Avans kânunları reyi 
âlinize vaz'edilmişti. Nisap bulunamadığı için 
tekrar reye vaz'ediyoruz. 

Ondan sonra Seyrisefain Avans Kanunu var, 
onu hiç reye vaz'etmedik. Onu da vaz'edeceğiz. 

Onun için isterseniz buraya dört kutu koya
lım. Ondan sonra yoklama yapalım. 

Baştan Darüleytamlar birinci, Ziraat Banka
sı ikinci, Emniyet Sandığı üçüncü, Seyrisefaıni 
dördüncü olarak vaz'ediyoruz. 

Reylerinizi ona göre atarsınız. 
(Âra istihsal olunmaya başlandı.) 
REÎS — Efendim esamisi okunmıyan arka

daşlar varsa reylerini istimal etsinler! (Elifler 
okunmadı sesleri) Okunuyor efendim. Reylerini 
verraiyenler varsa lütfen versinler. İstihsali âra 
hitam buldu. Ruznameye geçiyoruz. 

REÎS — Ruznamede Chester Projesi var. 
Tedrisatı iptidaiye lâyihası var. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Arkadaşlar nazarı 
ıttılaınıza iki mühim meseleyi arz etmek istiyo
rum. Bunlardan birisi temenni, ikincisi uhuvvet-
kârane gerziniştir. Temennivatım. ruhu ulyiyeye 
malik plan Muhterem Meclisi Âlinizin son za
manlarda nazarlarında bir af meselesi deveran 
etmekte idi. Bunun ha'Mkında sekiz ay evvel 
bir teklifi kanuni takdim etmiştim. Teklifim
de, düşmanla teşriki mesaide bulunanlar, Eon-
tus mesaili ile alâkadar olanlar ve cebren ırtz ve 
namusa mütecaviz olanlar müstesna olmak üze
re memlekette Meclisi Âlinizin şerefi âlisi na
mına bir af teklif etmiştim. Müstaceliyetle 
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Adliye jEncümenine gitmişti. Gel^i, tekrar gön
derildi. (Çok muvafık, sesleri) Binaenaleyh 
Ramazanı Şerif geliyor. Bu af zekâtı zafer ol
makla beraber Celisi Âlinıjın de bir şerefidir. 
Kısmen ellerimizle içeriye tıktığımız ajdamlar 
- ki bugtön ıslahıhal ekmişlerdir - hukn/ku şah
siye Ibaki kalmak ve bu eşhastan arz ettiğim 
kısımlar .müstesna 7>lma!k üzere çok istirham 
ederim ki af meselesini kabul edelim ve bunu 
müstaeelen müzakere edelim. (Kalbul, sesleri) 
Taammüden katil yapanlar müstesnadır. Bun
da dâhil değildir. 

İkinci mesele ise beyefendiler; bir mecburi 
izdivaç teklifi kanunisi vardır. (Kaibul, ret, ses
leri) Çofe rica ederim. İlâhi nazarlı bir profe
sör dimağiyle 'memleketin fypşluğunu bir kere 
tetkik buyurun. Teklifim, memle'ketin nüfus ve 
namusuna taallûk eden bir meseledir, (hayati
dir, sesleri) Bu (memleketin bir hayat meselesi
dir. Ben bu meseleden uzağım. Çok istirham ve 
rica ederim. Hiç olmazsa Ibunun müzakeresine 
başlayınız. Bunun müzakeresi imkânı yoksa, 
vakit müsait değilse çok rica ederim, İkinci 
Mecliste ispatı vucüdedebilecek arkadaşlarımı
za bir vasiyeti vicdaniye olmalk üzere (Hande
ler) ve bir memleket borcu olmak üzere tevdi 
ediyorum. Çok iıstirlhaım ederim; bunu iyi tetkik 
buyurunuz. Memle'ketin yaralarına ve bu namus 
meselesine bir çare bulunuz. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Çjban koç
ları, koyunlardan ayırdığı gibi siz de kadınları 
ayırdınız, 

REİS — Şu veya bu meselenin ta'kdimi hu
susumda mütaaddit arkadaşlar söz istiyor. Şim
di -müzakere edersek hiçbir şey yapamayız. Sa
lih Efendi bâzı temenıniiyatta bulundu. Bunları 
reyi âlinize vaz'edeceğim. Affa müıtaallik olan 
lâyihanın takdimen müzakere.... (işitilmiyor, 
sesleri) 

Efendim buıgün ruznamede müzakeresi ka-
rargir olan Tedrisatı İptidaiye lâyihası ile Ches
ter Projesidir. Bunların müzakeresini ihjâl et
memek üzere Salih Efendi Hoca iki temennide 
bulunuyor, birisi affa mütaallik olan bir lâyiha
dır ki, bunun müzakeresini istiyor. Kabul eden
ler ellerini kaldırsın. Kalbul edilmiştir, efendim. 

Efendim bir de Mecburi izdivaç lâyihasının" 
takdimen müzakeresini teklif ediyor. Kabul 
edenler ellerini kaldırışın. Kaibul edil'memiştir, 
efendim. 
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YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Beyefen

diler, Kânunusanide Heyeti Umumiyeye gelmiş, 
henüz intacedtfımemiş bir kanun Yardır. Teka
üde ait bir maddenin tadiline dairdir. Bu ga
yet mühimdir. Müsaade buyurursanız her şeye 
takdimen bu müzakere edilsin. Belki bir saat
te çıkar. Gayet ufak bir meseledir. Tekmil mu
amelesi de bitmiştir ve Kânunusaniden beri de 
ruzname'mize büyülk bir kıdem keşfetmiştir. 

Şimdiki işlerden daha kadîmdir. Binaenaleyh 
rey. âlinizin bu hususta bidiriğ buyurulmasım 
istirham ederim. Zira bana ait değildir. Artka-
daşlamma aittir. 

REİS — Efendim çok rica ederim, sükûne
ti muhafaza edelim ve oturalım. Efendim Yah
ya Galib Bey, Memurini mülkiye tekaüt Kanu
nuna taallûk eden bir maddelik bir lâyihanın 
mevcııdolduğundan 'baihisile takdimen müzakere
sini teklif ediyorlar. Kaibul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kaibul edilmemiştir. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendiler! Bun
dan iki hafta evvel burada gümrük meselesi 
mevzuubabsoldu. Evvelki gün de söyledik He
nüz iritacedilemedi. Gümrük muamelesi kanun
u z devam ediyor. Bunun için şikâyetler alı-
voruz. Rica ederim, bugün bu meseleyi halle
din. 

REİS — Efendim bugünikü ruznamemiz He
yeti Celilerıizin .karariyle taayyün etmiştir. Bu
gün imkânı yoktur. , 

DURAK B. (Erzurum) — Bugün halli için 
reye vaz'ediniz. 

R E Î S — Cester Projesinin müzakeresine 
başlıyoruz. 

ALÎ RIZA B. (Kars.) — Eğer Cester Pro
jesinin müzakeresine geçersek aylarca devam 
edecek ve binaenaleyh bugün için bittaiyecek-
tir. 

DURAK B. (Erzurum) — Reis beyefendi: 
teklif ettiğim şeyi reye koyunuz. 

HAKKI HAMİ B. (Şinob) — Reis Efendi; 
Meclis evvelki kararını diğer bir kararla na
sıl bozuyor? Meclis Tedrisatı iptidaiyenin on 
beşinci maddesine aidolan lâyihanın her şeye 
tercihan müzakeresini tahtı karara almış iken 
nasıl olur da bunun müzakeresine geçilir? 

DURAK B. (Erzurum) — Reis Beyefendi 
teklifimi reye koymanızı rica ederim. 
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YAHYA GAI4B B. (Kırşehir) — Reis 

i Beyefendi benim teklifimi de reye koyunuz. 
I ABDÜLHAK TEVFÎK B. (Dersim) — Ar

kadaşlar rica ederim intizamı temin edelim 
Bir şey anlaşılmıyor. 

I NAFIA VEKÎLÎ FEYZÎ B. (Diyarbe-
kir) — Efendim, malûmuâlinizdir ki, bugün 
ruznameye Anadolu Şark Şimendiferleri dâ-

I hileli. Fakat ona tercihan Tedrisatı iptidaiye 
Kanunu ruznamede birinci numaradır. Teklif 
ediyorum ki Anadolu Şark Demiryolları Pro
jesi ikinci numaradan birinci numaraya alına
rak müzakeresi takdim olunsun. 

REÎS — Efendim Cester Projesi ikinci nıı-
I maradır. Vekil Beyefendi, bunun birinci nu

maraya alınmasını teklif ediyor. Bu teklifi ka-
I bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
' edilmemişti!'. 

DURAK B. (Erzurum) — Reis Bey rica 
ederim benim teklifimi ilk defa reye koyunuz, 
ondan sonra bu kanunun müzakeresine başla
rız. 

10. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Tedrisatı iptidaiye Vergisi Kanunu

nun on beşinci maddesinin tadiline dair kanun 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası 

| . REÎS — Efendim Tedrisatı iptidaiye ka 
'• nunu lâyihasını müzakere r..eeeğiz. Muva^npi 
j Maliye Encümeni bn lâyihanın müstacelen mü-
| zakereini teklif ediyor. Kabul edenler lütfen el 

kaldırsın. Müzakeresi kabul edilmiiştir. 

T. B. M .Meclisi Riyaseti Celilesine 
I İptidai mektepleri Maarif Vergisi hakkm-
| da tanzim ve îcra Vekilleri Heyetinin 19 . 3 . 

1339 tarihli îçtimaında kabul edilen lâyihai 
kanuniye leffen takjlim kılınmı§tır. îfayı ik-
tizasiyle neticesinin fş'arma müsaade buyurul-
raasnn istirham eylerim efendim. 

îcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Lâyihai kanuniye 
1. — Beş yüz haneden dun, kasaba ve köy 

lerde mevcut iptidai mektepleri anaaş ve ma-
• sarifinin yüzde otuz beşi, beş yüz haneden 

I bin haneye kadar olan kasaba ve şehirlerde 

-w-
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yüzde ellisi, daha büyük şehirlerde yüzde alt
mış beşi mezkûr koy ve kasaba veya şehir 
halkı tarafından temin ve tesviye edilir. 

2. —• Yeniden açılacak iptidai mektepleri
nin inşaat ve maaş ve masarifi de birinci mad
dedeki ahkâma tâbidir. 

3. — Tekâlifin tarh ve tevziinde halk yedi 
dereceye tefrik olunur. Birinciden bir, ikin
ciden iki, üçüncüden beş, dördüncüden yedi, 
beşinciden on, altıncıdan on beş, yedinciden 
yirmi lira alınır. Ancak halkın derecelere 
tefrik ve taksimi kendilerine ait ıborcu temin 
edecek bir surette olacaktır. 

4. —> Büyük servet ve ticarethane sahiple
rinden fevkalâde olarak yüz liraya kadar Maa
rif Vergisi alınabilir. 

5. — Resmî ve hususi müesseselerde çalı
şan bilûmum memurin ve müstahdemim, mü
tekaidin maaş ve tahsisatı fevkalâdelerinden 
veya ücreti maktualarından yüzde biri Maarif 
Vergisi olarak alınacaktır. 

6. — işbu yüzdeler resmî ve hususi mües
seseler muhasebelerince her ay kat 'ı ve-tevkif 
edilerek mahallî idarei hususiyelerine teslim 
edilir. 

7. — Beş yüz haneden dûn kasaba ve köy
lerde tevziat cetveli, muallim de dâhil olduğu 
halde ihtiyar heyeti tarafından tanzim edi
lerek kaza maarif encümenine verilecektir. 
Beş yüz haneye kadar olan kasabalarda tev
ziat cetvellerini ihtiyar heyeti ve maarif encü
meni yapacaklardır. Daha büyük şehirlerde 
işbu tevziat tedrisatı iptidaiye meclisleri ta
rafından yapılacaktır. Tevziat cetvellerini tan
zim eden heyete mahalleri belediye, ticaret ve 
ziraat odaları âzasından da ikişer âza iştirak 
edeceklerdir, 

8. — İşbu tevziat cetvelleri, halkın malû
mu olmak üzere köy, kasaba ve şehirlerde mü
nasip mahallere ilsak ve ilân edilecektir, i t i
raz etmek istiyenler on beş gün zarfında mahallî 
meclisi idarelerine müraacat edebilirler. 

9. — Bu vergiyi tahsil için idarei hususiyeler 
ayrıca tahsildarlar daihi istihdam edebilecekler
dir. 

10. — Iştbu kanuna muhalif olan Tedrisatı ip
tidaiye Kanunu Muvakkatinin on beşinci maddesi 
mülgadır. 
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11. — 1337 - 1338 senelerinde tahakkuk ettiri

len Masarifi Meciburenin kısmen veya tamamen 
tahsil ve tenkisi veyahut büafbütün af ve ihmali 
idarei husuisiyölerin salâhiyeti dâhil indedir. 

12. — îşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
muteberdir. 

13. — İşbu kanun ahkâmını icraya Dahiliye, 
Maliye ve Maarif vekâletleri memurdur. 
icra Vekilleri Heyeti Reisi .. Şer'iye Vekili 

Hüseyin Rauf Vehbi 
Müdafaa! Milliye Vekili Adliye Vekili 

Kâzını Rifat 
Dahiliye Vekili Haricye Vekili 

Ali Fethi Itsmet 
Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Fehmi ismail Safa 
Nafıa Vekili iktisat Vekili 

Feyzi Malımud Esad 
Sıhhiye ve Muaveneti Erkânı Harbiyei 

içtimaiye Vekili Umumiye Vekâleti V. 
— „ — — . Kâzım 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
iptidai mekteplerin Maarif Vergini hakkında 

icra Vekilleri Heyetinin MıeclM Âliden encüme
nimize mubavvel lâyihai kanuniyesi tetkik ve mü
zakere edildi. Bu bapta tadilen tanzim kılman lâ
yiha menbutan Heyeti Oelileye takdim edilmiş
tir. Müstaoelen mmakeresi arz olunur. 

7 Nisan 1339 
Reis Miazibata Muharriri 

Ali öenani Maızhar Müifid 
Kâtip Âza 

Âza 
Konya 

Kâzını Hüsnü 

Âza 
Elâziz 

Naci 

Âza 
Kozan 

Mustafa 

Maarifi iptidaiye hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Mecmuu beş yüz haneden dun 
kasaba, köy veya köylerde mevcut iptidai mek
tepleri maaşat ve masarifinin yüzde otuz beşi, 
beş yüz haneden bin beş yüz haneye kadar olan 
kasaba ve şehirlerde yüzde ellisi, bin beş yüzden 
fazla haneli şehirlerde yüzde altmış beşi mezkûr 
köy, kasaba veya şehir halkı tarafından temin 
ve tesviye olunur. 

MADDE 2. — Yemden açılacak iptidai mek
teplerinin inşaat bedeli ve maaşat ve masarifi 
de birinci maddedeki ahkâma tâbidir. 

— 394 
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MADDE 3. — Teklifin tarh ve tevziinde halk 

yedi dereceye tefrik olunur. Birinciden bir, ikin
ciden iki, üçüncüden beş, dödüncüden yedi, be
şinciden on, altıncıdan on beş, yedinciden yirmi 
lira alınır. Ancak halkın derecelere tefrik ve 
taksimi, kendilerine ait borcu temin edecek bir 
surette olacaktır. 

MADDE 4. — Bir şahsın vereceği Tekâlifi 
Mecbure, sair mükellefiyetleri mecmuunun yüz
de ellisini tecavüz edemez. 

MADDE 5. — Resmî ve hususi müesseselerde 
çalışan bilûmum memurin ve müstahdemin ile 
mütekadînin maaş ve tahsisatı fevkalâdelerin
den veya ücreti maktualarmdan yüzde biri Maa- N 

rif Vergisi olarak alınır. işbu yüzdeler, resmî ve 
hususi müesseseler muhasebelerince her ay katı ' 
ve mahallî idarei hususiyelerine tevdi olunur. 

MADDE 6. — Her şahıs ancak bir cihetten 
Tekâlifi Mecbure verir. Memurin ve müstahde
min ile mütekaidin maaş aldıkları mahalde, sair 
efrat ikâmetgâhlarının bulunduğu yerde vergi 
vermekle mükelleftirler. 

MADDE 7. — Beş yüz haneden dun kasaba 
ve köylerde tevziat cetveli, muallim de dâhil ol
duğu halde ihtiyar heyeti tarafından tanzim ve 
kaza maarif encümenine tevdi olunur. Bin beş 
yüz haneye kadar olan kasabalarda tevziat cet
veli, ihtiyar heyeti ve maarif encümeni tarafın
dan tanzim edilir. Bin beş yüzden fazla haneli 
şehirlerde işbu tevziat tedrisatı iptidaiye mec
lisleri tarafından yapılır, tevziat cetvellerini tan
zim eden heyete mahalleri, belediye, ticaret ve 
ziraat odaları âzasından da ikişer zat iştirak 
eder. 

MADDE 8. — îşbu tevziat cetvelleri halkın 
malûmu olmak üzere köy, kasalba ve şehirler
de münasip mahallere talik olunur, itiraz et
mek istiyenler on beş gün zarfında mahallî 
meclis idaresine müracaat edebilirler. 

MADDE 9. — İşbu vergiyi tahsil için idarei 
hususiyeler tarafından ayrıca tahsildarlar is
tihdam olunafbilir. 

MADDE 10. — 1337 - 1338 senelerinde ta
hakkuk ettirilen Masarifi Medrureden henüz 
tahsil edilemiyen kısımlar işibu kanun ile tâ
yin edilen makadire bilirca' tahsil olunur. 
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MADDE 11. — Darülımuallimîn ve darül-

muallimatlarla bilûmum mekâtibi tâliye maa
sat ve masarifi Maarif Vekâleti 'bütçesinden 
tesviye olunur. 

MADDE 12. — Bilûmum darülmuallimîn ve 
darülmuallimatlarla idadi mekteplerine ait bi
nalar, bütün vesaiti tedrisiye ve lezavımı ley-
liyesiyle birlikte muvakkaten Maarif Vekâle
tine devredilmiştir. 

MADDE 13. — Masarifi Muvazenei Umu-
miyeden verilen mekâtibi tâliye heyeti idare ve 
talimiyesinin hakkı tâyin ve azli, Maarif Vekâ
letine aittir. 

MADDE 14. — İptidai muallimlerin maaşa-
tı işbu kanunun tarihi neşrinden itibaren altı 
yüz kuruştan başlar ve her iki senede yüz ku
ruş zammedilmek suretiyle müddeti hizmetleri
nin yirmi dokuzuncu senesi, miktari maaşı iki 
bin kuruşa baliğ olur. Muallimlerin almakta ol
dukları maaşat cezaen olmadıkça hiçbir sebep 
ve bahane ile tenzil veya tenkis edilemez. 

MADDE 15. — Vazifelerinde fevkalâde mu
vaffakiyetleri görülen iptidai muallimlerinin 
tedrisatı iptidaiye meclisleri ve encümenlerinin 
kararı ve esbaibı mucihesiyle (beraher en büyük 
mülkiye memurunun inlhasi ve Maarif Vekâle
tinin tensip ve tasdiki üzerine müddeti hizmet
lerine münasip bir müddet zammolunur. Aksi 
de caizdir. 

MADDE 16. — İdarei Hususiye bütçeleri
nin maarife ait kısmının tetkiki Maarif Vekâ
letine aittir. 

MADDE 17: — İdarei Vilâyat Kanunu ile 
Tedrisatı iptidaiye Kararnamesinin işbu kanu
na mugayir olan mevaddı mülgadır. 

MADDE 18. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren rneriyülicradır. 

MADDE 19. — İşbu kanunun icrayı ahkâ
mına Maarif, Dahiliye ve Maliye Vekilleri me
murdur. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hak
kında söz istiyen var mı T (Hayır sadaları) 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Ben istiyo
rum. 

REİS — Efendim, Hilmi Beyden başka he
yeti umumiyesi hakkında söz istiyen yok. 
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TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — İstical eden 

arkadaşlara bütün samimiyetle teşekkür ede
rim. Çünkü, zavallı yavrularımızın nimeti maa
riften mahrum kalmamaları, muallimlerin aç 
kalmamaları ve onların da sürünmemeleri itiba
riyle elbette şayanı takdirdir. Yalnız zannede
rim ki, arkadaşlarım isticalde pek yanılıyorlar. 
Bu kanun lâyihası maatteessür birbirine karış
mış birtakım esasattan ibarettir. Tedrisatı ipti
daiye Kanununun 15 nci maddesinden bahsedi
lirken, kapanmış olan mekteplerin açılması es
babı düşünülürken bu ciheti daha fazla düşü
necek olan Maarif Vekâleti ye encümen maat
teessüf muallimlerin terfihini, yok idadilerin şu
raya buraya sıkıştırılmasını ve saireyi bu kanu
na sıkıştırarak işin içinden tamamen çıkılamı-
yacak bir hale getirmiştir. Arkadaşlar Rama
zanı Şerife şurada birkaç günümüz kaldı. O 
Mübarek Eamazan hürmetine istirham ederim, 
istical eden arkadaşlar beni kemali sükûn ile 
dinlesinler. Bu kanunu tekrar encümene havale 
edelim. (Hayır, sadaları) E. Pekâlâ. O halde 
hiçbir şey yapamıyacaksmız. Esasına âşık oldu
ğum ve fakat aleyhinde bulunduğum sizin tda-
rei nevahi Kanunu dediğiniz Nahiye Kanununu 
çıkarabildiniz mi? iki senedir iddia ettim ki, 
bu Meclisi Âli bu kanunu çıkarmak imkânını 
bulamamıştır. (Sadede, sadaları) Şu halde ar
kadaşlar, eğer bu lâyihanın müzakeresine baş
larsanız sizi temin ediyorum, emin olunuz en 
evvel söz ala ala bu kanunun çıkmasına mâni 
olacağım. Maatteessüf mecburum. Arkadaşlar, 
çünkü evvelemirde sarf ve nahiv hataları var. 
İkincisi terakibi Arabiye ye saire ile dolu. Üçün
cüsü birtakım imlâ hataları vardır. Bica ederim, 
idarei hususiyenin tahsildarları bilmem neleri 
olacakmış.. Falan.. Efendiler! Bunlar uzunuza-
dıya düşünülecek, tetkik edilecek şeylerdir. So
rarım : Köy ne demek, kasaba ne demek, şehir 
ne demek? Bin beş yüz haneye kadar olanlar 
kasaba, bin beş yüz bir haneli oldu mu şehir.. 
Ben burada saatlerce şey ettim. Halbuki burada 
encümen yahut Maarif Vekâleti şu kadar nü
fustan, şu kadar haneden fazla olan mahaller 
deyip geçiştireceğine, daJha kısa yazacajğma, ev
velâ köy, sonra kasaba, sonra şehir, yani köy
lüyü daha aşağıda tutar. Ondan sonra kasaba
lıyı ve sonra onun üzerine şehri kor. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Arkadaşlar; Hil
mi Beyefendinin mütalâatını yabana atmıya-
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. hm. Bunu biz bir an evvel çıkarmak mecburiye-
! tindeyiz. Fakat maalesef pek sıkışık bir zamana 

geliyor. Caddeleri birbirine karışmış olan bu 
kanun lâyihası tabı ve tevzisiz bize geliyor ve 
biz de anında müzakeresine başlıyoruz. 

I^eyefendiler! Tabı' ve tevzi,edilmeden.. Er-
geç olsun, üstünde işlemeksizin hemen kabul 
edersek emin olunuz ki, ikinci sene biz bunu 
tadil etmek mecburiyetinde olacağız. Çok rica 
ederim; bunu hiçolmazsa Perşembeye veya Pa
zartesine talik edelim. Tabı ve tevzi edilsin, bir 
gece bakalım, ondan sonra müzakere edelim. 
Mamafih Heyeti AKyeniz hakemdir. 

HAKKI HÂMt B. (Sinob) — Muhterem ar
kadaşlar! Bu kanunun her ne şekilde olursa ol
sun bir encümene gitmesini veyahut tabı ve tev
zi edilmesini ve ondan sonra müzakeresini taleb-
etmek bu kanunun çıkmamasını istemek demek
tir. Başka hiçbir şey değildir. Heyeti Celileni-
ze sorarım. Chester Projesine başladıktan ve 
sıonra onu takibedecek birtakım levayihi kanuni
ye vtardır ki o kanuların müzakeresine geçtikten 
sonra bu kanunu ,ne zaman müza'kere edebile
ceğiz ? 

TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Burada bir 
madde var. Müzakeresi on altı saat devam eder. 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Maarife ait 
muntazam bir lâyihai kanuniyenin çıkmasına 
taraftar olan arkadaşlara sorarım : Niçin fbir-
buçuk senedir mevzuubahsolan bu kanun hak
kında bir şey hazırlayıp getirmediler? Encü
mene yollamaktan maksat kanunun daha esas
lı, daha muntazam çıkmasını temin ise, rica 
ederiz, birbuçuk seneden beri noktai nazarları 
neden ibaret ise söylesinler. Tesbit edelim. Yok
sa falan ve filân yere gönderelim demek bu ka
nunun çıkmamasını istemek demektir. Halik 
feryadediyor. Sizi temin ederim. Bu kanun çık
mazsa kimse on para vermiyecektir. Ve hiç kim
se çocuklarını mektebe göndermiyeceklerdir. 
Onun için istirham ederim, zaten heyeti umumi-
yesi hakkında lüzumu kadar müzakere cereyan 
etmiştir, maddelere geçilsin. Bir an evvel şu
nu çıkaralım. 

BEİS — Efendim müsaade buyurursanız bu 
kanunu müştacelen getirmek üzere encümene 
hayale edelim. (Olmaz sadaları) O halde efen
dim maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Maddelere geçilmiştir. 
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îdarei Vilâyat Kanunu &e Tedrisatı iptidaiye 

Kararnamesinin tadiline dair Kanun 

Madde 1. — Mecmuu beş yüz haneden dûn 
kasaba veya köylerde mevcut iptidai mektep
leri maaşat ve masarifinin yüzde otuz beşi, beş 
yüz haneden bin beş yüz haneye kadar olan ka-
saiba ve şehirlerde yüzde ellisi, bin beş yüzden 
fazla haneli şehirlerde yüzde altmış beşi mez
kûr köy, kasaba veya şçhir halkı tarafından te
min ve tesviye olunur. 

HASAN BASRl B. (Karesi) — Efendim hal
kın öteden beri fevkalâde şikâyet ettiği Masa
rifi Mecburenin ilgası veya tâdili hakkında 
Meclisi Âlinizce zaman zaman birçok arzular iz
har edildi. Evvelce bâzı mahallerde daha az şi
kâyete mâruz kalan bir Masarifi Mecburenin 
bilhassa bu havalide, halkı fazla ezdiği ve hal-
km bunun altından kalkamıyacağı def atla söy
lendi. Ben bunun eslbabîm tetkik ettim." Kabahati 
esastan ziyade tevziatın şekil ve tarzında bul
dum. Mukabili umumi bütçeye mevzu olan Aşar 
Hissei ianesinin devairi hususiyeye ait miktarı 
bir milyon üç yüz bin liradır. Bütün memleket
te tedrisatı iptidaiye Masarifi Mecburesi olarak 
halka tarh ve tevzi edilen paranın miktarı bir 
milyon üç yüz bin liradır, 

Efendiler! Bu bir milyon üç yüz bin liradan 
şimdiye kadar tahsil edilebilen miktarı her sene 
zannediyorum ki, dört yüz bin lirayı tecavüz et
memiş, mütebaki kısmı mühimmi kabili tahsil ol-
mıyacak bir halde kalmıştır. Bu dört yüz bin ile 
bir milyon üç yüz bin lirayı eemedersek bütün 
Türkiye devairi hususiyesine merbut' olan maarif 
için başlıca mevzu paranın miktarı bir milyon 
yedi yüz bin liradan ibaret olduğunu ânlarız. 

Efendiler! Bugün yalnız istanbul maarifi, bir-
buçufc milyon liradan fazla Ibir masrafı massedi
yor ve eminim ki, birbuçuk milyon' lira istan
bul'un hakiki masarifine tekabül edemiyecek ka
dar azdır. Fakat bütün Anadolu'nun, bütün mem
leketin maarif için tahsis edilen parası, tahsisatı 
ancak istanbul tahsisatına tekabül ediyor. Masa
rifi Mecburenin şekli tadil ve halkı bir dereceye 
kadar tehvin edebiliriz ve bu pek lâzımdır. Fa
kat şu kanun ile, şu maddeler ile memleketin ih
tiyacı maarifi temin edilebilmiş midir? Ve birin
ci maddedeki teşebbüslerin temin edeceği mahâ-
sal ve miktar ve yekûn neden ibarettir? Şimdiki 
tedrisatı iptidaîye Masarifi Mecburesi miktarın-
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dan her halde daha az olacâği muhakkak olan ştt 
tevziat ile memleket maârifinin yaşaması, yüksel
mesi imkânı var mıdır? Efendiler! Bu kânunu 
mâalesef şimdi yazdık. Okümâyâ meydân kal
madan müzakereye başladık. Fek güzel! Fakat 
ae'âbâ gerek Muvâzene! Mâliye Encümeni Munte-
remî ve gerek Mâarif Vekili Beyeieridi iptidai 
maârif için bu mîlletin vereceği paranın umumi 
yekûnu neden ibaret olduğuna dair bize katî bir 
hesap gösterebilirler mi? Ve alelacele çıkarmak 
ve müzakere etmek mecburiyetinde kaldığımız (bu 
kanunu çıkardıktan sonra memleketimizde maa
rif vardır diyebilecek miyiz? Ben ümidetıriiyo-
rüm. Efendiler! Bu mesele pek geç kalpakla 
beraber pek çâbük müzakere etmek mecburiyetin
de kaldığımız bir meseledir. Burada Dahiliye Ve
kâleti celîlesine merbut olan Umuru Mahalliyei 
Vilâyat Müdiriyeti de maarife mütaallik bütçe
lerle kendinde iştigâl salâhiyeti görüyor. Tedri-
sati iptidâiye Masarifi Mecburesinin bâzı yerler
de az,- bazı yerlerde çok tarh edilmiş olduğundan 
dolayı bizatihi müessir oluyor. Bu müessiriyeti 
de bu Masarifi Mecburenin böyle tezebzübüne 
müthiş vesile teşkil ediyor. 

Mektepler Mâarif Vekâletine merbut, fakat 
bütçe itibariyle müesseseler Dahiliyeye merbut
tur. Bu iki müessese arasında hakiki itidali bul
manın imkânı hâsıl olamıyor. Bu kanundaki bir 
madde ihtiyacı temin etmiş olmak itibariyle çok 
doğrudur. Fakat efendiler! Biz maarifimizin can-
lândfelmâsi, ilerlemesi için encümenin her halde 
şu mevaddı kanuniyeden daha yüksek ve daha 
kabili tatbik maddelerle gelmesini beklerdim. 
(Birinci madde mevzüubâhistir. Heyeti umumi-
yesihi mi müzâkere ediyoruz? sadaları) Efen
diler bu birinci maddedeki nispetler dairesin
de yapacağımız tahsilat ile memleket maarifi 
iptidaiyesini yürütmek imkân ve ihtimali yok
tur. Eğer mümkündür dersek kendi kendimi
zi aldatmış oluruz. Darülmuallîmâtı ve diğer 
bâzı müessesatı ilmiyeyi de Mâarif Vekâletine 
raptediyoruz. Bunun mukabilinde vereceğimiz 
ve umumi bütçeye tarhetmek istediğimiz para 
neden ibarettir? Bir karanlık içerisindeyiz. Bu-
fün varidatımız neden ibarettir? Umumi büt
çenin hakiki varidatını Allahtan başka bilen 
roktur. Ya şöyle seksen milyon lira. Tahminen 
farzedersek ve bu cibayet ettiğimiz vergilerden 
hepsine veya kısmı küllisine yüzde pek âz mik
tarda Maarif Vergisi namiyle bir vergi tarhet-
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miş olursak, efendiler; ben zannediyorum ki 
bizim bütün Türkiye maarifi için sarf ettiğimiz 
birbuçuk milyon yerine halkı hiç ezdirmeden, 
hiç zarardide etmeden, sezdirmeden lâakal altı-
buçuk milyon lira temini mümkündür. Efen
diler bu Masarifi Mecbure cemaat hayatlarının 
hususi faaliyetlerini inkişaf ettirecek bir şeydir. 
Fakat size soruyorum; memleketin hangi kıs
mında - bu havali itibariyle söylüyorum - tatbik 
edilmiştir? Bize öteden beri alışılmıyan vergi
leri vermek çok güç gelir. Eğer gerek bilâvasıta 
vergilerden ve gerek bilvasıta vergilerden, bil
hassa bilvasıta vergilerden hissedilmiyecek bir 
nispet dairesinde tarhiyat yaparsak halk hem 
ezilmeden, hem de hissetmeden Maarif Vergisini 
verece'k, hem de bunun ınahasalı altı, yedi mil
yon lira gibi bir meblâğı ihtiva edecektir. Efen
diler! Bizim ihtiyacı maarifimiz altı, yedi milyon 
liranın çok fevkmdedir. Fakat bu birbuçuk mil
yon lira ile maarifi memlekette yaşatacağız 
dersek kendimizi aldatmış oluruz. Bunu, bilmi
yorum, daha esaslı bir surette düşünmek lâzım 
mı, değil mi? Heyeti Celile Masarifi Mecburenin 
aleyhinde birçok cereyanlar gösterdi. İhtimal 
Maarif Vekâleti de bu lâyihai kanuniyeyi müs-
tacelen getirmek mecburiyetinde kaldı. Ve bu 
da gayrikabili inkârdır. Binaenaleyh bizim ih
tiyacı maarifimizi bu teşebbüslerin tatmin edip 
etmiyeceği hakkında 'bize esaslı malûmat verme
sini Muvazene! Maliye Encümeniyle Maarif Ve
kâletinden isterim. Eğer bizi tatmin edebilecek 
izahat verebilirlerse, hay hay, bunu kabul edi
yoruz. 

MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ MAZHAR MÜFİD B. 
(Hakkâri) — Halkı ezmeden ve halka hissettir
meden, halka zarar vermeden altı milyon lira
dan fazla bir meblâğ bulacağınızı söylüyorsu
nuz. Bu bulacağınız Maarif Vergisini encümen 
kemali şükran ile kabul eder. Lütfen bu bapta 
bir maddei kanuniye tanzim edip veriniz, bunu 
encümen mazbata muharriri sıfatiyle söylüyorum. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Mazhar Mü-
fid Beyefendinin buyurdukları suali ben daha 
evvel kendilerinden Bordum. Benim onlardan 
beklediğim sual değil, cevaptır. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Biz öy
le bir madde bulamadık, bulduğumuz bu mad
dedir, 
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HASAN BASRl B. (Karesi) — Encümen 

Mazbata Muharriri' Beyefendi Hazretlerinden so
ruyorum. Acaba böyle vergilere muayyen nis
petler dairesinde bir vergi ilâvesini düşünmüş
ler mi? Bu hususta imali fikretmişler mi? Yok
sa gelen şu şeyi hemen ufak 'bir tetkik ile Mec
lise yetiştirelim zihniyeti ile mi yapmışlar ve 
göndermişlerdir? Sonra yine soruyorum: Bi
rinci maddedeki nispetlerin mahasalı nedir? 
Nereye doğru gidiyoruzl Buna dair izahat ver
sinler vergilere vukubulaca;k mütalâamı icâb-
ederse arz ederim. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Bu kanunun 
birinci maddesinde olan nispetler kelimesine 
bendeniz pek taaccübediyorum. Bu nispetler
den ne gibi para temin edeceğini Maarif Ve-
Mli Hazretlerinin burada resmen söylemesi lâ-
zımgelir. Bu bir. İkincisi; bendeniz diyorum ki 
Maarif Vergii umumisinin yüzde yirmisini ma
k i m e terk etmeye Maarif Vekili Beyefendi ta
raftar mıdır? Sual ediyorum iki. Üçüncüsü... 

MAARİF VEKİLİ İSMAİL SAFA B. (Mer
sin) — Bir dalha tekrar eder misiniz? 

ABDULAH Ef. (İzmit) — Maarif Vekili 
Beyefendi Hazretleri Maarif Vergisi namiyle 
alman paraları mahalline terle etmeye taraf
tar mıdır, değil midir? 

MAARİF VEKİLİ İSMAİL SAFA B. (Mer
sin) — Terk edilmiştir efendim. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Bir memleke
tin yirmi bin lira, 'on beş bin lira varidatı ol
duğu halde, Hükümet yalnız bir rüşdiye mek
tebine para verdi, geri yanma maaş vermezler
di. Mahalleri tarafından idare olunurdu. Şim
diye kadar Anadolu İstanbul evlâtlarını okut
muştur. Onların parasını Anadolu vermiştir. 
Anadolu onları bey yapmıştır, paşa yapmıştır. 
Zavallı Anadolu ahalisi nuru maariften mah
rum kalmıştır. 

REFİK ŞEVKET B. (Sarühan) — O tedri
satı âliyedir. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Efendiler ted
risatı âliye parasını mı muradediyor sunuz? 
Tedrisatı âliye parası da bu memlekete mün
hasırdır. Ben niçin paramı vereyim de falan 
yerdeki çocu'klar okusun? Efendi. Bu geçmiş 
ola. Bundan sonra millet bunu vermiyecektir. 

_ 398 — 
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REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Biz ne

rede •okuduk »hocam? 
ABDULLAH Ef (Devamla) — Bu madde 

kemafissabik ahaliye bir vergi tarhetmekten 
ibarettir. Eski maddeye göre, yani on beşinci 
maddeye göre, biraz tadilât yapılmış oluyor. 
Başka hiçjbir faidesi yoktur ve bendeniz de Ma
kamı Riyasetten soruyorum ve sual ediyorum 
ki bu hangi maddedir? Nasıl talbı' ve tevzi 
edilmeden müzaJkere olunuyor? 

REÎS — Efendim Heyeti Celile öyle kabul 
etti. 

ABDULLAH Ef. (Devamla) — Bendeniz 
bunun tabı' ve tevzi edilmesi taraftarıyım. 
Sonra Basri Beyefendi biraderimizin söylediği 
sözlere, yani böyle vergiler tarhetmeyip de Te-
mettüat Vergisine, Müsakkafat Vergisine yüz
de iki, veyahut üç zamaim icra edilse bu müm
kün olmaz mı? Muvazenei Maliye Encümeni 
Muhteremi buna cevap veriyorlardı. Yani bu 
mümkün olmaz mı? Vergilere yüzde dört, yüz
de beş zam ile Anadolu ahalisinin de irfanını 
yükseltelim demek, bu parayı vermiyelim mâna
sına değildir. Halkın üzerinden on beşinci mad
deyi kaldırıp diğer maddeyi ikame etmekten 
ibarettir. Her halde bunun tabı ve tevziinden 
sonra müzakeresi taraftarıyım. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — (Durak 
Beye hitaben) Zatıâliniz encümen namına söyle
diğiniz zaman biz bir şey demiyorduk. Efendiler 
bâzı rüfeka Nizamnamei Dahilîye riayet etmeli... 

DURAK B. (Erzurum) — Sonra tekrar söy-
liyeceksiniz. 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Efendim 
arkadaşlar bu lâyihai kanuniyenin Heyeti Âliye-
niye tab'edilmeden müzakere için getirildiğini 
söylüyorlar. Bu bize ait değildir. Heyeti Aliyeniz 
«Perşembe günü encümen bu lâyihayı yetiştire
cek ve Cumartesine kadar bize verecektir» diye 
karar vermiştir. Biz de verdik. Bu husustaki söz 
fazladır. Saniyen Basri Beyefendi biraderimiz 
güzel bir fikir dermeyan buyurdular. Diyorlar ki 
acaba şu suretle malûm olan o Tedrisat kanunun
daki maddeyi tadilden ise bilhassa bilâvasıta ver
giler üzerinde hissedilmiyecek ve halkın şikâye
tini mucibolmıyacak tarzda bir vergi tarh ve tev
zi edilse daha iyi olmaz mı? Çünkü bu yapılan 
maddei kanuniye ile gayeye vasıl olamıyacağı-
mızdan maksadımız ise mekâtibi iptidaiyemizin 
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ıslah ve teksirinden ibaret olduğundan encümen 
beş, altı milyonluk bilhassa hissedilmiyecek dere
cede zamaimle bunun teminini niçin düşünme
miştir? Bu çok güzel bir sualdir. Beyefendi; en
cümen bunu düşünmüştür. Malûmuihsanınız bi
lâvasıta alman vergi otuz milyon lira raddesin
de olup bu vergiden beş, altı milyon almak için 
yüzde yirmi zammetmek icabeder. Beyefendi; ri
ca ederim, yüzde yirmi zam hissedilmeksizin, du-
yurulmaksızm temin edilecek bir para mıdır? 
Yüzde yirmi zammedilecek olursa hissetmemek 
değil, şikâyeti bile mucibolur. Binaenaleyh bilâ
vasıta vergilere bir para zammına imkân yok
tur. Altı milyon lira almak için yüzde yirmi zam
metmek lâzımdır, izmit Mebusu Muhteremi Ho
ca Efendi dediler ki; Müsakkafat Vergisine zam
metmek olmaz mı? Olamaz azizim. Müsakkafat 
Vergisi üç milyon liradır. Aslı üç milyon lira 
olan bir vergiden altı milyon lira tahsili kabil 
değildir. 

ABDULLAH Ef. (izmit) — Temettüat? 
MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Binaen

aleyh alman otuz milyon vergiye altı milyon 
vergi zammetmekliğin imkânı yoktur. Basri Bey
efendi buyurdular ki, bu kanundan daha yük-
sek^/daha âli bir kanun görmek isterdim. Çok 
doğru. Bu kanun malûmuihsanınız üç, dört defa 
Maarif Encümenine gelmiştir. Maarif Encüme
ni, Muvazene Encümeni birleşmiş, müzakere et
miş, hattâ Vehbi Bey Vekilliği zamanında encü
mene gelmiş, bu kanun orada müzakere olunmuş 
ve müzakere birinci maddede kalmıştı. En niha
yet Hakkı Hami Beyin teklifi üzerine Heyeti 
Aliyeniz encümenden alıvermiş ve bize vermiştir. 
Bu kanun üzerinde çok uğraşılmıştır, bundan 
başka bir çare bulunamamıştır. Rüfekayı muh
tereme içinde mekâtibi iptidaiyemizin ıslahı için 
halka hissettirmeksizin para zammedilmesi husu
sunda daha güzel, daha nafi' bâzı mütalâat serd 
etmek ihtimali vardır. Şayet rüfekayı muhtere
me içerisinde böyle bir madde teklif edecek 
varsa Nizamname buna müsaittir. Derhal bir 
madde teklif ederler, müzakere cereyan eder. 
Encümenin bulduğu tedbir bundan ibarettir. 
Daha iyisini arkadaşlarım bulabilirler. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Mazhar Müfid Bey
efendi ! Bu köylerde yüzde otuz beş, bin beş yüz 
haneye kadar olan kasabalarda yüzde elli, bin 
beş yüz haneden fazla olan yerlerde yüzde yet
miş beş, bu'nispet nereden çıkıyor? 
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MAZHA& MÜFÎD R (HakMfîy - - Bü nis

petler h'â'kkmdâ Maarif Vekilî Beyefendi şimdi 
cevap verecekler. 

TÜNALI H Î L M B. (Foto) — Şu halde Mu-
vazerier Maliye Encümeni, kanunu' tetkik etme
miş. 

MAZHAR MÜFÎD B. ( H a k i r i ) — Ben mu
vazenesizlere cevap' vermem. 

REİS — JVrazhâr Müfid Bey; îüna l ı Hilmi 
Bey muvazenelidir, sözümüzü- geri afröra. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hâ'kkâri) — Seninlö 
uğrâşamâmv 

TUNALI HÎLMÎ Bv (Boto) — Uğraşamaz
sın ki! 

MAZHAR MÜFÎD B. — Geri aldım sozümüv 
REİS — Mesele bitmiştir. Ger! aldı sÖaünü. 
DURAK B. (Erzurum) — Efendiler; Tedri

satı iptidaiye Kanunu HaMındu şimdiye kadar 
alman vergiler, herkesin de hakli olarak şikâyet 
ettiği veçhile hakikaten siyyanen alıtfân1 bir 
vergi değildir, ve doğru4 bir şey dâğMir. Bilmi
yorum, Meclfsi Aîlirrizce müfteffMari bu kanu
nun ilgasr taraftarı olmıyan arkadaş Var mfdiT? 
Bittabi bunun yerine bit kanun lâyihası lâzımdı 
ki bugün buraya geldi. Bendeniz bunun heyeti 
umumiyesi hakkında tabiî s%lemiyeeeğini Fa
kat maddede bfea- ânlryamadîğım şeyler vârdrr. 
Berideniz bu maddeyi iyi görüytfrtttn. Bu mâdd# 
ile memlekette masarifi iptîdâiyeyi siyyatteri tev
zi edebilecek bir v a z i f e girebiliriz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) ~ Hiçbir zaman. 
DURAK B. (Erzurum) — Müsaade buyuru

nuz. Fakat maddede anlaşılmıyan bir nokta var, 
ne bu maddede görüyorum ve ne de heyeti umu-
miyesinde görüyorum. Mevcudolması lâzımgelen 
bir şey vardı ki, buna- dair bir malûmat yoktur. 
Acaba bu kanunla lâalettayin her köyden mese
lâ beş yüz haneye kadar olan köylerin her birin
den yüzde otuz beş nispetinde bir vergi mi alına
cak? Yoksa mektep mevcudolursa mı o köy işti
kak edecektir? Buna dair sarahat yoktur. 

MAARİF VEKÎLÎ ÎSMAÎL SAFA B. (Mer
sin) — Sarahat vârdir, efendini. 

DURAK B. (Devaımlâ) — Bir ke¥e; eğer bu 
kanım bu şekilde çıkarsa efendiler, yine zavallı 
köylüye" senin köiyi&ı seksen hanedir, senin kd-
ytiri yüz hanedir, senin köyün 499 hanedir, yüz
de otuz be§ bir vergi verece&sh* diyeceği*. Fa
kat nereye verecek?; Köyünde mektep namına , 
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bir .şey yoktur. Eğer köyde mektep mevcud
olursa doğru. Ona bir şey denilemez. 

I İkinci madde mucibince tesisatı iptidaiyeyi, 
yani yeni açılacak mekteplerin masarifini, bi-

, rrrici maddedeki nispetler dâhilinde o köy te
min' edecek. Şu halde eğer köyde mektep mev
cut ise mevcudolan mektebe o köylünün yüzde 
Otuz beş veyalhut yüzde kırk vermesi icabeder. 

j Bumdan mektebi mevcudolan köyler istifade 
I eder. mektebi meıveudokmyan köyler beyhude 
I yere vergi vermez, vergi zahmetinden kurtulur. 

Kendi köyünde mektep açıldığı zaman köylü 
seve serve vergiyi verir. Bunda şüphe yoktur. 
Yani bundan bizim köylümüz katiyen çekin
mez; fakat şu şartla ki, köyünde mektep mev-
cudolmalıdır. Mektep mevcudolmadıkça köy
lüden para alınamaz ve alın'mıyaoaktır. Buna 
dair kanunda bir sarahat lâzımdır. 

Sonra ikinci bir mesele vardır . O da şudur 
efendiler: Beş yüz haneye kadar olan köyler
de masrafın yüzde otuz beşi almıyor. Bendeniz 
bunda bir nispeti âdile göıtmüyorutm. Bunu âû 
tadil öttnek ltaflgelfr. Çürikü iyi bilirsiniz ki, 
bizim memleketimizde dört yüz dofcsato haneli 
M^lefteiz azdır, öyle köylerimiz vardır ki 
efendiler,1 on haneden ballar, hâttâ (kam) de
dikleri şeyler de üç haneden başlar. Efendiler 
böy^e bir kayıt koyarsak, ıon haneli, yirmi hane
li -köyler katiyen bunun altından çıkamazlar ve 
buna iştirak edemezler. Bir kere mektep bina
sı için ve saire için yirmi evli bir köyden bu 

| parayı al'ma'k ımümkün müdür efendiler? Mümr 

ı kün değildir. Pekâlâ! Öyle ise bu maddeyi ka
bul etmekle onları ilelebet nimeti maariften 
mahrum bıra'kacağız. Onun için bu şekli müna
sip görmüyorum. Maddede bâzı tadilât yapmak 
lâzımdır. Şöyle ki, mektep mevcudolan köyler-

• den vergi alınabilir. M^Mep ımevcudolmıyan 
köylerden on para alınamaz. Bu sarih bir su
rette yazılmalıdır. İkincisi, beş yüz haneye ka
dar olan köylerin yüzde otuz beş nispetinde 

İ masrafa iştirak e'tmesli doğru olmaz. 

Bendeniz diyorum ki, yirmi beş haneden baş-
] lamalı, 50 haneye kadar olanlara bir miktar, 

elliden' yüze Ikadar olanlara ibir miktar tarh et
melidir. Yüzden yukarı olanlar belki bu yükü 
gföfeüteMlirler. Falkat 30 haneliler, 40 haneliler 
bu yükü- çekemezler. Onun için Maarif Vekili 
Beyefendinin nazarı dikatlerini celibederim, ve 

— KWF-
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ıburada bu hususta beyanatta bulunmalarını da 
rica ederim. 

Şimdi efendiler; üçüncü bir nokta daha 
vardır. Meselâ 1 500 haneden yukarı olan kasa
balar mevzuubahsediliyor ve onların da yüzde elli 
nispetinde iştirak etmeleri lâzmıgeliyor. Ben
deniz burada bir noksanlık görüyorum. Acaba 
memleketim her tarafında mektep var mıdır? 
Eğer memleketin her tarafında mektep olsaydı 
ben buna hiç itiraz etmiyecektim. Fakat mem
leketin her tarafında mektep mevcudolmadı-
ğmdan dolayı bu mesele yarın Meclisi Âliyi 
çokça işgal edecektir ve bunun için misal arz 
edeceğim. Meselâ bugün Bitlis vilâyetini ele 
alacak olursak, Bitlis'te mektebi iptidai bir 
tane mi var, yoksa hiç yok mu? Bendeniz bil
miyorum. Bitlis mebusları buradadır. (Hiç yok 
sesleri) Bu mahalleri görenler pek güzel bilir
ler ki, kışın altı, yedi ay bir mahalleden diğer 
bir mahalleye gitmek imkânı yoktur. Memle
ketin bir tarafında mektep açılacak ve bütün 
halk buna iştirak edecek. Fakat şehrin öbür 
tarafındaki ahalinin çocukları nuru maarif
ten mahrum kalacaktır. Bu nasıl alacak? Bu 
mesele yalnız Bitlis vilâyetine göre değildir. 
Başka yerlerde de böyle vaziyetler vardır. Me
selâ Van vilâyetinde bir mektep açarsın, bu 
mektep şehrin pir tarafında, olur. Şehrin diğer 
tarafındaki çocuklar, kışın o mektebe nasıl de
vam edecektir? Halk fukaradır. Ayağında yok
tur, başında yoktur. Belki çocuk mektebe yalın
ayak gidecektir. Belki takunya ile gidecektir. 
Binaenaleyh bu kanunu İstanbul'u nazarı iti
bara alarak veyahut İzmir'i, Ankara'yı nazarı 
itibara alarak yapmıyalım. Öyle yerlerimiz var
dır ki, çocuklar takunya ile mektebe gidiyorlar. 
Kış günü o soğukta çocuk mektebe nasıl gider? 
Altı ay o zavallı mektebe devam edemiyecektir. 
Çünkü evleri mektebe uzaktır. Altı ay sonra 
yaz gelecek, o zaman da zavallı çocuk ya gide
cektir, ya gidemiyedektir. Bu hususta Maarif 
Vekili Beyefendi ne düşünüyorlar? Semt semt 
mahalleleri birer köy halinde üç yüzer, beş yüzer 
hane ayırıp buralarda birer mektep açmak ve 
,ona göre vergi almak mı istiyorlar? Bu madde
de bunlara dair bir sarahat verilmedikçe bu 
kanun hiçtir. Müzakeresi için beyhude vakit 
geçiriyoruz. Sözüm mahfuz kalmak üzere Ma
arif Vekili Beyden bu sorduğum üç nokta hak
kında cevap istiyorum. 
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REİS —• Bilinci maddede mevcut iptidai 

mekteplerinin maaşat ve masarifi mevzuuba-
histir. İptidai mektebi mevcudolmıyan yerlerde 
isteı; küçük olsun, ister büyük olsun, her hangi 
bir köyden bu almmıyacaktır. Bu kanun yal
nız mevcut mekâtibi iptidaiye masarifini temin 
edecek bir kanundur, yoksa maarifin neşir 
ve tamimi için büyük veya küçük her hangi 
bir köyde mektep açmak için değil, mevcut me
kâtibi iptidaiye masarifini temine matuftur. Ve 
mektep mevcudolan köylere münhasırdır. Mek
tep olmıyan yerlerden almmıyacaktır. 

DURAK B. (Erzurum) —• Zararı yok. Zapta 
geçsin, sarih olsun. 

REİS —• Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair bir takrir vardır. 

MAARİF VEKİLİ İSMAİL SAFA B. (Mer
sin) — Efendim Basri Bey arkadaşımız, bu ka
nunla memleketin maarif ihtiyacının temin edi
lip edilmiyeceğini sual buyurdular. Şimdiye ka
dar hakikaten iptidai maarif hayatının müthiş 
bir buhran geçirdiği, idarei hususiyeler yeni
den mektep açamadıkları gibi, istihdam ettik
leri muallimlerin maaşlarını da vefemiyorlar. 
Bir taraftan mektepler, diğer taraftan da mu
allimler böyle sefil bir vaziyette, diğer taraf
tan da halk, dehşetli bir feryat koparıyor ve 
üzerine tahmil edilen verginin ağırlığından şi
kâyet ediyor. Bunun sebeplerini tahlil edersek 
buhranın mahiyeti ve hakikatim görmek kabil 
olur. Biliyorsunuz ki, idarei hususiyelerin en 
mühim varidatı, Aşardan alman Hissei Maarif
tir. Bunu idarei hususiyeler Maliyenin eli ile, 
muhasebenin eli ile alıyor. Memleketin geçirdir 
ği buhranlar, muharebe devirleri esnasında Ma
liye ve Muvazenei Umumiye; idarei hususiyele-
rin bu alacağını vakit ve zamaniyle veremiyor. 
Binaenaleyh, idarei hususiyelere yeniden mek
tep açabilmek ve muallimlerin maaşını verebil
mek için bütün kuvvetlerini Masarifi Mecbureye 
veriyorlar ve açıklarını halkın sırtından almak 
suretiyle kapamayı düşünüyorlar. İşte en bü
yük şikâyet bundan kopuyor. Fakat efendiler; 
idarei hususiyeler açıklarını kapamak, muallim
leri sefaletten kurtarmak, varidatlarını çoğalt
mak için halka yüklendikçe ellerine geçen şey 
de azalıyor. Çünkü, vergi ağırlaştıkça tahsilat 
azalıyor. Masarifi Mecburenin ne dereceye ka
dar tahsil edildiğine dair mülhakattan bir sual 
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sordum. En çok çalışan yerlerde yüzde kırk 
raddesinde olduğunu gördüm. Yü^de beş tahsil 
edilemiyen yerler vardır. Yüzde on beş tahsil 
eden yerler vardır, yani diyebilirim ki, idarei 
hususiyelerin Masarifi Mecbure, diye bütün 
memlekette tarh ettikleri şeyi, vasati bir surette 
yüzde otuz taJhsil edememişlerdir. 

Sonra idarei hususiyelerin üzerinde en çok 
sıkıntı veren bir mesele de darüimuallimînlerin 
ve idadilerin ve darülmuallimatlarm, idarei hu
susiye bütçelerinin içinde bulunmasıdır. En çok 
ezen, bu masraftır. Çünkü, bir idarei hususiye 
bir darülmuallimîni, bir darülmuallimatı veya
hut bir idadiyi yaşatabilmek için on beş ipti
dai mektebinin masrafını vermeye mecbur ka
lıyor. Biz geçenlerde kabul ettiğimiz bir kanun
la idarei hususiyelerin en büyük varidatını teş
kil eden Aşar Hissei Maarifini doğrudan doğ
ruya idarei hususiyelere verdik. Demek ki, bun
dan sonra bu varidatın Maliyenin zimmetinde 
kalması ihtimali yoktur. Bunun için idarei hu
susiye bu varidata her vakit hâkimdir ve bu va
ridat her vakit idarei hususiyenin elindedir. 

Sonra, yine bugün müzakere ettiğimiz kanun
da idarei hususiyeleri en çok ezen idadi, darül-
muallimin ve darülmuallimat masrafını dahi 
Muzavenei Umumiyeye almak suretiyle idarei 
hususiyelerin yükünü azaltmış oluyoruz. Binaen
aleyh bu kanunla mektep bulunan yerlerde halk
tan alacağımız vergi ile idarei hususiyeler, da-
rülmuallimin ve muallimat masrafından kurtul
duktan ve en büyük varidatını doğrudan doğru
ya eline aldıktan sonra on senede memleketin 
maarifinde bir inkişaf temin etmek kabil olur. 

izmit Mebusu Abdullah Efendi arkadaşımız 
da bu nispetlerin nereden tevellüdettiğini sor
dular. Yani beş yüz haneye kadar olan köylerde 
yüzde otuz beş, beş yüzden bin beş yüze kadar 
olan köylerde yüzde elli, ve daha büyük şehir
lerde de yüzde altmış beş farklarının nispetleri
nin nereden tevellüdettiğini sordular. 

ABDULLAH Ef. (izmit) — Onu Vehbi Bey 
de sordu. 

MAARİF VEKİLİ İSMAİL SAFA B. (De
vamla) — Evet Vehbi Bey de sordular. Efendim, 
memleketimizin bilhassa iptidai maarif kısmını 
tetkik edersek görürüz ki, bu mekteplerin masa
rifi yüzde doksan köylüler tarafından veri] inek
tedir. Yani köylülerin Aşar Hissei ianesi namiy-
le verdiği* vergi ile temin edilmektedir. Hal-
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buki mekteplerden istifade hususunda emir, be-
rakistir. Yani şehirliler daha çok istifade etmek
tedir. Binaenaleyh, bu nispetleri korken düşün
düğümüz şeyler bunlardır. 

Köylüler Aşar Hissei ianesi namı altında za
ten bir vergi veriyordu. Binaenaleyh bunun mek
tep masrafına iştiraki binnispe az olmalıdır ve 
şu beş yüz haneden yukarı olan kasabalarda 
ticaret erbabı, sanat erbabı, esnaf gibi ziraatle 
uğraşmayıp Aşar Hissei ianesi, Maarif Hissesi 
verıniyen birçok insanlar ve beş yüz haneden 
yüksek olan kasabalar ve şehirler de mevcuttur. 
Bu itibarla o kasabanın mektep masrafı olarak 
vermesi lâzımgelen hisse daha yüksek olması lâ-
zınıgelir. Bin beş yüz haneden daha büyük şe
hirlerde şüphesiz ki, ziraatle uğraşanların mik
tarı daha azdır. Onlar hayatlarını ve kazançla
rını başka yolda temin 'etmektedirler. Kimisi sa
natla, kimisi ticaretle, kimisi serbeste meslek 
dâhilinde uğraşır. Binaenaleyh, bunların mek
tep masraflarına derecei iştirakleri daha yüksek 
olmalıdır. Binaenaleyh, bu nispetleri bu esas dâ
hilinde koymuşuzdur. Yani köylünün esasen 
maarife verdiği bir vergi vardır. Aşardaki His
sei Maarif gibi. 

Beş yüz haneden bin beş yüz haneye kadar 
olan kasabalarda halkın derecei iştiraki köylü
lerden daha azdır. Binaenaleyh onların mektep 
masrafı olarak vereceği şey daha fazla olmalı
dır. Daha büyük şehirlerde ise esasen Aşarda 
Hissei Maarif olarak verdikleri şey, lâşey me
sabesindedir. Yani buralarda açılacak mektep
lerin masrafına şehir halkının derecei iştiraki 
daha yüksek olmalıdır. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Beyefendi! 
Bundan ne gibi bir menfaat teinin edebileceğiz? 

MAARİF VEKİLİ İSMAİL SAFA B. (De
vamla) — Eğer bu kanun heyeti umumiyesiyle 
ve bütün esaslariyle kabul edilecek olursa, 
memleketimizde yeniden mektep açmak imkâ
nı hazırlanacaktır. Muallimlerimize daha faz
la maaş verebilmek ve terfih etmek imkânı ha
zırlanacaktır. Maaş verilemediği için maarif 
meslekinden uzaklaşmış, kaçmış olanları tekrar 
mesleke ithal etmek imkânı da olacaktır. Yani 
memleket bu kanunla sekiz on sene sonra ted
risatı iptidaiye masarif iyi e istediği kadar mek
tep açmak kudretini elde etmiş olacaktır. 

RElS — Efendim meşe]e tenevvür etmiştir. 
Müzakerenin, kifayeti hakkında, 
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• VEHBÎ B. (Karesi) — Müzakerenin kifaye

ti aleyhinde söyliyeceğim. 
RBÎS — Buyurun. 
VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim bugün ilk 

defa memleketin bütün yükünü çeken köylü
nün lehine olarak bir kanun geliyor. 

TUN ALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Halbuki aley
hine. 

VEHBÎ B. (Devamla) — Esas itibariyle 
böyle düşünülmüş ve madde okunurken nazara 
böyle çarpıyor. Şayanı şükrandır. Vekil Bey
efendiye teşekkür ederiz. Faka t ' bunun zerre 
kadar kabiliyeti tatbikıyesi yoktur. Eğer eli
mizde bütün köylerin nüfusu, idarei hususiye-
lerin varidatı, vaktiyle maarif komisyonlarının 
varidatı, mekteplerinin derecesi, muallimlerin 
miktarı hakkında uzun istatistikler olup da on
lar üzerine rakam koymuş olsaydık gayet ko
lay tatbik edilirdi. Halbuki bunların hiçbirisi 
yoktur. Müphemiyet ve meçhuliyet içinde kon
muştur. Bir köy var ki, sahildedir. Avariz tâ
bir ettikleri bir vergi verir. Binlerce liradır. 
Halbuki beş para varidatı yoktur. Diğer ma
halde 'bir köy tasavvur ediniz ve düşününüz ki 
beş yüz hanelidir. Yanmış, yıkılmıştır. Beş pa
rası yoktur. Bunların hepsini birinci derece yap
sanız bakiyesinden on kişi çıkaramıyacaksmız. 

Hepimizin düşündüğü memlekette maarifi ip-
tidaiyenin bir an evvel intişarı ve halkın maarif 
namiyle verdiği vergi neden ibaret ise onu ver
mesidir. Binaenaleyh bu maddeyi 'böyle yapmak
tan ziyade köylünün maariften Maarif Hissesi 
nispetinde çok istifade etmesi ve buna mukabil 
açık kalan kısmını kendi tediye etmesi buna bu 
yolda bir madde ilâve edilir ve açık kalan meb
lâğ hakkında bir vergi yapılır. Mahallî meclisi 
umumilerinin salâhiyeti dâhilinde bırakılır. Farz 
edelim, falan sancakta bu masarifin yüzde yirmi
si açık kalır, filân sancakta yüzde onu açık kalır, 
filân sancakta yüzde ellisi acık kalır. Kestirme 
bir kanun yaparsanız bâzı yerlerde hiç lüzumu 
yoktur. Bâzı yerlerde lüzuimu vardır. Fakat ka
tiyen kabili tatbik değildir. Şunu Ibiliniz ki, mad
de bugün kabul edilmekle kalacaktır. Fiiliyatı 
yoktur o kadar. 

MAARÎF VEKÎLÎ ÎSMAÎL SAFA B. (Mer
sin) — Efendim Vehbi Beyefendi bu kanunun 
kabiliyeti tatbikıyesi olanııyacağmdan bahsettiler. 
Filhakika memleketin her tarafında iptidai mek-
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teplerinin masrafına ait katı rakamlar, elimizde 
yoktur. Fakat yekûn itibariyle, liva itibariyle 
idarei hususiyelerin eliftıizde bulunan maarif mas
rafı vardır. Bu maarif masrafının yekûnu içer
sinde - demin de arz ettiğim gibi - darülmualli-
minlerin, darülmuallimatların ve idadilerin mas
rafları dâhil, iptidai müfettişlerinin maaşı da dâ
hil. Ondan başka da açılmış olan iptidai mektep
lerinin masarifi vardır. Bundan başka olarak 
maarif varidatı diye elimizde yine muayyen ra
kamlar vardır. Bunlar içerisinde Âşar'daki his
semiz de vardır. Ve Müsakkafattaki hissemiz, Ağ
namdaki hissemiz, Zephiyedeki hissemiz yekûnu 
vardır. Ve yine bu yekûn içerisinde Masarifi Mee-
bure diye tahmil edilen, tarh edilen yekûn var
dır ve bu suretle idarei hususiyeler, varidatları
nı masraflariyle tevzin etmişlerdir. Şimdi bizim 
yaptığımız şey, idarei hususiyelerin masarifi mec-
bure diye almakta oldukları yekûn üzerinden 
bir tadilât yapmaktadır. Yani bugün her livanın 
maarif varidatı ve maarif masrafı ürerinde tadi
lât yapmaktayız. Maarif masrafından idadinin, 
darülmualliminin, darülmuallimatm masrafını 
tenzil ettik. Bu para mekâtibi iptidaiye için ka
lıyor. Diğer taraftan da maarif varidatını teş
kil eden Masarifi Medbure üzerin'den tadilât ya
pıyoruz. -Evvelce de arz ettiğim gibi- Masa
rifi Mccbure her yerde mevcut mökâtip masra
fını tamamen köylüden veya ahaliden almak 
esasına iptina eden bir vergi idi ve yine evvel
ce de arz ettiğim gibi, bu masarif âzami olarak. 
yüzde otuz nispetinde tahsil edilebelir. Şimdi 
biz, bu masrafı yüzde yüz değil, idarei hususi
yelerin bir rüb'u bedeline çalışıp tahsil ede
mediklerini haddi 'vasatide istihsal etmeyi dü
şünmekteyiz. Yani idarei hususiyelerin bütçe
lerine koymakta oldukları hakiki surette - öy
le hayal olarak değil, isim olara'k değil - haki
ki surette tahsil etmek suretiyle (bütçelerinde 
dâhil olan rakamın yekûnu daha fazlasiyle bu 
kanuna tevdi edilmiştir. Fazla olarak IbMakım 
masariften de idarei hususiyeleri kurtarmaktır. 

Efendiler; heyeti umumiye itibariyle bu ka
nunun her halde idarei hususiye hayatında bir 
salâh yapacağını, emniyetle tatbik edileceğini 
görmek kalbildir. Tatbik noktasına gelince: Bir 
kere hangi köyde mektep varsa o köyden ala
cağımız vergi muayyendir. Yani o mektebin bir 
senelik masrafının yüzde otuz beşidir ve yine 
her hangi bir kasabada mekteplerimiz varsa 
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:bıı mekteplerin masarifi mecmuunım yüzde el
lisini o 'kasalba halkından alacağız. Demek ki 
bu kanunla halktan istediğimiz muayyendir. 
Masraflar, mekteplerin masrafı derecesinde ta- -
ayyiin etmiştir. Sonra evvelce teklif edilen, tat
bik edilen ve birçok şikâyeti davet eden Tedri
satı iptidaiye Kanununun on 'beşinci maddesin
de 'bu tekâlifin ne şekilde istihsal edileceğine, 
nasıl tarh edileceğine dair tafsilat yoktu. Biz, 
bu verginin de ahalinin derecata taksimi sure
tiyle tâıöımı düşündük. Binaenaleyh ahaliden 
ne şekilde tarh ve tahsil edileceği ve ahalinin 
ne gibi derecelere tefrik edileceği 'bu kanun ile 
tasrih edilmiş oluyor, ki yekûn muayyendir. 
Hem de ahaliden istihsal ederken ne şekilde 
taihsil edeceğimiz malûm ve muayyendir. Yani 
böyle muayyen esaslara istinadettiği için ka
nunun tatbikında ben zannetmiyorum ki müş
külâta, tesadüf edelim. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Vekil Beyefendi! 
Şimdi bir köy tasavvur edelim ki bu köyde 
(100) <h ane vardır. Bu kanundaki ikinci, üçün
cü madde mucibince alınaca'k vergi (400) lira 
olacak. Mektebin masrafı (600) yahut (800) 
liradır. Bunun yüzde altmış beşi ile bu köyden 
çıkacak para bunun yerini tutmazsa ne yapa
cağız? Yani tevziatını ona göre mi yükletece
ğiz? 

MAARİF VEKİLİ İSMAİL SAFA B. (Mer
sin) — Efendim üçüncü maddede bir kayıt 
vardır. Halkın kendilerine ait masarifatı ken
dileri temin edecek bir surette olacaktır. Yani 
bununla demek isteriz ki bir tarafta (100) ha
neli bir köy, diğer tarafta da (200) (haneli bir 
koy. Yüz; hanelik 'köyde bir mektebimiz var, 
bu mektebin bir senelik masrafının yüzde otuz 
beşi -faraza- yüz liradır. Halk bu vergiyi ver
mek için dereceye taksim edilecdktir. Birinci, 
ikinci üçüncü, dördüncü ilâahırihi dereceler, 
Fakat ffm derecelerin tutarı mutlaka bit yüz li
rayı temin etmektir. Koyduğumuz bir kayıtla 
'buna temin etmişizdir. Şu halde ne demek olu
yor? Meselâ bugün 100 haneli bir köy var. öte 
tarafta da 200 haneli bir köy vardır. Bu hesap
la yüz haneli bir köyde bir lira veyahut iki li
ra veren bir adalın, 200 haneli bir köyde bir li
ra verebilir. 200 haneli bir köyde - faraza - beş 
lira. veren bir aklanı 400 haneli diğer bir köy
de bulunursa daha aşağı verir. Yani köylüye 
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isabet eden mekteplerin yüzde otuz beş mas
rafı, derecelere tabsiım edilirken köylü bu yekû
nu kendilerinden istenilen ve taihsil edilecek 
olan bu parayı derecelere taksiım edecektir, l a 
nı köyün birisinde bir lira veren bir adam di
ğer bir köyde bulunursa iki lira verebilir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bu, «Temin ve tes
viye olunur.» demesine nazaran mutlaka fer
den ferda tevzii icabedecek mi? Yoksa maarif • 
komisyonları... 

MAARİF VEKİLİ İSMAİL SAFA B. (De
vamla) — Vardır aşağıda. Müsaade buyurunuz. 
Zaninediyorum ki, Beyefendi tamamiyle tetkik 
etmemişlerdir. 

Efendim, aşağıda bunun ne suretle temin 
edileceğine dair kayıt vardır. Okuyayiıiıı. (Mad
deler gelince, sesleri) 

REİS —• Efendim, bu maddenin müzakeresi
nin kifayetine dair takrir vardır. 

DURAK 13. (Erzurum) — Müsaade buyuru
nuz. Bendeniz bir sual soracağımı. Demin sor
dum, cevap vermediler. Meselâ bir şehrin.... 

KEİS •—- Sual sormak sırası Abdullah Efen
dinindir. 

ABDULLAH Ef. (Bolu) — Beyefendi. 
Tedrisatı iptidaiye Nizamnamesi mamulün-
bih midir? Tabiîdir ki, maimulünlbihtir. İkrar 
'buyuruyorsunuz. Şimdiye kadar ekseri yerde 
minhaıyselnıeomu' bir yere getirdiğimiz hakle 
yüzde otuz beş nispetinde tahsilat 3rapabildiniz. 
Şu hale nazaran bendeniz demek işitiyorum ki, 
eskisi gibi taşıma su ile değirmen çeviıfmiyelim 
ve buyuruyorsunuz ki, köylünün üzerinden bu 
yükü kaldıralım diye bu kanunu yaptık. Hal
buki bu kanunla biz diyoruz ki, ahalinin üze
rine yüklettiğimiz bu yükü, tüccarla:m üzeri
ne, zenginleıin üzerine, emlâk ve akaar sahip
lerinin vergilerinin üzerine yüzde bir, ik, üç, 
dört, beş olmak üzere yükletelim. Taşıma su ile 
değirmen döndür/miyelim. (Sual mi bu, sesleri, 
böyle sual olmaz, sesleri) 

VEHBİ B. (Karesi) — Bu, yüzde altmışı 
tutmazsa liva meclisi umumisi idarei hususiye 
varidatı... 

DURAK B. (Erzurum) — Rica ederim na
sıl şeydir bu? Ben 'herkesten evvel sual sormak 
için söz aldım, Mükerren sualler soruyorlar. 

Vekil Beyefendi, (bendeniz demin kürsüden 
sordum. Meselâ: Bitlis şehrinde, - misal olarak 
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söyliiyoruını - Bir şehrin bir .tarafında mektep 
açılır, soğuktan, <bilmelm başlka türlü sebepler
den 'dolayı çocuklar bu mektebe gidemez. Hal
buki şehir halkı tamamiyle buna iştirak ediyor. 
Nasıl olur bu? Buna dair ne düşünmüşün üz
dür? Buna dair bir şey olması lâzımı gel ir. 

MAARİF VEKİLİ ISMAÎL SAFA B. — 
Efendim, şehirler için kolay, şehirleri biliyorsu
nuz. Bir nahiye addetmişindir. Binaenaleyh eli
mizdeki kanunda dahi, yani bir nahiye olmak 
itibariyle şehir heyeti umumiyesi itibariyle ken
di dahilindeki mektebin masrafına iştirak etme
ye şüphesiz... (Gürültüler) 

DURAK B. (Erzurum) — Reis Beyefendi! 
Bendeniz anlıyorum ki, bu kanunu körükörüne 
çıkaracağız. Rica ederim, bırakınız dinliydim. 
Nedir Bu?... 

MAARİF VEKİLİ İSMAİL SAFA B. (De
vamla) — Evet efendim; onun için bu şehre ait 
bir vazifedir! Ve bir külfettir. Şüphesiz bu kül
feti bütün şehre tahmil etmek zaruridir. Hattâ 
bir şehirde bulunan insanların çocuğu dahi ol
masa, bekâr dahi olsa, sırf memleketin selâmeti, 
menfaati itibariyle bekârlar da, çocuğu olan da, 
olmıyan da bu külfete iştirak ettirilmektedir. 

DURAK B. (Erzurum) — Sorduğum sual bu 
değil... 

MAARİF VEKİLİ İSMAİL SAFA B. (De
vamla) — Buyurduğunuz, Bitlis'te şehrin bir 
başında bir mektep var, bizim temenni edeceği
miz, diğer bir başında da bir mektep daha yapıl
masıdır. Bu mektep yapıldıktan sonra mektep
lerin masrafının bütün şehir halkınca bil iştirak 
teminidir. Başka suretle hareket etmenin imkânı 
yoktur. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendim, bir de, 
beş yüz haneli köyler, belki böyle bir mektebi in
şa etmek ve masarifin yüzde otuz beşine iştirak 
etmek imkânını bulurlar. Çünkü kalabalıktırlar. 
Çünkü masraf az düşer. Fakat yirmi evli veya
hut otuz kırk evli bir köyde veyahut elli evli 
bir köyde bu masraf ağır gelir. Köylü bunun al
tından çıkamaz. İlelebet köylü nimeti maariften 
mahrum kalır. Bunun için ne düşünüyorsunuz? 

MAARİF VEKİLİ İSMAİL SAFA B. (De
vamla) — Şimdi? efendim, hakikaten köylerimi
zin birçoğu doğrudan doğruya bir mektep açma
ya kudretli bir halde değildir. Değil mektep ya-
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pacak, diğer vazaifi de ifa edecek bir halde de
ğildir. Bunun için Hükümet, zaman zaman, köy
leri birleştirdim, kudretlerini artıralım diye dü
şünmektedir. Mamafih eğer memleketin iklimi, 
şeraiti dört beş köyün ortasında bir mektep yap
maya ve yapılan mektebe dört, beş köyün çocuk
larının gelmesine imkân bahşederse şüphesiz ki 
böyle yirmi, yirmi beş haneli köylerin ortasında 
bir mektep yapılmak suretiyle o köylerin heyeti 
umumiyesi üzerinde bu mektebin masrafını tevzi 
etmek kabildir veyahut buyurulduğu gibi kıştır, 
on dakikalık bir mesafeye bile gitmek imkânı 
yoktur. O halde ne yapmalıdır? Köy kendi başı
na bir mektebi yaşatamaz, küçüktür, kudretsiz
dir. Ne yapacak? O halde böyle küçük köylerin 
ortasında leylî mektepler yapılır. Ve bugün o 
civardaki köyler buna iştirak ederler. Ma
sarifini de bundan istifade eden beş on köye 
tevzi etmek kabildir. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Bir mektep, sene-
başı geldi bütçe yapacağız... 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Eski Maa
rif Vekili Vehbi Bey bizi tenvir edeceğine mü
temadiyen sual soruyor, bizi tenvir edecekse 
kürsüye çıksın. 

VEHBİ B. (Karesi) — Rica ederim, ten
vir de ettim zannediyorum. Kabiliyeti tatbi-
kıyesini görürseniz siz de kabul edersiniz. Bu 
masrafın beş yüz haneden bin beş yüz haneye 
kadar olan köylerde * yüzde ellisi, bin beş yüz
den fazla haneli olan yerlerde yüzde altmış 
beşi, daha büyük kasabalarda yüzde otuz 
beşi temin edilecek, hususi bütçenin temin ede
ceği mebaliğ buna „kâfi gelmezse o zaman ne dü
şüneceğiz? Bunu falan livanın istatistiği üze
rine değil, karanlık üzerine yapıyoruz. O va
kit tatbiki gayrikabil olacaktır. O vakit ne ola
caktır? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Ağzı
mız sual ile doludur. 

OSMAN B. (Kayseri) — Sözümüz de var
dır. (Müzakere kâfi sesleri) 

TUTALT HİLMİ B. (Bolu) — Bayramer-
t esi, bayramertesi... 

MAARİF VEKİLİ İSMAİL SAFA B. 
(Devamla) —• Efendim yapılan tetkikat neti
cesinde bu kanunla temin edilecek vergi ile da
ha memlekette sekiz on sene, hiç sıkıntıya 
ıığramaksızm iptidai masarifimizi temin et
mek kabil olduğu kanaatindeyim. Onun için 
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Vehbi Beyefendinin ortaya koydukları mah
zur varit değildir.-

ABDULLAH E l (izmit > — Vekil Beye
fendi, sual ettim. Cevap vermediniz. Der-
hatır buyurmadmızsa tekrar edeyim. Nizam
namede on beşinci madde meriyülicra idi. Ve 
•buna binaen buyurmuştunuz ki, şimdiye kadar 
yüzde otuz nispetinde tahsil edilmiş ve bu
nun da böyle olmıyacağım kim temin edecek? 
Bu böyle olduğu olduğu takdirde taşıma su 
ile değirmen çevirmeye benziyecek. Vergilerin 
heyeti umumiyesinin üzerine yüzde bir, iki, üç, 
dört, beş koysak da bunun heyeti umumiyesini 
kaldırsak tekrar suiistimalâta meydan ver-
mesek daha iyi olmaz mı? Doğru mudur? De
ğil midir? 

MAARİF VEKİLİ İSMAİL SAFA B. 
(Devamla) — Masarifi Mecburenin şimdiye ka
dar noksan tahsil edilmesinin en büyük se
bebi verginin ağırlığıdır. 

ABDULLAH E l (İzmit) — Bu vergi değil 
midir Beyefendi?.. 

MAARİF VEKİLİ İSMAİL SAFA B. 
— (Devamla) — Müsaade buyurunuz, asıl mah
zurlu olan verginin ağırlığıdır. Bir adamdan 
yüz lira istenilmektedir. Eğer bu adamdan 
yüz lira istenmeyip de yirmi lira istenseydi 
bu adam bilâtereddüt bu yirmi lirayı verebi
lirdi. Ağır istenildiği için verilememiştir. Ver
memek için her türlü çareye başvurmuştur. 
Binaenaleyh tahsilatın noksan olması, yüzde 
itibariyle bu kadar noksan düşmesi, verginin 
ağırlığı icabıdır. Ağır olduğu için kimse ver
meyi düşünmüyor. Binaenaleyh bu vergi yüzde 
otuz nispetinde, yüzde kırk nispetinde alınmış 
olsa idi emin olunuz, yüzde otuzda kalmazdık. 
Doksana, seksene çıkardık. Binaenaleyh bu ka
nunun bundan evvelki akıbete ve vaziyete düş
mesine ben ihtimal vermiyorum. Çünkü haki
kattir. Bir köyde mektebimiz vardır. Bir de 
bunun otuz beş lira masrafı vardır. Bir de sek
sen haneli, 100 haneli, 200 haneli bir köyde 
nihayet İ50 - 200 liradır. Adam başına birçok 
yerlerde bir lira düşmektedir. Bunu köylümüz 
sevine sevine verecektir. Saniyen; yine buyur
dunuz ki «Dökme su ile değirmen dönmez.» Ma-
tteessüf Devlet değirmenini dökme su ile çevir
meye mecburuz, suyun bir kısmını oradan, bir 
kısmını buradan vermekle değirmen dönecektir, 
çünkü değirmeni döndürmek için hiçbir tarafta 
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kuvvetli su mevcut değildir. Hangi tarafa çevir
seniz, döndürseniz tamamını temin etmenin im
kânı yoktur. Mektep masarifinin bir kısmını bu 
şekilde, bir kısmını Aşardan, Ağnamdan, bir 
!kısmını Müsakkafattan alarak temin etmeye. 
mecburuz. Yalnız bir nokta üzerine yüklene
cek olursak o vakit yıkarız. (Müzakere kâfi ses
leri) 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el
lerini kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür 
efendim. Tadilnameler okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Mekâtibi iptidaiye maaşat ve masarifi idarei 

hususiyece tesviye olunur. Aşar Hissei iane
siyle komisyonlar varidatı buna kâfi gelmediği 
takdirde mevaddı âtiye mucibince halkça temin 
ve tesviye olunur. 

7 Nisan 1339 
Karesi 

Mehmed Vehbi 
Riyaseti Celileye 

Birinci madenin berveçhi âti tadilini teklif 
eylerim. 

Madde 1. — Bilûmum köylerde mevcut ip
tidai mektepleri maaşat ve masarifinin % 35 i 
ve 1 500 haneye kadar olan kasaba ve şehirler
de % 50 si ve 1 500 den fazla haneli kasaba ve 
şehirlerde % 65 i mezkûr köy ve kasaba ve şehir 
halkı tarafından temin olunur. 

Kayseri 
Osman Zeki 

Riyaseti Celileye 
Yirmi haneden dun olan köylerdeki mekâtibi 

iptidaiye masarifi, liva varidatı hususiyesinden 
tesviye olunur tarzında bir fıkranın ilâvesini 
teklif ederim. 

Aydın 
Dr. Mazhar 

Riyaseti Celileye 
1. — Halkın masarifi mecbure hakkındaki şi

kâyeti esasa değil, tevzie ve tarzına aittir. Hal
buki bu kanunda da aynı şikâyeti istilzam ede
cek bir tevzi usulü kabul edilmiştir. 

2. — Bu madde tatbik edildiği surette, hem 
yine şikâyetlerin önüne geçmek, hem de ihtiya
cı maarifi temin edecek bir yekûn istihsal etmek 
kabil olamıyaeaktır. 

3. —• Şifahen de arz ettiğim veçhile - Aşar
dan maada - bütün vergilere zammedilmek su
retiyle küçük bir ilâve esasını kabul edersek hem 
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bugünkü ihtiyacı maarife tekabül edebilecek bir 
para temin etmiş, hem sızıltıların katiyen önü
ne geçmiş oluruz. 

4. — Teklifimizin esası kabul edildikten 
sonra nispete ait münakaşaya girebiliriz. 

5. — Şurası muhakkaktır ki tevzi usuliylc 
hâsıl olacak netice ikidir: 

Feryat, maarife paydos. 
6 — Binaenaleyh maddenin İra suretle tay-

yını teklif ve yerine arz ettiğimiz - esasa göre 
ilâve cihetinin teemmülünü niyaz ederiz. 

Karesi Karesi Karesi 
Abdülgafur İbrahim Hasan Basri 

Riyaseti Celileye 
Birinci madde makamına kaim olmak üzere 

zirdeki madenin kabulünü teklif ederiz : 
Madde 1. — Bilûmum kura ve kasabat me-

kâtiibi iptidaiyesi masarifi için o karye ve kasaba 
halkına masarifi kifayet etmediği takdirde bakı-
yei masarif halk tarafından temin olunur. 

Kırşehir Niğde 
ıMüfid Mustafa Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Birinci madde Tedrisatı iptidaiye Yergisinin 

yüzde otuz nispetle halka tahmil ve tevzi edilece
ğini gösterdiği halde üst tarafı hakkında sakıt
tır. Binaenaleyh maddenin nihayetine (ve tesvi
ye) kelimesiyle (okmur) kelimesinin araşma 
«üst tarafı varidatı hususiyeden ikmal» fıkrası
nın ilâvesini teklif eylerim. 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
1. — Yedinci maddeye göre (kasaba) 1ar 500 

haneden 1 500 haneye kadar olan mahaller iseler 
de 1 ne i maddede 1 500 rakamına şehirler de dâ
hil görülüyor. .Hattâ yine yedinci maddeye göre 
1 500 haneden fazla maihaller hem kasaba, hem 
de şehir adiyle anılalbi'liyor. Hele bir Maarif Ka
nununa iböyle tesıbit edilmemiş birbirine karışmış 
kelimeler yakışamazlar. 

2. — Köylerimiz ekseriyetle yirmi, otuz ha
neli olmakla nispet mebdeini takitbeden ikinci de
recenin 600 den başlamaması da gösteriyor ki, bu 
lâyiha üzerinde pek sathi surette işlenilmiştir. 

imdi : Birinci maddenin reddini teklif ederim. 
Bolu 

Tunalı Hilmi 
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REİS — Efendim iki ret teklifi vardır. 

Birisi Basri Bey, Aibdülgafur Efendi, Ibrarim 
Beyin takriri ki; tekâlifi maliyeye muayyen bir 
nispette ilâve olunmak üzere mevcut maddenin 
tayyını teklif ediyor. Hilmi Beyefendi de maddeyi 

tarzı tahrirî ve saire itibariyle ve hane itibariyle 
noksan gördüğünden dolayı reddini teklif ediyor. 
Her iki takrir tayyı âmirdir, binaenaleyh madde
nin tayymı kaibul edenler lütfen ellerini kaldır 
sın. Tayyı ekseriyete iktiran edemedff 

(Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin tak
riri tekrar okundu.) 

REİS — Efendim «Yüzde 35 halk tarafından 
verilecek, mütelbaki nereden verilecek? Buna dair 
sarahat yok.» deniyor. 

'SIRRI B. (Yozgad) — Kanunda hiçbir ka
yıt yoktur. 

REİS — E efendim bitarikulevlâ salbit; bina
enaleyh maddenin nihayetine tesviye olunur 
kelimesi, arasına (varidattan) kelimesinin ilâve
sini teklif ederim diyor. İlâveyi nazarı dikkate 
alanlar lütfen ellerini kaldırsınlar. Nazarı dik
kate alınmadı. 

(Kırşehir Mebusu Müfid Efendinin takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Efendini bu takriri nazarı kikkate 
alanlar lütfen ellerini kaldırsın. Kabul olunmadı. 

•HASAN BASRİ B. (Karesi) — Reis Bey bu 
takrir nazarı dikkate alındı mı? 

REİS — Efendim Keyseri Mebusu Osman 
Beyin takririni tekrar okuyorum. 

(Kayseri Mebusu Osman Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

OSMAN B. (Kayseri) — İzah edeyim. 
REİS — Nazarı dikkate .alanlar lütfen ellerini 

kalrırsm. Nazarı kikkate alınmamıştır. 
(Aydın Mebusu Dr. Mazhar Beyin takriri 

tekrar okundu.) 

REİS — Efendim böyle bir fıkra ilâvesini 
kaibul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Nazarı 
dikkate alınmadı. 

(Karesi Melbusu Mehmed Vehbi Beyin takriri 
tekrar okundu.) 

RElS —'Bunu nazarı dikkate alanlar lütfen 
ellerini kaldırsın. Nazarı dikkate alınmadı. Mad- " 
deyi a\~nen reyi âlilerine vaz'ediyorum. Maddeyi 
aynen kaibul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Birinci madde aynen kabul edilmiştir efendim. 

— 407 — 
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'Eefendim ekseriyetimiz yoktur. Yoklama 

yapacağız. 
ABDÜLOAFUR E l (Karesi) — Beyefendi; 

Reis Efendi Hazretleri, zatı fâzılâneleri yoklama 
icrasma nasıl ihtiyaç hissedelbiLir? Müzakere de
vam edebilir, karar veriyoruz, karar değil mi hu?.. 

REİS — Efendim, ekseriyetimiz kâfi değil
dir. Bu maddenin kabulünden sonra tekrar 
yoklama yapılmaz, yapacağız. 

SALÎEhEf. (Erzurum) — Ekseriyetle açılan 
bir Mecliste.... Çünkü Meölis ekseriyetle açıl
mıştır. 

HASAN HAYRÎ B. (Dersim) — Reis Beye
fendi. Ekseriyetin husulüne mademki kanaat 
hâsıl olmuştur, şu halde yoklamaya hacet yok
tur. (Yoklamaya hacet yoktur sesleri) 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 
üç senelik hayatı teşriiyemizde adığımız karar
larda mutlaka kati olarak (lj61) nisabı ekse
riyeti aramak lâzım değildir. Kanun maddele
rinde ekseriyet aramak hiçbir kanunu müza
kere etmemek demektir. Buradaki mevcutla ka
rar verelim. (Doğru sesleri) 

(Yoklama icrasına başlandı) 
REÎS — Efendim ekseriyet hâsıl oldu. İkin

ci maddenin müzakeresine bağlıyoruz. 
Madde 2. — Yeniden açılacak iptidai mek

teplerinin inşaat bedeli ve maaşat ve masarifi 
de birinci maddedeki ahkâma tâbidir. . 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — İnşaat bede
li olmaz, inşaat masarifi olur. 

REÎS — Efendim ikinci madde hakkında 
söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) O halde 
maddeyi aynen reyi âlinize vaz'ediyorum, ka
bili edenler lütfen ellerini kaldırsın. İkinci 
madde kabul edilmiştir. Efendim üçüncü mad
de okunuyor. 

Madde 3. — Tekâlifin tarh ve tevziinde halk 
yedi dereceye tefrik olunur. Birinciden bir, 
ikinciden iki, üçüncüden beş, dördüncüden 
yedi, beşinciden on, altıncıdan on beş, yedin
ciden yirmi lira alınır. Ancak halkın derecele
re tefrik ve taksimi, kendilerine ait borcu te
min edecek bir surette olacaktur. 

SALİH Ef. (Erzurum) Arkadaşlar, bende -' 
niz halkı yedi dereceye ayırmak suretiyle 
bu masarifin tevziinde bir noksan görüyorum. 
Herhalde halkımızı on dereceye ayırmak ve ya- | 
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rım liradan başlıyarak vergi miktarının yiiz 
liraya kadar çıkarılması zarureti vardır. 

(Vergi nispetinde alalım sesleri) 
Vergi nispeti bu memlekette tamam, yani 

âdilâne olmadığı için, vergiden bir şey istifa
de edemeyiz. Her halde bu halkı on sınıfa ayı
rarak birincisi yarım lira, ikincisi bir lira, 
ondan sonra iki lira ilâh., âhire yüz liraya ka
dar çıkarılmasını teklif ediyorum. Binaenal
eyh bu ciheti nazarı dikkate almanızı rica ede
rim. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim de
min do arz ettiğim veçhile, bâzı yerlerde bil
hassa bizim dairei intihabiyemizde hiç şikâye -
ti mueibolmıyan masarifi mecbure bu hava
lide mühim şikâyatı mucibolmaktadır. Sebebi 
tevziatın lâyikıyle, adaletle yapıflmamasıdır. 
Bugün elli lira vergiye malik olan bir (Oba) 
dan (300) lira istenilmektedir, alınmaktadır. 

Efendiler, Aşar Hissei ianesi bizim livamız
da maarifi iptidaiye ihtiyacını ekseriyetle te
min ediyor. Üst tarafında ne kadar ihtiyacımız 
kalırsa buna göre tevziat yapılır. Halbuki bura
larda köylünün zaten vermdekte olduğu Aşar 
Hissesi ianesi nazarı itibara almmıyarak doğ
rudan doğruya Maarif Vergisi namiyle ayrıca 
tevziat yapılıyor. Bizim memleketimizde idarei 
hususiye maarifimizi ihya etmiştir ve ediyor. 
Hattâ bizim livamız, maarifi iptidaiyece İstan
bul Vilâyetine faiktir. 

MAARİF VEKİLİ İSMAİL SAFA B. (Mer
sin) — Şayanı tebriksiniz. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Fakat bir
çok yerlerde idarei hususiyenin maarifi yıkmak
ta olduğu iddia olunuyor. Efendiler, idarei hu
susiyenin doğrudan doğruya maarifi ihya veya 
emate etmeye kudreti yoktur. Meselâ, tevziat 
usulündeki adaletsizlik meselesidir. Eğer bu 
üçüncü maddeyi bu şekilde bırakacak olursak 
yarın memleketlerinizin şikâyetinden yine kur-
tulamıyacaksınız. (Pek doğru, sesleri) Böyle 
yüzde otuz beş, yüzde altmış beş, yüzde bilmem 
kaç nispeti kabul edilmekle ve halk yedi dere
ceye tefrik olunmakla şikâyetler bitmiş olmuş 
olmıyacaktır. Emin olun daha fazla şikâyete 
mâruz kalacaksınız, iyi düşünün. Biz, bu idarei 
hususiye teşkilâtının, Meclisi Umumi teşkilâ
tının bidayetinden beri böyle işlerle uğraşıyo
ruz. Fazla şikâyet duyacaksınız. Bilhassa Hak-
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ki Hami Beye rica ediyorum. Evvelki şikâyet
ler bunun yanında vız kalacaktır. Fakat netice
de hem tahsilat yapamıyacaksınız, hem memle
ketin maarifi iptidaiyesini öldüreceksiniz, efen
diler. 

Demin rakamla arz ettim. Bu memlekette 
masarifi mecbure suretiyle tahsil edilen mebali-
ğin mecmuu (400) bin liradan ibarettir. Tahsil 
(400) bin liradan ibarettir. Halka masarifi mec
bure, yani köylerinde bulunan mekteplerin ma-
aşat, masarif a t ve sairesi tamamen tarh edil
diği halde, tamamen tahsili kabil olamamakta
dır ve bu suretle mekteplerin ma aşat ve masa
rifine bunların vâki olan iştirakleri şimdi ka
bul edeceğiniz rakamların çok dunundadır. Bi
naenaleyh, köylünün üzerindeki yük izale edil
miş olmuyor, artıyor. Eğer hem köylüyü bu 
şikâyetlerden, bu dertlerden kurtarmak ve hem 
de masarifi iptidaiyemizi hakiki bir surette can
landırmak istersek başka bir usul düşünmek lâ
zımdır. Bu masarifi mecbure usuliyle, bilhassa 
tevzi usuliyle maarifi canlandırmanın imkânı 
yoktur. Halk yedi dereceye tevzi edilir. Bunu 
hangi esasa istinaden yapmışlar? Niçin sekiz ol
mamış? Neden on olmamış, niçin yüz olmamış? 
Efendiler; ihtiyar heyetleri ve saire ve saire bu 
tevziatı yapacaklar köylerde vukubulan en çok 
tevziat fukarayı hedef tutar. Ağalar, bunlardan 
azade kalırlar. Tevziat usuliyle biz şimdiye ka
dar âdilâne hiçbir netice elde edememişizdir ve 
edemeyiz. Binaenaleyh, demin arz ettiğim veç
hile vergilere meselâ yüzde bir zamm etsek - nâ
çiz bir şey - elinize sekiz yüz bin lira geçecek
tir. - Bunun ancak üç yüz bin lirasının tahsili 
imkânı vardır? Halbuki memleketi şikâyet için
de boğacaksınız. Binaenaleyh bendeniz, kabili 
tatbik olmıyan bu maddenin reddini teklif edi
yorum. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Diğer bir madde ile 
bu derecatı. tâyin ve takdirde heyeti ihtiyariye-
ler memur ediliyor. Halbuki bunda adalet gö
zetil emiyecektir. Muhtar ve heyeti ihtiyariye 

• ve emsalinden ibaret olanlar, bunun derecele
rini gayet nakıs yapacaktır. Fukara, yine yük
sek derecelerde bırakılacaktır. Ondan sonra 
bu maddede bir şey unutulmuş, zannediyorum. 
Tekâlifin tarh ve tevziinde halk yedi dereceye 
tefrik olunur deniliyor. Kanunun diğer bir 
maddesinde de «mükellefiyetin yüzde ellisini 
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. tecavüz edemez deniliyor.» Yani yirmi lirayı 

tecavüz edemez diyor. 
MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Hangi yirmi li

rayı? 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Peki. Üç, yüz lira bu

nun yüzde ellisine varacak mıdır? Yani o cihe-
I ti tasrih etmek lâzımgelir. 

İkincim halk tâbirinin içinde bir hanenin 
ı reisi mi matluptur? Burada maksudolan bir 

hanenin reisi mi, yoksa her vergi ile mükellef 
olan mı? Veyahut bir hanede bulunanların hepsi 
Maarif Vergisini dereceler üzerinden verecek 

i mi? Bunlar mühim olduğu için bu maddede bu 
cihetlerin tasrihi iktiza eder. Yani hane halkının 

ı reisi mi verecektir? Veyahut vergi ile mükellef 
olanlar mı verecektir? Suretinde tasrihi lâzımge-
leceği kanaatindeyim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, bu üçüncü madde Tedrisatı İptidaiye Ver
gisini yedi dereceye tefrik ediyor ve yedinciye 
yirmi lira isabet ediyor ki bu maddeye göre âza
mi vergi, yirmi lira oluyor. Sonra ancak hal
kın derecelere göre tevzi ve taksimi suretiyle 
tanzim olunacaktır. Binaenaleyh kendilerine 
ait borcu temin edecek bir surette olacaktır. 
Şu halde kendilerine isabet eden bir borç yir
mi lira olduğu vakit, bu yirmi lirayı veremiye-
cek iktidarda ise aşağı düşecek demek çıkıyor. 
Buradan hâsıl olan açık ne suretle dolacaktır? 
Demin Vehbi Beyefendi izah buyurdular. Bjen-
deniz hesap yaptım ve hatırımda kaldığına gö
re her köyde elli hanede bir iptidai mektebi 
olacaktır. Sonra elli hanelik bir iptidai mek
tebi muallimine bu kanunun maddesine göre 
bu sene altı yüz kuruş veriliyor. Altı yüz 
kuruş maaş hesabiyle, bir muallime senede 
üç yüz lira zamaimiyle beraber verilecek, ay
da beş lira hesabiyle altı bin kuruş da hade
meye, üç yüz altmış lira masarifi müteferrikai 
sairesi, kırtasiye, mahrukat ve sairesine 40 000 
kuruş koydum. Şu halde alelade bir köy mek
tebinin dört yüz lira kadar masrafı vardır. 
Bu dört yüz liranın kabul ettiğiniz madde mu
cibince yüzde otuz beşini köylüden alırsak 140 
lira tutuyor. Para da elli haneye taksim edile
cek olursa beher haneye yirmi lira sekiz san
tim düşüyor. Bundan aşağıdaki maddede bakı
nız. Elli haneli bir köyün hepsi aynı dereceye 
düşüyor k i 'beher hane yirmişer lira seksen san-

I tim veriyor. (Yirmi ikişer lira sesleri) Evet, 
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yirmi iki lira sekiz santim düşüyor. Binaen
aleyh 'bu derece üzerine terzi edilen para, mad
denin son fıkrası mucibince 'bir adamın kendi
sine aidolduğu borcu temin edemezse, noksansa 
yani fazla tuttuğu surette 'bu fark ne ile temin 
edilecek? Bu 'bir. İkincisi bundan aşağıdaki 
maddede bir şahsa vereceği tekâlifi mechure, 
sair mükellefiyetler mecmuunun yüzde ellisini 
geçemez, dedikten sonra aca'ba bu dördüncü 
maddenin 'son fıkrasına lüzum kalır mı, kal
maz mı? Bunda 'biraz toreddüdediyorum, bu ci
hetlerin izahını Vekil Beyden rica ediyorum. 

HAKKI IIAMÎ B. (Sino'b) — Efendim muh
terem arkadaşlarımızdan bâzıları diyorlar k i ; 
Siyyanen 'bir vergi tarh edelim. O vakit halk 
ezilmez. Şüphesiz Maarif Vekâleti bunu ev
velce düşünmüştür. Fakat gerek Maarif Vekâ
letinin ve gerek Muvazenei Maliye Encümeni
nin böyle 'bir teklifle buraya gelmemesinin se
beplerinden 'birisi her halde şu olsa gerek: 
Malûmuâlileri her köyde mektep yoktur. Her
kes maarife vergi namiyle vermekte olduğu ver
giyi siyyanen veriyor. Bu vergiyi verdiği hakle 
henüz onlara 'bir muallim vermemişken tutup 
da sen Maarif Vergisi 'olarak 'bir lira. daha ve
receksin dersek rica ederim hu, no teklif edi
lir bir şeydir, ne de halk tarafın'dan kabul edi
lecek 'bir şeydir. Bendeniz de arzu ederim, bü
tün 'köylere mektep yapalım. Fakat muallim 
gönderebilir miyiz? Beis yok. Bütün tekâlifi 
umumiye m ize yüzde elli zam yapalım, fakat 
bugün köylü 'bu parayı verse maatteessüf mu
allim bulup gönderemiyeceksiniz. Muallim bu
lup göndermek imkânı olmadığı halde bütün 
halka Maarif Vergisi tarhı a'bestir. Bu itibarla 
bu münakaşa hile edilemez. 

Sonra derecata gelince : Filhakika hu da 
azdır, ihtimal halk 'bundan şikâyet edecektir. 
Arkadaşlarımızla düşündük ve arkadaşlarımız 
da evvelce düşünmüşlerdir. Bütün 'bunları kal
dırırsak bütün hu mekâtibi kapamak lâzımıdır. 
Şüphesiz, memleketi cehalete değil, maarife 
doğru sevk etmek lâzımdır. Basri Bey gibi ben 
de İnliyorum. Şu derceatm tatbikinde pek de 
adalet olmayacağım ve birçjok yerlerden de şi
kâyet vu'kubulacağını hilirim. Fakat rica ede
rim. Ne yapalım? Yani Basri Beyefendinin dü
şündükleri veçhile mekâtibi mevcudenin ida
mesini temin edecek 'bundan daha âdil bir tek-
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üt olamaz. Hepimiz düşünüyoruz, taşınıyoruz, 
mutlaka bir vergi tarh etmek lâzım. Bundan 
'başka bir şekil de 'bulunamadı. Ancak 'bu de
rece yediden ona kadar çıkarılırsa - Salih Efen
dinin 'buyurduğu gibi - taksimatta daka ada
let olabilir. Şu derecatı tevzide iddia 'belki vâ-
ri'dolabilir, yoksa Ibunu tayyedelim 'dersek üst 
taraftaki maddelerin kıymeti- kalmaz. Bu iti
barla maddenin aynen kabulü zaruretinde 'bu
lunduğumuza 'kaaniim. •(Kabul sesleri) 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Reis 
Bey. Maarif Vekili Bey burada bu derecatırı 
neye göre tefrik edildiğine dair izahat versin. 

MAARİF VEKİLİ İSMAİL SAFA B\ 
— Efendim halk tabiî servetine göre derecata 
tefrik edilir. Derece farkı da servet farkıdır. 
Bir de arkadaşıma cevap olarak diyeyim ki: Bu 
derecelerin tefrikinde adaletsizlik olmadığına 
kaaniim, çünkü bu dereceleri yapan halkın ken
disidir, Heyeti ihtiyariyesidir. Biliyorsunuz ki 
biz Ne vah i Kanununda halka birçok vazaif tah
mil ediyoruz. Bu bir vergiyi almak için derece 
tefriki meselesidir. Birçok vazaif ayrılıyor. Hal
kın kendisine aidolan bu işte isabet edeceğini, 
adalete daha çok yaklaşacağını zannediyorum. 
Onun için mahzur yoktur. Şikâyeti mucibolmı-
yacaktır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Şimdi burada, halktan 
maksat bir hane reisi inidir? Yoksa hane midir? 
Yoksa her hangi bir vergi ile mükellef olan mı? 

MAARİF VEKİLİ İSMAİL SAFA D. 
— Hane ve hane reisidir efendim... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Tak
simat, haneye göredir. Birinci maddede kabul 
edildi. 

ŞÜKRÜ ,B. (Bolu-) — Her vergi ile mükel
lef olan... 

REİS — Vergi yok, hane efendini. 
DURSUN B. (Çorum) — Efendim memle

ketin terbiye tedrisatı umumiyesi için ne kadar 
fedakârlık yapılsa tam yerine sarf edilecek bir 
fedakârlıktır. Efendiler mâlûmuâliniz vergi 
deyince, kanunla tarh edilen vergi mutlaka 
umumi ve şâmil olmalıdır. Mâlûmuâliniz köy
lerimizin, mahallâtımızm pek çoklarında mek
tep yoktur ve bu senelerde açılmanın da imkânı 
yoktur. Günkü muallim yoktur, para yok, mek
tep de yok. Binaenaleyh tedrisatı iptidaiye me
selesini daha umumi, daha şâmil daha mevzii 
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düşünmek ve buna kabili tatbik olacak ve müm- I 
kün olacak bir şekli mahsus vaz'etmek lâzımdır. 
Böyle basit ve sade kanunlarla, sade vergi me
selesini halletmekle maarif ve tedrisat meselesini 
halletmiş olmayız. Eğer terbiyei umumi me
selesi halledilecekse terbiyei umumiyemizde taki-
bedeceğimiz veçhe nedir! 

Köylerde tatbik edilecek (bu madde ile alâ
kası yok sesleri, o başkadır sesleri) müsaade 
buyurun, madde ile alâkası yoksa maarifle, ter
biyei iptidaiyei umumiye ile alâkası vardır. 

ZAMİR B. (Adana) — Buna lüzum yoktur, 
müzakere buna dair değildir. 

DURSUN B. (Devamla) — Efendiler mekâ-
tibi iptidaiye sırf tedrisat meselesi değildir. Ter
biye meselesidir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Alelitlak 
hepsi terbiyedir. 

DURSUN B. (Devamla) — Bunun için ben 
zannetmem ki Maarif Vekâleti bilûmum kura ye 
mülhakatın tedrisat ve terbiyei iptidaiyesini 
üzerine alsın ve idare etsin bu imkânsızdır. 
Bu merkeze raptedilmekle, merkezle idare edil
mekle terbiyei iptidaiye ve terbiyei um ilmiyeyi 
efradı 'milletin hepsine, .en ücra köylere varınca
ya kadar yüz asır çalışsak tamim etmenin imkânı 
yoktur. 

REİS — Efendim üçüncü maddeyi müzakere 
ediyoruz. Söylediğiniz ayrı 'bir mevzudur. 

DURSUN B. (Devamla) — Efendim köyler
de muhite (göre bizim için ne gibi program lâzım
dır? Gayet basit ve milleti umumi bir terbiye al
tına alacak bir program olmalı ve bu programlı 
tatbik için para ister. Binaenaleyh bu vergiyi de I 
zamediniz. Bundan ıbir şey çıkmaz, olduğunuz 
yerde kalırsınız, ağır vergiler altw*4a milleti eze
riz. Sonra terbiyei iptidaiye meselesini esastan I 
programla halletmek lâzımdır. Maaşla filân ola- I 
cak şey değildir. Köylerde iyi imamlar ister. İyi 
darülmuallİmmler açıp kabiliyetli imamlar yetiş- I 
t irmeli. Onlar basit bir surette hem okutur, hem I 
milletin terbiyei fikriyesine hizmet eder. Bu mu
allim tâyini sununla bununla merkeze rap tiyle I 
yapılacak bir mesele değildir. 'Bu sırf millete ait I 
ıbir meseledir. Maarif Vekâletinden bir şey rica I 
ediyorum. Anadolu'nun 3 - 4 yerine adamakıllı I 
darülmuallimîn açar, oradan imam, muallim ye- I 
tiştirir, muhite atar millete lâzım olan mektebi I 
açar, okutur. Bu parayı vermek günahtır. Benim | 
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tetkikatmı neticesinde vâsıl olduğum netice bu
dur. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayeti tek
lif ediliyor. Üçüncü maddenin müzakeresinin ki
fayetini reyi âlinize, vaz 'ediyorum. Müzakereyi 
kâfi ^görenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. Tadilnameler var, okunacak. 

Riyaseti Celi!eve 
Bu maddedeki halk tâbiri, köy, kasaba, şehir

ler sekenesinin heyeti ıımumiyesine şâmildir. Bi
naenaleyh; bu halktan kimlerin mükellef olacak
larının tasrih edilmesi lâzımdır. Onun için üçün
cü maddedeki (halk) kelimesinden evvel (servet 
ve iktidarına) göre fıkrasının ilâvesini teklif ede
rim. 

ıSarulhan 
Refik Şevket 

Riyaseti Celileye 
Şifahen de arz edildiği üzere tevzi usulü ka

tiyen muvafık olmadığından bu maddenin tay-
yıııı teklif ederini. 

Karesi 
Hasan Basri 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddedeki dereceler yerine her hane

nin verdiği vergiler yekûnu nispetinee tedrisatta 
bulunması esasının kabulünü teklif eylerim. 

©olu 
Tunalı Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin berveçhi zir tadilen kabu

lünü teklif eylerim : 
Madde 3. •— Tekâlifin tarh ve tevziinde halk 

on dereceye ayrılarak birinci kısım elli kuruş, 
ikinci kısım bir buçuk lira, üçüncü 3, dördün
cü 4,5, beşinci yedi buçuk, altıncı on,- yedinci 
on beş, sekizinci yirmi, dokuzuncu kırk, onun
cu elli lira verecektir. 

Erzurum 
Salih 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü madde olarak berveçhi âti maddeyi 

teklif eylerim : 
Elâziz 

Hüseyin 

Madde 3. — Elli haneli bir köyde veyahut 
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elli haneden ctûn olup da birbirine civar olan-
köyler vasatında mektep inşası mecburidir. 

REİS — Efendim, Basri Bey takririyle bu 
maddenin tayymı teklif ediyor. 

(Basri Beyin takriri tekrar okundu.) (Ret, 
sesleri) 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

Efendim, Salih Efendinin takririni reyi âli
nize koyuyorum. 

(Salih Efendinin takriri tekrar okundu.) 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar 
lütfen ellerini kaldırsın. Nazarı dikkate alın
madı. 

Efendim, Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin bir 
teklifi var. 

(Hüseyin Beyin ta'kriri tekrar okundu.) 
REİS — Esasen bu takririn İm maddeye ta

allûku yoktur. 
Efendim, Refik Şevket Beyin takrirleri var. 
(Refik Şevket Beyin takriri tekrar okundu.) 
RAGIB B. (Amasya) -—- Dördüncü madde 

esasen onu tâyin ediyor, efendim. 
REİS — Efendim, bu takriri kabul edenler 

lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir, efen
dim. 

Tunalı Hilmi Beyin bir takriri var. 
(Tunalı Hilmi Beyin takriri tekrar okundu.) 

(Ret, sesleri) 
REİS — Efendim, bu takriri nazarı dikkate 

alanlar lütfen ellerini kaldırsın. Nazarı dikkate 
alınmadı, efendim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bu teklif gayet 
mâkuldür. İzah etsin efendim. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Ben bunu iki 
üç sene tatbik etmişimdir. Halk bundan gayet 
memnun kalmıştır. Fakat Makamı Riyaset be
nim hakkımı katiyen vermiyor, bu ne demek 
oluyor?.. 

REİS — Efendim, üçüncü maddeyi muaddel 
şekilde okuyorum : 

MADDE 3. — Tekâlifin tarh ve tevziinde 
servet ve iktidarına göre halk yedi dereceye 
tefrik olunur. Birinciden bir, ikinciden iki, 
üçüncüden beş, dördüncüden yedi, beşinciden 
on, altıncı onbeş, yedinciden yirmi lira alınır. 
Ancak halkın derecelere göre tefrik ve taksimi 
kendilerine ait borcu temin edecek bir surette 
olacaktır. 
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REİS — Efendim üçüncü maddeyi bu şe

kilde reyinize arz ediyorum. Kabul edenler- lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) - - Allah lâyiha
nızı mübarek etsin. 

MADDE 4. — Bir şahsın vereceği Tekâlifi 
Mecbure sair mükellefiyetleri mecmuunun yüz
de ellisini tecavüz edemez. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — • Dördün
cü maddeye zannediyorum ki, hiç lüzum yok
tur. Bâzı memleketlerde serveti olan adamlar 
vardır. Serveti olduğu halde meydanda olmaz. 
Meselâ, serveti olduğu halde faizcilik yapar, el 
altından iş yapar. Bu suretle serveti olduğu hal
de Hükümete haber vermez. Bunun gibi serveti 
olduğu halde el altından iş gören zevat vardır ki 
bunları memleketin efkârı uınumiyesi bilir. Bun
ların resmen vergisi görünmezse de bunlara de 
bir vergi tarhedilebilir. .Fakat Resmî usul tah
tında vergi tarhetmek için onlarda hiçbir şey 
bulamazsınız. Bundan dolayıdır ki bu maddeyi 
kabul edecek olursak bu gibilerden istifade ede
memiş oluruz. Binaenaleyh bu madde fuzulidir. 
Tayymı teklif ediyorum. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Encümen 
de kabul ediyor. 

RAGIB B. (Amasya) — Bu vergi için bir 
vahidi kıyasidir, tayyedilemez. Bunun haricin
de bir vergi alınamaz. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendim ben bu
raya çıktım. Fakat arkadaşım benim söyliyecek-
1 erimi aynen söyledi. Meselâ bir memlekette 
hiçbir ticaretle iştigal etmiyen bir kimsenin hiç
bir vergisi yok. Yalnız bir ufacık evi vardır. 
ona nihayet yüz kuruş vergi veriyor. Başka bir 
şeyi yoktur. Halbuki diğer birinin (külliyetli 
miktarda parası vardır. Şunu da komşuları bi
lirler. Şimdi bu gibilere altıncı derece diye on 
beş, yedinci derece diye yirmi lira tarhediyor-
lar. Diğer birisi bu dördüncü maddeden istifade 
ederek der ki : Ben yüz kuruş vergi veriyorum. 
Onun için bundan fazla veremem der. Vermez. 
Binaenaleyh bu doğru olamaz. Bendeniz üçüncü 
maddede söz istediğim halde nasılsa kabil olma
dı. O madde de nazarı dikkati caliptir. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetini 
reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

— 412 — 
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Efendim dördüncü maddenin tayyını ka- t 

bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. (Kabul 
sesleri) Dördüncü madde tayyedildi efendim. 

Dördüncü madde yerine kaim olmak üze
re eski beşinci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 4. — Resmî ve hususi müesseseler
de çalışan bilûmum memurin ve müstahdemin
le mütekaidinin maaş ve tahsisatı fevkalâdele
rinden veya ücreti maktualarından yüzde 
biri Maarif Vergisi olarak alınır. îşbu yüzde
ler resmî ve hususi müesseseler muhasebele-
rince her ay katı' ve mahallî idarei hususiyeleri-
ne tevdi olunur. 

REİS — Efendim madde hakkında söz isti-
yen var mı? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim burada (Maarif Vergisi alınır) diyor. Ma
arif Vegisi denilirse umumi olur. Halbuki bu 
vergi, tedrisatı iptidaiyeye aittir. (Masarifi 
Mecbure olarak alınır sesleri) O da doğru değil
dir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Rica ede
riz ki hususi müesseselerden kasdettikleri şe
yi izah etsinler. 

MAARİF VEKÎLÎ İSMAİL SAFA B. (Mer
sin) — Efendim resmî müesseseler, alelıımum' 
Muvazene! Umumiyeden ve muvazenei husu-
siyeden, resmî addedilen devairdeıı alman maaş 
erbabına aittir. Hususi müesseselerden mak
sut da ticarethanelerdir. Ticarethanelerde bir
çok memurlar bulunur. Onlar da aldıkları ma-
aşatm yüzde birini memurini Devlet gibi ver
meye mecburdur. 

HACI-^MUSTAFA Ef. (Ankara) — Bunlar
da yutardaki yedi dereceye tâbi oluyor mu? 

MAARİF VEKİLİ İSMAİL SAFA B. — 
Hayır, bunlar maaş "nispetinde vereceklerdir. 
Meselâ bir ticarethanede bir memur... 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Anladım 
efendim. 

NEBİL Ef. (Karahtearı Sahib) — Maaş ta
biriyle şimdi şu zamanda verilen tahsisatı fev
kalâde de dâhil midir? Bu bir... ikincisi, tekaü-
diyeye tâbi olmıyan, yani tahsisat alan, Muvaze
ne! Umumiyeden olsun, muvazenei hususiyeden 
olsun. Bunlar dâhil midir, değil midir? 

MAARİF VEKİLİ İSMAİL SAFA B. — Ef
endim, madde sarihtir. Maaş, tahsisatı fevkalâ
de ve ücreti maktua diye tasrih edilmiştir. 
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DURAK B. (Erzurum) — Bankalar dâhil 

midir ? 
MAARİF" VEKİLİ İSMAİL SAFA B. — Ta-

biî dâhildir. Hususi müesseselerdir. 
REİS — Efendim maddenin müzakeresinin 

kifayetini reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

Efendim bir tadilname var, okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Maddedeki Maarif Vergisi terkibi yerine 

(Tedrisatı İptidaiye Vergisi) fıkrasının ilâvesini 
teklif ederim. 

7 . 4 . 1339 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 
(Encümen de kalbul ediyor sesleri) 

REİS — Encümen de kalbul ediyor. Binaen
aleyh ilâve edilen fıkra ile dördüncü maddeyi 
reyi âlinize vaz'ediyorum. Kalbul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kalbul edilmiştir. 

MADDE 5. — Her şahıs ancak bir cihetten 
Tekâlifi Mecbure verir. Memurin ve müstahde
minle mütekaidin maaş aldıkları mahalde, sair 
efrat ikametgâhlarının bulunduğu yerde vergi 
vermekle mükellef tirler. 

REİS — Efendim bu madde memurin hak
kındadır. Şayet bir yerde vergi verirlerse diğer 
yerlerde alınmaması hakkındadır. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Büyük Millet 
Meclisi fızası dâhil midir? (Dâhildir sesleri)' 

REİS — Efendim başka söz istiyen yoktur. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen

dim bu maddedeki (Tekâlifi Medbure) yi müna
sip görmüyorum. Kanunda da zaten Tedrisatı 
İptidaiye diye muharrerdir. Binaenaleyh Tekâ
lifi Mecbure ne demektir? Bu Tekâlifi Mecbure 
tâbirinin tayyı ile yerine (Tedrisatı İptidaiye 
Vergisi) tâbirinin yazılmasını teklif ediyorum. 

REİS — Bu fıkranın tadilini kabul buyuran
lar lütfen ellerini kaldırsın. Kaıbul edilmiştir. 

Maddeyi tashihan reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kalbul-edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 6. — Beş yüz haneden dun kasalba 
ve köylerde tevziat cetveli muallim de dâhil ol- e 
duğu halde ihtiyar heyeti tarafından tanzim ve 
kaza Maarif Encümenine tevdi olunur. Bin bes 
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yüz haneye kadar olan kasabalarda tevziat cetveli 
•ihtiyar heyeti ve Maarif Encümeni tarafından 
tanzim edilir. Bin beş yüzden fazla haneli şehir
lerde işbu tevziat, Tedrisatı İptidaiye meclisleri 
tarafından yapılır. Tevdiat cetvellerini tanzim 
eden heyete 'mahalleri (belediye ve ticaret ve zira
at odaları âzasından da ikişer zat iştirak eder. 

REİS — Efendim madde tarih ve tevzie ait 
Ibir şeydir. Söz istiyen var mı efendim? (Hayır 
«sesleri) 'Maddeyi reyi âlinize vaz'ediyorum. Ka
bul .edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — İşbu tevziat cetvelleri hal
kın malûmu olmak üzere köy, kasaba ve şehir
lerde münasip mahallere talik olunur, itiraz 
etmek istiyenler on beş gün zarfında mahallî 
meclisi idaresine müracaat edebilirler. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? (bayır sesleri) 

Maddeyi aynen reyi âlinize vaz'ediyorum, 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8. — İşbu vergiyi tahsil için ida-
rei hususiyeler tarafından ayrıca tahsildar is
tihdam olunabilir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Burayı tasrih etmek 
lâzımdır. (Tahsili Emval Kanunu mucibince) 
demek lâzımdır. (Yok sesleri) 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Reis Bey 
tahsildarlar tahsil ettikten sonra ayrıca bu 
maddeye lüzum yoktur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bunlar hususi tah
sildarlardır. Emvali Umumiye tahsildarları 
değildir. Bunun da tasrihi lâzımdır. 

REİS —• Maddenin (Tahsili Emval Kanunu 
mucibince) şeklinde tadilini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edildi efen
dini. 

Efendim muaddel sekizinci maddeyi okuyo
rum : 

MADDE 8. — İşbu vergi tahsili Emval Ka
nunu mucibince tahsil için idarei hususiyeler ta
rafından ayrıca tahsildarlar istihdam oluna
bilir. 

REİS — Şimdi maddeyi bu şekilde reyi âli
nize koyuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. 1337 ve 1338 senelerinde ta
hakkuk ettirilen masarifi mecbureden henüz talı-
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| sil edilmiyen kısımlar işbu kanunla tâyin edilen 
I mekadire bilicra tahsil olunur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim maddede 1337 ve 1338 senesi denilmiş,. Yanı 
1337 ve 1338 senei tedrisiyesi demektir. Halbu
ki 1338- 1339 senei tedrisiyesi mevzuubahsolma-
mış. 1338 - 1339 senesi ki aradan geçen 1338 
senesi - ki bendenizin burada anladığım 1337 
ilâ 1338 dir. 1338 ilâ 1339 ise burada zikredü-
memiştir. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Şimdi 
I madde mucibince, kanun makabline teşmil olun

mak isteniliyor. Halbuki masarifi mecbureler 
tahsil olunduğu mahalde oraya terk olunarak 

I masarifi daime olarak tahsil vo cibayet olunur. 
I ve oraya sarf edilir. Demek ki tahsil olunanı a-
I mış, ve sarf olunamamış paraların mahalli sarfı 

neresi olacaktır? Mahalleli parayı veriyor, o 
köyde o mahallede bir mektep olması lâzım gelir
di ki bu para oranın masarifi daimesine karşı
lık olacaktı. Fakat tevziat yapılmamış, bir kıs
mı tahsil olunmuş olduğu halde el'an mektep 
yok, açılmamış. Böyle olduğuna göre şu kanun 
mucibince geçmiş senelerin tevziatından vazgeç-
miyeceğiz. Bendeniz bundan bir şey anlamıyo
rum. 

ZAMİR 1>. (Adana) —• Arkadaşlar bende
niz Nebil Efendinin fikirlerine iştirak etmi
yorum. Bir vergi tarh ediyoruz. Buna bir kı
sım halk iştirak ediyor, bir kısmı iştirak.et
miyor. Bu nasıl olur arkadaşlar?.. Sonra bu 
vergiye iştirak 'edenler - ki Hükümetin, emrine, 
kanununa itaat ediyor demektir. Vermiyenleri 
ise şimdi affetmek doğru değildir. Behemehal 
bu gibilerin de vermesi lâzımgelir. Ve bu ka
tiyen lâzımdır. 

HAKKİ HAMİ B. (Sinob) — Efendim Te
kâlifi Mecbure, Mekâtibi mevcudolanlar için 
vaz'edilmişti. Bunlardan mümkünüttahsil olan
la r tahsil edildi. Öyleleri vardır ki ne kadar 
cebretsek tahsil imkânı yoktur. Ancak mek
tebi. nıevcudolduğu halde tanzim, edilmiş bir 
bütçe ile, çalışmış olan muallimlerin elbette 
istihkakım vermek mecburiyeti vardır. Ve 
bunların mesaisinin karşılığını verebilmek için 
bu kanuna göre •muamele ifası elbette pek 
mâkuldür. Bundan dolayı Muvazenei Maliye 
Encümeninin teklif ettiği maddenin ipkası mu-

J yatıktır. 
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REİS — Efendim. Başka söz istiyen arka

daşımın yoktur. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bu

radaki masarifi mecburo yerine de «tahakkuk 
ettirilen işbu vergiden» kaydının ilâvesini tek
lif ederim. 

ALÎ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Ta
hakkuk ettirilen vergiden henüz tahsil edile-
miyen kısmının alelıtlak bu kanuna irca edil
mesi doğru olmasa, gerektir. Tahsil edileme
mek iki suretle olur, birisi kasdcn vermemek, 
ikincisi tahsil olunamamak, yani ademiiktidar 
noktasından tahsil olunamamak. İşbu kanu
nun temdidettiği dereceye tenzil olunanlar 
bu tarzda tahsil, olunamıyanlardır. Sahibi 
teklifin kudreti taallûk etmediğinden dolayı 
tahsil olunamıyanların olması lâzımgelir. Bir
takım zenginler nüfuzlarına istinaden bu parayı 
vermemişler, M r/takı m fakirler vermişler. Onun 
mükellef olduğu parayı da bunlar verecektir. 
Bunda asla adalet olamaz. Onun için 'mükelle
fin ademiiktidarmdan dolayı tahsil olunamıyan 
kaydını koymak lâzımdır. 

ALÎ CENANİ B. (Gaziaııteb) — Efendim! 
Ali Süruri Efendinin bu baptaki itirazım 
bendeniz muvafık görüyorum, mükellefinin 
kudreti maliyesi var da vermemiş, yahut kud
reti maliyesi vaı da vermemiş diyerek bir 
tahkikat yapmak ve bunu intacetmek müşkül
dür. Bugün Meclisin dosyalarında belki iki 
yüz kadar istida var. Âlem «Vaktimiz yoktur, 
bu vergiyi veremeyiz» diye feryadediyor. O 
dosyaları biz de tetkik ettik. Vakti olmadı
ğındandır ki halk bu parayı veremiyor. Bunun 
için maddei kamıniyeyi aynen kabul etmek lâ
zımdı ı\ 

REİS — Efendim başka, söz istiyen yok. Mü
zakerenin kiyaf etini reyi âlilerine vaz'ediyorum. 
Maddenin müzakeresinin kıyafetini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi görül
müştür. 

Efendim, Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı 
Beyin bir takriri var. 
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REİS — Bu tadili kabul edenler lütfen el 

kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Maddeyi badettadil reyi âlilerine vaz'ediyo

rum. 
MADDE 9. — 1337 ve 1338 senelerinde ta

hakkuk ettirilen işbu vergiden henüz tahsil edil-
miy'en kısımlar işbu kanunla tâyin edilen meka-
dire bilirca tahsil olunur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. . 

MEDDE 10 — Darülmuallimin ve darülmıı-
allimatlarla bilûmum mekâtibi tâliye maaşat ve 
masarifi Maarif Vekâleti bütçesinden tesviye; 
olunur. 

REİS — Efendim bu maddeden evvel onun
cu madde olmak üzere Bolu Mebusu Şükrü Be
yin bir takriri var. 

Riyaseti Celileye 
Onuncu madde olarak maddei âtiyenin kanu

na ilâvesini teklif eylerim. 
îdarci hususiyeler varidatının kabız ve hıfz 

ve tediyesi için livalarda miikeff.il birer (İdarei 
hususiye veznedarlığı) teşkil ve kazalarda bu 
vazife kezalik mükeffil muhasebei hususiye me
murlarına tevdi edilir. 

Bolu Mebusu 
Şükrü 

REİS — Bu takriri nazarı dikkatinize arz 
ediyorum. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — izahat vereyim, rica ede
rim. Dinleyiniz. Bankaların bu idarei. hususiye 
muamelâtına tavassutundan bir faide çıkmadıktan 
başka bütün muamelâtı da işkâl ediyor ve bizim 
livamızda yalnız bu yüzden bin beş yüz lira tedi
ye ediyoruz. Fakat muamelât da kemakân yü
züstü duruyor. Meselâ Tarik Bedeli Nakdîsi 
tahsil ediliyor, Ziraat Bankası aldığı paranın 
bir makbuzunu veriyor. O makbuz üzerine bü
tün mükelleflerin her birine ayrı ayrı şey kes
mek için idarei hususiyeye geliyor ve bu muamele 
o kadar uzuyor ki mükellefinden hiçbirisinde te
diyeyi nâtık makbuz ve ilmühaberi bulunamıyor. 
Bu idarei hususiyeler için mutlaka bir veznedar 
olmak lâzımdır. Çünkü iki bin dört yüz lira va
ridatı var. Bundan bin beş yüz lirasının banka
ya verilmesi lâzımgeliyor. Geriye dokuz yüz 
lira varidatı hususiyenin kendisine kalıyor. Zi
raat Bankalarının idarei hususiyesi varidatının 

Riyaseti Celileye 
Maddedeki masarifi meebure terkibi yerine 

(işbu vergiden) fıkrasının ilâvesini teklif ey
lerim. 

Yozgad 
Sülevman Sırrı 
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ahiz ve kabzına olan tavassutunu arz edeyim. I 
Tahsildarlar veya emvali umumiye tahsil dar
la i'i tahsil ettikleri parayı bir irsaliye ile gön
deriyorlar. İta emrini imza eden mutasarrıfın 
verdiği çek üzerine Ziraat bankaları parayı ve
recek. Rica ederim, mesele gayet mühimdir. İyi 
düşünelim ve bu yüzden dolayı Ziraat Banka
sının tavassutunun hiç, lüzumu yoktur. Muame-
lâtı işkâl etmektedir. Rica ederim takririmi ka
bul ediniz. 

REİS — Efendim, müsaade buyurunuz. Şük
rü Bey takririni izah etti. Bu maddenin onun
cu madde olarak münakaşasının kabul edilip 
edilmiyeceğini reyi âlinize arz edeceğim. Bu 
teklifin 'onuncu niad.de olarak 'münakaşasını 
kabul edenler lütfen el kaldıranı.. Kabul edil
memiştir. 

HASAN -BASKİ B. (Karesi) — Efendiler, 
komüsyonluk yüzde bir alıyor. 

(Onuncu madde tekrar okundu.) 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen

dim, darülmuallimîn ve darülmuallimatlarla me-
kâtibi tâliyenin maaşat ve masarifatııım mik
tarı ne kadar oluyor1? Sonra bu kanunun icrayı 
ahkâmına aynı zamanda Maliye Vekili de me
mur oluyor. Bendeniz isterim ki, Maliye Vekili 
de burada bulunsun da darülmuallimîn, darül-
muallimat ve mekâtibi tâliye maaşlarına, kar
şılık bulmuş mudur? Bunu soracaktım. Burada 
Maliye Vekili yoktur. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Bu ka
nunun tarihi neşrinden muteber olduğu; gele
cek maddelerden birisinde tasrih olunuyor. 

* Şimdi Nisanın yedisinde bulunuyoruz. Bu ka
nun tarihi neşrinden muteber olmakla; idarei 
hıısusiyeler, darülmuallimîn ve darülmuallimat 
olan yerlerde muallimine maaş vermiyecekler-
dir. Eğer Muvazene! Umumiyeden de bir tah
sisat ayrılarak havale verilmiyecek olursa; 6 
vakit mualliminin düşeceği vaziyeti düşünelim. 
Maliye Vekili çıksın veyahut her hangi mesu-
lünbilmai olanlar çıksınlar burada maaşat hak
kında teminat versinler, bu nereden tesviye 
olunacaktır» 

MAARİF VEKİLİ İSMAİL SAFA B. (Mer
sin) — Müsaade buyurun efendim, bu idarei 
hususiyelerin idaresinde bulunan darülmualli
mîn, darülmuallimat ve idadi masarif atını biz 
1339 senesi Eylülünden itibaren Muvazenei 
Umumiyeye koymuştuk. Onun için maddeye I 
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«1339 senesi Eylülünden itibaren Maarif Vekâ
leti bütçesinden tesviye olunur» diye bir kayıt 
koymak lâzımdır. 

REİS — Efendim, Vekil Bey maddeyi tas
rih buyurdular. Binaenaleyh maddeyi bu su
retle «1339 senesi Eylülü iptidasından itibaren 
M!aarif Vekâleti bütçesinden tesviye olunur.» 
tarzında, tadil suretiyle reyi âlinize vaz 'ediyo
rum. Kabul buyuranlar ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde 11. —• Bilûmum darülmuallimîn ve 
darülmuallimatlarla idadi mekteplerine ait bi
nalar bütün vesaiti tedrisiye ve levazımı leyli-
yesiyle birlikte muvakkaten Maarif Vekâletine 
devredilmiştir. 

MUSTAFA. HİLMİ Ef. (Niğde) — Mekâtibi 
umumiye binası hakkındaki beyanatınızı kabul 
ettik. Fakat levazımı tedrisiye ve saireyi indel-
icap nakil esnasında ne yapacaksınız'? 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim da
rülmuallimîn, darülmuallimat ve idadilerin 
levazımatı tedrisiye, leyliye ve sairesini Maarif 
Vekâletine devretmek, muvakkaten kaydile de 
olsa, hakikaten muvafıktır. Çünkü bu mekâti-
bin masarifatmı, Maarif Vekâleti deruhde edi
yor. Fakat ben memlekette halktan aldığım 
iane ile temin ettiğim levazımı. Eğer Maarif 
Vekâleti benim memleketteki bu mekteplerden 
birini kaldırır da başka mahalle götürmek is
terse ben vermem, halk da vermez ve isyan eder. 
Eğer nıevcudolan darülmuallimîn ve darülmual-
limatlar yerinden oynatılmıyacaksa muvakkaten 
bu levazımı veririz.. Yok, başka tarafa kaldır
mak isterlerse, o zaman benim halkınım kendi-
kendine tedarik ettiği levazımdan bir zerresini, 
bir iğneyi bile vermem. Bu suretle zapta geçsin. 
Maarif Vekili Bey de bu hususta teminat ver
meli di ı'. 

MAARİF VEKİLİ İSMAİL SAFA B. (Mer
sin) — Vekâlet, bu binaları aynı maksat ve aynı 
mektep için kullandığı müddetçe, bittabi bu le
vazım da muvakkaten Maarif Vekâletine veril
sin. Aksi takrirde idarei hususiyelerde kalsın. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Maddede mu
vakkat tâbiri var. Ondan maksat nedir? 

MAARİF VEKİLİ İSMAİL SAFA B. (De
vamla) —• Malûmuâliniz, bu binalar, idarei hu
susiyelerin mülküdür. Bizim, idarei hususiy ele
re ait bir binayı, Devlet hesabına almaya hakkı-
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mız yoktur. Ancak bugün darülmuallimîn ve 
darülmuallimatlar, Maarif Vekâletine verildiği 
için ve Devlet bu mektepleri açmaya mecbur 
olduğundandır ki bu binalardan da istifade et
mek maksadiyle bu kayıt maddeye vaz'edilmiş
tir. Yoksa binalar, esas itibariyle idarei hususi-
yelere aittir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Meselâ Karahisar'da bir darülmuallimîn var. 
Zatıâliniz Karahisar'daki bu darülmuallimîni 
kaldırıp da Konya'da açmak isterseniz, bu darül-
muallimînin binasını almaya hakkınız yoktur. 
(Yoktur sesleri) 

VEHBÎ B. (Karesi) — (Bina ve levazımı 
muvakkaten alır) deyiniz Vekil Bey. 

HACI BEKÎR Ef. (Konya) — Bir kasaba 
iptidai mektebi, idadi binası olmadığı için muvak
katen idadi yapmış. Şimdi kasaba halkına aid-
olan bu iptidai mektebi binası için ne yapılacak? 

İSMAİL SAPA B. — Efendim; biz bu binada 
bir idadi mektebi açarsak masrafın1 da biz verip 
binadan da muvakkaten istifade edeceğiz. 

HACI BEKİR Ef. (Konya) — İcar verecek
siniz değil mi? Çünkü bu bina idarei hususiyenin 
değil, kasabanın mülküdür. 

İSMAİL SAFA B. (Devamla) — Kasaba de
mek, idarei hususiye demektir. Binaenaleyh o 
bina da idarei hususiyeye aittir. 

MUSTAFA HİLMİ Ef. (Niğde) — Mekâtibi 
umumiye biinası hakkındaki beyanatınızı kabul 
ettik. Fakat levazımı tedrisiye ve saireyi indel-
ieap nakil esnasında ne yapacaksınız? 

İSMAİL SAFA B. (Devamla) — Efendim 
onlar muvakkaten alınmaktadır. Binaenaleyh 
mektep nerede açılacaksa orada mevcut leva
zımdan, levazımı tedrisi'ye'den istifaidıe etmekte 
Maarif Vekâleti serbest kalsın diyoruz. 

MUSTAFA HİLMİ Ef. (Niğde) — Bir yer
den diğer yere bu levazımı nakletmemeli. 

İSMAİL SAFA B. — Nakletmeyiz efendim. 
REİS — Efendim madde hakkında başka 

söz istiyen yok. Müzakereyi kâfi görenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüş
tür. 

On birinci maddeyi aynen reyiâlinize vaz'edi
yorum. Kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir, 

MADDE 12 — Masarifi Muvazenei Umumi-
yeden verilen mekâtibi tâliye heyeti idare ve 
talimiyesinin hakkı tâyin ve azli Maarif Vekâ

letine aittir. 
HASAN BASRI B. (Karesi) — Bir sualim 

var : İdarei Vilâyat Kanununda, nihari olan me
kâtibi tâliye muallim ve idare heyetlerinin vali
ler tarafından tâyin edileceği tasrih edilmiştir. 
Halbuki bu maddede leyli veya nihari kaydı 
yoktur. Binaenaleyh bu maddeden maksat ne 
olduğunu Vekil Bey izah buyursunlar. 

MAARİF VEKİLİ İSMAİL SAFA B. (Mer
sin) — Efendim madde; maaşatı Muvazenei 
Umumiyeden verilmekte olan muallimin ve he
yeti idarelerin doğrudan doğruya azil ve nas
bi; Maarif Vekâleti tarafından yapılması için
dir. 

NEBlL Ef. (Karahisarı Sahib) — Vekil 
bey. Darüluuallimîn ve darülmuallimatlar Maa
rif Vekâletine devrediliyor. Şimdi Maarif Vekâ
leti bu mekteplerin teftişi için, Muvazenei Umumi
yeden ve açıktan doğrudan doğruya müfettiş 
mi tâyin edecektir, yoıksa idarei hususiyelerin, 
maaş verdiği mekâtibi iptidaiye müfettişleri bu 
mektepleri de teftiş edebilecekler midir? 

MAARİF VEKİLİ İSMAİL SAFA B. — Han
gi mektepleri? 

NEBÎL Ef. —Darülmuallimîn, darülmualli-
mat ve idadiler Maarif Vekâletine geçince bu 
mekâtibin teftişi, Maarifi umumiye müfettişle
rine mi aidolacatktır? Yoksa idarei hususiye 
müfettişlerine mi? 

İSMAİL SAFA B. (Devamla) — Efedim bu 
mesele; Maarif Vekâletiyle mahallî maarif ida
releri beyninde hallolunacak bir meseledir. 
Icabederse kendi müfettişimizi gönderir tef
tiş ettiririz. Icabederse oradaki idarei hususiye 
müfettişlerinden istifade ederiz. 

REİS — Efendim maddenin müzakeresini 
kâfi görenler ellerini kaldırsın. Kâfi görülmüş
tür efendim. 

Tadilname yoktur. Maddeyi aynen reyiâlinize 
vaz'ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — iptidai muallimlerinin -fiiaa-
şatı işbu kanunun tarilu" neşrinden itibaren altı 
yüz kuruştan başlar ve her iki senede yüz 
kuruş zammedilmek suretiyle müddeti hizmet
lerinin yirmi dokuzuncu senesi miktarı maaşı 
iki bin kuruşa baliğ olur. Muallimlerin al
makta oldukları maaşat cezaen olmadıkça hiç
bir sebep ve bahane ile tenzil veya tenkis edi
lemez. 
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen

dim muallimlerin maaşatı, bu madde mucibin
ce, 600 kuruştan başlıyor. ıSonra iki senede bir 
yüz kuruş zammediliyor. Zannederim, muallim
lerin yirmi senede tekaüt edileceğine dair bir 
kanun da vardır. 

VEHBİ B. (Karesi) — O kanun halen ken
disinden istifade edilemiyecek olan muallim
lere aittir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Her 
iki senede bir yüz -kuruş zammediliyor. Demek 
ki yirmi sene hizmet eden bir muallimin 3 000 
kuruş alması lâzınugelirken 29 ncu sene niha
yetinde maaşı iki bin kuruş oluyor. Bendeniz 
iki bin kuruş yerine, iki bin beş yüz kuruş 
teklif ediyorum. 

Birde maddenin nihayetinde «Hiçbir sebep 
ve bahane ile tenzil.ve tenkis edilemez» de
niyor. Halbuki maaş kesmek ihtimali vardır. 
Onun için «Maaşı da kat'edilemez» kelimesinin 
ilâvesini teklif ederim. 
, HASAN BASRt B. (Karesi) — Efendim 

maddede tavziha muhtacolan bir nokta var; bu 
kere Maarif Vekili Beyefendi hakkı müktesep ha
linde bulunan hukukun muhafaza edileceğine 
dair burada beyanatta 'bulunmalı ve bu zapta 
geçmelidir. Çünkü şimdiye kadar vukubulan 
bâzı zammiyat vardır. Bâzı mualliminin maa-
şatma zammiyat yaplımıştır ve bu zammiyat 
muallimlerin bir hakkı müktesebi halini almış
tır. Binaenaleyh bu hukuku müktesebenin mu
hafazası lâzımdır. 

Saniyen; muallimlere verilecek maaşların 
mebdei ve müntehasına dair eski Tedrisatı İp
tidaiye Kararnamesinde bâzı mevad vardır. 
Bu mevad; zamanın ihtiyacatma tevafuk et
memekle beraber, tevafuk etse dahi bütçeye 
hâkim olan vilâyat mecalisi umumiyesinee ka
tiyen mer' i olmıyacaktır. Biz kendi idarei in-
tihabiyemizde bâzı mualliminin maaşatma zam
miyat yaptık. Alelûmum zammiyatı da ka
bul ettik. Hariçten fazla muallim eelbetmek 
için böyle zammiyatta bulunduk. Livamız ci
varında bulunan vilâyat; bu zammiyatı gör
dü. Daha fazla zammiyat ve bâzıları da hiç 
zammiyat yapamadı. Bu suretle Tedrisatı İp
tidaiye Kararnamesndeki hadler; fiilen kabili 
tatbik olmadı ve olamazdı. Çünkü o eski bir 
zamanda, 1339 senesinde tanzim edilmiş bir 
kararnameydi. O günkü ihtiyaç ile şimdiki ih-
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tiyacat arasında çok fark vardır. Bugün hiç
bir muallim 300, 400, 500, 600 kuruş maaş ka
bul etmez. Hizmeti talimiyeye bir zat, ilk de
fa girer girmez altı yüz kuruş maaş alacaktır. 
Bu; ilk girenlere aidolmalıdır. Bundan evvel
kilere şâmil değildir. Bir muallim yirmi do
kuzuncu sene nihayetinde de iki bin kuruş ala
cak.. Maarif Vekili Bey hakkı mükteseplerin 
tanınacağını tasdik etmek ve zapta geçmekle 
beraber ben bu altı yüz kuruşu, yani mebdeyle 
müntehayı muallimler hakkında çok az görü
yorum, 

Efendiler, memleketin velinimeti irfanı olan 
muallimlere en fazla maaş ne ise onu vermek 
bizim için lâzimei kadirşinasidir. Binaenaleyh 
mebde olarak hiç olmazsa (800) kuruş; münterîa 
.olarak da hiç olmazsa (3 000), kuruş kabulj ede
lim. Yoksa tam yirmi dokuz sene, bütün dima
ğını yıpratan bir muallimin ihtiyarlık halinde 
birçok evlâdı memleketi yetiştirdikten sonra 
ancak iki bin kuruş alabilmesi doğru değildir. 
Binaenaleyh bendeniz teklif ediyorum : Mebde 
isekiz yüz, münteha üç bin kuruştur. Eğer 
bunu kabul edersek ilim ordusunun haiz olması 
l'âzımgelen kıymetini fiilen kabul etmiş oluruz. 
(Çok doğru sesleri) 

DURAK B. (Erzurum) — Çok doğrudur, 
her halde bunu kabul etmek lâzımdır. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendiler; 
bizim en büyük idari derdimiz, Devlet makina-
sının memurinle ve bilhassa vazifeşinas namus
lu memurinle yürüyeceğine kaani olduğumuz 
halde bunlar hakkında esaslı bir kanunun bu
lunmamasıdır. Her Nezaret eskiden kendisine 
mahsus nizamnameler yapmış, her Nezaret ken
di kafasına göre onu tebdil etmiş, kavanini 
mevcudeyi berbat etmiştir. Şimdi ancak Tedri
satı İptidaiye Kanununda muallimin maaşı hak
kında bir silsile vardır. O silsile maatteessüf 
gayrikabili tatbik bir hale geldi. Şimdi biz 
bu kanunla muallimine lâyik oldukları mevkii 
vermek istiyoruz. Fakat hüsnü hizmetlerinden 
ve gayretlerinden ve emektarlıklarından do
layı taltif veya tekâsülünden dolayı tecziye et
mek meselesi, bir madde ile hallolunacak mesa-
ilden değildir. Ondan dolayıdır ki, usulü tal
tif ve tecziye hakkında ayrıca bir kanun lazım
sa da şimdi bu maddeyi esas tutarak şekil hak
kında ve tecziye hakkında hiç olmazsa şimdilik 
mümkün olduğu kadar gerek inha edecek heyet-
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lerin veyahut en büyük mülkiye memurunun 
hattıhareketini tanzime medar olmak üzere bir 
talimatname yapmak lüzumu vardır. 

REÎS — Efendim, maddeye dair söyleyiniz. 
REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Evet 

efendim; aynı madde hakkında arz ediyorum. 
(İptidai muallimlerinin maaşatı.. ilâh.) demek 
ki muallimlerin maaşatı cezaen kesilecektir. 
Ne gibi ahvalde ve ne suretle kesileceği anlaşıl
malıdır. Bahsedeceğim hukuk meselesi ve hu
kuk maddesidir. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Muayyendir efendim. 
HASAN BASRİ B. (Karesi) — Tedrisatı 

İptidaiye Kanunun da muayyendir. 
REFİK Ş-VKET B. (Saruhan) — Şimdi ben

denizin en çok ehemmiyet vermek istediğim 
mesele, Basri Beyin bahseylediği hukuku mük
tesebe meselesidir. Ankara muallimlerinden 
bir genç, geçen gün bana istifa edeceğini söy
ledi. Çünkü sekiz yüz kuruşa çıkan maaşının 
son ittihaz edilen karar mucibince istirdade-
dileceğini bildirmişler, bunun üzerine istifa 
edeceğini söylüyor. Hukuku müktesebe en mu
kaddes bir haktır, bunun muhafaza edilmesi 
lâzımdır. Yoka sen buraya bigayrihakkm geç
mişsin gibi bir itirazla öyle senelerden beri 
aldığı parayı istirdadetmek muvafık değildir. 
Aksi tesir yapar. Basri Beyin izahatına tama
men iştirak ederim ve bundan dolayıdır ki 
Maarif Vekâletinin esaslı olarak teminatına 
arzı ihtiyacederim. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Hukuku mük
tesebe meselesinde evvelce kaymakamlar hak
kında bir karar vardı. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendini mevcut 
iptidai muallimlerinin hukukunu yegâne mu
hafaza edecek madde, bu maddedir. Ve . bu
nun üzerinde münakaşa caiz değildir. Bunu 
kabul edelim. Yalnız miktarını münakaşa edi
yorlar, o da bir teklifle hallolur ve biraz da 
bunu mahallî bütçelerine bırakmalı, esasen bu, 
haddi iptidaiyi gösteriyor. Yani mahallî meclisi 
umumileri, bin kuruş maaş verirlerse vermiye-
eeksin demek değildir, bin kuruş maaş ve
renler vardır. Bu haddi iptidaiyi gösteriyor 
ve temenni ederiz ki bu sene görüldüğü gibi 
birçok meclisi umumiler bin kuruştan başla
dılar. Muallimlerin elyevm almakta oldukları 
maaşın tenkisine gelince, bu cihet hakikaten 
varittir. Burada bizi ne Vekil Beyin beyanatı 
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j temin eder, ne de başka kimse temin eder. Çün

kü bu mesele meclisi umumilere aittir, onlar 
bütçelerine hâkimdir. Onlara kimse karışamaz 
«Varidatımız yoktur, fazla masarif koymaya 
kudretimiz yoktur» derler. Faikat Meclis ve
rir. Şuradaki fıkra, muallimlerin aldıkları maaş 
hiçbir suretle kat'edilemez. Bu fıkra buna 
da kâfi ve şâmildir dersek ve bunu bu su
retle tefsir tarzında kabul edersek, bu kanunun 
neşrinden sonra hiçbir kimse muallimin maa-
şatım tenzil edemez. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendim haki
katen arkadaşlarımızın buyurduğu gibi bu 
madde muallimlerin âtisini temin edecek bir 
maddedir. Fakat bendeniz de bu maddede 
muallimlere verilecek (600) kuruşun ve sonra 
nihayet alacakları (2 000) kuruşun büyük bir 
para olmadığına kaaniim, bilâkis çok azdır. 
Eğer memlekette bir Maarif ıslahatı yapacak
sak, eğer bize maarifin lüzumu varsa buna 
biraz ehemmiyet verelim. Bir muallim 29 sene 
çalıştıktan sonra alacağı iki bin kuruş nedir, 
kaç. paradır? Bir kere hesabedersek öyle bir 
şey yapıyoruz ki bugün bunu kabul edecek 
olursak, muallimler muallimliğe girmiyecek, 
belki bakkal çıraklığına girecek, çünkü netice
de alacağı iki bin kuruş değil mi ? Altı yok, 
üstü yok. Çok rica ederim, zaten mevcut mual
limimiz azdır, istanbul'da yetişmiş birçok 
muallimlerimiz vardır. Eğer bunun mebdeini 
arkadaşımızın dediği gibi (800), müntehasını 
da (3 000) kuruş yaparsak büyük bir iş yap
mış oluruz ve paranın çokluğundan dolayı on
lar da Anadolu'ya gelirler ve Anadolu'nun iç
lerine dağılırlar. Yoksa altı yüz kuruşla ve alt 
tarafta iki bin kuruşla işi kapatırsak rica ede
rim, bu kanunu çıkarmıyalım. Onun için her 
halde mebdeini sekiz yüz, müntehasını üç bin 
yapalım, çok muvafık olur. Bu mesele gayet 
mühimdifr. Bundan başka şimdiye kadar dört 
yüz kuruş maaş alan muallimlerimiz vardır. 
Onların hakkı müktesepleri ne olacaktır? Bu
günden sonra onlar da altı yüzden mi başlıya-
cak? Yoksa muallimliğe başladığı günden hakkı 
müktesepleri hesabadilerek dâhil mi edilecektir? 
Buna Vekil Bey cevap versin. Fakat her halde 
mebdeini sekiz yüz, müntehasını üç bin kabul 
eliniz. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Müsaade eder
seniz iki söz söyliyeceğrm: Arkadaşlarımın te-
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menniyatmı hüsnünazarla görmemek kaabil de
ğildir. (800) olsun, (3 000) olsun, bu hakikaten 
çok temenni edilecek bir keyfiyettir. Fakat bit1 

taraftan Maarif için tâyin ettiğimiz vergilerin 
derecesi malûmdur. Bu vergilerin mevcut mek
tepleri idare edeceğinden şüphe ettiğimizi bir 
taraftan beyan ederken bir taraftan da altı yüz
leri, iki binleri beğenmemek ve az görmek zan
nederim zıt mütalâatta bulunmak demektir. 
Sonra memleketin bütün kudreti maliyesi iti
bariyle de bir meseledir. Memleketimiz dâhi
linde büyük şehir ve kasabalardan maada ma
hallerde hayat o kadar pahalı değildir. İki bir 
kuruş maaş çok paradır. Memlekette çok yük
sek makamlar işgal etmiş adamlar, iki bin ku
ruşu almak için epeyce çabalamışlardır. Binaen
aleyh bunu kâfi görjinüz, bu iki bin kuruş az 
para değildir. Yalnız onların hayatlarını mun
tazaman temin edelim. Mesleki mahsuslarını 
tahtı emniyete alalım. Bu para az değildir, çok 
rica ederim, iki bin kuruş kâfidir. 

REİS — Müzakerenin kifayetini, reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Müzakereyi kâfi görenler lütfen 
el kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. 

Riyaseti Celileye 
1. — Hukuku müktesebe tanınmalıdır. 
2. — Mebde' (800), münteha (3 000) kuruş 

olmalıdır. 
Karesi Karesi Karesi 

Abdülgafur İbrahim Basri 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü maddedeki arz ettiğim esbabı mu-

cibeye binaen maddenin tayymı teklif eylerim. 
Kayseri 

Ahmed Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Müzakere edilmekte olan işbu maddenin, 

mebde'de veriîteceîk paranın sekiz yüze, münte-
hasımn da üç bin kuruşa iblâğı suretiyle tadi
lini teklif eylerim. 

Erzurum. 
Mustafa Durak 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Nere
den vereceksiniz Durak Bey ? 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Beş yüz ku
ruşta kalmış olan muallimler, bu kanunun neş
rinde iki bin kuruşa nail olacaklar mı? Yoksa 
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bundan istifade etmiyecekler mi? Bu ciheti 
lütfen izah etsinler. 

MAARİF- VEKİLİ İSMAİL SAFA B. 
— Bir kere muallimlerin aldıkları maaşat, eğer 
müddeti hizmetlerinden fazla ise bir hakkı mük-
tesebbolarak muhafaza edecektir şüphesiz. 
Fakat on beş, yirmi sene muallimlik etmiş, 
bugün hâlâ beş yüz kuruş almakta olan bir kı
sım bedbaht muallimler de vardır. Fakat ma
zinin bütün seyyiatmı bir anda tebdil etmek 
kaabil değildir. Derhal telâfi etmek kudretimiz 
dâhilinde değildir. Onun için onların dahi ma
aşı altı yüzden noksansa derhal altı yüze iblâğ 
edeceğiz ve bundan sonra her iki senede bir 
de maaşlarına iki yüz kuruş zammedilecektir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Kanun temin etmiş
tir. 

REİS — Efendim müsaade ederseniz... 
NUSRAT Ef. (Erzurum) — Kürdistan'da 

kaç mektebi iptidaiye vardır! 
MAARİF VEKİLİ İSMAİL SAFA B. 

—• Efendim Kürdistan'dan maksadınız nedir 1 
NUSRAT Ef. (Erzurum) — Harput, Bit

lis, Van Vilâyetlerinde kaç mektep vardır ve 
bunlar nasıl idare olunuyor! İzahat veriniz. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim 
bu sualin ne alâkası vardır? 

MAARİF VEKİLİ İSMAİL SAFA B. 
— Efendim müsaade buyurursanız ihzari bir 
malûmat almakla size bir cevap vereceğim. Şim
di burada size söyliyecek olursam hakikata ya
kın bir cevap veremiyeceğim. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Kürdistan şa-
fiülmezhebbolduğundan üşrü telâkkileri başka
dır. Yani Hükümete verdikleri üşürden ayrıca 
olarak bir üşür de zekât olarak vermeye mecbur
durlar. Binaenaleyh Kürdistan'da müessesatı 
ilmiye ölmüştür. Yani eskiden medaris diyor
lardı. Şimdi medaris yoktur. Orada bulunan 
valilerle, mutasarrıflarla bilmuhabere görüşü
lerek mekâtibi iptidaiyeyi takdir ettirerek bu 
suretle bir kısım mekteplere muavenet etmelidir 
ve burada çok mekâtibi iptidaiye küşadedilebilir 
ve teklif olarak söylüyorum. 

REİS — Efendim bu ayrı bir meseledir, mad
de ile alâkası yoktur. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Bendeniz tek
lif yapmıyorum, zatıâlinize hatırlatıyorum. 

(Durak Beyin takriri tekrar okundu.) 
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REİS — Basri Beyin takririnde bir nokta 

daha vardır. Hukuku müktesebe tanınmalıdır 
diyor. Vekil Beyefendi de hukuku müktesebe-
nin tanınacağı beyaniyle fıkrayı tashih ediyor
lar. Mebdei sekiz yüz, müntehası üç bin olarak 
teklif ediyorlar. Kabul edenler ellerini kaldırsın. 
Ekseriyete iktiran edemedi. 

Başka tadilname de yoktur. Maddeyi aynen 
kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş
t e . 

Madde 14. — Vazifelerinde fevkalâde mu
vaffakiyetleri görülen iptidai muallimlerinin 
tedrisatı iptidaiye meclisleri ve encümenleri
nin kararı ve esbabı mucibesiyle beraber en* 
büyük mülkiye memurunun inhası ve Maarif 
Vekilinin tensip ve tasdiki üzerine hizmetlerine 
münasip bir müddet zammolunur. Aksi de caiz
dir. 

(Vakit gecikti sesleri) 
REİS — Efendim iki madde kaldı. 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) 

— Efendim, terfi hakkında böyle bir kapı aç
mak her halde doğru değildir. Fakat tecrübe 
ile sabittir ki bu gibi kapılar daima suiistima-
lâta badi olmaktadır. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Emniyet, yok
sa bil" şey olmaz, rica ederim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Bir
çok emsaller zikredebilirim. Bunun için pek
âlâ bilirsiniz ki ciheti askeriyede... 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — ibret alaca
ğız... 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) - Böy
le kıdem zamları vardır. Hizmetinin evveline, 
intihasına yapılan kıdem zammı dolayısiyle bu 
adam az zamanda paşa olur. Burada da ev
veline, âhirine zamla dört, beş sene sonra bir 
adam üç bin kuruşa nail olur. Zanneder misiniz 
ki bu terfiler o vakit bihakkın göstermiş ol
duğu muvaffakiyetler üzerine olacaktır? Ha
yır efendiler. Seciyesizlik dolayısiyle olacak
tır. Çok korkarım, encümeni daimîde tedri
satı iptidaiye meclislerine hulul etmek dola
yısiyle iyiler yerine kötüler terfi edecektir. 
Binaenaleyh bilâkis iyi muallimlerin değil kö
tü muallimlerin terfih ve terfiine sebebiyet ve
receğiz. Daha uzun sözle bu derdi teşrih et
mek istemiyorum. Bu elîm yaralarımızı söyle-
miyeyim. Binaenaleyh bu maddenin tayyını 
teklif "ediyorum. 
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HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim 

Mehmed Şükrü Bey fikrimi kısmen izah et
tiler ve izahları doğrudur. Bilirsiniz ki eski
den bizde çocuklar daha dünyaya gelirken 
(bey) veya (paşa) olarak doğardı. O zaman 
zadegâne mahsus birtakım imtiyazlar vardı. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Onlar artık geçti. 
HASAN BASRİ B. (Devamla) — Efendi

ler; bundan sonra bu gibi imtiyazlar yaşatıla
cak olursa memlekette fikri hürriyet ve samimi
yet zail olur. Bilhassa muallimler minare gibi 
dostdoğru bir istikamette bulunan zevattan 
olmak lâzımdır. Ben göze gireyim diye vazi-
fei samimanesini bırakıp başka türlü nümayiş
ler, reklâmlar vadisine düşen muallimler, mes
lekinin icabatı hakikıyesinden uzaklaşmış de
mektir. Muallimlik demek, istiklâline sahibol-
mak demektir. Fakat 'bütün muallimleri de 
müsavi addetmek, zannederim ki doğru değil
dir. Kaidei hilkat ve fıtrata da münafidir. 
Bizim livamızda bir nahiye müdürü vardı. Bu 
nahiye perili bir nahiye idi. Muallim orada ka
lamazdı. Şeraiti muhitiye başka idi. Oraya 
bir muallim gönderdik. O muallim, orada fa-
zifesinden başka bir şeye bakmamak ve daima 
ciddiyetten ayrılmamak yüzünden orada uzun 
müddet kaldı ve yalnız mektebin içinde değil, bü
tün o ımuhitte de müthiş bir kudreti temsil göster
di. Böyle hayatını tehlikeye ilka etmek dere
cesine kadar fedakârlığını vardıran ve meselâ 
bu millete daha az bir zamanda okuyup yazma
yı öğretecek fevkalâde ihtiralarda bulunan, 
hulâsa meslekini meslek aşkı ile takibeden feda
kâr hilkatte yaratılmış muallimler, her halde 
diğer muallimlerden tefrik edilmek lâzımdır. 
Binaenaleyh taltif hem lâzımdır, hem değildir. 
Bendenizce kıdem zammını kabul etmektense 
- muallimlerin hepsi değil, bittabi aralarında 
öyleleri de vardır. - Muallimleri daha ziyade 
çoğaltmaya sevk etmek noktasından muzir bir 
usul olur. Kıdem zammı yapmak, muallimleri 
âtıl bırakır. Böyle kıdem zammı kabul etmek
tense şu şerait altında veyahut her hangi şerait 
altında ikramiye ka'bül etmek, daha doğrudur. 
Bâzı zevat takdirname verilsin diyorlar. Efen
diler parasız kâğıt, hiç kimsenin karnını doyu-
ramaz. Mamaifih muallimler vazifelerini sırf 
meslek aşkiyle takibettikleri için bunların para
ya da ehemmiyet verdikleri yoktur. Yalnız 
kendilerine lâzlm olan hediyei takdiri, takdir 
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etmek lâzımdır. Onun için bendeniz teklif edi
yorum; kıdem zammı muzirdir. ikramiye me
selesinde musir değilim. Fakat her halde bir 
şey vermek lâzımdır. Fevkalâde fedakârlık 
gösteren muallimlere bir şey yapmak lâzımdır. 
Bu yapılmak lâzım olan şey ne icabediyorsa 
bunu Meclisi Âliniz temin eylesin. 

BEHÇET B. (Kângırı) — Müzakere kâfi 
HASAN BASRl B. (Devamla) — Kâfi de

ğildir Beyefendi; bakınız, o noktai nazardan 
arz edeceğim. Zatiâliniz müzakere kâfidir diye 
sözümü kat'etmek istediniz. Fakat sözümde 
ne kadar haklıyım, göreceksiniz. Emri tedris 
serbest bir hakkı taJbiîdir. Hukuku esasiyeden-
dir. Binaenaleyh bu bir Hükümet vazifesi de
ğildir. Mesleki âcizanem budur. Bunu arz edi
yorum. Böyle her maddesinde bir sureti cebir 
ve ikrah görünen bir kanun ile bir milleti terak
kiye sevk etmek imkânı olmadığını itiraf eden
lerdenim. Tarihi beşere, tarihi akvama müra
caat ediniz. Böyle kalem uculiyle dürtüle dür-
tüle maksadı vusulüne sevk olunup da vasılı ser 
menzili maksudolmuş hiç 'bir millet var mıdır? 

Binaenaleyh mekâtipte Maarif Nazırının na
fiz olmasını katiyen kabul edenlerden değilim. 
Bu milletin hukuku tabiîyesi vardır. (Alkış
lar) bu, milletin hukuku tabiîyesine mugayir
dir. Maarif Nezaretinin Maarif Vekilinin bir 
hakkı olabilir. Mekteplerde bir fesat ocağı teşekkül 
ediyor muı? Mekteplerde talebenin hukukuna teca
vüz olunuyor mu? Mekteplerde kavaidi hıfzıssıhha •• 
ya riayet ediliyor mu? Bunlara bakmak, teftiş et
mek Maarif Vekâletinin vazifesidir. Ve illâ bun
dan maadası hukuku tabiiyeye tecavüzdür. Bi
naenaleyh bendeniz, tamamının reddini talebedi-
yorum. Şu maddede Maarif Vekâleti, bütün er
babı irfanı, memlekete nuru zekâ ve iktidar bah
şedecek olan bütün erbabı talimi birtakım mükâ
fat ile kendisine raptetmek istiyor. Şu halde 
Maarif Vekâleti kendi noktai nazarını millete 
zerk edecek demektir. Millet bir Maarif Nazırı
nın, bir ferdin fikriyle hareket edemez. Terak
ki edemez. Hiçbir feyze nail olamaz. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Maarif Vekâ
letine veçheyi Meclisi Âli verecek değil mi ? 

HASAN BASRÎ B. (Devamla) — İşte, Maa
rif Vekâleti, kendi kendine muallimlerin tezyidi 
maaşına hacet görürse, böyle yollar bulursa 
memleket dâhilinde kendi siyasetini talim ede-
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I çektir. Yani memlekete bir politika tevzi ede-
I çektir. Muallimler bütün politika memuru ola-
I çaktır. Buna dikkat ediniz. Bütün memlekette 
I Maarif Vekâletinin fikrini telkin edecek. Bina-
1 enaleyh bu kanun heyeti umumiyesiyle bende-
I nizce merdudolduğu gibi şu madde de şayanı 
I kabul değildir. Reddini talebediyorum. 

KÂZIM KARABEKlR Pş. (Edirne) — Efen
dim müsaade buyurulursa fevkalâde mühim gör-

I düğüm bu madde hakkında bir iki şey arz ede-
I yim. Zammı kıdem gayet ince tahlil edilmezse 
I ve yerine masruf olmazsa o zümre içerisinde va-
I hım tehlikeler ve samimiyeti ihlâl edici fena ne-
I ticeler hâsıl edebilir. Bilhassa siyasi gruplar te-
I şekkül ettikten sonra - mektepler ki tamamiyle 
I bitaraf olarak evlâdı vatanı yetiştirmek lâzım-
I dır. - bu gibi aykırı mükâfatlarla vekâletler bi

rer siyasi makam olacaktır ve memurin her hal-
I de bundan müteessir olacaktır. Binaenaleyh ta-
I raftarlığı nazarı itibara alarak zamlar yapılma

ması hatıra gelmemelidir. Yani bu noktadan da 
I zamlar yapılabilir. Binaenaleyh, heyeti talimiye 
I arasına ve dolayısiyle talebe arasına fena bir ce-
I reyan ihdas edilmesi tehlikesini görüyorum. Onun 
I için zam yerine bilâkis tevkif yapılmalıdır. Ca-
I lışmıyan bir muallimin maaşına zammedilmeme-

li. Kesbi liyakat ettiği tasdik edilinceye kadar 
I tevkif edilmeli, tezyidedilmemeli. (Bravo ses-
I leri) 
I REİS — Müzakerenin kifayeti teklif edili-
I yor. Kifayeti müzakereyi reyinize koyuyorum. 
I Kabul edenler... 

REFİK ŞEVKET B. (Soruhan) — Maarif 
Vekili cevap versin. Bu bapta mütalâa dermeyan 

I edildi. Siyaset karıştırıldı. 
I Burada Maarif Vekilinin cevap vermesi lâ-
I zımdır. 

MAARİF VEKlLl ISMAlL SAFA B. (Mer-
1 sin) —• Evet Maarif Vekâletinin büyük bir sa-
I lâhiyeti yoktur. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
I Tasdik ve ret salâhiyeti.. 

MAARİF VEKlLl ÎSMAÎL SAFA B. — 
•Memlekette tedrisatı iptidaiye meclisleri bir 

I memlekette muallimin fevkalâde hizmetlerin
den dolayı bir mazbata yapıyor. Esbabı mueibe-

I sini uzunuzadıya izah ediyor. Mahallin en büyük 
I mülkiye memuru da vekâlete inha ediyor. Vekâ-
j let de ya tensibediyor veya etmiyor. Memleketi-
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mizde tedrisatı iptidaiye meclislerinin nasıl 
teşekkül ettiğini bilmek çok faydalı olur. El-
yevm tedrisatı iptidaiye meclislerinde meclisi 
umumi âzasından dört zat vardır. Resmî ve hu
susi muallimler tarafından intihabedilmiş dört 
âza vardır. Darülmuallimîn müdürü var, ipti
daiye müfettişi, sıhhiye müdürü var. Yani şun
lardan mürekkebolan bir meclis, bir heyet ken
di mıntakalarmda bulunan mektep mualliminin 
faaliyetine, gayretine şahadet ediyor. Şayanı 
taltif gördükleri o muallim hakkında bir maz
bata tanzim ediyorlar. Oradaki en büyük mül
kiye memuru da bunların mazbatasını muva
fık görerek ve onların mütalâasına iştirak ede
rek mazbatayı vekâlete gönderiyor. Vekâlet bu 
mazbatayı, esbabı mucibeyi haklı görürse, mu
vafık görürse tasdik ediyor. 0 muallimin tal
tifi cihetine gidiyor. 

MEHMBD ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Haklı görmezse.. 

MAARİF VEKlLÎ İSMAİL SAFA B. — 
Binaenaleyh bu hususta Maarif Vekâletinden 
böyle bir şey memul etmek doğru değildir ve 
sonra en çok itimadedilmesi lâzımgelen tedri
satı iptidaiye meclislerinin, memlekette en muh
terem ve en müdrik insanlardan müteşekkil 
olan tedrisatı iptidaiye meclislerinin böyle âdi 
şeylere alet olacağını düşünmek doğru değildir. 
Caiz değildir; memleketin haysiyetiyle, şerefiyle 
mütenasip değildir. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Men cerrebül 
mücerreb hallet bihinnedâme. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetini 
reyi âlinize vaz'ediyorum. Müzakereyi kâfi gö
renler lütfen ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi 
görüldü. Efendim maddenin tayyı teklif edili
yor. Karahisar Mebusu Mehmed Şükrü Bey, 
Kângırı Mebusu Behçet Bey, Kâzım Karabekir 
Paşa, Basri Bey ve rüfekası bu maddenin tay-
yını teklif ediyorlar. Maddenin tayyını kabul 
edenler lütfen ellerini (kaldırsın. Maddenin tay
yı kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — İdarei hususiye bütçelerinin 
maarife ait kısmının tetkiki Maarif Vekâletine 
aittir. 

NEBİL E l (Karahisarı Sahib) —- Olamaz, 
hayır. Hâkimiyeti Milliyeye mugayirdir. Ma
demki Hâkimiyeti Milliye diyoruz; meclisi ida
renin, mecalisi umumiyenin bir hakkı vardır. 
Rica ederim iyi dikkat edelim. İdarei Vilâyat 
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Kanunu vardır. Böyle tefrik olamaz? Eğer Na
fıaya aidolan kısmı Nafıa Vekili tasdik etsin, 
ziraate aidolan kısmı İktisat Vekili tasdik et
sin derseniz, yani bunun eğer hepsini tefrik 
ederseniz bendeniz bunu kabul ederim. Ve illâ, 
yalnız maarife aidolan kısmının Maarif Vekâ
letince tasdik edilmesini kabul etmiyorum, doğ
ru değildir. Evvelki usûl ne ise öyle olmak 
lâzımdır. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim, bu 
gayet sıkı bir merkeziyettir ve öyle bir merke
ziyettir ki Devri Hamidide bile görülmemiştir. 
Muhasebei hususiyeleri lâğvettikten, hattâ def
terdarlıkları ve saireyi kaldırdıktan sonra ida
rei hususiyelere aidolan bir şeyi doğrudan doğ
ruya Maarif Vekâletine raptetmekte ne mâna 
var? Bu gayet fenadır, çirkindir. Bu madde
nin tayyını teklif ediyorum. 

NEŞET B. (Kângırı) — Efendim bu maari
fe aidolan kısmın Maarif Vekâletince tasdikin
de bir beis yoktur. Çünkü Dahiliye Vekâle
tinde tasdik ediliyor. Maarif Vekâleti kendine 
aidolanı görmediği için hataları anlıyamıyor. 
Her şeye agâh olamıyor. Daima yanlışlık olu
yor. Bu hataları görebilmek için o kısmının 
kendi tarafından tetkiki lâzımdır. Yok, eğer 
vilâyete aidolan bütçeler, hiçbir vekâletçe tas
dik edilmesin gibi bir şey arzu buyuruluyorsa 
Dahiliye Vekâletinden de tasdik hakkını kal
dırmak lâzımdır. Yoksa Dahiliye Vekâletin
de bu hak, baki kaldığı müddetçe maarife ait 
kısmının da Maarif Vekâletine verilmesinde 
hiçbir mahzur yoktur. Belki faide vardır. 

VAHBİ B. (Karesi) — Efendim gözümü
zün Önünden uçup giden Nevahi ve Şûralar Ka
nunu tasdik edilinceye kadar mademki bu büt
çeyi şekli hazırda Dahiliye Vekâleti tasdik edi
yor, bu bütçe tetkik itibariyle Maarif Vekâle
tine verilmelidir. Bendeniz vekâletim zama
nında çok defa... 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Mutasar
rıflık zamanınızı düşününüz. 

VEHBİ B. (Devamla) — Bendeniz buraya 
hiç gelmesin demiyorum. Meclisi Umumi mahal
linde bütçesini yapsın, bitirsin. Fakat nerede 
o Nevahi Kanunu? Bunu çıkarmak bu Mec
lisin yegâne vazif esiydi, bu vazifeyi yapmadan 
gidiyor. Mademki şimdiki halde Dahiliye Ve
kâleti tasdik ediyor, tetkik için Maarif Vekâ
letine vermiyor, kanunda Maarif Vekâletinin 
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tetkik etmesi için sarahat yoktur, vermiyeeeğim 
diyor. Rica ederim, hangi vekili mesul edecek
siniz ki o vekil memleketin bütçesini bilmez, 
tetkik etmemiştir. Kendisine aidolan Mekâtibi 
iptidaiyenin bütçesini tetkika salâhiyettar ol-
mıyan bir Maarif Vekilini nasıl mesul edecek
siniz? Maarifi umumiyeden de, iptidai mek
teplerinden de Maarif Vekili mesuldür. Bu 
mekteplerin hesabını senin karşında o verecek
tir. Yoksa filân yerin maarif müdürü veyahut 
mutasarrıfı mesul değildir. Senin huzurunda. 
Bunlardan doğrudan doğruya Maarif Vekili 
mesuldür. Hiç olmazsa bir defa gözden geçirir 
ve kanununa, usûlüne muvafık mıdır, değil 
midir görür. Tetkik diyoruz. Tasdik demiyo
ruz. Yoksa tasdiki yine alelûsul Meclisi Umu
miden yapılsın. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendim bende
niz bu maddenin tayyı taraftarıyım. Çünkü 
'bir madde hakikaten Hâkimiyeti Milliyeye bir 
darbedir. Dahiliye Vekâletine 'bu 'bütçelerin gel
mesindeki esbap, merkeziyete doğru giden bir 
usulden başka bir şey değildir. Şimdi maarif 
kısmını Maarif Vekâletine verelim, Nafıa kıs
mını Nafıa Vekâlietine veredim, iktisat kısmını 
iktisat Vekâletine verelim, artık 'bütçe -oradan 
oraya mekik atsın? Rica ederim. Böyle şey
lere lüzum yoktur. Bunları kaldırın. Zaten îdâ-
rei umumiyei vilâyat Kanunu (bunu tesbit et
miştir. 'Mesele yoktur. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Rica ederim, heye- , 
canla bir karar verecek olursak yanlış hareket 
etmiş oluruz. Eğer tahlil ettiğimiz, memleke
tin saadet ve selâmetine yegâne devayikül ad- ı 
dettiğimiz Neva'hi ve Şûralar Kanunu bu Mec
listen çıkmış olsaydı hattâ bu 'kanun da bura
ya gelmezdi, bu gürültülere de hacet yoktu. 
Her şey halledilmiş bulunurdu. Maalesef çık
madı Bugün bir usuldür yürüyor. Mevcut bir 
usul, bir kanun var. Durak Bey burayı biraz 
dinlesin. Bu kanun mucibince Dahiliye Vekâ
leti 'bütçeyi tetkik ediyor. Hâlâ bizim livamızın 
bütçesi, maalesef 8 - 9 aydır tetkik edilmemiş
tir. Da'hiliye Vekâletinde sürünüyor. Bu Vekâ
let mektebin nesini tetkik edecek? O daire bu
nu tetkikte salâhiyettar değildir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (KaraJhisarı Sahib) 
— öyle ise hepsini tefrik edelim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Müsaade buyurun. 
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Vekâlet mekteplerin bütçesini ister. Dahiliye 
Vekâleti vermez. Maarif Vekâleti hariçteki 
bütçelere ancak maarif müdürleri vasıtasiyle 
vâkıf okır; itiraz eder. 'Dahiliyeden o itirazın 
da cevabını alamaz. Binaenaleyh Maarif Vekâ
letine verilmelidir ki tetkik etsin, tasdik değil. 
Yeni, bir usul vaz'edilinceye kadar eski usul 
bozulmasın. Yine Dahiliye Vekâleti tetkik et
sin, fakat Maarif Vekâletinin de hakkı itirazı 
olsun. Bu gayet tabiî bir şeydir. 

RElS — Efendim esasen madde de tasdik 
değildir, tetkiktir. (Mesele yoktur sesleri) 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. (Sivas) — Vehbi Beyin buyurdukları gibi 
bu madde tasdik edilen bir bütçeye dair bir 
maddedir. Şimdi teklifi âlileri veçhile tayyedi-
lirse, yine şimdiye kadar olduğu gibi <bu büt
çe Dahiliye Vekâletine gidecek ve tasdik edile
cektir. Eğer bu madde tayyedilmezse teklifleri 
Maarif Vekâleti tetkik edecek, Da'hiliye tasdik 
edecektir. Fakat Maarif Vekili mademki maa
rifi umumiyeden mesuldür, bir hakkı tetkik ve 
murakabesi olmak bir emri tabiîdir, gayet ta
biîdir. (Mesele tavazzuh etti sadaları) (Reye 
sadaları) 

REİS — Müzakerenin kifayetim reyi âlini
ze vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim, şimdi tay teklifleri var. Nazarı 
dikkate alanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı dik
kate alınmadı. 

On 'dördüncü maddeyi aynen reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Idarei Vilâyat Kanuniyle 
Tedrisat iptidaiye Kararnamesinin işbu kanuna 
mugayir ol'an mevıaddı mülgadır. 

REİS — Bu maddeyi kabuıl edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — İşbu kanun tarihi neşrin
den itibaren meriyül'icradır. 

MADDE 17. — İşbu kanunun icrayı ahkâ
mına Maarif, Dahiliye ve Maliye vekilleri me
murdur. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Tarihi neşrinden 
değil 1339 Eylülünden muteberdir. 
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REİS — O yalnız dıarülm'aallimîn ve darül-

limata malhsuis bir rakamdır. On altıncı, on ye
dinci maddeleri kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir 

DURAK B. (Erzurum) — Bizim dediğimiz 
oldu, 'maddenin hükmü kalmadı. 

REİS — Müsaade buyurunuz Emniyet San
dığı için avans it asma dair Kanuna '205 âza 
reye işltirak etmiştir, 3 ret, ve iki müsten
kife karşı 200 reyle kanım kabul edilmişti r. 

Efendim, darüleytamlar müdiriyetl umu-
miyesi için Avans itasına dair Kanunu ikinci 
defa tâyini esamiyle reye vaz'etmiştik. 2ö(i 
âza reye iştirak etmiş, 2 ret, 2 müstenkife 
karşı 202 reyle kanun kabul edilmiştir. 

Seyrisefain idaresi için Avans itasına dair 
Kanunda reye iştirak eden âzamin adedi 205, 
2 ret, 3 müstenkife karşı 200 reyle kanun (ka
bul edilmiştir. 

2. — Van Mebusu Tevfik Beyin tecavüz et
tirdiği müddetin mezuniyetinden mahsubedü-
mcsine dair Divanı Riyaset karan 

REİS — Efendim, Van Mebusu Tevfik Bey 
hakkında Divan kararı var, okunacak. 

Heyeti Umumiyeye 
Mezuniyeti 3 Mart 1339 da hitam »bulduğu 

halde yedit gün tecavüzle 11 Mart 1339 da Mec
lisi Âliye iltihak edebildiğinden bu müddetin 
bu senei içtimaiye zarfındaki mezuniyetine 
mahsubuna dair Van Mebusu Tevfik Beyin tek
riri Divanı Riyasetin 4 Nisan 1339 tarihli be
şinci İçtimaında tezekkür edilmiş ve mumailey
hin tecavüz ettirdiği yedi günün bu sene zar-
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• fmdaki mezuniyetine mahsubu tensibe'dilmiş ol

makla Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine iarz 
olunur efendim. 

Büyük Müldt Meclisi 
Re'isvekili 

Musa Kâzım 
REÎS — Efendim, bunu kabul edenler 

lütfen el kaldırsın. Kabul'edilmiştir. 

3. — Kırşehir Mebusu Cevdet Beyin tecavüz 
üttirdiği müddetin mezuniyetinden mahsubedil
mesine dair Dwam Riyaset kararı 

REÎS — Bir de Kırşehir Mebusu Cevdet Be
ye ait Divan kararı vardır. 

Heyeti Umumiyeye 
Mezuniyetten avdetinde mazereti hasebiyle 

Meclisi Âliye altı gün tecavüzle iltihak ettiğin
den bu müddetin sene zarfındaki mezuniyetine 
mahsubuna dair Kırşehir Mebusu Cevdet Beyin 
takriri Divanı Riyasetin 4 Nisan 1339 tarihli be-

! şinci Içtimamda tezekkür olunmuş ve muma
ileyhin tecavüz ettirdiği altı günün bu seneki 

, mezuniyetine mahsubu tensibedilmiş olmakla 
I Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur 

efendim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Beisvekili 
Musa Kâzını 

REÎS — Kabul edenler el kaldırsın. Kabul 
•eklilmiiş'tir. 

Efendim, Tedrisatı İptidaiye Kanununu tâ
yini esami ile reyi âlinize vaz'ediyorum. (Ek
seriyet yok, sesleri) Yarın saat bir buçukta 
içtima etmek üzere Celseye nihayet veriyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 7,00 
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Darüleytom Müdüriyeti Umumiyesi için Avans itasına dair Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Mahmud Bsad B. (İzmir), Hacı Bekir Ef. 
(Konya), Esad B. (Lâzistan), Hacı Süleyman 
Ef. (İzmir), Ali Saib B. (Urfa), Zamir B. (Ada-
ina), Hilmi B. (Ardahan), Feyyaz Âli B. 
(Yozgad), Cevad Abbas B. (Bolu), Hasan Ef. 
(Denizli), Emin Ef. (Aydın), Şemseddin 
Ef. (Ankara) Mazhar B. (Aydın), Hacı llyas 
Sami Ef. (Muş), Tahsin B. (Aydın), Haydar JB. 
(Van), Hakkı B. (Van), Tahsin B. (MJaraş), 
Zekâi B. (Adana), Neşet B. (Kângırı), Sa
dettin B. (Menteşe), Tevfik B. (Erzin
can), Hüsrev B. (Trabzon), Mehmed Atâ 
B. (Niğde), Ömer Lût'fi B. (Amasya), 
Hacı Ahmed Hamdi Ef. (Muş), Süleyman 
Sırrı B. (Yozgad), Mustafa B. (Antalya), 
Osman B. (Lâzistan), Mehmed Salih Ef. (Er
zurum), Emin B. (Erzincan), Emin B. (Es
kişehir), Hacı Tahir B. (İsparta), Ali Vefa B. 
(Antalya), Akif B. (Batum), Faik B. (Edir
ne), Nuri B. (Bolu), Fevzi Ef. (Batum), Meh
med Niyazi Ef. (Eskişehir), Said B. (Kân
gırı), Hasan Fehmi B. (Gümüşane), Ali Sü-
ruri Ef. (Karahisarı Şarki), Mehmed Vasfi 
B. (Karahisarı Şarki), Ali Rıza B. (Kars), Ali 
Cenani B. (Oazianteb), Mehmed B. (Grümüşa
ne), Hacı Arif B. (İstanbul), Nusrat Ef. (Er
zurum), Yunus Nâdi B. (İzmir), İbrahim B. 
(Karesi), Ruşen B. (Gümüşane), Safa B. (Mer
sin), İbrahim B. (Mersin), Rüstem B. (Oltu), 
Turan B. (flakkâri), Rifat B. (Konya), NaciB. 
(Elâziz), Hacı Feyzi B. (Eiaziz), Hüsnü B. 

(Bitlis), Ali Fuad Pş. (Ankara), Ali Vâsıf 
B. (Gene), Rıza^B. (Muş), Abdülhalim Çe
lebi Ef. (Konya), Yusuf Ziya B. (Bitlis), Re
fik Şevket B. (Saruhan), Mahmud Said B. 
(Muş»), Atıf B. (Kayseri), Arif B. (Bitlis), 
Hasib B. (Maraş), Osman B. (Kayseri), Ne
cati Ef. (Lâzistan), Vehbi B. (Niğde), Sabri 
B. (Kayseri), Ali Rıza B. (İstanbul), Mehmed 
Nâdir B. (İsparta), Kâzım Karabekir Pş. 
(Edirne), Hacı (Mustafa Ef. (Ankara), Ha
san Tahsin B. (Antalya), Vehbi B. (Bitlis), 
Ali B. (Amasya), Kılıç Ali B. (Gazijanteb), İs
mail B. (Erzurum), Ömer Lûtfi B. (Karahisarı 
Sahib), Ziya B. (Kângırı), Devris B. (Bitlis), 
Midhat B. (Mardin), Besim B. (Kastamonu), 

Osman Kadri B. (Muş), Yahya Galib B. (Kır
şehir), Sırrı B. (Ergani), Sabri B. (Kastamo
nu), Celâl Nuri B. (Gelibolu), Resul B. (Bit
lis), Halil B. (Ertuğrul), Mehmed Emin B. 
(Ergani), Feyzi Ef. (Malatya), Musa Kâzım 
Ef. (Konya), Muhtar Fikri B. (Mersin), Yusuf 
Kemal B. (Kastamonu), Necib B. (Mardin), 
Mustafa B. (Kozan), Behçet B. (Kângırı), 
Mahmud B. (Ergani), Hüseyin Hüsnü Ef. 
(İsparta), Esad B. (Mardin), Yasis B. (Oltu), 
Hulusi B. (Kastamonu), Abdülgani B. (Sive
rek), Tahir Ef. (Kângırı), Mehmed B. (Ada
na) , Rifat B. (Tokad), Dr. Refik B. (Baye-
zid), Reşad B. (Saruhan), Âsim Ef. (Kay
seri), Rasim B. (Elâziz), Hüseyin B. (Kozan), 
Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), Ali B. (Karahi
sarı Sahib), Şevket B. (Sinob), Dr. Rıza Nur 
B. (Sinob), Mustafa Durak B. (Erzurum), 
Ahmed Fevzi Ef. (Erzincan), Muhiddin Baha 
B. (Bursa), Mustafa B. (Karahisarı Şarki), 
Ahmed Hilmi B. (Kayseri), Mustafa Fehmi 
Ef. (Bursa), Mesud B. Karahisarı Şarki), Os-
manzale Hamdi B. (Ertuğrul), Hafız Abdul
lah Ef. (İzmit), Osman Nuri B. (Bursa), 
Tevfik B. (Van), Mazhar Müfid B. (Hakkâri), 
Abdullah Ef. (Sinob), Mehmed Sami B. (içel), 
Şeyh Fikri Ef. ((Gene), Hakkı B. (Ergani), 
Abdülgani B. (Muş), Süleyman B. (Canik), 
Mehmed Şükrü B. (Karahisarı Sahib), İsmail 
Subhi B. (Burdur), Mustafa Hulusi Ef. (Ka
rahisarı Sahip), Mustafa Vasfi B. (Tokad), 
Hafız Hamdi B. (Biga), Hacı Veli Ef. (Eski
şehir), Yusuf Ziya B. (Mersin), Mehmed Akif 
B. (Burdur), Veli B. (Burdur), Memduh Nec
det B. (Karahisarı Şarki), Tunalı Hilmi B. (Bo
lu), Ali Rıza B. (Kars), Mehmed Vehbi B. 
(Karesi), Ziyaeddin B. (Sivas), Celâleddin B. 
(Trabzon), Şükrü B. (Bolu), Abdülgafur Ef. 
(Karesi), Hamdi B. (Canik), Hamid B. (Biga), 
Arslan B. (Maraş), Hafız Şahin Ef. (Gazian-
teb), Vâsıf B. (Sivas), Cevdet B. (Kırşehir), 
Necati B. (Bursa), Kâzım Hüsnü B. (Konya), 
Ahmed Sıdkı B. (Malatya), Ali Rıza Ef. (Amas
ya), Hacı Bedir Ağa (Malatya), Rıza B. (Yoz
gad), Hüseyin B. (Elâziz), Atıf B. (Bayezıd), 
Halil İbrahim B. (İzmit), Muhiddin B. (Elâ-
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ziz), Abdullah Ef. (Bolu), Mustafa Ağa (Der
sim), Yusuf B. (Denizli), Mazlum Baba Ef. 
(Denizli), îhsan B. (Cebelibereket), Derviş B. 
(Mardin), Halil Hulki Ef. (Siird), Hacı Nuri 
B. (Siird), Mehmed B. (Biga), Mustafa B. 
(Dersim), Rasim B. (Cebelibereket), Abdül-
hak Tevfik B. (Dersim), Neemeddin B. (Siird), 

Âlim Ef. (Kayseri), Mehmed Vasfi B. (Kara
hisarı Şarki), Rıza B. (>Muış), ismail Remzi Ef. 
(İsparta), Hüseyin Necati B. (Bursa), Hilmi B. 
(Ergani), Neemeddin B. (Siird), Ömer Lûtfi B. 
(Karahisarı Sahib), Mustafa B, (Dersim), Mu-
hiddin B. (Elâziz), Tevfik B. (Erzincan), Hacı 
Bekir Ef. (Konya), Şükrü B. (Bolu), Mustafa 
Hulusi E l (Karahisarı Sahib), Yasin B. (Oltu), 
Mustafa B. (Kozan), Hafız Hamdi B. (Biga), 
Mazlum Baba Ef. (Denizli), Hakkı Hami B. (Si
vas), ismail Suphi B. (Burdur), Hasan Ef. (De
nizli), Osman Nuri B. (Bursa), Mehmed B. (Bi
ga), Ali Vefa B. (Antalya), Refik Şevket B. (Sa-
ruhan), Mehmed Vehbi B. (Karesi)', Tahir E l 
(İsparta), Ali Süruri Ef. i (Karahisarı Şarki), 
Kâzım Hüsnü B. (Konya), Besim B. (Kastamo
nu), Ali Rıza E l (Batum), Fevzi E l (Batulm), 
Feyzi B. (Diyarbekir), Ali B. (Karahisarı Sa
hib), Hafız Şahin E l (Gaziantep), Ali Rıza Ef. 
(Amasya), Ali Rıza B. (istanbul), Mustafa Bas-
ri B. (Tokad), Mehmed Akif B. (Burdur), 
Şeyh Fikri Ef. (Gene), Hamid B. (Biga), Ars-
lan B. (Maraş), Ahmed' B. (Yozıgad), Süleyman 

Hakkı Hami B. (Sinob), Ragıb B. (Kütahya), 
Mustafa Lûtfi B. (Siverek), Hasan Hayri B. 
(Dersim), Feyzi B. (Diyarbekir), Hüseyin Ra
uf B. (Sivas), Reşid Ağa (Malatya), Ali Rıza 
E l (Batum), Diyab Ağa (Dersim), Şakir B. 
(Ankara), ismail Remzi E l (İsparta), Sadık 
Ef. (Kırşehir), Numan Usta (istanbul) 

B. (Candık)-, Behçet B, '(Kanığın), Emin Et, (Ay
dın), Hasan Fehmi B, (Gümüşane), Tevfik B. 
(Van), Sadlk B. (Kırşehir), Ali B. (Amasya), 
Rıza B. (Yozgad), Zekâi B. (Adana), Sadettin 
B, (Menteşe), Mehmed B. (Adama), Ali Vâsıf B. 
(Gene), Said B. (Kângırı), Ali Fuad Pş. (Anka
ra), Arif B. (Bitlis), Tahsin B. (Aydın), Hulu
si B. (Kastamonu), Mehmed Niyazi B. (Eskişe
hir), Şemseddin Ef. (Ankara), Tufan B. (Hak
kâri), Yusuf Ziya B. (Bitlis), Hilmi B. (Arda
han), Nusrat E l (Erzurum), Haydar B. (Van), 
Ömer Lûtfi B. (Amasya), Memdüh Neddet B. 
(Karahisarı Şarki), Diyab Ağa (Dersim), ibra
him B. (Mardin), Mehmed B. (Gümüşane), Yu*-
nıus Nâdi B. (izmir), Hacı Arif B. (istanbul), 
Enver B. (izmir), Hüsnü B. (Bitlis), Emin B. 
(Eskişehir), Naci B. (Elâziz), Mehmed Sami B. 
(içel), Atıf B. (Kayseri), Sabri B. (Kastamo
nu), Hüsrev B. (Trabzon), Kâzım Karabekir Pş. 
(Edime), Rüstem B. (Oltu), Cevad Abbas B. 
(Bolu), Halil IbraJhim Ef. (izmit), Dr. Rıza Nur 
B. (Sinob), Rasim B. (Elâziz), Hacı Mustafa E l 
(Ankara), Kadri B. (Siird), Şakir B. (Anfcara), 

(Reddedenler) 

Arif B. (Konya), Şevket B. (Bayezıd) 

(Müstenkifler) 

Hüseyin B. (Erzincan), Mahmud Celâl B. 
(Saruhan) 

Ziraat Bankası için Avans itasına dair Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 
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Ahmed Fevzi Ef. (Erzincan), Emin B. (Erzin
can), Reşad B. (Saruhan), Halil Hulki Ef. (Si-
ird), Osmanzade Hamldi B. (Ertuğrul), Mustafa 
Hilmi Ef. (Niğde), Emin B. (Ergani), Mehmed 
Şükrü B. (Karahisarı Sahib), Faik B. (Edirne), 
İbrahim B. (Karesi), Midhat B. (Mardin), Za
mir B. (Adana), Yahya Galib B. (Kırşehir), Hü
seyin Rauf B. (Sivas), Osman Kadri B. (Muş), 
Celâl Nuri B. (Gelibolu), Hüseyin B. (Elâziz), 
Hacı Feyzi B. (Elâziz), Bifat B. (Tokad), Maz-
har Müfid B. (Hakkâri), Tahsin B. (Maraş), 
Halil B. (Ertuğrul), Kılıç Ali B. (Gazianteb), 
NecilbB. (Mardin), Mazhar B. (Aydın), Mehmed 
Salih Ef. (Erzurum), Feyzi Ef. (Malatya), 
Atıf B. (Bayezid), Ahmed Hilmi B. (Kayseri), 
Mahmud Esad B. (izmir), Mahmud B. (Ergani), 
Mustafa Durak B. (Erzurum), Akif B. (Baitum), 
Abdülhak Tevfik B. (Dersim), Mustafa Lûtfi 
B. (Siverek), Süleyman Ef. (izmir), Esad B. 
(Mardin), Hacı Nuıri B. (ıSiird), Cevdet B. (Kır
şehir), Mustafa B. (Karahisarı Şarki), Osman 
B. (Lâzistan), Mahmud Said B. (Muş), Mesud 
B. (Karahisarı Şarki), Neşet B. (Kângurı), Der
viş B. (Mardin), Hasan Tahsin B. (Antalya), 
Ziyaeddin B. (Sivas), Abdülgafur Ef. (Karesi), 
Mehmed Nâdir B. (İsparta), ismail B. (Erzu
rum), Veli B. (Burdur), Feyyaz Âli B. (Yoz-
gad), Nuri B. (Bolu), Hilmi B. (Bolu), Dr. Re-
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fik B. (Bayezid), Hacı Tabir Ef. (İsparta), Ru
şen B. (Gümüşane), ismail Safa B. (Mersin), 
Reşid Ağa (Malatya), Hüseyin Hüsnü Ef. (İs
parta), Yusuf Ziya B. (Mersin), Resul B. (Bit
lis), Hacı Ilyas Sami Ef. (Muş), Derviş B. (Bit
lis), Ali Cenand B. (Gazianteb), Muhtar Fikri 
B. (Mersin), Hacı Ahmed Hamdi Ef. (Muş), 
Hakkı B. (Van), Süleyman Sırrı B. (Yozgad), 
Esad B. (Lâzistan), Abdülgani B. (Siverek), 
Abdülgani B. (Muş), Hamdi B. (Canik), Hasan 
Hayri B. (Dersim), Hüseyin B. (Kazan), Salih 
B. (Siird), Hasan Basri B. (Karesi), Mustafa 
Ağa (Dersim), Mustafa Fehmi Ef. (Bursa), Zi
ya B. (Kânıgırı), Musa Kâzım Ef. (Konya), Vâ
sıf B. (Sivas), İhsan B. (Cebelibereket), Rasim 
B. (Cebelibereket), Ragıb B. (Kütahya), Yusuf 
Ziya B. (Denizli), Abdülhalim Çelebi Ef. (Kon
ya), Hafız Abdullah Ef. (izmit), Mustafa B. 
(Antalya), Mehmed Atâ B. (Niğde), Hacı Bedir 
Ağa (Malatya), 'Sadık B. (Kayseri), Sıdkı B. 
(Malatya), Abdullah Ef. (Bolu), Celâleddin B. 
(Trabzon), Şevket B. (Sinob), Muhiddin Baha 
B. (Bursa), Vehbi B. (Niğde), Osman B. (Kay
seri), Yusuf Kemal B. (Kastamonu), Abdullah 
Ef. (Sinob), Rifat B. (Konya), Vehbi B. (Bit
lis), Hacı Veli Ef. (Eskişehir), Necati Ef. (Lâ
zistan), Haısib B. (Maraş), Sırrı B. (Ergani), 
Numan Usta (İstanbul). 

Reddedenler) 

Arif B. (Konya), Şevket B. (Bayezid). 

(Müstenkifler) 

Hüseyin B. (Erzincan), Mahmud Celâl B. 
(Saruhan). 

>M*<4 

Emniyet Sandığı için Avans İtasına dair Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Hacı Arif B. (İstanbul), İbrabim B. (Mar
din), Neşet Nâzjrcı B. (Kângırı), Feyzi Ef. (Ma

latya), Zamir (B. (Adana), Tevfik B. (Erzin
can), Naci B. (Elâziz), Şalkir B. (Ankara), Rüs-
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tem B. (Oltu), Ziyaeddin B. (Sivas), Ali Rı
za B. (İstanbul), Muhiddin B. .('Elâziz), Halil 
tbraihim E l (izmit), Mustafa Dura'k B. (Er
zurum), Mehmed Niyazi Ef. (Eskişehir), Ha
cı Tahir Ef. (İsparta), Yasin B. (Oltu), Ra-
sim B. (Elâziz), Zekâi B. (Adana), İsmail B. 
(Erzurum), Hilmi B. (Ardahan), Dr. Rıza Nur 
B. (Sinob), Hiisrev B. (Trabzon), Ali Rıza 
Ef. (Batum), Atıf B. '(Kayseri), Ali Vefa B. 
(Antalya), Resul B. (Bitlis), Arif B. (Bitlis), 
Yusuf Ziya B. (Bitlis), Salih Ef. (Si-
ird), Mehmed Ef. (Adana), Şemseddin 
Ef. (Ankara), Dr. Refik B. (Bayezİd), 
Ahmed Fevzi Ef. (Erzincan), Hüseyin Rauf 
B. (Sivas), Mazhar B. (Aydın), Sırrı B. (Er
gani), Mehmed Nâdir B. (İsparta), Mehmed 
Sami B. (İçel), Kâzım Karabekir Pş. (Edir
ne), Celâl Nuri B. (Gelibolu), Hakkı B. (Er
gani), Numan Usta (İstanbul), Emin Ef. (Ay
dın), Me'hmed Salih Ef. (Erzurum), Halil B. 
(Ertuğrul), Said B. (Kângırı), Enver B. (İz
mir), Hacı Veli Ef. (Eskişehir), Musa Kâzım 
Ef. (Konya), Talhsin B. (Aydın), Faik B. 
(tfdirne), Hasan Talhsin B. '(Antalya), Hacı 
Feyzi B^ (Elâziz), Osmanzade Hamdi B. (Er
tuğrul), Şeyh Fikri Ef. (Gene), Emin B. 
(Eskişehir), Emin B. (Erzincan), Hüseyin B. 
(Elâziz), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), Meh
med Atâ B. (Niğde), Atıf B. (Bayezid), Sadet
tin B. (Menteşe), Osman Kadri B. (Muş), Ha
cı llyas Sami Ef. (Muş), Hasüb B. (Maraş), 
Reşid Ağa (Malatya), Mustafa Hilmi Ef. (Niğ
de), Tahsin B. "'('Maraş), Hasan Fehmi B. (Gü-
müşane), Esad B. (Mardin), Arslan B. (Ma-
ra§), A'bdülgani B. (Muş), Yusuf Ziya B. 
('Mersin), Hacı Bedir Ağa (Malatya), Muhtar 
Fikri B. (Mersin), Necati Ef. (Lâzistan), Hü
seyin B. (Kozan), Esad B. (Lâzistan), Ömer 
Lûtfi B. (Amasya), Yusuf Kemal B. (Kasta
monu), Yunus Nâdi B. (İzmir), Hulusi Ef. 
(Kastamonu), Ali B. (Karalhisarı Sahih), Ali 
Cenani B. (Gazianteb), Abdülgafur Ef. (Kare
si), Mustafa Lûtfi B. (Siverek), Akif B. (Ba
tum), Vasıf B. (Sivas), Süleyman B. (Canik), 
İsmail Subhi B. (Burdur), Hafız Hamdi B. 
(Biga), Abdülhalim Çelebi Ef. (Konya), Mu
hiddin Baha B. (Bursa), Osman Nuri B. (Bur
sa), Ahmed B. (Yozgad), Behçet B. (Kângı-
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rı), Hacı Ahmed Hamdi Ef. ((Muş), Abclüllhak 
Tevfik B. (Dersim), Mustafa B. (Karahisarı 
Şarki), Kadri B. (Siird), Ahmed Hilmi B. 
(Kayseri), Ömer Lûtfi B. (Karalhisarı Sahih), 
Hakkı B. (Van), Ruşen B. (Gümüşane), Neeib 

i B. (Mardin), Hüseyin Ef. (Denizli), Devriş B. 
(Bitlis), Rifat Ef. (Konya), Abdullah Ef. (Si
nob), Mustafa Vasfi B. (Tokad), Yahya Galib 
B. (Kırşehir), Ali Süruri Ef. (Karalhisarı Şar
ki) , Besim B. (Kastamonu), Mustafa Ağa 
(Dersim), Tevfik B. (Van), Me'hmed B. (Bi
ga), Şevket B. (Sinob), Vehbi B. (Bitlis), Re-
şad B. (•Saruhan), Ali Saib B. (Urfa), Hamid 
B. (Biga), Osman B. (Lâzistan), İbrahim B. 
(Karesi), Hafız Şahin Ef. (Gazianteb), Osman 
B. (Kayseri), Hacı Nuri B. (Siird), Rasim B. 
(Cebelibereket), Abdullah Ef. (Bolu), Ali Va
sıf B. (Gene), Abdülgani B. (Siverek), Hay
dar B. (Van), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), 
Memduh Necdet B. (Karahisarı Şarki), Mus
tafa B. (Kozan), Vehbi B. (Niğde), Sıdkı B. 
(Malatya), Derviş B. (Mardin), Hüsnü B. 

I (Bitlis), Ziya B. (Kângırı), Feyzi B. (Diyarbe-
I kir), Kâzım Hüsnü B. (Konya), Sabit B. (Kay

seri), Hamdi B. (Canik), Rıza B. (Muş), Ali 
I Rıza Ef. (Amasya), Mefhmed Emin B. (Erga-
I ni), Nusrat Ef. (Erzurum), 'Mehmed Akif B. 

(Burdur), Yusuf B. (Denizli), Mustafa Feh
mi Ef. (Bursa), Tunalı Hilmi B. (Bolu), 

I Necati B. (Bursa), Ali Fuad Pş. (Ankara), 
I Rıza B. (Yozgad), Şükrü B. (Bolu), Cevad 

Abbas B. (Bolu), Rifat B. (Tokad), Hacı Be
kir Ef. (Konya), İhsan B. (Cebelibereket), 

I Diyab Ağa (Dersim), Mazlum Baba Ef. (De-
I nizli), Kılıç Ali B. (Gazianteb), Tufan B. 
I (Hakkâri), Mazhar Müfid B. (Hakkâri), Nec-
I meddin B. (Siird), Mahmud 'Esad B. (İzmir), 
I İsmail Remzi Ef. (İsparta), 'Mustafa B. (Der-
I sim), Ha'kkı Hami B. (Sinob), Mefhmed B. (Gü-
I müşane), Ali Rıza B. (Kars), Celâleddin B. 
I (Trabzon), Feyyaz Âli B. (Yozgad), Ali B. 
I (Amasya), Hasan Hayni B. (Dersim), Halil 
I Hulki Ef. (Siird), Mehmed Vasfi B. (Kara-
I hisarı Şarki), Mustafa Hulusi B. (Karahisarı 
I Sahib), Mahmut! B. (Ergani), Sa'bri B. (Kas-
I tamonu), Refik Şevket B. (Saruhan), Hasan 
I Basri B. (Karesi), Âlim Ef. (Kayseri), İsmail Sa-
| fa B. (Mersin), Mehmed Vehbi B. (Karesi), Sü-
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leyman Sırrı B. (Yozgad), MesudB. (Karahisarı 
Şarîd), Cevdet B. (Kırşehir), Tahir Ef. l(Kân-
gırı), Hacı Süleyman Ef. '(izmir), Fevzi Ef. 
(Batum), Mafhmud Saki B. ('Muş),. Mithad B. 

Said B. (Kângırı), Yusuf B. (Denizli), Ha
lil Hûlki Ef. (Siird), Necati Ef. (Lâzistan), 
Cevdet B. (Kırşehir), Hamid B. (Biga), Ruşen 
B. (Gümüşane), Hacı Arif B. (İstanbul), Dr. 
Refik B. (Bayezıd), Resul B. (Bitlis), Neşet B. 
(Kângırı), Haydar B. (Van), Süleyman Sırrı 
B. (Yozgad), Abdullah Ef. (Bolu), Zekâi B. 
(Adana), Zamir B. (Adana), Rıza B. (Yozgad), 
Hilmi B. (Ardahan), Mazhar B. (Aydın), Ömer 
Lûtfi B. (Amasya), Ali Fuad Pg. (Ankara), Ta
hir Ef. (Kângırı), Şemseddin Ef. (Ankara), 
Ahmed B. (Yozgad), Ali Vefa B. (Antalya), 
Şakir B. (Ankara), Hüseyin B. (Elâziz), îsmail 
B. (Erzurum), Faik B. (Edirne), Vehbi B. (Ka
resi), Yusuf Ziya B. (Bitlis), Feyzi B. (Malat
ya), Ömer Lûtfi B. (Karahisarı Sahib), Mustafa 
B. (Karahisarı Şarki), Abdülgafur Ef. (Karesi), 
Hüsrev B. (Trabzon), Mehmed Ata B. (Niğda), 
Hasan Basri B. (Karesi), Ali Süruri Ef. (Kara
hisarı Şarki), Sabit B. (Kayseri), Sabri B. (Kas
tamonu), Derviş B. (Bitlis), Hamdi/B. (Canik), 
Halil İbrahim Ef. (İzmit), Mustafa Hulusi Ef. 
(Karahisarı Sahib), Emin B. (Eskişehir), İbra
him B. (Karesi), Celâleddin B. (Trabzon), Mus
tafa B. (Karahisarı Sahib), Tahsin B. (Aydın), 
Ragıb B. (Kütahya), Mehmed Vasfi B. (Karahi
sarı Şarki), Salih Ef. (Siird), Abdülhalim Çe
lebi Ef. (Konya), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), 
Vehbi B. (Bitlis), Rıza B. (Muş), Mehmed Emin 

(Mardin), Mehmed Şükrü B. (Karahisarı Sa
hib), Sadık B. (Kırşehir), Mustafa B. (Antal
ya) , Ragıb B. (Kütahya), Nuri B. (Bolu), 
Veli B. (Burdur). 

B. (Ergani), Kâzım Hüsnü B. (Konya), Şeyh 
Fikri Ef. (Gene), Midhat B.. (Mardin), Necati 
B. (Bursa), Rifat Ef. (Konya), Akif Ef. (Ba
tum), Ali B. (Amasya), Ali B. (Karahisarı-Sa
hib), Besim B. (Kastamonu), Hüseyin B. (Ko
zan), Safa B. (Mersin), Yusuf Kemal B. (Kas
tamonu), Hafız Hamdi B. (Biga), Cevad Abbas 
B. (Bolu), Osman Kadri B. (Muş), Mahmud Said 
B. (Muş), Derviş B. (Mardin), Sadullah B. 
(Menteşe), Atıf B. (Bayezid), Mustafa Fehmi 
Ef. (Bursa), Reşad B. (Saruhan), İbrahim B. 
(Mardin), Ali Rıza B. (İstanbul), Mustafa Sabri 
B. (Tokad), Mustafa B. (Antalya), İsmail Rem
zi Ef. (İsparta), Reşid Ağa (Malatya), Numan 
Usta (İstanbul), Sıdkı B. (Malatya), Mehmed 
Akif B. (Burdur), Yusuf Ziya B. (Mersin), Tu-
nalı Hilmi B. (Bolu), Hasan Fehmi B. (Gümü
şane), Şükrü B. (Bolu), Hasan Tahsin B. (An
talya), Celâl Nuri B. (Gelibolu), Behçet B. 
(Kângırı), Necib B. (Mardin), Refik Şevket B. 
(Saruhan), Hakkı B. (Ergani), Abdullah Ef. 
(Sinob), Atıf B. (Kayseri), Mustafa Lûtfi B. 
(Siverek), Şevket B. (Sinob), Osman Nuri B. 
(Bursa), Kadri B. (Siird), Abdülhak Tevfik B. 
(Dersim), Hacı Nuri B. (Siird), Feyzi B. (Di-
yarbekir), Rasim B. (Cebelibereket), İhsan B. 
(Cebelibereket), Mehmed B. (Biga), Musa Kâ
zım Ef. (Konya), Rifat B. (Tokad), Hacı Ah
med Hamdi Ef. (Muş), Hacı Tahir B. (İsparta), 

(Reddedenler) 

Arif B. (Konya), Şevket B. (Bayezid), 

(Müstenkifler) 

Hüseyin B. (Erzincan), Hafız Abdullah Ef. 
(İzmit), Mahmud Celâl B. (vSarühan), 

Seyrisefain İdaresi için avans itasına dair Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 
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Hulusi B. (Kastamonu), Ahmed Hilmi B. (Kay
seri), Hasan Bf. (Denizli), Vâsıf B. (Sivas), 
Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), Esad B. (Mardin), 
Hacı Veli Ef. (Eskişehir), Mehmed B. (Gümü-
şane), Mehmed Niyazi B. (Eskişehir), Halil B. 
(Ertuğrul), Hacı Feyzi B. (Elâziz), Rasim 
B. (Elâziz), Yasin B. (Oltu), Rüstem B. 
(Oltu), Mehmed Sami B. (İçel), Hüsnü B. 
(Bitlis), Naci B. (Elâziz), Feyyaz Âli B. (Yoz-
gad), Mehmed Hamdi Ef. (Adana), Esad B. (Lâ-
zistan), Vehbi B. (Niğda), Sadık B. (Kırşehir), 
Enver B. (izmir), Hacı Bedir Ağa (Malatya), 
Nusrat Ef. (Erzurum), Ahmed Fevzi Ef. (Er
zincan), Hasib B. (Maraş), Muhtar Fikri B. 
(Mersin), Emin B. (Erzincan), Sırrı B. (Erga
ni), Osmanzade Hamdi B. (^Ertuğrul), Mustafa 
Durak B. (Erzurum), Kâzım Karaibekir Pş. 
(Edirne), Hacı Bekir Ef. ('Konya), Ali Rıza Ef. 
(Amasya), Ali • Rıza Ef. (Batum), Hakkı B. 
(Van), Tahsin B. (Maraş), Abdüligani B. (Sive
rek), Ali Saib B. (Urfa), Yahya Galilb B. (Kır
şehir), Nuri B. ((Bolu), İsmail Suibhi B. (Bur-
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dur) , Ali Raza B. (Kars), Kılıç Ali B. (Gazian-
teb), Dr.' Rıza Nur B. (»Sindb), Ali Cenani B. 
(Gazianteh), Mustafa B. (Dersim), Tevfik B. 
(Van), Hacı Süleyman Ef. (izmir), Hafız Şa
hin Ef. (Gazianteb), Arslan B. (Maraş), Malh-
mud B. (Ergani), Mehmed Salih Ef. (Erzu
rum), Muhiddin Baha B. (Bursa), Yunus Nâdi 
B. (izmir), Hasan Hayrı B. (Dersim), MıaHımud 
Esad B. (izmir), Mazhar Müıfid B. (Hakkâri), 
Hacı Ilyas Sami Ef. (Muş), Süleyman B. (Ca-
nik), Mustafa B. (Kozan), Osman B. (Lâizistan), 
Mustafa Ağa (Dersim), Hacı Mustafa Ef. (An
kara),* Ali Vâsıf B. (-Gene), Arif B. (Bitlis), 
Mehmed Şükrü B.. (ıKaralhisarı Sahib), Osman v 

B. (Muş), Veli B. (Burdur), Mazlum Balba Ef. 
(Denizli), Memduh B. (ıKarahisarı Şarki), Hü
seyin Rauf B. (Sivas), Emin Eıf. (Aydın), Ziya-
eddin B. (Sivas), Neemeddin B. (ıSiird), Muhid
din B. (Elâziz), Ziya B. (Kanığın), Hakiki Ha
mi B. (Sindb), Mehmed Nadir B. (İsparta), Os
man B. (Kayseri),'Tufan B. (Hakkâri), Fevzi 
Ef. (ıBatum), Diyab Ağa (Dersim), Âlim Ef. 
('Kayseri), bir aded isimsiz beyaz. 

(Reddedenler) 

Şevket B. (ıBayezid), Arif B. (Konya). 

(Müstenkifler) 

Mahmud Celâl B. (Saruhan), Hüiseyin B. 
(Erzincan), Hafız Abdullah Ef. (İzmit) 
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içtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
1324 senesinden beri sıfatı mebusiyeti muha

faza eden ve elyevm meflûciyeti hasebiyle hiç
bir vazife ifa edebilmek kabiliyetinde olmıyan 
Şeyhülmebusin Haydar Beye hidematı vataniye 
tertibinden maaş tahsisine dair Kütahya Mebu
su Cemil Beyle rüfekasmm teklifi kanunisi 

Kütahya Mebusu Haydar Beye hidematı va
taniye tertibinden maaş tahsisine dair Besim 
Atalay Beyin teklifi kanunisi 

İstanbul işgalinde ecnebi mahkemelerinde ic
rayı vekâlet edenlerin vekâletten menleri hak
kında Yozgad Mebusu Feyyaz Âli Beyin temen
ni takriri 

Gazi Osman Paşa merhumun ailesine muhas-
sas maaşın devamı itası hakkında Yozgad Me
busu Feyyaz Âli Beyin temenni takriri 

İstiklâl mahakiminden ceraimden mütevel
lit hukuku şahsiye hükümlerine mütaallik lâyi
hanın bugün müstacelen müzakeresine dair Yoz
gad Mebusu Rıza Beyin takriri 

Şer'iye Vekâleti 1339 bütçesinin 218 nci fas
lının ikinci maddesine mevzu tahsisatın avans 
olarak Muvazenei Maliye Encümenince vekâlet 
emrine itasına dair Lâzistan Mebusu Necati 
Efendi ile rüfekasının takriri 

Ümraniye hâdisesi esnasında katledilen Refa
hiye'nin Cengirli nahiyesi Müdürü Halit Efendi 
ailesine hidematı vataniye tertibinden maaş tah
sisine dair Erzincan Mebusu Tevfik Beyin tak
riri 

Mazbatlar 
Yozgad Jandarma Kumandanı sabıkı Tevfik 

Beyin ailesine maaş tahsisine dair lâyihanın mu
maileyhin tahliyesi hasebiyle reddine dair Muva
zenei Maliye Encümeni mazbatası 

Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun bâzı me-
vaddmı muaddil kararnamenin dördüncü mad
desinin ilgasına dair lâyiha hakkında Muvazeni 
Maliye Encümeni mazbatası 

Tarik bedeli nakdisi Kanununun birinci ve 
beşinci maddelerinin tadili hakkındaki lâyihanın 
bu bapta ruznamede diğer bir teklif mevcudola-
eağmdan ayrıca tetkikine lüzum olmadığına dair 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Bilecik'te bir Sultani mektebi küşadı hakkın
daki teklifin reddine dair Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası 

Miralay Nâzım Bey merhumun ailesine maaş 
tahsisine dair teklif hakkında Muvazeni Maliye 
Encümeni mazbatası 

Ziraatte müstamel makina yağı ve kayışlariyle 
bâzı mevaddı muhterikamn Gümrük Resminden 
istisnasına dair lâyihanın muaddel üçüncü mad
desi hakkında Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası 

(Idarei Vilâyat Kanunu ile Tedrisatı İptidai
ye Kararnamesinin tadiline dair Kanun birinci 
defa tâyini esamiyle reye vaz'olunacaktır.) 

Müzakere olunacak mevad 
Chester Projesi ve bu bapta muahharan Nafıa 

Vekâletinden mevrut tezkere 

*>&<* 

T. B. M. M. Matbaası 


