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BÎRÎNCÎ CELSE 
REİS — ikinci Reisvekili ismet Beyefendi 

KÂTİPLER : Mahmud Bey (Siird), Ragıp B«y (Zonguldak) 
Bed'i müzakerat; saat : 2,10 

RElS — Efendim! Celseyi kügadediyorum. 
Zaptı sabık hulâsası okunacak: 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
- Birinci Celse 

Birinci Reisvekili Sabri Beyefendinin Riya
setlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası okundu 
ve aynen kabul olundu. Evrakı varidenin aidol-
dukları mahallere havalesinden sonra Heyeti Ve
kile Reisi Fethi Beyefendinin Hükümetçe takibe-
dilecek hattı harekete dair beyanatını mütaakıp 
Kütahya Mebusu Recep Bey ve rüfekâsmın, «Be
yanatı vakıanın Meclisi Âliden mülhem veçhe da
iresinde takibolunacak mesainin tertip ve izahın
dan ibaret olmasına binaen tasvübiyle ruznamei 
müzakerata geçilmesine» dair takriri kabul ve te
neffüs için Celse tatil olundu. 

'İkinci Celse 
ikinci Reisvekili î'smet Beyefendinin Riyaset

lerinde küşadedilerek on ikinci maddeye kadar 
müzakeresi icra edilmiş olan Posta Kanununun 
müzakeresine başlanıldı ve on üçüncü, on altıncı, 
on yedinci ve on sekizinci maddeler aynen ve on-
dördüncü, on beşinci, on dokuzuncu ve yirminci 
maddeler Muvazenei Maliye Encümeninin tekli
fi veçhile tadilen kabul ve on sekizinci madde na
zarı mütalâaya alman tadilnamelerle birlikte en
cümene havale edildi ve Cumartesi g'ünü içtima 
etmek üzere Celse tatil edildi. 

ikinci Reisvekili Kâtip 
îsmet Siird 

Mahmud 
Kâtip 

Zonguldak 
Ragıb 

2. — SUALLER 
1. •— Menteşe Mehusu Esad Efendinin, Men

teşe şimendif'ercilerinin grevi hakkında sual tak
riri Nafıa ve İktisat Vekâletine havale edilmiş
tir. (6/8) 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında söz 
istiyen var mı? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim! 
Bendenizin bir sualim vardır. Maarif Vekâleti
ne havale edilmişti. Zikredilmemiş efendim. 

RElS — Süleyman Sırrı- Beyefendinin Ma
arif Vekâletine havale edilen sual takriri ilâve 
edildikten sonra zaptı sabık hulâsasını aynen ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edil
miştir efendim. 

3. — EVRAKI VARİDE 

REİS — Efendim; evrakı varideyi arz ediyo
rum : 

Lâyihalar* 

1. — Evkaf hidjematı umum^şiie^ bir mil
yon lira avans itasına dair lâyihai kanuniye 
(1/163) (Muvazenei Maliye Encümenine) 

2. — Mülga Osmanlı İmparatorluğu zamanı
na ait düyunu dâhiliyenin sureti mahsup ve te
diyesine dair lâyihai kanuniye (1/162) (Muva
zenei Maliye Encümenine) 

Teklifler 

1. '— Saruhan Mebusu Abidin Bey ve rüfekâ
smın, üzüm ve müstahsalâtmdan gayrı ispirto
ların Türkiye'ye men'i ithaliyle sarf ve istihlâk
lerine dair teklifi kanunisi ,(1/159) (Lâyiha En
cümenine) 

2. — Çorum Mebusu İsmail Kemal Beyin, 
Gögeri Aşarı hakkında teklifi kanun, (2/158) 
(Lâyiha Encümenine) 

4. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

1, — İntihap mazbataları .henüz tasdik edil
memiş olan bâzı mebusların intihap mazbatala
rının tasdiki 
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REİS — Ergani Mebusluğuna intihabedilen 

Kâzım Vehbi Beyin Birinci Şubeden mevrut 
mazbatai intihabiyesi vardır. Okunacaktır, efen
dim. 

Riyaseti Celileye 

Birinci -Şube Heyeti Umunıiyesine berayı 
tetkik havale olunan Eııganimadeni livası Me
busluğuna intihabolunan Erganimadenli Yusuf 
Efendizade Kâzını Beyin mazbatai intiihabiyesi 
bittetkik mucibi taallül bir hal görüleimiyerek 
muvafıkı usul ve 'kanun olduğu tasdik olunur, 
efendim. 

Birinci Şube Reisi 
Veled Çeldbi 

REİS — Mazlbata hakkında söz istiyen var 
mı Efendim? (Hayır, sesleri) Kâzım Vehbi Be
yin mazbatasını kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın, Kâzım Vehbi Bey âzalığa kabul edilmiştir. 

Ordu livası mebusluğuna intihabolunan Ham-
di, Recai, İsmail ve Faik beylerle Halil Sıdkı 
Efendinin Birinci Şubeden mevrut mazbatai in-
tihabiyeleri vardır, okunacak : 

Riyaseti Celileye 

Birinci Sulbe Heyeti Umuımiyesi 3 . 9 . 1339 
tarihinde biliçtiima' Ordu livası mebusluğuna 
inltihaiholunan Hamdi, Recai, ismail ve Faik 
beylerle Fatsalı Hocazade Halil Efendinin maz
batai intihaibiyeleri bittetkik 'muvafıkı usul ve 
kanun olduğu tasdik olunur, efendim. 

Birinci Sulbe Reisi 
Veled Çelebi 

REİS — Mazbata hakkında söz istiyen var mı 
efendim? Söz istiyen yoktur. Mazbatayı aynen 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Hamdi, 
Reeai, İsmail ve Faik beylerle Halil Efendi âza
lığa kabul edilmiştir. 

Gümüşâne Mebusluğuna intihabolunan Vey
sel Rıza Beyin Beşinci Şubeden mevrut mazbatai 
intihabiyesi vardır efendim. 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

(rümüşane Mebusluğuna intihabolunan Osman 
Efendizade Veysel Rıza Beye ait mazbata şube
mizin encümeni mahsusunca muvafıkı usul gö
rülmekle şubemiz Heyeti Umumiyesince bittetkik 

1339 Ö : t 
bu hapta tanzim kılınmış olan mazbata berayı 
kabul ve tasdik Heyeti Umumiyeye arz olunur 
efendim. 

Beşinci Şube Reisi 
Sinob Mebusu 
Yusuf Kemal 

Kâtip 
Kângırı Mebusu* 

Ahmed Talât 

REİS — Mazbata hakkında söz istiyen t var 
mı efendim? Söz istiyen yok. Binaenaleyh,maz
batayı reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın, Veysel Rıza Bey âzalığa 
kabul edilmiştir. 

Malatya Mebusluğuna intihabolunan Hacı 
Bedir, Reşid ağaların Beşinci Şubeden mevrut 
mazbataları vardır efendim. 

Riyaseti Celileye 

Malatya Mebusluğuna intihabolunan Hacı 
Bedir ve Reşid ağalara ai't maziba'tai inıtıihalbiye 
şubemizin Encümeni Mahsus ve Heyeti Umumi
yesince bittetkik muvafıkı uâul ve kanun görül
müş olmakla berayı kabul ve tasdik Heyeti Umu
miyeye arz olunur efendim. 

Beşinci Şube Reisi 
Sinob Mebusu 
Yusuf Kemal 

Kâtip 
Kângırı Mebusu 

Ahmed Talât 

REİS :— Mazbata hakkında söz istiyen var mı 
efendim? Söz istiyen yoktur. Binaenaleyh maz
batayı reyi alilerine vaz'ediyorum. Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. 

Hacı Bedir ve Reşid ağalar 
edilmiştir. 

âzalığa kabul 

Muş Mebusluğuna intihabolunan Osman Kad
ri ve Rıza beylerin Beşinci Şubeden mevrut maz
batai intihabiyeleri vardır. Okunacak : 

Riyaseti Celileye 

Muş mebusluklarına intihabolunan mebusu 
sabık Osman Kadri ve Rıza beylere ait mazabı-
tı intihabiye şubemizin Encümeni Mahsus ve He
yeti Umumiyesince bittetkik muvafıkr usul ve 
kanun görülmüş olmakla berayı kabul ve tas
dik Heyeti Umumiyeye arz olunur efendim. 

Beşinci Şube Reisi 
Sinob Mebusu 
Yusuf Kemal 

Kâtip 
Kângırı Mebusu 

Ahmed Taİât 
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REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Kabul 

sesleri) Osman Kadri ve Rıza beylerin mazba
ta! intihabiyelerini reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabıtl edenler lütfen ellerini kaldırsın. Osman 
Kadri ve Rıza beyler âzalığa kabul olunmuştur. 

Mazbatalar 

/. — Denizli Mebusu Yusuf Beyle refikinin, 
Âşairi seyyarenin yayla köylerine iskânı hakkın
da teklifi kanunisinin şayanı müzakere olduğuna 
dair Lâyihai Encümeni mazbatası (2/67) 

REÎS — Dahiliye Encümenine havale ediyo
ruz. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Müsaa
de buyurulur mu efendim? Halen îskân ve îmar 
ile Sıhhiye Encümeni meşgul bulunuyor. 

REÎS — Müsaade buyuran! Ne hakkında söz 
istiyorsunuz ? 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Efendim 
bu meseleyi Dahiliye Encümenine havale buyur
dunuz. Halbuki Sıhhiye Encümenine havalesi lâ-
zımgelir. 

REİS —- Efendim Dahiliye Encümeni bittet-
kik aidolduğu encümene tevdi etmek salâhiyeti
ni haizdir. 

TUNALI HİLMİ B. 
e ilik olur. 

(Devamla) — Kırtasiye-

2. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, Ordu-
lavdaki fazla hayvanatın bedeli mukadder ile zür-
raa tevzii hakkındaki teklifi kanunisinin sayam 
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz
batam, (2/59) 

REÎS — Muvazenei Maliye Encümenine ha
vale ediyoruz. 

MUSTAFA B. (Tokad) — M-üstacelen yapıl
sın, salıyorlar efendim. 

3. — Bozok Mebusu Ahmed Hamdi Beyin, Gö-
geri rüsumu hakkında teklifi kanunisinin şayanı 
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz
batası (2/57) 

REÎS — Kezalik Muvazenei Maliye Encüme
nine tevdi ediyoruz. 

4. — Menteşe Mebusu Esad Efendinin, Me-
yankökü hissei ilşriyesinin tezyidi hakkındaki 

133Ö Ö : İ 
teklifi kanunisinin şayanı müzakere olduğuna 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası (2/30) 

REÎS — Kezalik Muvazenei Maliye Encüıme-
riine havale ediyoruz. 

5. —• Karahisarı Şarki Mebusu İsmail Bey ve 
rüfekasının, İpekli mensucattan Tarifei Umumi-
yedeki Resmin on iki misli yerine beş misli ahzi 
hakkındaki teklifi kanunisinin şayanı müzakere 
olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/62) 

REÎS -
deriyoraz. 

Muvazenei Maliye Encümenine gön-

MUSTAFA B. (Elâziz) — Müsaade buyuru
lur mu efendim? Evvelemirde Kavanini Maliye 
Encümenine gitmiyecek :mi? 

REÎS — Evet efendim,'Kavanini Maliye ve 
Muvazenei 'Maliye encümenlerine havale ediyo
ruz. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — D] arüley tamlar, Müdüriyeti TJmumiyesi 

için Şubat gayesine kadar yedi aylık tahsisat 
itasına.dair kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası (2/91) 

REÎS — Darüleytamlara tahsisat itası hak
kında Muvazenei Maliye Encümeni «mazbatası 
vardır, ruznanıeye alıyoruz. 

SIHHÎYE VE MUAVENETİ İÇTİMAÎYE 
VEKİLİ RIZA NUR B. (Sinob) — Efendim. 
evvelce avans verildiği vakit darüleytamlara 
ancak beş aylık avans verilmiştir. Binaenaleyh, 
bir aydır darüleytamların paraya şiddetle ihti
yacı vardır. Halbuki tahsisat yoktur. Meclisi 
Âli Ağustosun on bir veya on ikisinde açılmış
tır. Malıımuâliniz bendeniz de biraz geç kal
mıştım. Bu sebeplerden de?ayı bu meselenin 
turku kanuniyeden. geçmesi bugüne kadar kal
mıştır. Onun için Heyeti Oelileden istirham ede
ceğim, bu ihtiyacı tatmin için kanun bugün mü
zakere edilsin ve müstacel en çıkarılsın. (Hay
hay, sesleri) 

REÎS — Efendim! Malû/muâliniz müzakere
nin müstaceliyetine karar vermek başkadır, 
derhal müzakereye başlamak başkadır. Usulen 
evrakı varideden ruznaıneye aidolan kısımlar 
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evvelâ ruznameye alınir, fakat gerek azayı ki
ram tarafından ve gerek vekil beyler tarafın
dan bir meselenin derhal müzakeresine geçil
mesi teklif edilirse buna ancak Heyeti Celile-
nizee karar verilebilir. Binaenaleyh, evvelemir
de müstaceliyeti mi, yoksa derhal müzakeresi 
rii mi tdklif ediyorlar? 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAÎYE 
VEKİLİ RIZA NUR B. —'Müstaceliyet teklifi
ni yapıyoruz, efendim. 

REİS — Müstaceliyet teklifi derhal müza
keresini intacetmez. 

SIHHÎYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
VEKİLİ RIZA NUR B. — Efendim, ihtiyacı. 
mızı arz ettim. Derhal bunu tehvin etmek lâ
zımdır. Teklifimiz derhal müzakere edilmesi ri-
easıdır. Usul hakkında Reis Beyefendi Hazret
leri ne yapmak îâzımgelirse onu ifa buyursun
lar. 

REFİK B. (Konya) — Müstaceliyeti, derhal 
müzakeresini icabeder efendim. 

REİS -— Efendim bu meselenin müstaceldi 
ve derhal müzakeresine geçilmesini reye vaz'-
cdiyorum. Kabul edenler, lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir. Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası okunacak : 

1.9.1330 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti 
1339 senesi Darüleytamlar Müdiriyeti Umumiye-
sinin Ağustos iptidasından Şubat gayesine ka
dar hidematına ait yedi aylık tahsisat itasına 
dair tanzim ve İcra Vekilleri Heyetinin 
1 . 9 .1339 tarihli içtimaında Meclisi Âliye sev
kı takarrür eden kanun lâyihasiyle esbabı mu
cibe sureti musaddakası .rapten takdim kılınmış
tır efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fethi 

Esbabı mucibe lâyihası sureti 

1339 senesi müfredat bütçesinin henüz tas-
dika iktiran etmemiş olmasına ve sulhun akdi 
üzerine esaslı bütçeler tanzimi lüzumuna ve 
1340 senesi bütçesinin zamanı takdimi hulul 
eylemiş bulunmasına mebııi üe yüz otuz dokuz 
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senesi Ağustos iptidasından Şubail gayeMne 
kadar Dariüeytarn Müdiriyeti Umumiyesi hide* 
matının ifası içi» Meelişi Âlinin 15.4.1038 ta
rihli on dokuzuncu içtimamdaki esaşatı daire
sinde yedi ayîtîc Avans kanunu ta l imi zaruri 
görülmüştür. 

Ka&ua lâyihası 

- MADDE 1. — Bin üç yüz otuz dokuz senesi 
Ağustos iptidasından Şubat gayesine kadar Da-
rüleytam Müdiriyeti Umumiyesi hidematına sarf 
ve bütçenin tasdikinde mahsubu iera edilmek 
üzere üç yüz elli bin liranın avans olarak sar
fına mezuniyet verilmiştir. 

MADDJ3 2. — İşbu avans bin üç yüz otuz se
kiz senesinin son dört ayı için Muvazenei Ma
liye Encümenince tesbit edilen fusul ve me-
vadda tevfikan sarf olunur. 

MADDE 3. — İşbu kanun'1 Ağustos 1339 
tarihinden itibaren meriyülicradır. 

MADDE.4. — İşbu kanunun icrayı-ahkâmı
na Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili me-
murdur. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fethi 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Dahiliye Vekili 
Ali Fethi 

. Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

Nafıa Vekili 
Feyzi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Dr. Rıza Nur 

Şer'iye Vekil t 
Münhal 

Adliye Vekili 
Sgyyid 

Hariciye Vekili 
İsmet 

Maarif Vekili 
İsmail Safa 
İktisat Vekili 

Mahmud Esad 
Erkânı Harbiye! 
Umumiye Vekili 

Fevzi 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

1339 senesi Ağustos bidayetinden senei ma
liye gayesine kadar Darüleytam Müdüriyeti 
Umumiyesi hidematına sarf ve bütçesinin tasdi
kinde mahsubu icra edilmek üzere üç yüz elli 
bin liranın avans olarak sarfına meaüniyet ve
rilmesi hakkında İcra Vekilleri Heyetinden 
mevrut, encümenimize muhavvel İftyihai kanu
niye encümenin 5 Eylül 1339 tariHli içtimaında 
tetkik ve müzakere olundtı. 
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, Vîçabı ledetteemmül Darüleytam Müdiriyeti 

Ümumiyesine 7 Nişan 1339 tarihli Kanunla an
cak Temmuz gayesine kadar kâfi gelecek mik
tarda avans verildiği ve Meclisi Âlinin Ağustos 
evasıtmda içtima etmiş olması dolayısiyle daha 
evvel tahsisat istemeye imkân görülemediği an
laşılmış ve Müdiriyeti Umumiyeriin» 1339 .büt
çesi bir taraftan tesbit ve takdim edilmek üze
re şimdilik mevzuubahis lâyihai Jcanuniyeiıin 
tadilen kabulü tensib olunmuştur. 

Şu kadar ki müzakerat esnasında gerek me
muru mahsusunun verdiği izahattan ve gerek 
encümen âzasından bâzı zevatın beyanatından 
İstanbul darüleytamlarınm muhtacı ıslah bu
lunduğu ve burada mukaddema maddî ve ma
nevî birçok yolsuzluklar vücuda geldiği ve em
vali Devletin israf ve suiistimal edildiği anlaşıl
dığından bu babta lâzımgelen ıslahat ve teşki
lât kadrolarının sürati tanzim ve irsaliyle mev
zuubahis suiistimalât hakkında tahkikat icrası 
ve müsebbiplerinin tecziyesi hususlarına vekâ
letin nazarı dikkati celbedilmek üzere keyfiye
tin Heyeti Celileye arzı karargir olmuştur. Bi
naenaleyh Avans kanun lâyihasının müzakere 
ve tasdikiyle işbu mazbatanın Sıhhiye ve Mua
veneti İçtimaiye Vekâletine tebliği arz olunur. 

Reis 
Kütahya Meb 

Ferid 
Kâtip 
Konya 
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Darüleytamlar bütçesine tahsisat itasına 
dair Kanun 

JMADÎ>E L. — 1339 senesi Ağustos iptidasın
dan Şubat gayesine kadar Darüleytam Müdiri
yeti Umumiyesi hidematma sarf ve bütçesinin 
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tasdikinde mahsubu icra edilmek üzere 7 Nisan 
1339 tarihli Kanunla verilen iki yüz elli bin li
raya ilâveten üç yüz elli bin liranın daha avans 
olarak sarfına mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu avans 1338 senesinin son 
dört ayı için Muvazenei Maliye Encümenince 
tesbit edilen fusul ve mevadda tevfikan sarf 
olunur. . 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. ^ 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili me
murdur. 

26 Muharmem 1342 ve 8 Eylül 1339 

MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Efen
dim Meclisi Âli şimdiye kadar darüleytamlar 
hakkında esaslı bir malûmata vâkıf değildir. Bi
naenaleyh bilmek isteriz. Evvelâ bizde darüley-
tamların miktarı ne kadardır ve teşkilâtı nedir 
ve ne şekildedir? Talebenin mevcudu ne kadar
dır ve ne suretle iaşe edilmektedir? Bunların 
terbiyei meslekiyesi nedir? Bunlar hakkında ve
kâletten mufassal izahat isteriz. Saniyen Muva
zenei Maliye Encümeni mazbatasında (suiistima
lât ve israf at) diye bir kayıt vardır. Bu nedir 
ve ne suretle olmuştur ve israfat yapanlar şim
diye kadar tecziye edilmiş midir? Bunlar hak
kında Vekâleti Celileden izahat istemekle bera
ber suiistimalâtm ne gibi şeyler olduğu hakkın
da encümenden de izahat isteriz. 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMÂİYE 
VEKİLİ RIZA NUR B. — Efendim, malûmu-
âlileri Harekâtı Millîye zamanında İstanbul ile 
hiçbir temasımız yoktu. Vaktiyle İstanbul darül-
eytamları bir Müdiriyeti Umumiye halinde ida
re ediliyordu ve mütareke başladığı vakitte İs
tanbul Müdiriyeti Umumiyesi Anadolu'da mev-
eudolan (61) kadar darüleytamı ilga ediyor ve 
bunları is tanbul 'a cemetmeye çalışıyordu. Fa
kat maalesef bu 61 müessese yıkılıyor, burada
ki yetimlerden ancak yüzde onu İstanbul'a ce-
medilebiliyor ve yüzde doksanı sokaklarda kalı
yor ve yüzde onu Haydarpaşa Hastanesine gel
dikçe Ermeniler (bu Ermeni çocuğudur) diye
rek Düveli itilâf iye işgal memurlarına müracâat 
ediyor ve onları da alıyorlardı. Bu suretle' Ana
dolu'daki darüleytam müesseseleri yıkılmış bu
lunuyordu. istanbul'da yedi, sekiz kadar da-
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rüleyta;m yapılıyor ve zannederim (8 400) ka
dar yetim bu darüleytamlara yerleştiriliyor. Fa
k a t b u darüleytamlara iyi bir idare vazedilmi
yor, Salâhaddin Bey isminde bir zait Darüley-
tamlar Müdürü Umumîsi tâyin ediliyor. Bu da-
.rüleytamİarın halini şu suretle hulâsa edeceğim: 
Oralarda iş yerine yalnız süs. yapılıyor. Para 
israf ediliyor. Evvelce hesabettirdiğime göre 
memurin masrafı umum masrafın yüzde on seki
zini, geçiyor ki, fazla bir masraf. Darüleytam-
1ar birer darüssınaa haline konacak yerde mev
cut darüssmaalar kapatılıyor. Âlât ve edevat 
şuraya buraya atılıyor. Kâh cem edilmek isteni
yor, kâh başka bir yere tevzi edilmek isteniyor 
ve bu suretle harabediliyor. Terzilik, kundura
cılık, taşçüık gibi bütün sanayi mefkut bir hale 
geliyor. Çocukları temiz giydirmek, musikî Öğ
retmek, yani demek istiyorum ki, aristokrasi 
bir hayat tesis olunuyor. Mektebin içi süslü ma
roken takımlar, iyi levhalarla mefruş ve müzey
yen, sonra depolarda çamaşırlar yığın yığın, 
hattâ şunu diyebilirim ki, çocuklar terbiye eihe-
tiyle böyle olduğu gibi gıda cihetiyle de fena bir 
surette tegaddi olunuyorlar. Şehrî bir yetim için 
bütçelerinde yirmi lira mevcudolduğu halde gı
dalarına ancak altı lira sarf ediliyor. Tabiî bu
nunla iyi gıda verilemiyor. Daima kuru fasulye 
ve saire eklettirilerek çocuklar ishal ve saire has
talıklara duçar oluyorlar. 

Fakat altı sene evvel yığılmış olan çama
şırlar ayniyle duruyordu. Meselâ yataklar iyi 
yapılıyor. Güzeldir ve karyolanın yanında bir 
de havlu asılıdır. Fakat o havluya hiçbir ço
cuk yüzünü silmek için mezun değildir. Ziya
retçiler geliyor, bunlara gösteriliyor. Bundan 
no olmuştur? Meselâ bir havluya iki çocuk yü
zünü siliyor. Gözü hastalıklı bir çocuk yüzünü 
sildikten sonra sağlam gözlü bir çocuk da yü
zünü silerek hastalanıyor. Meselâ darüleytam-
ları tesellüm ettiğimiz vakitte evvelce sekiz bin 
yetim varken bize üç bin yetim teslim edilmiş
tir. Bize teslim edilen bu üç bin çocuğun içe
risinde - pek fecidir - sekiz yüz kadarı trahom 
hastalığı denilen vahîm bir göz hastalığına 
mübtelâdır ki bu hastalık gözü tahribeder. Me-
maliki harrede ve sairede tesadüf edilen körle
rin yüzde doksan dokuzunu âmâ yapan bu has
talıktır. Bunlar tecridedilmişlerdir. Tedavi edi
liyorlar. Sonra daha feci bir şey, üç yüz kadar 
çocuğun da gözü görmüyor. Gözü kör eden di-
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ğer bir hastalık vardır ki (bakar - kör) derler. 
O tarzdadır. Bu ekseriyetle suitegaddiden ileri 
gelir. Bir hastalık vardır. (Kİagır) derler. İhti
mal ki o hastalığın neticesidir. 'Tetkikat yaptı
racağız ve hemen hastalığın mahiyetini meyda
na çıkaracağız ve tedavi ettireceğiz. 

Sonra bunlar hayat için hiç hazırlanmamış
lardır. Büyük israflar olmuştur. Böylece tale
beyi köşede oturacak bir hanım, kâşanede otu
racak bir mirasyedi yetiştirir gibi yetiştirmiş
lerdir, denilebilir. İşte vaziyeti bu halde bul
duk. Daha birçok şeyler vardır. Heyeti Celile-
nize uzunuzadıya izah edebilirim. Fakat kelâl 
verir. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Vekil Bey
efendi bize kelâl gelmez. Siz bize faciayı bildiri
yorsunuz. (8 000) çocuğun üç yüzü kör, se
kiz yüzü hasta diyorsunuz. Bunlar öldürülmek 
için mektebe verilmedi. 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — Efendim, di
ğer ahvali arz edeyim. Vakta ki İstanbul elimize 
geçti, derhal bu vaziyeti tetkik ettik. Kadro
nun yüksekliğini, çokluğunu gördük. Bunun 
tenkisi cihetine gittik ve bir miktar tenkis ettik. 
Sonra idare gayrimuntazam surette icra edili
yordu. 2 Nisan 1333 tarihlî bir Nizamname var 
ki : Bu, darüleytamlarm bir nizamnamei mah
sus ile idare edilmesini nâtlktır. Halbuki o va
kitten bu vakta kadar bu Nizamname yapılma
mış ve darüleytamlar keyfî idare edilmiş; bu 
keşmekeşi gördük. Bendeniz Lozan 'a gitmezden 
evvel bu nizamnameyi tertibettirdim ve tatbiki 
için de emir vermiştim. Bir taraftan kadro
nun tenkisi ve bir taraftan talim ve terbiye
nin tebdili Ve diğer taraftan talimatname ve 
nizamnamenin tatbiki için teşebbüsatta bulun
duk ve epeyce de ilerlemişizdir. Hattâ talim 
ve terbiyeyi tebdil ettiğimize delil de şudur: 
Burada darüleytamlara bir iradolnıak üzere 
malûmu âlileridir ki, bir otel yaptırıyoruz/Taşçı
lık ve ustalık öğrensinler diye darüleytaımlardan 
buraya elli çocuk getirdik ve bunlara da bir ba
raka yaptırdık, ((Burada yatacaksınız) dedik. İp
tida çocuklar, geldiler, istanbul'da başka türlü 
alıştıkları için «Burası iyi değildir, biz burada 
yatmayız, iyi bir yer gösterin» dediler. Yanların
da muallimleri de vardı. Zaten Ankara'da iyi bir 
yer bulmak gayrimümkündür. Hemen herkesin 
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o tarzda oturduğu malûmudur. Eledik ki, (Ç-abişa-
câkşınız, taşçı olacaksınız, milletin ihtiyacı bun
laradır.) Şöyle böyle dedilerse de şimdi onlar da 
hallerinden meınnııııdurlâr. Çaİipîaya başlamışa 
lârdır. Bu suretle yetiştiriyoruz. Bu tarza işi dök* 
müşüzdür. Efendim bu daıftileyta'mlar haklkıüdâ 
Sıhhiye Vekâletine İptidadan beti birtakım şikâ
yet vâki olmakta idi. Biz bu şifcâyatı nazarı İti
bara aldık. Bendeiiiz Lozan'a gitmezden evvel 
bir heyeti tahkikıye teşkil • ettirdim ve muhtelif 
vekâletlerden azalar âMırdim ve bendeniz bura
da iken o heyeti tahkikiye tahkikatinı ikmal et mit} 
ve bir rapor da vermişti. Bu rapor bu idarenin 
şiddetle aleyihinde idi. Şimdi yeni bir heyet daiha 
teşkil etmekteyiz. Günkü bilmiyorum no dereceyi' 
kadar doğrudur? Meselâ ora&i bir işgüzar idare
hanesi gibi bir şeye tahvil edilmiş. Her yere hiz
metçi verilmiş. Meselâ doksan kadar kız hizmetçi 
diye verilmiş ve mektepten çıktıktan sonra maat
teessüf o kızların hayatı mahvolmuştur. 

REFİK B. (Konya) — Cinayatı müteselsile. 
SIHHÎYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 

VEKİLİ Dr. RİZA NUR B. (Devamla) — Sonra 
idarede 'birtakım ziyafetler verilirmiş, şu bu ça
ğı rılırmış. Yetimlerin yiyeceğinden ve içeceğin
den şuna buna mükellef ziyafetler verilirmiş. Fa
kat öyle diyorlar ki; biz bunları yetimlere mua
venet celbi için yapıyorduk. Onlara yardım ettir
mek için bâzı zevata ziyafet vermiştik. Bu bende-
nizce mâkul değildir, doğru değildir. Milletin ye
tim için verdiği para yetimin kursağına »'irer, 
başka türlü olamaz. 

'Sonra bir şey daha rivayet ettiler. Tahkik et
tireceğiz. Dr. Rıza Tevt'ik Bey bir aralık oraya. 
gitmiş, kudüm iye diye kendisine Darüleytam tah
sisatından ved'i vüz lira verilmiş. Bu gibi mesail-
de şiddetli tahkikat ve takibat yaptırmak üzere 
lâzımgelen şeyleri ben yaptır'mışımdır. Bu devam 
edecektir. Bunlar sahih mi, gayrisaibih ,mi anla
şılmak üzere bu heyetin tetkikat ve tetebbuatı ne
ticesine müntazırım. O geldiği vakit şiddetli mua
mele yapmak istiyorum. Zannederim, arz ettiğim 
kâfidir. 0 tahkikatın neticesini uzunuzadıya arz 
ederim. 

MUSTAFA NECATİ B. (izmir) — Bendeniz 
sual sordum, cevap vermediler. Memlekette kaç 
darüleytam vardır? Nerededir? 'Talebesi ne ka
dardır? Terbiyei mealekiyesi nedir? Bunlar hak
kında- mufassal izahat isteriz. Çünkü milletin 
parasını vereceğiz. 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAÎYE 
VEKİLİ Dr. RİZA NUK B. — (Bunu arz ede
yim : Bu avans şimdi çocukların karnını doyur
mak -için âcil bir tedbirdir. Mebus beyefendi 
ne vakit arzu edeme bahusus 1340 (bütçesi geli
yor 'ki o vakit aıJiz ve amilk tetkik ve mütalâa 
edebilir ve (bendeniz de o vakit istedikleri taf
silâtı veririm. Mamafih şunu söyliyeyim k i : 
istanbul'da beş darüleytam vardır. Masrafı 
taksir etimelk, tenkis etmek için yekdiğerine 
münasebeti olanları (birleştirdik. Evvelce dalha 
fazla idi. Anadolu'da 14 darüleytamımız var
dır. Hepsinde geçen gün Heyeti Vekile Reisi 
Mulhterenıi Fethi Beyefendinin arz ettiği veç-
hile yirmi «bin kişi. besliyeb'iliyoruz. On (beş .bi
nini bütçeden, (beş binini de şuradan, buradan, 
idarei 'husıföiyelerden ve bâzı hamiyetli zeva
tın ianeleri ile veya kendi 'teşkil ettikleri te
sisat ile idare edilmektedir. O vakitte bilvasıta 
•arz ettiğim gilbi yimrii bin kadar yetini ve şe
hit evlâdı ki bunların babaları, anı çalan vatkan 
için ölmüşlerdir ve «ocuklarını bu neslin agu-
şu şef katına, bı rakîmışlardı r; bunun için tabiî 
evvelâ tahsisat almak lâzımdır. Tahsilat ol
mayınca bittabi böyle bir şeye girişemeyiz. Ni-
tfeki'nı şunu arz edeyim. Kendi kendimize iste
riz ki 'bütün yetimleri alacak büyük bir darü
leytam açalım. Fakat yapamayız. Nitekim Edir
ne'de Edirne Valisi Iblr darüleytam açmış ve 
iki yüz kadar yetim koymıüş, beisleyememiş, bi
ze müracaat ötti, (biz tuttuk,, çocukları aldık. 
Diğer darüleyitamlara serpiştirdik. Bu *5$2r 
tekrar darüleytaım açmışlar ve ikî yüz çocuk 
toplamışlar. Bize tekrar müracaat ettiler. Mu
allimlerin ve bütün (heyeti idarenin bir istida
sı vardır. Beş aydır maaş alamadık. Maaşları
nı ızı verin diyorlar. Bütçede taMsait yoktur. 
Binaenaleyh nıereden verelim? Biz para. ve iv
meyiz dedik. Miesele (bundan ibarettir. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Müsaade bu
yu rursaıuz bendenizin anlayamadığını »biıita-

kiı'uı nıkat vardır. Diyorsunuz ki tbu çocuklar 
aristokraltik bir tarzda terfoiye edilmişlerdir ve 
yine bahis buyuruyorsunuz ki üç (bin yetimdıen 
üç yüzü kör. bilmem ne kadarı hastadır. Be
nim. böyle aristokrasi hayatına aklım enmiyor. 
Üç bin kişinin üç yüzü kör <olur da bu hayata 
nasıl •olur da aristokratik denir? Böyle aris
tokrasiden ben Ibir şey anlamadım. Bu neticeye 
karşı bir heyeti tahkikıye gönderilmiş ve be-
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yeti tahkikıyeiıin n'eticei tahkikatı idare heye
tinin şiddetle aleyhinde çıkmıştır. (Buna itimad-
oluıiamıyarak bir ıheyetı* talhkükıye dalha gön
derilmiş. Halbuki bu kadar malûl var, 'diğer 
raporlar da var, 'bundan dalha iyi tetlkikat 
olur timi? Bu işte taallül etmekte mâna yok
tur. Bir adama 'bir tokat vuruluyor, o adaau 
maihkemeye müracaat ediyor. Derlhal tecziye 
«diliyor. Halbuki bu idare kaatildir. Kaatil idare 
hakkında susarsak ve 'bunlara karşı 'bir şey ya
pı Lmıyaeak olursa, sürat göstermezseniz foil-
ıııönı ki <bu milletin akıbeti ıüe olacaktır. 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
VEKlLl Dr. RIZA NUR B. —.'Efendim, bili
yorsunuz 'ki Darüleyt anılar ~ Müdürü azledil
miştir ve müdür öyle fbir vaziyyet almıştı ki 
âdeta vekâletin de emrini dinlemiyordu. Fa
kat aııesele şudur ki, leh ve aleyhte söyliyen-
ler pek çoktur. Bu zatın ilehinde söz <söyliyen-
ler de vardır. Aleyhinde söyliyenler de var
dır. Onun için biz.kendi reyimizle nasıl ya
palım 1 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Mahkemeye 
veriniz! 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. (Devamla) — Be-
raet eder zannediyorum. Sonra müsaade bu
yurunuz.-.. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Efendim, üe-
yüz kişi kör olur. Sekiz yüz kişi ölür de su
sar mıyız? Mahkemenin hüküm ve kararına 
iüaaadetmezseniz bu Hükümette nasıl duruyor
sunuz rica ederim. 

REİS — Müsaade 'buyurun! Sözleri sıra-
siyle kaydediyorum, muhavereden bir netice 
hâsıl olmaz. 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — Şimdi, efendim 
bendeniz burada memuriyetim zamanında 3 - 4 
senedir ne kadar unemur azletmiş isem ve hak
kında müfettişler vasıtasiyle tahkikat yaptır-
mışsam kabahatleri tamamen tebeyyün ettiği 
halde bilâhara be raet etmişlerdir. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Maatteessüf!.. 
RIZA NUR B. (Devamla) — Bu böyledir. 

Bunlar içerisinde maatteessüf azledilip de ce
vazı istihdam kararı almıyan yoktur. Maatte
essüf diğer devairde de böyledir. Azledilip de 
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cevazı istihdam kararı almıyan kimse yoktur. 
Sonra memuriyete de tâyin edilir. Fakat 
bilmem neden böyle oluyor? Bu hususta bir 
şey söyliyemiyeeeğim. Yalnız şurasını arz ede
yim ki; yeni Hükümet eski Hükümet gibi de
ğildir. Bütün kalb.ve vicdan ve mevcudiye
tiyle bu gibi şeyleri de ıslaha doğru gidiyor.. 
Bu hususta Heyeti Vekile Reisi Beyefendinin 
beyanatı arasında Meclisi Âliye arz ettiği (bir
takım şeyler vardır ki, onlar bütün bunlar
dır. Bunu yapamazsak (biz de durmıyalım, 
siz de durmayınız, tmesele budur. 

MEHMED EMİN B. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim, darüleytamlarm hayatı hazırası hak
kında malûmat istedik, lütuf buyurulmadı efen
dim. 

REtS — Müsaade buyurun efendim; kay
dediyorum sıra geldiğinde sual edebilirsiniz. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Efendim, biz da-
rüleytamlara para veriyoruz, daha da vere
ceğiz. Fa.Jkat darüleytaml ardan da sanat isti
yoruz. Çalgı, mûsikî istemiyoruz. (O da lâ
zım, asesleri) 

Bir yetim çocuğun en evvel öğreneceği, 
kunduracılık, temlik, bu gibi ve buna ben
zer sanatlardır. Mîtsikî de isteriz. Fakat bu
na karnı doyuracak vaziyeti iktisab'ettikten 
sıonra başlanabilir. 

Saniyen Vekil Beyefendi kızlardan bahis bu
yurdular ve neticesi söylenmedi. Lütfen o ci
heti de söylesinler ki, mesele tenevvür etsin. 
Sonra bir de yalnız Darüleytam Müdürü Umu
mîsini mesul tutuyorsunuz. Fakat İstanbul'da 
zannedersem sekiz tane darüleytam vardır. 
Havluları temiz tutan, yatakları temiz tutan, 
fakat çocukları güzel iaşe ettirmiyen yalnız 
müdürü umumî değildir; bu darüleytamlarm 
müdürleri de dâhildir. O müdürler ne oldu? 

SIHHÎYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — Efendini; o -mü
dürlerin bâzısı çıkmıştır. Fakat Vekâletin ilk 
evvelâ mesul tutacağı Müdürü Umumîdir. Çün
kü, Müdürü Umuminin mesuliyeti tahtında 
vukubuluyor. Ancak, bilâihara Müdürü Umumî 
tarafından vufkubulacak ihbar ve verilecek ma
lûmata göre tabiî o müdürler {hakkında da ceza 
yapılacaktır. 

ALI 'RIZA B. (Istanlbul) — Bir talebenin se
nevi masrafı nedir? 
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Dr. RTZA x\TUR B. — Ayda yirmi lira, sene

de (240) lira bir'çocuğun masrafı vardır. Fakat 
ancak ayda altı 'lira sarf edilmiştir. Bunları ve-, 
saika istinaden arz ediyorum. Sonra Şunu da 
arz edeyim ki, böyle üç'günde, beş günde koca 
müesseselerin tahkikatı bitmiyor. Çok işler var
dır. 

MEHMED 'EMİN B. (Karahisarı Şarki) — 
Vekil Beyefendi, îstanlbul daruleytamİarınm 
mazide mezar gibi karanlık, cehennem gibi fa-
oialı bir hayat 'geçirdiğinden bahsettiler. Ben
deniz 'şimdi o sukuta karşı d arül ey tanıların bu
günkü hayatı hakkında malûmat istiyorum. 
Dünkü sukuta karşı bugün bir itilâ olmuş mu, 
o yaralar bugün artık kanamıyor mu? O göz 
yaşları akmıyor mu? Onlar.••yetimliklerini za
vallılıklarını duymuyorlar mı? Fakradderae 
müptelâ değiller mi? Fakrü zaruret içerisinde 
kıvrım kıvrım kıvranmıyorlar -mı?.Buna ait 
malûmat istiyoruz. 

Dr. RIZA NUR B. — Efendim, o idareden 
sonra gelen idarenin her 'halde Heyeti Celileyi 
tatmin edecek bir idare ^olduğunu söyliyemem. 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Atanlya) — 
Fartı samimiyetle söylediniz, efendim. 

Dr. RIZA NUR B. (Devamla) — Bir idare
nin ıslahı baihsusus şuna tevakkuf eder. Orada 
bulunan memurinin zihniyeti meselesidir. Ya 
hepsini birden atarsınız, yenisini getirirsiniz, 
veyahut onların zihniyetini ıslah edersiniz. O 
zihniyetin ıslaihı da bir gün, Ibir hafta, bir iki 
aylık bir şey değildir. Binaenaleyh, ıslah için 
böyle müşkülât vardır. Ne yapayım ki, vaktiyle 
harabedilnıiştir, Birden ıslah etmek /çareleri 
mevcut değildir. Evet idare henüz düzelmemiş
tir, .Mamafih,,.'bu, yeni idare için bir kabahat ;i 

teşkil edemez. Arz ettim ki, yeni idare bunlar 
için nizâmnâmeler yapmış, talimatnaımeler yap
mış, ibâzı kadro ıslahatı da yapmış ve elinden 
geldiği kadar çalışmıştır ve çalışıyor 'da. Şunu 
da Heyeti Celileye arz etmeye cesaret edebili
rim ki, bendeniz fbir iki ay bu işlere devamlı su
rette çalıştığım takdirde iyi bir neticeye vara-
eâgi'hıızı vadederim. Maatteessüf şimdiye kadar ' 
bu 'işlere••devamlı" çalışamadi'm. Fakat bunları 
tetkik edeceğime şimdi kendimde cesaret görü
yorum ve arz ediyorum, iki üç ay bunları ıslaha 
çalışmak için ;Heyeti Celileden müsaade alıp gi
deceğim ve'bizzat teftiş edeceğim, tetkik ede-
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ceğim, hepsini gezeceğim ve bir tertip yapaca
ğım. Ondan 'sonra o tertibin tatbikini görece
ğim. (Bravo, sesleri) 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Bunu sizden 
bekleriz. 

'BÎR MEBUS B. — Beş bin çocuk mektepten 
çıkmış, bunlar ne olmuş? 

SIHHÎYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — Efendim, bunlar 
hakkımda pek de vazıh malûmatım yoktur. Tah
kikat neticesinde bütün bunlar teferruatiyle tes-
bit edilecektir. Bunlardan bir kısmının yaşları 
ilerlediğinden mektepten çıkarılır. T.) arül eytamla
rın Nizamnamesinde bu »mevcuttur. Diğer kısım
ların no olduğuna dair tafsilâtlı malûmatım yok
tur. : 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Vekil 
Beyefendinin buyurduklarından anlaşılıyor ki, 
mevcut yetimlerin ancak yüzde onu darüleytaim-
lara alınmıştır. Bu yüzde onu hangi mikyasla 
alınmıştır? Madem ki, bütçe fazlasına müsaade 
etmiyor, bundan sonra alınacak olanlar hakkında 
ne yolda bir mikyas tutulacaktır.? Bu, tesadüfi 
midir, yoksa muayyen bir şey var mıdır? Yani 
mekteplere kabul için şerait nedir? 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — Efendim'bu işe 
vaziyed edileliden beri belki yüz yetim almamı-
şızdır. Hepsi de eski mevcutlardır. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Eskiden? 
Dr. RIZA NUR B. — Eskiden bildiğimi şu

dur. - Tafsilâtını iyi bilmiyorum - hiçbir şart, bir 
kaide yoktur. Hattâ yetim alınmamış, yetim ol-
mıyan zengin çocukları alınmıştır ki, bunları çı
karttık,. artık. Çünkü bunlar yetim ve muhtaç 
kimseler değildir. Tabiî bunların müsebbipleri 
hakkında tetkikat, taJhfeikat yapılır. Fakat birden 
tetkikat, tahkikat imkân haricinde olduğu için 
tedricen yapılacaktır. 

YUSUF AKÇURA B, (İstanbul) — Zatıâli-
niz işe vâziulyed olduktan sonra buraya ne suretle 
yetim çocuklar kabul edilmiştir? Kabulde ne gibi 
bir şart nazarı itibara .alınmıştır? 

Dr. RIZA NUR B. — Efendim bizim aldığı
mız çocuklar, evvelâ bunun bir şeihit çocuğu ve
yahut muhtacı muavenet bir yetim olduğuna dair 
bir mazbata istiyoruz ve böyle bir mazbata geti
ren olursa onları tabiî kabul ediyoruz. Hattâ ha
zan tavsiye edenler de oluyor, onlar hakkında bu 
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- şekilde muamele yapılıyor. Yani böyle bir maz

bata getirirlerse onları alıyoruz. 
. YUSUF AKÇURA B. (istanbul) — Talep 
fazla olursa tercih ne ile oluyor?. 

Dr. RIZA NUR B. — Sıra ile efendim, kim 
evel müracat ederse o almıyor. 

HAKİKİ B, (Van) — Yakında ilga ettiğiniz 
darüleytam var mıdır? 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — Vardır. Fakat 
ilga değil, tevhidedilmiştir. 

HAKKI B. (Van) — Efendim Kars'ta bir 
darüleytam varmış, lâğvedilmiş. Gelirken yolda 
bu darüleytamm çocuklarını sefil bir surette gör
dük. Çok aç ve perişan bir vaziyettedirler. Sonra, 
Bitlis'te, Erzurum'da, Van'da da birçok yetim 
çocuklar vardır. Şimdiye kadar maatteessüf bura
lara oralardan yetim çocuklar celbedilmedi. Bun
dan sonra da eelbedilmiyecek mi? Veyahut oralar
da bunlara bir çare bulunmıyack mıdır? 

Dr. RIZA NUR B. — Arz edeyim efendim. 
•Sarıkamış'ta Sıhhiye Vekâletinin darüleytamı 
yoktur. Binaenaleyh açılmış, kapanmış, şu olmuş, 
bu olmuş bundan haberimiz yoktur. Oralardan 
yetim çağırmak, getirtmek çok arzu ettiğimiz şey
lerdendir. Oralar da memleketimizin eczasmdan-
dır. Diğer taraflarla orası da müsavidir. Fakat 
tasavvur buyurunuz ki, Van'dan bir çocuğu kal
dıralım, getirelim, ne masrafla gelir? Orada da-
riüeytaın müesseseleri tesis edelim diyelim. Bu
nun için ne azîm masraf yapılacaktır? 

HAKKI B. (Van) — Ufak bir masrafla her 
halde oralarda bir darüleytam açılması çok müm
kündür ve her halde yapılabilir ve çok .muvafık 
olur. 

Dr. RIZA NUR B. — Fakat bizim için müm
kün değildir. Çünkü en aşağı yine ufak masraf 
denilen (otuz bin) lira kadar bir şey eder. Fakat 
bütçemizin müsaadesine bakacak olursak bu meb
lâğ pek büyüktür. Vakaa bir şey değildir, işte me
sele budur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (ıBozok) — İstanbul'
da dört, beş darüleytam var. Onun birisi Şark'a 
gider. 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. (Sinob) — Efendi
ler- bendeniz şunu arz edeyim ki; darüleytamla
rın İstanbul'da bulunması taraftarı değilim. Esa
sen bu bir hata idi, hayat orada da pahalıdır. 
Anadolu'nun ucuz mahalleri vardır. Bunları ora-
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! lara sevk etmek fikrindeyim. Ucuz mahallerde 
I münasip bir bina bulursam derhal oradan kaldı-
I rıp buralara nakledeceğim. Fakat bugün için bu-
I na imkân bulmuyorum, ciheti askeriyenin tahtı 
I işgalinde birtakım binalar vardır. Yeni teşkilâtı 
I askeriyede hazerî tertibat yapıldığı vakitte Sıh-
I hiye Vekâletine böyle bir, iki bina düşecek olıır-
I sa derhal nakledeceğim. ' 

REFİK B. (Konya) — Efendim Kayseri'de 
I birçok binalar vardır. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Elâziz'de de vardır. 
İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Efendim 

I Merzifon'da da böyle binalar vardır. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Bizde de 

I bulunabilir. 

SIHHİYE VE*MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. (Sinob) — Efen-

I dini bina çok olabilir. Fakat bundan maksadımız 
öyle üç, beş, on odalı alhşap binalar değildir. Ka
gir büyük binalar ister, kışla gibi... 

I REİS — Efendim rica ederim muhavere et-
miyeliım. 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. (Sinob) — Efendim 
Kayseri'de binaların çok olması meselesine gelin
ce; vaktiyle bendenize Kayseri'de Şarki - Karip 
Amerika Muavenet Heyetinin inzimamı muavene-
. tiyle bâzı zevat delâlet ettiler ve Zencidere'de bir 
darüleytam açtık ki, masarifini onlara verdirdik. 
Sıhhiye Vekâleti de binalardan en münasibini 
bâzı masarifat ihtiyar ederek tamir ettirdi ve 
zannediyorum ki, bu çocukların adedi dokuz yü
ze çıkmıştır. Üç, dört yüzden başladık ve mev
cut gitgide ziyadeleşti. O darüleytam zararsız-
cadır. Eğer Heyeti Celileniz bize bütçeden tahsi
sat ve inşaat parası verirse Sıhhiye Vekâleti ma
almemnuniye hazırdır ve oradaki fazla binaları 
da tamir ve tevsi ederek darüleytam yaparız. 

ALİ B. (Lâzistan) — Efendim evlâtlık ola
rak verilen doksan çocuğun tahsisatları ne olmuş
tur? Şüphesiz bunlar ihtiyaeatı zaruriye yüzün
den verilmişlerdir. Tabiî bunların adresleri var
dır. Nerede ve ne halde oldukları tahkik' edildi 
mi? . 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. (Sinob) — Efen
dim Vekâletin bunlar hakkında yaptığı şey bir 
heyeti tahkikıye teşkili oldu. Bu heyet foütün te-

| ferrüatı tetkik edecektir. Suiistimalât, türlü şi-
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kâyetler vardır, onları da tetkik heyetine tevdi 
ettik. Tetkik ve tahkik ettiler, fakat bendeniz na
kıs gördüm, daha böyle nakıs görülen meseleler 
de vardır. Yeniden tahkikat yapacağız. Tahki
kat neticesi taayyün ettikten sonra şüphesiz onu 
da arz ederim. 

H A K K I B. (Van) — Efendim demin arz etti
ğim yerlerdeki çocuklar için bir şey vadetmenizi 
rica ediyorum. 

• «SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. (<Sinob) — Bende
nizin arz ettiğim gibi, Meclisi Âli tahsisat verirse 
'bunlar için de çare bulunabilir. Fakat bu her hal
de Meclisi Âlinin vereceği tahsisata bağlıdır. Bu, 
husul bulduktan sonra derhal orada da bir da-
rüleytam küşadederiz. Meclisin emri emirdir. 
Elimizde para da olduktan sonra yaparız efen
dim. 

RUŞEN ESRE E B. (Karahisarı Sahib) — 
Garp vilâyetlerinde de darü'leytam var mıdır? 
Açılmış mıdır? 

ISUHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
VEKİLİ Dr: RIZA NUR B. (Sinob) — İzmir ve 
Bigados'ta Vekâlet yeniden iki darüleytam aç
mıştır. 'Sıhhiye Vekâleti tahsisatın müsaadesi 
nispetinde uğraşmıştır. 

Dr. FUAD B. (Kırkkilise) — Efendiler Ame
rika darüleytamlarmı tamamen görüp tetkik et
tikten sonra İstanbul'daki darüley tamlarımızı da 
gördüm. Acınacak bir halde buldum ve üzerim
de fena bir tesir yaptı. Vekil Beyefendi o idare
yi iki kısma ayırdılar, bir kısmı eski idareye ait, 
bir kısmı diğer idareye ait. Bendeniz sıfatımı 
söylemeksizin çocuklarla temas ettim, çocukların 
çamaşırlarına baktım, üstlerini, başlarını muaye
ne ettim. Çocukların daha evvelki idareden mem
nuniyet ve âdemîmemnuniyetlerini tetkik ettim. 
Eski idareden çok memnun olduklarını söyledi
ler. Burada Salâhaddin Beyi müdafaa edecek de
ğilim. Belki birçok kusurları vardır, fakat İs
tanbul darüleytamları bizim idaremize geceli he
men sekiz, on ay oldu; bu'müddet zarfında bun
lar için hiçbir şey yapılmamıştır. «Trahom» has
talığına giriftar olanlar bendeniz dartüeytanıları 
gezdiğim zaman yeni tefrik ediliyordu. «Trahom» 
o kadar mühim ve feci bir hastalıktır ki, Ame
rika gelecek muhacirleri Trahomlu olduğu için 
memlekete sokmuyor. Halbuki bizim darüleytam-
larımızdaki Trahomlu çocukları bundan yirmi 
beş gün evvel ayırıyorlardı. Kendi gözümle gör-
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düm. Bu ayrılan çocuklar takyit altında değil--
di. Yine diğer sağlam çoeuklarla temas ediyor
lardı. Sekiz, dokuz aydan beri bu «Trahom»' lu 
çocuklar tefrik ve diğer bir tarafa sevk edilerek 
tedavi edilebilirdi zannederim. Darüleytamların 
bir kısmının civarında sıtma mevcuttur. Sıtma 
için bu kadar vesaiti tahaffuz ve tedavi müm
kün olduğu halde sıtmadan onları kurtaramaz
sak bilmiyorum memleketimizdeki diğer çocuk
ları nasıl kurtaracağız? Efendiler, memleketin 
en büyük millî felâketi bugün çocuk vefiyatı ve 
çocuklara karşı bizim lâkaydîmizdir. Şimdiye 
kadar Türk Milleti birçok fedakârlıklarla bir
çok felâketleri atlattı. Fakat bendeniz bu çocuk 
mesaili ve darüleytamların böyle yalnız bir ve
kâletin kadrosiyle ıslah edilebileceğini hiç zan
netmiyorum. Badema darüleytamlarla tamamiy-
le meşgul olacaklarını Vekil Beyefendi bugün 

- söylediler. Elde bulunan para ile maatteessüf 
belki on bin çocuğa bakabilirler. Efendiler! Bu
gün istiyorum ki, Muaveneti İçtimaiye Vekâleti, 
içtimaî seferberlik yapsın, bir misâkı içtimaî 
yapsın. Herkesi bir vazifeye davet etsin. Hiç 
olmazsa her fert bir cemiyeti hayriyeye men-
subolsuıı ve göğsüne bir cemiyeti hayriyeye 
mensubiyetini gösterir bir alâmeti şefkat, bir 
nişanei şefkat taksın. Şimdiye kadar silâhiyle 
seferberliği idame ettirmiş olan millet bundan 
sonra silâhını bıraktı. Birçok muzafferiyete nail 
oldu. Fakat şimdiden sonra içtimaî bîr sefer
berlik ilân etmeliyiz. Arz ettiğim gibi halkı 
fert fert takibederken kazanmaya çalışarak bir 
cemiyeti hayriyeye mensubiyetini temin etmeli
yiz. Bu suretle evlâdı vatanı kısmen olsun kur
tarmaya muvaffak olabilelim. Vekil Beyefendi 
büyük samimiyetle bu hususta çalışacaklarını 
söylediler. Çok temenni ederim ki, bütün İstan
bul darüleytamlarmda devam eden Trahom ve 
kısmen uyuz hastalıklarının biran evvel indifaı-
na çalışsınlar ve buna muvaffak olsunlar. Çok 
temenni ederim, efendiler bütün İstanbul darül
eytamlarmda bu kadar malzeme mevcudolduğu 
halde sekiz aydan beri, dokuz aydan beri ço
cuklar yalınayak geziyorlar. Abdesthaneye ya
lınayak giriyorlar, başlarında bir şey yok, ayak
larında bir şey yok, sırtlarında bir şey yok, 
sekiz aydan beri hiç olmazsa bir ayakkabı ayak
larına verilebilir, bir palto sırtlarına verilebilir, 
kalpak olsun, bir serpuş olsun başlarına takıla
bilirdi. Çok temenni ederim inşallah bundan 
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sonra Vekil Beyefendi bu darüleytamlarla, lâyı-
kı veçhile meşgul olurlar ve bütün millete vedia 
olan şehit yavrularını mesut ve müreffeh eder
ler . . 

SIHHÎYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
VEKlLl Dr. RIZA NUR B. (Sinob) — Efendim 
Fuad Bey arkadaşımız darüleytamları gezmiş
ler ve çocukların eski idareden memnun olduk
larını söylediler. Hakikaten böyle bir şey vardır. 
Propaganda teşkilâtı yapanlar, hattâ şunu söy-
liyeyim ki, mütemadiyen oradaki muallimleri 
istifa ettirip yeni idareyi tazyik ettirmek için 
uğraşanlar vardır. Bu bir teşkilâttır. Çocuklar 
teşvikatla. ıöyle bir hale geldiler ki, ihesap tet
kiki için memur gönderdik, müdür gönderdik, 
diye isyan ettiler. Fakat 'bugün tonlar da alış
mışlardır. Bu böyledir. 'Hakikat bundan ibaret
tir. Meseleye sathî bakılırsa başka türlü anla
şılır, tetkik edilirse, tamik edilirse hakikat 
başka şekildedir. (Bunlar mütemadiyen ve tama-
ımiyle yapılmıştır ve yapılıyor. Fuad Beyefendi 
buyuruyorlar ki : «Dokuz ay oldu, ne için şim
diye kadar birvşey yapılmadı!» Bir defa bunun 
beş ayı eski idarenin 'başında (bulunması ile geç
miştir. Bunu sorarım kendilerinden. Trahom de
nilen şey acaJba. bir ayda, iki ayda tedavi edi
lebilir mi °? 

Dr. Fuad B. (Kırkkilise) — Hiç olmazsa 
hastalar tefrik edilir, efendim. 

Dr, RIZA NUR B. (Devamla) — Ayrılmış
tı r, tefrik edilmiştir. Beykoz Darüleytamma ta-
mamiyle ayrılmıştır. Bütün trahomlular .oraya 
yerleştirilmiştir. Bu da bir günde, bir haftada 
olmaz. Belki bir iki ay zarfında oradan alınmış, 
oraya götürülmüştür ve bu uzun* bir meseledir. 
Trahom tedavisi de yapılıyor. Ayrıca da dok
tor tâyin edilmiştir. Bu trahomluların tedavisi 
ile meşguldür. 

Ben de kendilerine bir şey söyliyeeeğim. Sıh
hiye Vekâletinin yetimler hakkındaki muamele
sini tenkid ediyorlar. Soruyorum kendilerine, 
kendileri 'Himayeietf al Kâtibi Umümîsidir; pek 
çok iane 'toplamışlardır. Hattâ Sıhhiye Vekâle
tinin kendisi almak salâhiyeti kanuniyesini haiz 
olduğu ianat Himayeietfale gitmektedir. Bu 
ıböyledir 've kendilerinin on beş yatağı vardır. 
Yetimlere bakınız, diye hastalarını Sıhhiye Ve
kâletine gönderiyorlar, kendileri bakamıyorlar, 
bu, böyledir. 
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I MUSTAFA B. (Tokad) — Paralar nereye 
I gidiyor? 

Dr. FUAD B. (Kırkkilise) — Reis Bey şah-
I sıma ait mefcele vardır, müsaade ediniz. 
I REFİK B. (Konya) — Reis Bey sualim var, 
I M) meseleye mütaalliktir. 
I REİS — Sıra ile kaydediyorum. 

REFİK B. (Konya) — istirham ederim. Sö-
I züm Fuad Beyefendi ile Vekil Beyefendi ara-
I smda geçen meseleye aittir. Vekil Beyefendinin 
I kanun mueiıbince daima Himayeietfal Cemiyeti-
I nin icraatını tetkik etmesi kabildir. Kendisine 
I tevdi edilen vazjfeye göre hakikaten Himayei-
I etfal Cemiyeti bihakkin faaliyetini yapmamış

tır. 
I REİS — Efendim, Refik Beyefendinin söz-
I lerini kaydetmeyiniz, çünkü söz vermedim. 

Dr. FUAD B. (Kırkikilise) —'Müzakere Hi-
I mayeietfalin faaliyeti, ademifaaliyeti hakkında 
I değildir. Vekil Beyefendi benim sözlerimden 
I muğber oldularsa rica ederim »sözlerim çok sa-
I mimidir. Biz, 'Himayeietfali temin etmek için 
I lâzımgelen mesaiyi sarf ettik ve imuvaffak ol-
I duk. 'Cemiyet 21 Eylülde kongresini yapacak ve 
I kongrenin vereceği mukarrerat dairesinde çalı-
I saçaktır. Heyeti Merkeziye doğrudan doğruya 
I bir şey yapmak salâhiyetini haiz değildir, çün

kü geçen sene bütçesi yirtai altı (bin lira idi. Bu 
sene yüz seksen altı bin lira ile 'bütün azaları 
önüne memnuniyetle çıkacaktır. 

HAMDULLAH SUBHl B. (istanbul) — 
I Arkadaşlar! Sıhhatleri, hayatları, meslekleri ve 
I istikballeri mevzuubahsolan üç bin beş yüz ye-
I timin babası olan bir müessese vardır. Onla

rın ümidi o müesseseye müteveccihtir. Bugün 
kendileri hakkında kurtarıcı bir kararın men-

I baı olmak üzere o meclisi görüyorlar. O mec-
I lis, âzası olduğunuz Meclisi Âlinizdir. Bende-
I niz kaaniim ki Vekil Beyefendinin çok samimi

yetle söyledikleri gibi Dar iiley tamın bugünkü 
I vaziyeti düne nazaran daha iyi değildir. Ben

deniz kaaniim ki bir mektep hocasının gözü ile 
görmüş olarak söylüyorum, ömrünün on beş 
senesini mektep sıralarında geçirmiş bir hoca 
sıfatiyle söylüyorum. Bugünkü Darüleytamm 
vaziyeti düne nazaran daha iyi değildir, demek 
kâfi değildir. Dün Darüleytamm vaziyeti eğer 
feci ise bugün daha beter olmuştur. Bugün on 
kere fena olmuştur. Esbabını teşrih edeceğim. 

[ Kendilerinin yetimler için çok müşfik "oldukla-
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rina kaani olduğum Vekil Beyefendi, Salâhad-
din Beyin kusurları vardır, fakat değiştirmek 
istemem diyorlardı ve değiştirmek kararını al
madan Vekil Beyefendi memleketten ayrıldılar, 
Avrupa'daki vazifesi başına gittiler, Salâhad-
din Beyin tesis etmiş olduğu idareyi değiştir
mek kararını alan zat Rıza Nur Bey değildir. 
Rıza Nur Bey gördüğü bütün kusurlara rağ
men Müdürü Umumîyi tutmak için esbabı kâfi
ye görüyordu. Nihayet bir karar alındı. Ar
kadaşlar! Bu karar çok mühim olduğu için ve 
hepimizin" müşterek mesuliyetine temas ettiği 
için bu meseleyi teşrih etmek 4stiyorum. İstan
bul'a bir heyeti tahkikıye gittiğinden bahsetti
ler. Sorarım size arkadaşlar! Doktorlar mek
tebi teftiş etmek için umumî bir salâhiyeti haiz. 
midirler? Doktorlar gözdeki trahomu görür
ler, cildin üzerindeki uyuzu görürler. Fakat 
tedrisat bozuk mu, sanayi kısmı terakki ediyor 
mu, bunu görebilirler mi? Ve bunun hakkında 
rapor verebilirler mi? • Darü ley tamlar bir sıhhat 
meselesi midir, bir tedris ve bir sanat meselesi 
midir? Arkadaşlar! Hükümetimizin ve idare
mizin asırlardan bcrd devam eden bir illeti var
dır. Küçük memurlar içinde bir cins memurla
rımız vardır. Yara içinde kurt gibi| yaşar ve 
yaşamaları için yaranın devam etmesi lâzımdır. 
Yara iyi olursa onlar dilgîr olurlar, kıskanç
tırlar, bedbahttırlar. Efendiler! Yalnız İstan
bul Darüleytamını teftiş etmiş bir adam deği
lim. Muhterem Vekilimizin teftiş etmek istedi
ği bütün müessesatı sekiz on defa ayrı ayrı ya
tak çarşaflarına kadar birer birer bakmak su
retiyle teftiş etmiş bir arkadaşınızım. Trabzon 
Darüleytamını da gördüm ve teftiş ettim. İz
mir Darüleytamını da gördüm, Edirne Darül
eytamını da gördüm, Samsun Darüleytamını da 
gördüm. İstanbul darüleytamlarını beşer, altı
şar defa ayrı ayrı ziyaret ettim. Sizi temin 
ediyorum ki arkadaşlar, eğer Salâhaddin Bey 
gibi bir adam bu işin başına geçmemiş olsaydı, 
mümkün olsa ısmarlıyarak Salâhaddin Bey gibi 
bir adam yaptırmak lâzımdı. Eğer ahlâkî bir 
za'fı varsa, eğer küçük bir suiistimali varsa ben 
o suiistimale dâhil bir günahkârım, Salâhad
din Bey namuskâr bir adamdır. Evini ihmal 
etmiştir, çocuklarını ihmal etmiştir ve yalnız 
vazifesine sarılmıştır, eğer evine uğradığınız 
vakit, yüz binlerce servet kullanan bu adamın 
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I evinde fakrü sefaletten başka bir şey görürse

niz ben de mesulüm arkadaşlar. 

EMİN B. — Ben de iştirak ediyorum. 
HAMDULLAH SUB.HÎ B. (İstanbul) —"Ar

kadaşlar! Muhterem Vekil Beyefendinin ye
timlerimiz hakkında azamî şefkatine kaani ol
duğumu söyledim. Muhterem Vekil Beyefendi 
ile bendeniz arasında ve birçok esasalı mese
lelerde ittihadı efkâr vardır. Kendilerinin 
idaresi altında bulunan bir müessesenin bugün 
dünden daha iyi olmadığını işaret ederken ben 
cidden müteessirim, fakat vazefemdir. Üç. bin 
beş yüz çocuğun bugün «Ne yaparsanız yapınız, 
bizi kurtarınız!» şekvası binbir ağızdan çıkarak 
gelirken biz bunun üzerine artık duramayız. 
Teftiş edeceği n. buyuruyorlar. Vaktiyh> teftiş 
etmemişlerdir. Muhterem arkadaşım İhsan Be
yin temas ettiği gibi ortada müthiş bir facia 
vardır. Büyük bir mesuliyet vardır. Yalnız 
bir Müdürü Umumînin değişmesi ile bütün iş
ler bitmemiştir. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Şimdiye kadar 
kimi mesul ettik? Gösterin!.. 

HAMDULLAH SUBHİ B. (İstanbul) — 
| Arkadaşlar! Parayı vereceği vakit, Millet mec

lislerinin düşüneceği yalnız bir şey vardır. Bu 
para, nasıl kullanılacaktır? Halbuki bu para ço
cukların nef'ine sarf edilmemiştir. İki yüz bin 
yavrumuz olduğu halde bize yine bugün bu 
kürsüde resmî surette ispat edildiği gibi bun
lardan. pek az bir kısmı elimizde kalmıştır. Ben 
size demin bilmünasebe Samsun Darüleyta-
mmdan bahsettim. Ankara Merkezi, Samsun 
Darüleytamı il% ancak son. zamanlarda kısmen 
bendenizin telkinim neticesi olarak alâkadar ol
muştur. Muhterem arkadaşlar! Sizi temin ede
rim. ki yanyana bize mucibi hicabolan bir mu
kayese vardır. Samsun Türk Darüleytamı yanın--
da bir Ermeni Darüleytamı vardır. Samsun Türk 
Darüleytamı yanında bir Rum Darüleytamı var
dır. Bir Alman, bir Fransız kendisinin pek 
ziyade sevdiği bir köpeğini Samsun Darüleyta-
mımn kapısından içeri, o lâğım kokusunun, o 
pislik yuvasının içine bırakmaz. 

SIHHÎYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
VEKİLÎ Dr. RIZA NUR B. ~ . Efendim bu 
dar ül eytam Hükümetten tahsisat almazdı. Ön
len ahali besler. Bu müessese ahalinin yaptığı 
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bir şeydir, Hükümetin yaptığı bir müessese de
ğildir. „ .^ 

HAMDULLAH SUBHJt B. (Devamla) — 
Arkadaşlar', Bu eytamın parasını bir ecnebi 
veriyor. Aleyhtarlar veriyo'. Aaiürikalıîa1 veri
yor. Uğraştık, şikâyet ettik. Buranın müdürü 
azledildi. Yerine yeni bir daryüleytam müdürü 

. gönderildi, duramadı, oradaki mutasarrıf ise 
bu işe ehemmiyet vermedi, çünkü nazarında ha
sis bir itşir, âdi bir iştir. 

Sonra efendim! izmir Darüleytamını ... gör
düm. Eğer bir heyeti tıbbiye için emraz hakkın
da bir sahai tetebbu lâzım olsaydı, burada her 
çocuk beş on hastalığın yuvası idi. Daha son
ra Edirne Darüleytamında dahi yüzde yirmi 
nispetinde verem olduğunu Darüleytam Müdürü 
bize söyledi. Halbuki İstanbul darüleytamları-
nm lüksünden bahsediyorlardı. Fakat ben iddia 
ediyorum ki söyledikleri lüks, şikâyet ettikleri 
lüks, doğrudan doğruya temizlikten ibaretti. îki 
kat elbiseden ve altındaki temiz bir çarşaftan 
ibaretti. Evet, manzarai umumiyesi itibariyle 
diğer mekteplerin pisliğini görenler bunları 
lüks görürlerdi ve lüks olduğunu zannediyor
lardı. Bunlar için de resmî bir delil ikame 
edeceğim. Efendiler! Geçen sene darülytam-
lar hakkında ieabcden tetkikatı selefleriniz yap-

•tırdılar. Mazhar Müfid Beyefendi geçen sene 
Muvazenei Maliye* Encümeninde çalışıyorlardı. 
Mazhar Müfid Beyefendi darüleytamlardan ida
re noktai nazarından şikâyet eden zevatın birisi 
idi ve aynı zamanda Muvazenei Maliye Encüme
ninde de bu hususu dermeyan eden zevattan bi
risi idi. Bunun üzerine Muvazenei Maliye En
cümeni darüleytamm bütün teşkilâtı dâhilinde 
kullandığı hoca masrafı, hademe masrafı ve masa-
rifatı umumiyenin yüzde kaçını teşkil ediyor di
ye ayrı ayrı tetkik etti. Netice ne oldu efendi
ler, biliyor musunuz'? Bugün çok fenalığından 
şikâyet edilen Salâhaddin Beye Muvazenei Majiye 
Encümeninin karariyle zammı maaş yapılmıştır. 
işte bu adam şimdi vazifeden çekilmiştir ve tek
rar ederim Rıza Nur Beyefendi azil kararını al
mamıştır, Tevfik Rüşdü Bey almıştır ve ben is
tanbul'dan Tahkikat Heyetinin avdetinde heyetin 
ne gibi malûmat getirdiğini Tevfik Rüşdü Bey
efendiye sordum. «Orada mucibi şikâyet nokta ne
dir?» dedim. «Lüks, fazla masraf yapılıyor. On
dan dolayı biz bu zatı tebdil edip yerine başkası
nı getirmeyi düşünüyoruz» dedi. izahat verdim, 
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gördüklerimi uzunuzadıya anlattım. Bunun üze
rine değiştirmekten sarfınazar- ettiler. Efendiler; 
bu izahat üzerine bu meseleyi ta'hkika memur Mu-
hiddin Beyi dahi çağırtıp kendisinden malûmat 
istemekten sarfınazar ettiler. Arkadaşlar! Kalbi 
çok kuvvetli olan hey adamın bir zâfı vardır. Bu 
adamlar daima muti' ve münkadolmaz, her şeye 
alet olmaz. Kalb sahibi bazan âsi olur. Bazan 
yanlış kararları dinlemez. Salâhaddin Bey gibi 
aşk ile, imanla çalışan, ömrünün senelerini bütün 
ruhu ile yetimlere hasreden bir adam zaman za
man Merkezden gelen yanlış kararları görürse -
ki yanlış kararlar olduğunu iddia ediyorum - is
yan ederler. Ders programlarını gönderdiler; 
matbuatta neşrederseniz. dünya güler efendiler! 
Bu program o kadar cahilane tesbit edilmiştir. 
Burada kendi şubelerinde tertibedip gönderiyor
lar. Nihayet şube müdürleriyle geçen bir kavga 
da - ki falan şube müdürü ile Darüleytam Mü
dürü Umumîsi arasında vukua gelen kavga - Bey
efendinin buyurdukları... (Gürültüler) Daha za
yıf bir adamın üzerine yüklenerek Darüleytam-
ların Müdürü Umumîsi değiştirildi ve yerine ne 
geldi biliyor musunuz'? Zavallı yetimlerin muha
cereti geldi, müdürlerimizin istifası geldi, mual
limlerin istifası geldi. Arkadaşlardan Fuad Bey
efendi de söylüyorlar, çocuklara sorunuz! Dün
den mi memnunsunuz, bugünden mi? Emin olu
nuz arkadaşlar 3 500 yavrunuzun sesini dinleyi
niz! Dün mesut idik, bugün bedbahtız... Muallim
leri toplayınız, çağırınız, iki, üç tane kalbi zehir
le dolmuş birkaç kıskancı bir tarafa çekin, diğer- • 
lerine sorunuz! Diyeceklerdir ki, zavallı darüley-
tamlarımız dağıldı, çocuklarımız perişan oldu 
ve bu mesuliyetten korktuğumuz için istifa edi
yoruz. Teftiş edeceklere minnettarız, müteşekki
riz. Hakikaten teftiş etsinler. Efendiler! Bende
niz bir şey daha ilâve etmek istiyorum. Eğer ha
kikaten memleketin müdafaası yolunda ölen şe
hitlerin çocukları size emanetse onların mektep
lerini siz de teftiş ediniz, siz de aranızdan bir 
teftiş heyeti gönderiniz! O zaman göreceksiniz ki, 
3 500 çocuğunuzun hayatı ile oynıyan zavallı me
murlar vardır. O bir iki memurun ilkaatı zayıf 
bir irade üzerine hâkim olmuş ve zavallılar peri
şan ve bedbaht edilmiştir. (Alkışlar) 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Nitekim vaktiyle Tevfik Fikret için de öyle ol
muştur. 
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MAZHAR MÜFÎD B. (Denizli) — Efendim 

bendeniz Salâhaddin Beyden, Ahmcd Beyden 
'bahsedecek.değilim. Salâhaddin Bey çalışmış mı, 
çalışmamış mı? Bundan da bahsedecek değilim. 
Yalnız gördüğüm bir şey vardır. Gecen sene Sa
lâlıaddin Bey bütçesi için buraya geldiği zaman 
yine darıüleytam müdürlerinden bir zat bana bâzı 
süiahvalini müş'ir bir mektup yazdı. Yazdığı şey
ler gayet mühimdi. Bittabi bu mesail üzerine uğ
raştım, tahkikat yaptım. Bir kısmının iftira oldu
ğuna kaani oldum. Fakat bir kısmı yakıdır. Efen
diler! Darüleytam istanbul'da, zanederim, yedi 
seneden beri mevcuttur. Hükümetin verdiği pa
ralar senede minhayselmecmu (500 ilâ 600) bin 
liradır. Yedi s.enede 3,5 milyon lira eder. Bu mek
tebi idare eden beyefendilerden soruyorum, yedi 
senede sarf edilen üç buçuk milyon liraya mukabil 
ne yetişmiştir? Semere nedir? Hiçbir semere ver
memiştir ve yalnız orada 8 bin yetim beslenmiş
tir. Fakat bu mektebin vaktiyle bir marangozha
nesi, kunduralıanesi ve tenekecilik gibi sanata 
mütaallik imalâthaneleri varmış, bugün bunlar 
ne olmuştur? Efendiler bunların hiçbirisi yoktur. 

REFİK B. (Konya) — Bunlar ilga edilmiş. 

MAZHAR MÜFİD B. (-Devamla) — Her hal
de bu üç ay zarfında ilga edilmedi. Şimdi Istan-
ibuPa gidip daraleytanıları teftiş ediyoruz. İstan
bul'u teşrif eden bir zat gider, mektebi gezerse 
- nitekim öyle oldu, ben de bâzı rüfeka ile bera
ber gezdim. - hakikaten nezafete, temizliğe, terti
bata diyecek bir şey yoktur. Fakat efendiler şunu 
da doğru söylemek mecburiyetindeyim. Bendeniz 
1336 senesinde İstanbul'da mezun iken istanbul 
darüleytamlarım bir defa gezdim ve'o" kadar 
muntazam gördüm ki, aynı intizamı dolaptaki ça
maşırlara varıncaya kadar bilâhara 1338 senesin
de gittiğimde aynen gördüm. Hiç el değmemiştir. 

HAMDULLAH SUPHİ B. (istanbul) — Ay
rı ayrı işaret mi koydunuz? 

MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Şimdi' 
ispat edeceğim. Bendenizin o kadar fasih ve. beliğ 
ifadem yoksa da müsaadenizle meşhudatmıı söyli-
yeceğim. Muhasebecileri de buradadır. Mektebi 
beraber geziyorduk. Depolarına girdik. Bana bir
takım çoraplar gösterdiler, nedir bunlar? dedim. 
Efendim! Avrupa işidir dediler. Peki bunlar ne 
olur dedim? Bunları talebe numune ittihaz edip 
aynını yapıyor dediler. Muhasebeci Bey burada--
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dır. Bir de aşağıya indik, yirmi dakika evvel bana 
gösterilen çorap talebenin imal gerdesidir diye 
gösterildi. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Saılıib) — 
işaret var mı idi? 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — itiraf 
ettiler Beyefendi! Kendileri itiraf buyurdular, 
merak etmeyiniz. Mulhasebeci Bey buradadır. 

HAMDULLAH SUPHİ B. (istanbul) — 
Maahar Müfid Bey! Muhaisebeci Beyin şahadeti 
ne kadar vâritse bir menusun sözü de o kadar va
rittir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Merak 
etmeyiniz efendim! Salâlıaddin Beyi bendeniz de 
sizin kadar severim. Onun da hakkını vereceğim 
ve söyl iveceği m. Rica ederim, doğrusunu söyle
meme müsaade buyurun... Efendiler! İşte Muha
sebeci Bey buradadır. O zaman ben dedim ki; on 
dakika evvel bu çorabı numune ol'arak gösterdiniz 
vo Avrupa imalâtıdır dediniz; şimdi talebe yaptı 
diyorsunuz. Bana bir çift yapın, alacağım dedim. 
Aman sus, meydana verme dediler. - Yalan mı 
söylüyorum? işte Muhasebeci Bey buradadır. 
(Gürültüler) yalan mı söylüyorum Muhasebeci 
Bey? Aman su's demediler mi? (Handeler) 

ALÎRIZA B. (istanbul) — Bir mebusun şa
hit göstermeye ihtiyacı yoktur-, söyle Mazhar 
Müfid Bey! 

MAZHAR MÜFlD B. (Devamla) — Sonra 
efendiler; gittik, gezdik. Allah bin bereket ver
sin, yetimlerin hakkından bir de güzel davet ye
dik. Fakat'biz de o yetimlerle temas ettik!.. Ya
kın vakte kadar onların mektupları yanımda 
idi. Bu meselenin bugün mevzuubahsolacağmı 
hileydim onların mektuplarını getirir burada 
okurdum. Yetimlerle orada temas ettim. Heyet
le beraber gezerken biraz geri kaldım. Yetişmiş 
bit* kız yanıma geldi, bana bu tâbirle şöyle dedi 
«Beyefendi! Bizi gizlice beş dakika dinler mi
siniz,»' «Dinleriz» dedim. Fakat imkân var mı
dır beyefendiler? Bir heyetle beraber bir yeri 
gezmeye gittiğiniz zanıano o dairenin heyeti si
zi yalnız bırakır mı? Tabiî beraber gezersiniz. 
Talebe' ile gezmeye, temas etmeye bırakır mı? 
Tabiî ayrılamadık ve o zavallı yetime bana mek
tupla müracaat etti. Bunlar ne oluyormuş size 
arz edeyim. Fakat bunu arz etmekle bugünkü 
idare mükemmeldir demiyorum. Mamafih Salâ-
haddin Bey azlolunalı dört ay olmuştur. Üç, 

— 402 



î : 15 8 .9 
dört ay evvel yine Salâhaddin Beyin idaresi 
idi. Bunların şikâyeti şu idi : «Biz bu darüley-
tanıa girdik. Güzel. Fakat tahsil derecemiz ne
dir? Idadî derecesinde bir tahsil yok ki idadî 
mezunu denilsin. Sanat yok ki çıktığımız zaman 
sanatkârdır denilsin. Bu darüleytamlardan çı
kınca ne olacağız? Ne idadî tahsili var, ne bir 
sanat yar. İstikbalimiz nasıl olacak? Bu mektep
ten çıkınca hayatı nasıl kazanacağız?»' diyor. 
Efendiler! Yoksa bunları kırk, elli yaşma ka
dar burada mı besliyeeeğiz ? Beslemiyeceksek 
hayat için bu mektepler bunlara ne vermiştir? 
Yedi senedir bir.şey vermemiştir. İstediğiniz 
kadar mektepler iyidir deyiniz. Mademki bu ye
di sene devam eden müddet neticesinde hayatım 
kurtaracak bir tane talebe yetişmemiştir, ben
ce maksat hâsıl olmamıştır. 

HAMDULLAH SUBHİ B. (İstanbul) — Reis 
Bey! Mazhar Müfid Beyefendiye bir sual sor
mama müsaade buyurunuz. 

REİS — Azayı kiramın yekdiğerinden sual 
hakkı yoktur. Söz isterseniz kaydedeyim. (De
vam sesleri) 

İHSAN B. (Cebelibereket) — İstanbul'da 
kaç darüleytam vardır? 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Bende
niz münakaşa için çıkmadım, meşhudatımı arz 

' etmek için çıktım. Heyeti Umumiye dinlemezse 
inerim. (Devam sesleri) Şimdi İstanbul'da Vali-
debağı, Çağlayan, Halıcıoğlu, Balmumcu ve Bey
koz darüleytamları vardır. Zannederim, İhsan 
Beyefendi talebenin adedini soruyordu. Müsaa
denizle bendeniz adedini söyliyebilirim. Valide-
bağı'nda dört yüz kız vardır, Cağbyan'da beş 
yüz kız vardır, Halıcıoğlu'nda iki yüz, Balmum
cu/da dokuz yüz ve Beykoz'da sekiz yüz elli 
mevcut vardır. Hepsinin mevcudu bu kadardır. 

' Fakat görüyorsunuz ki,.sekiz bin bu kadar mev
cudu, eski idare üç bin beş yüz olarak teslim et
ti. Eski idare vaktiyle sekiz bin mevcudu olan 
bu darüleytamlarda nihayet İstanbul'a vaziyed 
ettiğimiz zaman bize üç bin beş yüz talebe tes
lim etmişti. Fazİa bir şey teslim etmemiştir. 
Evet efendiler; mektebe gittiğimiz zaman gör
dük, mektep gayet temiz ve gayet lâtifti. Fakat 
Hamdullah Subhi Beyefendiye bir şey arz etmek 
isterim. Bir me'kJtebi Ibeş defa, on defa gezmiş
tir. Evet •gezmiştir. Biz de geddik. Fakat Be
yefendi! Teftişte bir usul vardır. Bugün ben 
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giderini, gezerim. Fakat (bilhassa Hamdullah 
Subhi 'Bey gibi mâruf bir zat istanbul'a gi
derse her günkü harekâtını gazeteler ilân eder. 
Bu tabiîdir. Farz ediniz 'ki Iben bir darüDeytarm 
müdürüyüm, yarın mebusanın en sahibi nüfu
zu Are arkadaşlarının en ziyade sevdiği bir nıe-
Ibus İstanbul'a gelir ve müesseseleri gezerse ta
biî mektebi de gezecektir. Elbette ben dikkat 
ederim. Mektebimi pis 'göstermem. O 'kadar bu
dala değilim. • Binaenaleyh, ibir teftiş yapaibil-
mek için, 'hakikati anlamak, için bağteten ha
ber Vermeden gitmek ioaibeder. Fakat hiçbiri-
•miz öyle gitmedik. Ben de gittim. -Davet edil
dim. Gazetelerle 'bir gün ovvel ilân edildi, ya
rın Muvazene! Maliye Encümeni âzasından 
(beyefendiler hazeratı mektepleri gezeceklerdir. 
Elbette o 'm'eiktep heyeti idaresi ve 'müdürü 
- Salâhaddin Beyefendi ımektep müdürü değil
dir. Müdürü Umumidir. Her mıektelbin bir ımu-
dürü vardır.- Mektebi temizletir. Tabiîdir ki 
böyle gelen zih'var mektepteki temizliği gö
rünce prestiş eder. Fakat beyefendiler! Bir 
yeri teşrif ettiğiniz zaman bu temizliği görün
ce derhal hüküm vermeyiniz. Bir de talebeye 
sormak; lâzım. Çağlayan'da olduğu'm gece bir 
de talebeye siordum. «Bugünkü yemekler gibi 
•her zaman /böyle yemekler yiyor unusunuz?» 
dedim.. O gün aciz diye şikâyet etmişler ve dedi 
ki «Bu yemekler .misafir olduğu zaman yapılı
yor, sair vakitlerde böyle yemekler vermiyor
lar.» 

Eh İren 'bunu müdürün yüzüne söylediğim 
zaman «Talebenin âdeti böyledir. BiMıez 'misi
niz? Bir şey sorulduğu zaman şilkâyeftl'e cevap 
verirler» dedi. •() gün de aynı şikâyeti yapmış
lardır. Binaenaleyh Salâhaddin 'Bey fena yap
mış diye azledilmiş de Ibu'gün daruleytanı dü
zeldi'mi? Hayır efendiler! Ben bugün darüley-
tamların Salâihaddin Beyin infi'kâki île hemen 
darülcinan olduğuna da «kaani değilinn. Belki 
bugün geçken seneye nazaran -bâzı rüfekanın 
dediği gibi- dafha fena 'bir vaziyet var is'e ve 
o vaziyetin de esbabını tetkik buyûrumanız o 
esb'aibın 'bir 'kısmı da Heyeti Aiiyenize râcU olu
yor. Zira geçen sene dört ay için üç yüz bin 
lira verdiniz. Bu sene beş ay için iki yüz elli 
'bin lira yerdiniz. Ara yerde yüz bin lira bir 
fark vardır. İyi yemek, iyi bakmak tabiî para 
ile olur. Ama HamhuUad Subhi Bevefendi bu-
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yurdular ki «İstanbul Darüleytamını, Konya'-
da'ki Darüleytaın ile mukayese «demek çJök 
fark görürüz.» Talbiîdir efendiler! Çünkü: 
Hiçbir 'zaman bütçe Konya'ya iki yüz elli bin 
lira vermemiştir. Dört ay için.üç yüz <bin lira 
Anadolu 'da'ki darüleytaml ardan, hiçbirisine ve-
rilımemiştir 'ki 'bunların 'mevcutlarına nazaran 
kâfi inidir diye mukayese edilsin. Anadolu da-
rüleytamlarınm çoğu hainriyeitımendan ahalinin 
kendilerinin ımeydana getirdikleri Vlarüleytanı-
lardır. Hükümetin yerdiği para nedir? Hiç.., 
Para ver de ona güre mukayese yapalım. Para 
yen ivedin. .Binaenaleyih; ha'kik'altten. Salâhaddin 
Beyin e'sibalbı infisalini bilmem. îla'klı anı, hak
sız mı ! Bilmeııı. Eğer kaksız azledilmiş ise ge
lip .bunu 'Meclise arz ederdi. O zaman mesele 
halledilirdi. ihtimal haklidir, 'ihtimal haksız-
'dır, orasını şimdi bilmiyorum. Benim yalnız is
tediğim bir şey var. Dainileyta.ni.lari ister Sa-
lâha'dklin Bey idare etsin, ister başkası idare 
etsin; bu darül eytamdan çıkacak yetini gocuk
ların Mlkfbali no olacak? İstikbale nâfi' <bir 
programla 'hayata- hazırlanacak bir tarzda ye-
fişmiyorlar. Binaenaleyh Vekili aidi beyefendi
den 'bendenizin istirhamım ; bu kaldırılmış olan 
marangozkane, kundurahane, tenekecilik ve 
saire gibi sanayi' tekrar ihya edilmelidir. Bu 
yetimler oradan hiçollmazsa bir sanatkâr ola
rak çıksınlar. Yoksa yüksek mekteplere bir mah
reç yapacaksak hiçolmazsa idadî derecesinde 
program yapsınlar. Hiçolmazsa sultanî yapsınlar 
ve taÛTSİl cihetiyle yetişsinler. Bugün ire ınek-
tepdir, ne 'değildir. Devekuşu gibi. Tahsil yok
tur. İptMaî taihsili gibi bir taihsili vardır. Son
ra görüy'ordukki orada on dokuz, yirmi yaşın
da kızlar vardır, bunlar ne olacaktır? .Ama di
yorlar (ki; (bunlardan 'doksan .tanesi harice ve
rilmiş. Efen'diler! Lâalettayin bunları 'Salâhad
din Bey tutup *verm em iştir. Doksan kız Ibir ce
miyete verilimişitir. Cemiyet tevzi etmiştir. 
Bunu 'biliyorum. Fak alt kimlere verdiler bu1 

kızları?. Benim tahkikatuma nazaran mektep 
vaktiyle verilen bu kızları bugün maatteessüf ka
bul cdemiyormuş. Binaenaleyh; hulasaten arz 
edeyim. Ben demiyorum ki darüleytamm bugünkü 
vaziyeti eski zamandan iyidir, ben deımiyoram 
ki şu imiş bu imiş; hâşa!. Salâhaddin Beye ir
tikâp ve irtişa isnadetlmem. Efendiler! Bunu 
katiyen SalâhakMin Beye isnadetmem. Suiida 
resi' olabilir. İdare edememezlilk olabilir. Fa-
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kat irtikâp ve irtişası yoktur. İrtikâp ve irtişa 
başkadır, mektebi idare etlemeınıek başkadır. 

ESAİ) Ef. (Meırte'şe) — Kız meselesi va
himdir Mazkar Müfid Bey, namus meselesidir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Bende
niz arz ediyorum. Eski zamanda iyidir, şimdi 
fenadır veya şimdi iyidir, eski zamanda fena
dır demiyorum. Netice meydandadır. Bu da-
rüleytanıların istikbali,ne olacaktır? Vekili ai
dinden is'tiröıamım -budur. Darüleytamdan çı
kacak bir talelbeyi hayatla mücadeleye ve ek
meğini kazanacak bir-şekle sokm'ak için bir 
program mı. yapılacaktır? Ne .yapılacaksa va
lilisin, bunu istirham ederim. 

SIHHİYE VE MUAVENUTİ İÇTİMAİYE 
VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. (Sinob) — Yapıl
mıştır efendim. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Ha ta
mam! Ben bunu rica ediyorum. Yoksa bu çalış
mış, bu çalışmamış. Bunlar hakkında tahkikat 
yapılır, tahkikat neticesinde asmak lâzımgelir-
se asarız, kesmek lâzımgelirse keseriz, azletmek 
lâzımgelirse azlederiz. Bu, budur efendim. 

İHSAN B. '(Cebelibereket) — Efendim He
yeti Celileniz Salâhaddin Beyefendinin mesuliye
tini^ Are tecziyesini müzakere etmiyecek. Sizin 
önünüze konulan bir levha var. Memleketin ey
tam ve eramili.. Bunların bir kısmı hükümet 
tarafından biç tesalmbedilmemiş, bir kısmı edil-\ 
miş, kimisinin gözü kör olmuş, (Trahom) ve 
saire gibi aeîp hastalığa tutulmuşlar. Şimdi He
yeti Celilenizin hükümetten istiyeceği bir şey 
vardır : Hükümet bizden bu parayı niçin istiyor? 
Ve aldığı bu parayla bunları .mesut ve müreffeh 
edecek bir tarzda istikbale hazırlıyacak mıdır? 
Hazırlatılıyacaksa bu parayı niçin istiyor? Taki-
bedeceği program nedir? Otuz bin liraya vilâ-
yatı Şarkıyede bir darüleytaın açılıyor, bu \w-
ra da istiksar olunuyor, rica ederim efendiler!. 
Yüâyatı Şarkıyenin yetimlerini ölmeye terk edi
yoruz da otuz bin lirayı niçin sarf edemiyoruz? 
Sonra biz yaşıyacağız diyoruz, bunu işitenler 
gülerler, ayıptır!. Asıl mesele budur, yoksa 
Salâhaddin Bey varmış, falan varmış, bunlar 
mevzuubahsol masın. . 

REİS — Refik Beyefendi sualini irat buyur
sunlar,- Vekil Beyefendi de cevap versinler. 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
VEKİLİ Dv. RIZA NUR B. (Sinob) — Efen
dim darül eytamların hüsnüidaresi iein birtakım 
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şeyler yapılmıştır ve ikmaline de çalışılıyor. Fa
kat bu para ile mevcudu idare etmek güçtür. 
1340 senesi için Heyeti Celilenize vereceğimiz 
bütçede bu darüleytamlar için fazla tahsisat ri
ca ediyoruz, bu tahsisat verildiği takdirde ye
timlerin daha 'iyi bakılacakları şüphesizdir. Ma
liyenin" eytam için vereceği muhassasat, tütün 
üzerine, sigara üzerine zammedilmiş bir para
dır. Bu, tamamiyle verilirse daha iyi bir su
rette bakılabilir. Hamdullah Subhi Beyefen
dinin bâzı sözlerinde tashihat yapacağım • : Sa-
lâhaddin Beyi methettikten sonra dediler ki; 
Muvazenei Maliye Encümeni geçen sene kendi
sine zammı maaş yapmıştır. Yapmamıştır efen
diler! Burada bir zühul vaıdır, öyle bir şey 
olmamıştır. İsterse böyle bir şey olsun, bugün
kü Muvazençi Maliye Encümenindcki muhterem 
arkadaşlar da görüyorsunuz ne eliyor? Bu da 
re>mî bir ağızdır ve bu Heyeti Celi'eniz huzu
runda söylenmiştir. Şöyle' olmuştur, böyle ol
muştur dediler. 

HAMDULLAH ıSUBHİ B. (İstanbul) — Ha-
3rır, suiistimali sarahaten reddettiler. 

Dr. RIZA NUR'B. (Devamla) — Muvazençi 
Maliye Encümeninin birçok şeyleri yardır, tec
ziye ve tahkikat gibi Ibirçoik şeyler istiyor ve 
sonra 'bizim söylediğimiz sözler, ne (bir şahsı 
husumetimizden ve ne iltifatımızdan ve ne de 
muhabbetimiz iktizasındandır, ancak vazifemiz 
itibariyledir. Bu hususta resmî malûmat almak 
arzu eden zevat Sıhhiye Vekâletine vâki olan 
şikâyatı ve heyeti tahkikiyenin raporlarını gö
rebilirler, hazırdır. Biz, (bütün bunlar üzerine 
söylüyoruz. Bu tahkikatı henüz ikmal ötmedik, 
yakında ikmal ettireceğim. Muhterem Hamdul
lah Sublıi Bey arkadaşımız 'bir şey daha 'buyur
dular. 'Bu, bendenizi çok cerihadar etti. Dediler 
ki : Yapılan ders programı pek cahilanedir. 
Efendiler, onu biz yaptık, ben ealhilim.... 

HAMDULLAH SU'DHÎ B. (İstanbul) — 
Rıza Nur Beyefendi! Tashih edeceğim. Üzeri
nize aldınız; eğer siz yaptıysanız... (Gürültüler) 

Dr. RIZA NUR B. (Sinob) — Müsaade bu
yurunuz! Ben yaptım, düşündüm, bu fantaziyi 
ben kaldırttım. Efendiler! Hayatı hâkikiyeye 
hıuvafrk çocuk yetiştirelim. Hesabını bilsin, 
dinîni 'bilsin, coğrafyasından bir parça bilsin, 
keza milliyetini bilsin, 'bu kadar yetişir. Diğer 
taraftan terziliğe, kunduracılığa ehemmiyet ve
relim, dedik. 'İstediğimiz işte budur. Evet ben-
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deniz cahilim, fakat efendiler! Şunu biliniz ki, 
Sıhhiye Vekâleti müşavere icabettiği vakitler
de, katiyen ihmal etmez, 'bu kendi kendisinin 
hodlbehod yaptığı bir şey değildir. Bunu Maarif 
Vekâletine resmen gönderdi, bu program mu
vafık mıdır, diye sordu. 'Maarif Vekâleti de mu
vafıktır, diye tasdik etti ve ondan sonra gön
derildi. (Şiddetli alkışlar) 

ABDURRAHMAN ŞEREF B. (istanbul) — 
Efendilerim Hazaratı! Darüleytam meselesi mü
zakere olunuyor. Bu (bir mektep meselesidir. 
Bendeniz de mektepten 'başka bir şey bilmem. 
Bildiğimi darüleytamlar için arz edeyim. Benim 
söyliyeceklerimi arkadaşlarım 'söylediler. Fakat 
!ben de bir iki lâf ilâve edeyim. Şimdi bu darül
eytam millete vediadır. Kimsesi yoktur, (millet 
namıma da bunların balbaları Rıza Nur Bey, 
yani Sıhhiye Vekilidir. Bendeniz cereyan eden 
müzakereden anlıyorum ki, Rıza Nur Beyefendi 
Hazretleri henüz 'bunlara öz evlât giibi Imkama-
mış, şimdiye kadar üvey evlât giibi bakmıştır. 
Çünkü, şimdiye kadar bir malûmat edinemedim, 
diyor. Verdikleri malûmat 'da kâfi değildir. He-, 
yeti tahkikiye gidecek, komisyon gidecek. Bun
ların (biri gider, biri gelir. Kâmil Paşa : «Daha 
nice, komisyon ve meclis olur, Gelgeloğlu gide
rek müflis olur» demiş. (Bu da onun giibi, daha 
birçok 'komisyonlar gider, gelir. O halde ne ya
palım? 'Şurada hastalık var, falan var. Bunla
rın esbabı da vardır. Bir kere harfo zamanların
da darüleytamlar açılıyor, dehşetli kalabalık, 
1 0 - 1 2 bin kişi birden doldu. Yer yok, yurd 
yok. Harb var, diye ecnebi mekteplerini'işgal 
ettiler. Fransız mektebi, İngiliz mektebi ne var
sa eytamla doldurdular. Mütareke olur olmaz 
Fransızlar geldiler, çocukları sokağa attılar. 
Fransız papazları bilfiil Kadıköy Firerler mek
tebinden yetim çocuklarını kapı dışarı attılar. 
(Medenîdir Fransızlar sadaları) Padişah sarayla
rım verdi. «Gelin, saraylarda oturun! İşte Çıra-
ğan Sarayı, falan saray.» dedi. Çocuklar gittiler. 
Âlâ! Kubbeler yaldızlı, döşemeler güzel, m'ükem* 
mel, centilmen bir de müdürü var. (Handeler) 
Karyolalar muntazam kuruldu, bizim örtüneme-
diğimiz çarşaflar, bilmem neler! Hepsi mükem
mel... Müdürlerine «Oğlum dedik ne yapıyorsu
nuz? Bunlar yarın mektepten çıkınca bunları bu
labilecekler mi? Bu yetimler burada ne kadar oku
yacak? Burası imarethane değil, ölünceye kadar 
burada kalacak değil. Bunları sen adam edecek-
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sin, meydana çıkaracaksın, Onlar yarın kendi I 
kendilerine ekmek parası kazanacaklar» «Efen- I 
dim! Başka bir şey yapabilir miyim?» dedi. «Ya
pamazsın, ama onlar sonra sürünür! Öyle bir şey 
yap ki bugünkü yattığı yatakta bundan on sene 
sonra yatabilsin. Yoksa, bugün sen onu böyle ya-
tırırsan, o yarın o yatakta yatamaz, senin hizme
tin beyhudedir.» Fakat bir de tuhaftır, çarşaf
larda pire lekesi yoktur, falan... Birisi taaccübe-
diyor. Her eve girerseniz çarşaflarımızda tek tük 
pire lekesi bulunur, orada ise çiçek gibi bakılıyor. 
Bu da insanın gözüne batıyor, niçin bu kadar te
miz olsun? O da bir kusurdur. Çocuklara bakı
lıyor, işte 350 bin lira verirseniz temiz olur. Son
ra daha elli bin lira verirseniz daha iyi olur. Ge
çen de (900) bin liraya kadara çıkmıştı. Mesele 
o değil, dün ne ise bugün de o, adam değişmek 
ise bir faydayı müntiç değil, - içimizde yabancı 
yok - birimiz gidecek, birimiz gelecek. Ne yapa
lım efendiler? Eıza Nur Beyefendiden çok rica 
ederim; kendileri bir kere gitsinler, baksınlar. 
Maişeti maddiye işini düzeltmek kolaydır, para 
ile yiyeceklerine bakılır. Bir çocuğa bugünkü hal
de altı lira yetmez, günde yirmi kuruşla bir ço
cuk beslenemez, bunlara biraz para ilâve edelim, 
biraz daha artıralım. Maişeti meddiye kolay olur. 

Fakat çocukları bilâhara ne yapacağız? Mese
le bu çocukların istikbalini düşünmektir. Yedi 
sene oluyor 3,5 milyon lira sarf olundu deniyor. 
Bu üçbuçuk milyondan bir habbe netice yoktur. 
işte orada birkaç çocuk yemiş, içmiştir, ne ola
cak?.. Asıl düşüneceğimiz mesele çocuklardır. 
Onu dairei aidesi düşünsün. Birçok kız ve erkek 
çocuklar vardır. Bendeniz bir aralık orada bu
lunduğum sırada son zamanda kaç kişi çıkardınız 
diye sordum, on yedi kişiye diploma verdik de
diler. Onları nereye verdiniz? dedim, Zeytinbur-
nu Fabrikasında çalışıyorlar dediler, nerede otu
ruyorlar dedim. On yedisi birden Yedikule'-
de bir evde oturuyor dediler. Bir müfettiş gön
derdim, fabrikada bakalım bunlar ne yapıyorlar, 
başlıbaşma bunlar kazanıyorlar mı? Kimseleri 
yok. Ne yapıyorlar dedim. Güdenler bunun için 
rapor verdiler. 

Efendim! Onların ikisini afçı gibi bir şey yap
mışlar, yemek yapıyor. On beş kişi de her gün 
60 - 70 kuruş yevmiye ile çalışıyorlarmış, uğraşı-
yorlarmış. E, şimdi 16 - 17 yaşında bir çocuk 
her gün Zeytinburnu gibi epeyce1 uzak bir yere 
gider, gelir, evlerinde bakıcıları yok. tşte bunlar I 
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hayatın arzu olunur bir şekli değil, bir veçhesi 
değil. Bunları ne yapalım? Asıl düşüneceğimiz 
bunlardır. Biz bunları hep bir yere topladık, bi-
kestirler. Bunları yetiştiremezsek bize de vebal 
vardır. Bunları nasıl yetiştirelim?. Asıl mesele bu
nu tesbit etmektedir. Nasıl yetiştirelim ki, onlar 
sonunda ekmek parası kazanabilsinler? Aşçı ka
dın yapmalı, eh beyefendi, bir kız o aynalı yer
de, o güzel karyolada yattıktan sonra aşçı kadın 
olamıyor. O da kendisine öyle. bir şey istiyor. Mü-
rebbiye yapalım, mürebbiye olmak için kaç koç 
var. O da olmuyor. Darülmuallimata gitsin den
di. Birkaç tane'si darülimualliimata gittiler. Biraz 
daha okumuş erkekler de daırüimuallîmine gitti
ler. Böyle şeyler iyi ama hepsinin hocalık istidadı 
olmaz. İstidada göre bunları yetiştinmek mühim 
bir vazifedir ki, arkadaşım, muhterem refikim 
Mazhar Müfid Bey burada ısrar ettiler. Bütün 
mesele buradadır. Hayatı maddiyelerme bakılır, 
o kolay... Rıza Nur Beyefendi İstanibul'a gitsin, 
yahut başka yerlere -gitsin, mekteplerin temizlik
lerine, yiyeceklerine baksın. Yalnız bununla ol
maz. Asıl mesele bu çocukların teıibiyelerinde ve 
yetiştirihnelcrindedir. Burayı ıslah etmek için dü
şünelim. Yoksa bize beddua ederler. Emin olunuz 
ki, sokaklarda sürünürlerde bize beddua ederler. 
Şu kadar sene bize baktılar da bizi adam sırasına 
koyamadılar derler. Mesele bu kadar efendiler. 

REİS — Efendim kifayeti müzakere hakkın
da takrir varsa da Tevfik Rüşdü Beyin şahsına 
ait bâzı sözler vardır, onu söyliyeceklerdir. 

DOKTOR TEVFİK RÜıŞDÜ B. (İzmir) — 
Müsaade buyurur musunuz? Heyeti Celi'Ienize 
bu hususta biraz malûmat arz etmek isterim. 
Çünkü mevızuubahsolan vekayiin kısmı aızîmi ben
denizin Vekâlet Vekilliği zamanına taallûk eder. 
Hamdullah Sübhi • Beyefendinin ancak son cüm
lelerine yetişebildim. Sözüme oradan başlıyaca-
ğım. Bendeniz Sıhhiye Vekâleti Vekilliğinde iki 
defa bulundum. Birinci defasmdaydı ki, İstan
bul'a giden mebus ımf'ekamızdan bir kısmı İstan
bul'da bulunan, bizce henüz vaziyeti, mahiyeti 
meçhul olan darüleytamlar hakkında muhtelif 
malûmat getirdiler. Bir kısmı lehinde, bir kısmı 
aleyhinde idi. İşte o vakit tarihi iyi hatırlarlarsa 
Hamdullah Bey; Salâhaddin Beyin lehinde bu
lundular ve bendeniz de kendilerine hay hay biz 
Salâhaddin Beyin ipkasını teklif edeceğiz, biz ri
vayet üzerine beyanı mütalâa edemeyiz dedik. 
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Binaenaleyh Salâıhaddin Beyi muhafaza ettik. 
istanbul darüleytanüariının vaiziyeti hakikiyesi 
hakkında malûmat edindik ve o vaiki't Muvazene 
Encümenine de oradan cel'bedilen bütün malûmat 
ve vesaiki takdim ettik. Muvazene Encümeni de 
bundan pek memnun olmuştu ve Vekâletin maaş 
hususundaki teklifini kâfi- görtniyerek Salâihad-
din Beyin esas maaşım muhafaza etmeye karar 
vermişti. İtiraz etmedifc-

Fakat vekâlet şimdiye kadar Türkiye Büyük 
Millet Meelisi Hükümetinin muhtelif memurları
na mikyas olan ölçüyü İstanbul memurlarına ta
allûk edince aynen kabul edemezdi. Onun için 
aynı mikyasla biz maaş tahsis edemezdik. Mu
vazene Encümeni de aldığı malûmat ve duydu
ğu sözler üzerine eskiyi muhafaza etmesini ka
bul edince itiraza mahal kalmadı. Muvazene En
cümeni Reisi iyi hatırlıyorum, -A-li Cenani Bey, 
bendeniz ve Maliye Vekili Bey zannederim bu hu
susta taraftar değildik, artık ikinci devre başla
yınca bu darüleytamlarm vaziyetini anlamak ve 
Anadolu darüleytamları hakkında çizilmiş olan 
program dâhiline bunları da ithal etmek lâzımge-
liyordu. Burasını alelacele tashih etmek mecburi
yetindeyim ki, Anadolu'da kurulan darüleytam
ların nasıl olacağına ve ne suretle idare edilece
ğine dair bir şey çizilmişti. JBendeniz Vekâlet 
Vekilliğine geldiğim zaman o talimatnameyi ha
zırlanmış buldum. Rıza Nur Beyefendi ve daha 
mukaddem Fuad Bey ve Refik Bey zamanların
da uzun müddetle çalışılmış ve bu programlar 
hazırlanmıştı. Ben onları tekrar tetkik ettim. He
yeti Vekileye arz ettim. Çok muvafık buldular. 
Çünkü oradaki esas şu idi. Bu yetimler ne ola
cak? Yetimler iptida sinleri itibariyle tahsili ip
tidai görecekler, ondan sonra tahsili tâlinin mec
cani kısımları Maarife aittir. Hükümetin Maarif
te usulü terbiye ve usulü tahsili tevhidetmesi lâ
zımdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti 
ayrıca da darüleytamlar münasebetiyle Sıhhiye'-
de bir maarif tesisatı yapamazdı. Onun için doğ
rudan doğruya tahsili' iptidaisini bitiren çocuk
ların Maarif müessesatınm meccani kısmına ka
bul ve nakledilmesi esasatı kabul edilmişti. Bu 
suretle bu yetim çocukların nerede ve nasıl ye
tişecekleri tâyin edilmiş oldu. Ondan sonra bun
ların birçoklarının hayatta kabiliyetlerini naza
rı dikkate alarak memleketin ihtiyacına muva
fık sanatlarla yetiştirilmesi ciheti düşünüldü. 
Onun için de İktisat Vekâletinin mevcut sanayi' 
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i mekteplerinden istifade ciheti düşünüldü. An

cak onlar kifayet etmediği vakit tabiî bir yeti
min tahsili iptidaisini bitirmiş diye mektebiniz
den bırakmıyacağımız için onun hayata hazırlı
ğını temin edinceye kadar hayatım kazanabile
cek bir sanata sahip kılmak esası kabul edildi 
ve program da ona göre tanzim edildi. Program-

| 1ar da mevcuttur. Yetimlerin ne olacağı ve ne-
ı reye gideceği muayyendir. Hiçbirisinin âtisi 

meçhul değildir. Ancak memleketimizin şehitle-
\ rinin bize bıraktığı yetimlerin adedi ile bizim 

müessesatımızm kabul ettiği yetimlerin adedi 
arasında büyük bir fark vardır. Fakat mütees
sir olmayınız. Yine bunların bir kısmının refahı
nı bu milletin cenahı re'fet ve şefkati temin et
miştir. Onlar sokaklarda kalmış değillerdir, köy-
lerde, şehirlerde şehitlerin arkadaşları, akrabala
rı, komşuları almışlardır. Bunlar memleketimiz
de ve milletimizde mevcudolan yekdiğere şefkat 
ve re'fet hissi sayesinde sefaletten kuriulmalttadır. 

| TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Kaba
hatin büyüğü asıl budur. Jiefet ve şefkat)*1 

i 
\ millet kurtulamaz. 
i Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. (Devamla) — Çok 
I temenni ederim ki bugün bunlar içinde Tür-
I kiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin büt-
; cesi kifayet etsin ve yüz binlerce yetimler için 
• darüleytamlar açılsın, müt-ssesat açılsın. Fakat 
i hatırlatmayı o kadar faydalı bulmam ki biu-
| lei'ce müşkülât ve yokluklar içinde vazifesini 
i görmekte olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Hükümeti işlerini imkânı zaman ve mekânla 
mukayyet kılmış ve öyle hesapsız yollara gir
memeyi kendisine şiar edinmiştir. İkinci defa 
Vekâlete geldiğim günde idi; Salâhaddin Bey
den gelen bir telgraf Vekâletin kendisine o 
vakte kadar tebliğ ettiği emirleri dinlemediği
ni ve dinliyemiyeceğini bildiriyordu ve biraz da 
tecavüzkârane lisan kullanmıştır. Pek tahiî 
rüşvet irtikâp ve irtişa mevzuubahsolmamıştır 
ve olsaydı kendisini mahkemeye sevk ederdim. 
ldarei umur itibariyle huturunuzda hesap ver
mekten mesul olan Vekâletin emirlerini gayri-
mesul bir zatın dinlememek istemesi idarei umu-

I run istilzam ettiği disiplini temin edemezdi ve 
j bu suretle Devlet idaresini kurmaya, Hükü-
i met makinasını işletmeye imkân yoktu. Pek 
j tabiîdir ki aynı günde azlini kendisine tebliğ 
| ettim. Muvazenei Maliye Encümeninde dün 
i kendisini sahabet ettiğim bu zatı İkinci Devre 

• 
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Vekalet Vekilliğim zamanında azlettim ve 
sonra İstanbul'a teftişe gittim, (»ittiğim vakit 
kendisile görüştüm. Orada bizzat bana söyle
miştir ki, «Siz değil, her hangi bir Vekil olsa 
başka türlü yapamazdım.« -•'•'-

Ondan sonra İstanbul darüleytamlarını bil
fiil ve bizzat teftiş ettim ve gördüm ki artık 
darüleytam kadrosunda durması lüzumu olmı-
yan fuzulî talebe var. Biz gerek Anadolu ve 
gerek İstanbul'daki müessesatımıza ithal edi
len yetimlerin ihtiyacına göre bir bütçe tah
sis edemezken onların yerini fuzulî işgal eden
lere elbette müsaade edilemezdi. Onları çıkar
dık. Bunların adedi çok mühim bir yekûn teş
kil etmektedir. Çıkanla çıkanla ve çıkarıl
makta devam edile edile mühim bir yekûn teş
kil etmiştir ve hâlâ çıkarılması lâzımgeleri fu
zulî eşhas vardır. Salâhaddin Beyin oradan 
idareten infisali üzerine yetimlerimize sarf 
edilecek parada tasarrufu ve yerine masruf 
olmasını düşünerek teşkilâtı fazla buldum ve 
kökünden kaldırdım. Her mektebin kendi mü
dürü tarafından tedvir edilmesini ve ,ancak 
mubayaatm tevhidiyle tasarrufatta bulunul
masını düşündüm, aynı zamanda mazideki bir
takım göz hastalıkları, cilt hastalıkları Salâ
haddin Beyin bütün gayretlerine rağmen he
nüz bitmemişti. Bir doktor olmak itibariyle 
hastaların, sağlamlarla böyle karmakarışık kal
masına vicdanım razı olamazdı ve bu hal zaten 
muzırdı. Onların müesseselerini ayırarak göz 
hastalıklılarını bir tarafa, cilt hastalıklılarını 
ayrı bir yere ayırmaya mecbur oldum. Tabiî
dir ki böyle binlerce talebe içinden birkaç 
kişi ayrılıp başka bir müesseseye girerken ve 
oradaki talebe başka yere gönderilirken bir âme-
düsüd, Hamdullah Subhi Beyin tarifiyle mevziî 
bir muhaceret vukubuldu. Tabiî o muhacerette 

* de en emin olduğum arkadaşları çocukların başın
da bulundurarak tahsillerinin geri kalmamasını 
temin ettim. Sonra daha fazla teşkilât vardı. 
Velhasıl diğer arkadaşlarımızca söylenen ve fa
kat bizim prensibimize, talimatnamemize, usulü
müze uymıyan hareketleri kaldırmak lâzrmdı. 
Onlar da çok güzel şcj'lerdi. Fakat bu memleke
tin ne masrafı, ne de bütçesine ihtiyacı onunla 
mütevafık değildi. Darüleytam da iyi bir musikî, 
bir sanatkâr yetişti diye muahazede bulunmıya-
cağım. Fakat bizim memleketimizde duvarcr yok
ken piyanist yetiştirmeye de muvafakat etmezsi

niz zannederim. (Asla sesleri) Teşkilâtı o ihti-
yacata tevfik etmek zaruretini kabul ettik. Vak
tiyle gerek mütekaddim vekiller ve gerek Rıza 
Nur Beyefendi zamanında tanzim edilen işleri 
tekrar tetkik ederek Heyeti Vekile aynı yolda 
yürüdü ve bugüne kadar geldi. Her defa Meclisi 
Âlinizde bu bahis açıldıkça mevcut bütçenin bu 
işe kifayet etmediğini, darüleytamın ancak bü
yük bir tasarrufla idare edilmekte olduğunu ve 
müessesatmıızda, bulunan yetimlerin mevcut ye
timlere nispeten gayrikâfi olduğunu ve daha faz
la olabilmek için tahsisat vermenizi bendeniz de 
fırsat buldukça arz etmiştim. 

RASİH Ef. (Antalya) — Mevcudunu idare 
edemedik. 

T)r. TEVFİK RÜŞDÜ B..(Devamla) — Mev
cut idare olunmuştur. Rasih Efendi Hazretlerin
den sorarım. İdare edilmediğini çıkıp maddeten 
ispat etmesini isterim. On lira masrafı geçme
mek şartiyle idare edilmiştir. Yalnız bizim za
manımızda değil, daha evvelki zamanlarda da 
darülınuallimîn, darülmuallimatta muallim ve 
muallimeler yetişmiştir, sanatkârlar yetişmiştir. 
Öyle zannolunduğu gibi hiçbir şey olmamış de
ğildir. Fakat biz. o kadar çok şey istiyoruz ki, 
buna karşı yapılan şeylerin kâfi olduğunu iddia 
etmedim. Fakat «hiçbir şey olmamıştır» demek 
insafsızlıktır. - . ; 

tRJüİS — 10fendim kifayeti müzakere takriri 
vardır. 

MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Efendim 
kifayeti müzakere aleyhinde ben de söz istiyo
rum, mesele gayet mühimdir. Ben de söz söyli-
yeceğim. 

REİS — Kifayeti müzakere takriri aleyhin
de bir arkadaşımız söz istemiştir. Kendilerine söz 
verebilirim. 

. TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Arka
daşlar! Kifayet aleyhinde söz söyliyeeeğim. Çün
kü maatteessüf evvelemirde istinatgahım bu mem
lekette husule gelmiş bir zihniyettir ki, o da: Bir 
karış toprak için can veririz, kan dökeriz, hay
van için topraktan az kavga ederiz ve insan için 
hayvandan daha az kavga ederiz. Bilhassa insan 
yavrusu için kılımızı kıpırdatmayız. 

REİS — Hilmi Bey müzakerenin kifayeti 
aleyhinde söyleyiniz! 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Efendim, 
bu hayatî bir mesele demektir. Biraz alevlenmiş 
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iken devam edelim. Arkadaşlar! Söyliyecekle-
rim yar. Vekil (Beyefendi buyuruyorlar ki, ya
pacağını, edeceğim, gideceğim... 

REİS — Efendim, Bozok Mebusu Süleyman 
Sırrı Beyin takriri var. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini 

teklif ederim. 
Bozok Mebusu 
Süleyman Sırrı 

(Hayır, ret, sadaları) 
REİS — Efendim, reyi âlinize vaz'eitmedim 

ki, ret, ret diyorsunuz. 
Efendim, takriri reyi âlinize vaz'edeceğim. 

,.-..Kifayeti müzakere teklifini reyi âlinize vaz'-
ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. (Ret, ret sadaları) Kaibul olunmadı, efen
dim. 

TUNALI HİLMÎ B. (Devamla) — Arkadaş
lar, mesele maddî olmaktan ziyade mânevi,, 
fikrî olmaktan ziyade 'hissidir. Binaenaleyh, is
tirham ediyorum, maneviyattan, hissiyattan te-
eerrüdetmişçesine müzakereye devam edelim. 
Mümkün olabildiği kadar kararımız maddî katı 
olsun da bu zavallıların sefaletleri bir netice 
hulafoilsin. Bendeniz şimdiye kadar devam eden 
müzakeratm ekser kısmını katiyen maziye ait 
•buldum. İstirham ederim, bu geçmiş kısmı bıra
kalım, âtiye bakalım; Himayeietfal Cemiyetinin 
faaliyeti sayesinde öğrendik ki, bu memlekette 
şehitlerimiz iki yüz bin öksüz bırakmışlar ve 
kendilerini de bizim için feda etmişlerdir. 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. (Sinob) — Istatis-
tiki SıMıiye Vekâleti yapmıştır. 

TUNALI HlLMl B. (Devamla) — Bizi bu 
acı hakikata, bize bir taraftan acı görünen, fa
kat aynı zamanda müjde getiren bu hakikata 
bizi vâkıf etmiştir. Bir taraftan acı, diğer ta
raftan müjde, diyorum. Arkadaşlar! Ulu şehit
lerimizin fedakârlıkları yalnız canlarını feda 
etmekle bizi bu ulu zafere kavuşturmakla kal
mıyor; kendileri toprak altında yattıkça arka
daşlar ! (Bu iyilikleri devam edecektir. Bizim bu 
iyiliğe karşı şükrangüzarlıkla hareket etmemiz 
lâzımgelirse evvelemirde bu çocuklara analık, 
babalık eitmek lâzımdır. Halbufki arkadaşlar, 
ben analıktan, babalıktan vazgeçtim. Nitekim 
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ilk sözümde dedim ki, 'hissiyattan, maneviyat
tan güya tecerrüdedelim de öyle görüşelim. Za
vallı Anadolu 'Garp'ten itibaren Şafk'a doğru 
gidiniz! Baştanbaşa boş olan Anadolu, insan 
yavrusuna değil, hayvan yavrusuna muhtacolan 
Anadolu, bugün iki yüz bin «şehidin karşısında 
kendisini büyük bir müjdeye mazhar farz etmez 
de ne farz eder? Şimdi arkadaşlar! Bu iki yüz 
binlik ordudan bihakkin ve müteselsilen kıya
mete kadar istifade edebilmek için acaba ne 
gibi şeye teşebbüs etmek lâzımdır? Bu sualin 
cevaıbını vermeliyi2. (Ekseriyet kalmadı, ses
leri) 

RElS — Müzakerenin devamına mâni de
ğildir. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Arkadaş
lar! Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâleti
ne, zamanında bâzı ufak tefek itirazlarla bulun
duğumu zannediyorum ve yine hatırlıyorum ki, 
bence Muaveneti Içtimaiyenin bâzı esaslı kısım
ları sıhhiyeye katiyen ilhak edilemez. Zira bu 
zavallı millet baştanbaşa hastadır, tedaviye 
muhtaçtır. Sıhhiye Vekâleti bu kadar derin iş
lerle iştigal ederken diğer taraftan milletin 
doğrudan doğruya sıbhiyatma taallûk etmiyen 
işlerine müdahale ederse kendi işi ile başa çıka
maz. 

RElS — Hilmi Bey! Darüleytamlar hakkında 
söyleyiniz! 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Darüley-
tamlar, hakkında söylüyorum. Arkadaşlar evet, 
bir öksüzü kurtarmak belki sıhhiyattan madut 
bir iştir, hattâ doğrudan doğruya esas itibariyle 
katiyen sahihtir. Nitekim Hamdullah Bey bâzı 
noktalardan şöyle bahsederken bir doktorun -
doktor arkalaşlarımdan istirham ederim. Dok
tordan maksat Tıbbiyeli olduğunu unutmasm-
ler - belki muallim olması, muallimlik cihetinde 
de iktidar göstermesi caizdir, muhtemeldir. Fa
kat bir doktorun muallimlik, mürebbilik mesle
kinde ihtisas sahibi olması katiyen lâzımgelmez 
ve alelıtlak bu'hususta kendisinin bir istidat, bir 
kudret göstermesi hiç de icabetmezi, hem do 
tabiî görülmez. Şu halle alelıtlak mürebbilik 
noktai nazarından kudret göstermesi lâzimge-
len kısım hangi kısımdır. Elbette muallimlerdir. 
Terbiye ilmini tahsil etmiş olan zevattır. Şu 
halde beni hiç anlamıyorum arkadaşlar! Darül
eytamlar acaba jıeden Sıhhiye Vekâletine tevdi 
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olunuyor? Acaba neden Maarif Vekâletine ter
di edilmiyor 

FERİDUN FÎKR$ B. (Dersim) - - Bravo 
bravo! 

TUNADI HÎLMİ B; (Devamla) — Şu nok
tadan tetkik edecek olursak göreceğiz ki, umde
lerimi?: dâhilinde biz tedriste vahdet, terbiyede 
vahdet ararken, kalkıyoruz iktisat Vekâletine 
sanayi mekteplerini, falan daireyi falan mektebi, 
Müdafaai Mülliyeye askerî mekteplerinin ipti
dai kısmını veriyoruz. Bu katiyen esasatımıza 
taallûk etmiyor. Birtakım nifak husule geliver. 
Vahdeti tedris, vahleti terbiye, vahdeti ruh hu 
şule gelmiyor. 

HAMDULLAH B. (istanbul) — Doğru, mek
teplerin bir tek merciji vardır, o da Maarif Vekâ
letidir. 

TUN ALI HÎLMİ B. (Devamla) — Cenabı 
Haktan dilerim ki, inşaallah ne mederese ne lise, 
ne mektep tâbiri kalacak, hepsi bir kubbenin 

1339 C : 2 
altında birleşeceklerdir. Şu halde arkadaşlar! 
Sözümü ketiyen uzatmıyorum, bu bapta bir tek
lifim vardır. O teklifimi Meclisi Âti doğrudan 
doğruya kabul ederse iş) neticelenir. 

O teklifimden müsaadenizle bahsedeyim: 
Darüleytam meselesi üssülesas itibariyle bir 
terbiye ve tahsil meselesidir. Binaenaleyh bun
ların maarife devredilmesi lâzımdır. Takririm 
bundan ibarettir. Yok, eğer bunda bir tereddüt 
hâsıl olursa §u iki yüz binlik yetim ordusu na
mına rica ederim, ret buyurmayınız. Hiç olmaz
sa Maarif ve Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
encümenlerinden mürekkep umumî bir encüme
ne havale buyurunuz, orada mesele iyice tetkik 
olunsun. 

REÎS — Efendim daha birçok arkadaş söz 
almıştır. Müzakereye devam edeceğiz. Binaen
aleyh on dakika teneffüs için Celseyi kapıyo
rum . 

Hitamı Celse; Saat : 4,15 

' i l i — 

İ K İ N C İ CELSE 
Bed'i müzakerat; Saat : 5,00 

REİS — İkinci Reisvekili İsmet Beyefendi 
KÂTİPLER.: Mahmud Bey (Siird), Ragıb Bey (Kütahya) 

RKltS — Celse açıldı efendim. 
Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Müzakerenin 

teshili maksadiyle usul hakkında bir söz söyle-
mekliğime müsaade eder raisiniz? Gerek vazifei 
resmiye sahibi zevattan ve gerek mebus arka
daşlarımızdan darüleytamlar hakkında uzunuza-
dıya malûmat edindik ve çokça teessürler top
ladık. Binaenaleyh mesele iki şekilde tecelli 
ediyor. Birisi, bugün darüleytamlarda bulunan 
eytamın yaşıyabilmesi için bir Avans Kanunu
nun gelmesidir. Onların yaşıyabilmesi bu kanu
nun çıkmasına mütevakkıftır. Diğeri, orada bir 
suiistimal olmuş, birtakım mucibi tetkik ve tah
kik ve hattâ mucibi tecziye birtakım ahvalin 
sabit olduğudur. Binaenaleyh bendeniz bir şey 
teklif ediyorum. Bu hususta bir takrir veriyo
rum. Takririmi Heyeti Celilenize okuyayım. 

Riyaseti Gelileye 
1. Darüleytam meselesi başlıbaşma bir me

sele halinde tecelli etmiştir. Teşkilâtı bozuk, ga
yesi tamam ve iyi tesbit edilmemiş. Senede sc 
kiz yüz bin liranın israfını muciboluyor. 

2. Mazide ve halde mucibi tetkik ve teczi
ye ahval vâki olduğu salâhiyettar ve mesul ağız
lardan beyan ve itiraf edildi. Binaenaleyh ge
rek suiistimalâtın tetkiki ve gerek darüleytam 
müesseselerinin mahal, şekil ve gayelerini tesbit 
meselesini Avans Kanunu müzakeresinden tefri
kiyle netayicini Meclise arz etmek üzere berayı 
tetkik ve tahkik Sıhhiye ve Maarif encümenle
rine havalesini teklif eylerim. 

(Çok güzel, sadaları) 
Aydm Mebusu 
Dr. Mazhar 
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İHSAN B. (Cebelibereket) — Esasen ben

denizin de böyle bir takririm vardır. 
RBÎS — Cebelibereket Mebusu İhsan Bey

efendinin de bir takriri vardır. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir.. Vekâletin tahkikat ve 

ıslahat, hakkındaki va'dinin iki ay zarfında ifası 
ve neticeden Meclisi Âliye malûmat ita etme
sini ve Avans Kanunundan bu meselenin tefri
kini teklif eylerim. 

Cebelibereket Mebusu 
İhsan 

REİS — Yani bu, binnetice bir kifayeti mü
zakere takriridir. Aydın Mebusu Doktor Maz-
har Beyefendinin takriri darüleytamlar mesele
sinin müstakillen münakaşa edilmesi esasına 
müstenittir. Bunu evrakı varide meyanına al
mak ve ayrıca münakaşa etmek lâzımgelir. Şim
di kifayeti müzakereyi kabul buyurursanız bun
ları evrakı varide meyanmda ruznameye ithal 
ederek ayrıca münakaşa ederiz. Yok kifayeti 
müzakereyi kabul buyurmazsanız o vakit müza
kereye devam ederiz. Binaenaleyh İhsan Bey
efendinin takririnin neticesi olan kifayeti mü
zakereyi kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 
(Ekseriyet var, yok sadaları) 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — İki yüz 
bin yetim bekliyor. 

REİS — Kifayeti müzakereyi kabul buyu
ranlar lütfen ayağa kalksınlar. 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — Efendim bende
nize müsaade buyurur musunuz? Bir şey arz 
edeyim. Bu meselenin ehemmiyeti meydanda; 
hatip arkadaşlarımın mütalâatı ve bendenizin 
mâruzâtımla epeyce şeyler tezahür etmiştir. Zan-
m âcizanemce mesele iki şıkka ayrılmak lâzım
dır. Birisi biz bugün para istiyoruz. Yiyecek 
tedarikini bekliyenler var. Onların iaşesini te
min etmek için bir para istiyoruz, bunun müs
taceliyetle ve derhal intacedilmesini rica etmiş
tim. Meclisi Âliniz de kabul buyurmuştu. Rica 
ederim bu mesele derhal ikmal buyurulsun. Di
ğer aksamı için de hakikaten daha çok söz söy
lemek lâzımdır. Tâ ki ileride alacağımız istika
meti güzelce tâyin edelim. Bunun için de zaten 
bir tahkikat icra ediyoruz. Diğer taraftan da 
müsaade buyurursanız Sıhhiye ve. Muaveneti İç-
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timaiye Encümeni ile Maarif Encümeni birle
şir ve meseleyi etraflıca tetkik eder ve neticei 
mütalâalarını Heyeti Aliyenize arz eder. O za
man Celsei Umumiyede münakaşa ve müzakere 
edilir. Rica ederim, bugün meselenin birinci 
şıkkı ikmal buyurulsun. 

REİS — Müsaade buyurun efendim, kifa
yeti müzakere meselesi neticelenmemiştir. 

MUSTAFA NECATI B. (İzmir) —.,Efen
dim Vekil Beyin beyanatına karşı söz söyleyece
ğim. 

REİS — Efendim kifayeti müzakereyi reye 
vay,'ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen el kal
dırsın. Anlaşılmadı efendim. Ayağa kalksınlar 
Müzakere kâfi görülmemiştir. Söz Ömer Beyin
dir. 

ÖMER B. (Kars) — Efendiler; muhterem 
arkadaşlarımız darüleyfanıların ıslahı için sö> 
lediler. Bendeniz o hususta bir şey söylemiyect. 
ğim. Yalnız Heyeti Celilenizden istirhamım bu
dur ki : Elviyei Selâse bugün her şeyden malı 
rumdur. Demin arkadaşlar tarafından Vilâyai 
Şarkıycde bir darül eytamın açılmas-» r"1"]^1 ' * 
müdür, değil midir? diye soruldu. Vekil Btv 
efendi Hazretleri buyurdular ki- o mümHindüı 
yalnız bina yoktur. Bendeniz de Vekil Beyefen
dinin nazarı dikkati âlilerini celbetmek için onu 
arz edeyim. Kars bugün muhteşem binalara ma
lik »bir şehirdir. Fakat Harbi Umumîde, son sa
manlarda muhtelif hükümetlerin tahtı idaresine 
geçtiğinden ahalisi o kadar duçarı müzayaka 
olmuş ye bir ihtiyacı umumî içerisindedir, ki, 
bunun tarifi gayrikabildir. Arkadaşlar; sizi 
temin ederim, caddeler yetim ve yetimelerden ge
çilmez bir haldedir. Kazalarda ne bir doktor ve 
ne de bir teşkilât vardır. Binaenaleyh bu bapta 
bir takı ir veriyorum ve Heyeti Celilenizden bu
nu nazarı dikkate almanızı istirham ediyorum. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) —• Efendi
ler! Bu sefer Elâziz'de görmüş olduğum üzere. 
yilâyatı Şarkıyedo birçok yetimler mevcuttur 
ve bu yetimler için maatteessüf kâfi derecede 
müesscsatımız dahi yoktur. Elâziz'de gördüğüm 
çocukların zekâsı ve kabiliyeti ırkımıza bir nü-
munei mefharet teşkil edecek derecede olmakla 
beraber bunlar henüz kâfi derecede bir ihtima
ma nail değildirler. Vekil Beyefendi Hazretle
rinden bilhr.ssa rica ederim; o cihete atfı dik
kat buyursunlar. Şark vilâyetlerimizin her ta-
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rafındaki yetimleri mümkün ise Elâziz'e, değil
se, yukarı taraflarda Erzurum veya Kars'ta vü
cuda getirilecek bir darüleytanıda topliyarak Vi-
1 ay atı Şarkıyemizin sefaletinin bir kısmına olsun 
hafime çeksinler. Yani nazarlarını İstanbul'a. 
tevcih buyurdukları kadar Şark vilâyetlerimize 
de tevcih buyurmalarını ve o eihetlerdeki sefale
te de hatime vermeleıini bilhassa Vekil Beyefen
diden Tİca ederim. 

Efendiler! Bundan sonra İstanbul darüley-
tamlarmdan bahsedeceğim : Bunda, her şeyden 
evvel dikkat 'edilecek nokta tegaddi meselesidir. 
Yani şahsiyata girmek istemem, ve hiç kimsenin 
şahsından bahsedecek değilim. Şahıslarla alâkam 
yoktur. Yalnız vicdanına hürmet ettiğim zevat
tan almış olduğum mevsuk ve sahih malûmata 
göre tegaddi meselesi bugün, dünkünden daha 
iyi bir şekil almıştır. Bundan evvel İstanbul'da 
tegaddi için çocuklarımıza, yavrularımıza al
tı yüz kuruş sarf olunuyormuş. Halbuki 
malûınuâlinrz altı yüz kuruşla, yani ıgünde 
(yirmi kuruş kâğıt para, ile bir yavrunun 
karnını doyurmak imkânsızdır ve çocuk
lar bundan dolayı kansızlığa uğramışlar
dır. Her nevi hastalık sırf bu gıdasızlık yüzünden 
vücuda gelmiştir. Binaenaleyh bizim vatan yav
rularına karşı her şeyden evvel yapacağımız şey, 
dimağlarını doyurmadan karınlarını doyurmak 
kaziyesidir. Sultanî ve darülmuallimînlerdeki ta
lebeye günde otuz beş kuruş sarf olunurmuş, 
darüley tamlar için verilen yirmi kuruş Hüküme
ti Millîye zamanında otuz beş- kuruşa çıkarılmış
tır. Binaenaley'h şimdi ortada erkam var, maddî 
bir vaziyet var. Dün, yani İstanbul Hükümeti 
zamanında çocuklarımız aç imişler bugün ise tok
turlar. Nazarı dikkatlerini her şeyden ziyade bu 
noktaya tevcih etmelerini Vekil Beyefendiden ri
ca edeceğim. Çünkü çocuklar] evvel beevvel do
yurmak lâzımdır. Bugün mümkün ise bu otuz beş 
kuruşu biraz daha teyzidedersek darüleytamlar-
da bugünkü hallerinden biraz daha iyi vaziyeti 
gıdaiye vücuda getirmiş oluruz. Bu suretle-hem 
menafii memlekete muvafık olur, hem de Millî 
İdarenin evlâdı vatana karşı uhdesinde bulunan 
vazaifi diniye ve milliyesinin hükmüne riayet 
edilmiş olur. 

Bundan sonra masarif meselesi geliyor. Efen
diler! Maatteessüf İstanbul darüleytamlarında 
pek büyük ve dehşetli masraflar yapılmıştır, bir- . 
çok şeylere teşebbüs edilmiştir. Fakat bu teşeb-
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büs edilen şeylerin sonu gelmemiştir. Çünk 11 1113.** 
lûmuâliniz arazisi altında 'büyük bir servet m e v-
cudolmakla beraber zemgin bir memleket değiliz. 
İnşallah zengin olacağız. 

'Çocuklarımıza o kadar külfetli, yani o kadar 
fazla hayalî ufuklar çizmek doğru değildir. Ame
lî olmak icabeder. Bü" gibi hususatta yapılmış 
bâzı teşebbüsler netice vermemiştir. Günkü- ga
yet yüksek, gayet geniş düşünülmüş. Meselâ aldı
ğım malûmata göre Validebağı Darüleytamiyle 
ki, Ziraat Darüley tamı olacaktı, ona da muvaf
fak olamamışız. Bundan dolayı birçok .hususatta 
görülüyor ki, çocukların o saraylara getirilip so
kulması âdeta yavruların maneviyatını altüst et
miştir. Hakikaten bu, ruhiyata taallûk eder bir 
meseledir. Çocuklar o muazzam sarayların çatı
larını gördükten sonra âdeta bizim kendilerine 
çizmek istediğimiz mefkûrei maddiyeclen soğu
muşlardır. Garip bir haleti ruhiye olmuştur. Ha
kikaten 'bu ruhî bir meseledir. Biz mümkün ol
duğu kadar çocuklarımıza öyle bir mefkure ver
meliyiz ki, o mefkure onları doğrudan doğruya 
hayatı maddîyeye îsal etsin. Onun için efendi
ler rica ederim, Vekil Beyefendi Hazretleri bu 
masraf hususuna da bir hitam versinler. Darül-
eytamları biz amelî istiyoruz. Bu memleketin ser
veti mevcudesi bipâyân değildir, mahduttur. Va
tan yavrularına amelî vaziyet verelim, öyle mana
sız masraflardan ta Harbi Umumî zamanında vü
cuda getirilen darüleytamlarda devam etmekte 
olan masraf çil ık politikasından vazgeçelim. Bizim 
artık büyük masraflar yapmamıza imkân yoktur 
ve Heyeti Aliyenizin bu darüleytam meseldesinc 
vermiş olduğu azîm eihemmiyeti nazarı itibara 
alarak, cidden büyük bir vatanperverlikle küşa-
dettiği şu müzakereyi unutmasın. Bu meseleyi 
her vakit takibedelim, bu işin peşinden daima 
koşalım, masrafçılığa hitam vermezse Vekil Bey
efendiyi muahaze edelim. Binaenaleyh kendisin
den rica ederiz. Masrafçılığa hitam versinler, ar
tık istemiyoruz. 

Efendiler! Teftiş meselesine geliyorum • 
Bu meseleye de bilhassa, dikkat etmeliyiz. Şim
diye kadar teftişe zerre kadar ehemmiyet ve
rilmiyordu. Biz bu teftişin neticesini kemali 
ehemmiyetle, bekliyoruz. Birçok kişiler yanlış 
ye fena harekette bulunmuşlardır. Bunları ta-
kibetmelidir. Böylelerini tecziye etmeli, mah
kemeye vermelidir. Bunlar hakkında katiyen 
merhamet göstermemelidir. Bu işe Meclis vazı-
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yed etmiştir. Biz bu işle meşgul olacağız ve 
kendimiz de tahkikatta bulunacağız. Binaen
aleyh bu hususta hatiatı görülen memurların 
birer birer tecziyesi esbabını kürsüye çıkarak 
talebedeceğiz. Onun için Vekil Beyefendiden ri
ca ederim, teftişe ehemmiyet versinler, zira ef-

. kârı umumiyei millet bu yetimler meselesinde 
bizden çok şey bekliyor. 

Tahsil meselesine gelince : Efendiler! Tah
sil hususundaki fikir gayet basittir ve zanne
derim ki bu hususta Meclisi Âli müttefikulef-
kârdır. O da şudur ki çocuklarımıza amelî 
bir gaye vermeliyiz. Şarka doğru biraz atfı " 
nazar buyursunlar; çocukarımızın karnını gü
zelce doyursunlar, teftişe ehemmiyet versinler. 
Ve yavrularımıza amelî bir gaye çizsinler ve 
bununla beraber teklif edilen 300 bin liralık 
Avans Kanununun ıkabuliyle meselenin bugünlük 
intacını ve Meclisi Âlinin, bugünkü kıymetli 
müzakereyi unutmıyarak daima ve daima bu işi 
takibetmesini istirham ederim. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Unu
tur gideriz. 

MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ALİ CENANİ B. (Gazi-
anteb) — Muvazenei Maliye Encümeninin Hey
eti. Celilenize arz etmiş olduğu mazbata üze
rine arkadaşlar fevkalâde alâkadar olarak 
uzünuzadıya meseleyi müzakere buyurdular. 
Teşekkür ederiz. Yalnız yapılan müzakereden 
bir neticei ameliye çıkmak icabetler. Müzake
reye devam ediliyor. Muhterem refiklerim ay
nı mesele üzerinde belki aynı mütalâatı tek
rar ediyorlar. Birtakım suiistimalâttan bahse
diliyor, darül eytamların idaresizliğinden bah-
solunuyor, çocuklara verilen yiyeceklerden şi
kâyet ediliyor. Bunlar dairei aidesince nazarı 
dikkate alınarak arzu edilen şekilde evvelce 
geçmiş olan .suiistimalât veyahut suiidarenin 
müsebbipleri hakkında tahkikat yapılsın. Sa
niyen; mevcut darüleytamlarm ıslahı için bir 
çare düşünülmek ieabeder. Geçen sene burada 
tekrar edilen efkârın hemen hepsi bugün de 
dermeyan edildi ve bu idarenin ıslahı için bir
çok tedbirler söylendi. Bugün elde mevcud-
olan darüleytamlerın birkaç nevi vardır. 
Şimdi mevzuubahsolan İstanbul darüleytamla-
rıdır. Halbuki bugün altı şekilde darüleytam 
vardır : Birisi istanbul darüleytamları ki, Mü
düriyeti Umumiyeye merbuttur, ' sonra Sıhhi-
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ye ve Muaveneti. İçtimaiye Vekâletinin idare
sinde bulunan darüleytamlar vardır. Üçüncüsü 
idarei hususiyelerin tesis etmiş oldukları da-
rüleytamlardır. Dördüncüsü bâzı şehir ve ka
sabalar ahalisinin toplanarak tesis ettikleri 
ve Muvazenei Umumiyetlen- kısmen muavenet 
olunan darül eytamlardır. Beşincisi; ciheti as
keriyenin, Şark Cephesinin tesis ettiği darüley-
tamlardır. Altıncısı;, hususî efrat tarafından 
tesis edilmiş olan darüleytamlardır. : JBunların 
haricinde de memlekette isimleri tesbit olunmuş 
iki yüz bine yakın yetim vardır. Şimdi efendi
ler yalnız İstanbul darüleytamları.hakkında ga
yet kıymettar zamanlarınızı sarf ederek uzun 
müzakeratta bulunuyorsunuz ve neticeye yarmak 
için de daha beş on arkadaşımızın söz söylemesi 
icabediyor. Halbuki bugünkü mesele yalnız altı 
kısım darüleytamdan, bir kısmına aittir. Bunla
rın hfepsi için ne yapılmak lazımsa bu bapta 
mufassal bir lâyiha, bir proje hazırlamak ve bir 
hattıhareket tesbit ederek onun üzerinden yürü
mek ieabeder. Bendeniz öyle zannediyorum ki 
Heyeti Celile bu gün istanbul darüleytaniîarı-
nııı gayet âcil olan tahsisatını tasdik ettikten 
son*a, Muaveneti içtimaiye-Vekâleti, arz ettiğim 
bu altı kısım darüleytamlarla, bunların haricinde 
henüz mazharı muavenet olmıyan yetimler 
için lâzımgelen muavenetin şeklini tesbit ede
cektir. O şekil tesbit olunduktan sonra buna bir 
de karşılık lâzımdır, istanbul darüleytamları-
na münhasır olarak bugün elde mevcudolan bir 
tahsisat var. Bu tahsisat 1330 senesinde, Bal
kan Harbinin akebinde şüheda evlâdına mahsus 
olmak üzere tütün paketlerinin beheri üzerine 
yirmi para Resim konularak husule gelmiştir. 
Bunu Reji idaresi cibayet eder. Ve istanbul'daki 
Darüleytamlar Müdüriyeti Umumisine verir. 
Şimdi bu kabul buyuracağınız (350) bin lira ile 
evvelce vermiş olduğunuz (250) bin lira ki cem
an altı yüz bin lira eder. Bu altı yüz bin liralık 
tahsisatın karşılığı tütün paketlerinden Resim 
olarak aldığımız yirmi paradır. 

ISMAlL KEMAL B. (Çorum) — O kadar 
tutar mı1? 

ALI CENANI B. (Devamla) — Daha fazla 
tutar. Belki bu gün bu miktar dokuz yüz bin 
liraya baliğ olmaktadır. Tütün paketlerinden 

I alınan bu yirmi para Resim, Harbi Umumiden 
evvelki tütün paketlerinin kıymetine göre ko-

I nulmuş bir Resimdir. Bugün hemen hemen bu 
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kıymetler, bâzı paketlerde iki ve bâzılarında üç 
misli tereffü etmiştir. Bu paketler üzerine vaz'-
olunan Resim bugün belki bir misline iblâğ olu
nabilir. Bu takdirde, pek ziyade memuldur ki ; 
hemen iki milyon liraya yakın bir varidat te
min olunabiliyor. Bu varidatla memleket içinde 
birçok darüleytamların tesisi kaabildir. Nere
lerde ebniye çoktur, nerelerde çocuklar daha iyi 

4aşe olunabilir, sanayi merkezi olabilecek şehir
ler neresidir? îşte buralarda veyahut ziraat 
memleketlerinde bu mekteplerin küşadı lâzımdır. 
Meselâ, Adana'da bir Darüleytam var. Oradaki 
Darüleytamm talebesi ziraatte çalışabilirler, bu 
hem kendileri ve hem de Adana için büyük bir 
faide temin eder. Bu gibi esaslar üzerinde Mu
aveneti İçtimaiye Vekâletinin hazırlıyacağı lâ
yiha Heyeti Celilenizde müzakere olunur ve bir 
karar verilir. 

Diğer tahkikat meselesine gelince; * zaten 
Muaveneti içtimaiye Vekili «Tahkikata devam 
ediyorum» diyorlar/Binaenaleyh Heyeti Celile-
nizin bunu uzunuzadıya müzakere etmesinde 
bendeniz bir faidei ameliye göremiyorum. Yapı
lacak mesele. Muaveneti içtimaiye Vekilinin is
tediği bu 'paranın verilmesi ve âti için bu mek
tepler hakkında bir projenin ihzarıdır. Böyle 
olursa bendeniz bu işin dalha hayırlı olacağını 
zannediyorum. 

MUSTAFA NECATİ B. (izmir) — Bir sual 
soracağım. Efendim, Muvazenei Maliye Encü
meninin mazbatasında şayanı dikkat birtakım 
kati if adat vardır. Mazbatada deniliyor ki ; da-
rüleytamlar idaresinde israfat ve suiistımalât 
olduğu anlaşılmıştır. Encümen 'bu katî ifadatı 
mıazlbatasma yazdıktan sonra bize elemelidir k i ; 
suiistimalâtm miktarı şudur, israfatm miktarı 
şudur, biz bunu bilmeliyiz. Mademki katiyen be
yan etmişlerdir, suiistimalâtm miktarını tâyin 
etsinler. 

Bizden (350) bin lira tahsisat istiyorlar. En
cümen de bunu kabul ediyor. Acalba bu kaç ta-
lejbe için istenımiştir? Bunlar hakkında encümen 
ıbize uzunuzadıya izahat versin. Talelbe günde 
ne .yiyor? Yatak masrafı nedir? Muallimin mas
rafı nedir? Bunları 'bize yegân yegân göstersin
ler. Bizim Doktai nazarımız falan müdür şöyle 
yapmış, *böyle yapmış gibi şeyler değildir. Ve
receğimiz paranın nereye sarf olunacağını anla
maktır. Encümen bunun nereye sarf olunaca-
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I ğmı anlamamış ımı, anlamış mı? Bunu da bize 
I söylesin. 

ALI CENANI B. (Gaziantöb) — Efendim, 
I çok güzel buyurdunuz. Bugün istanbul darül-
I eytamlarında (3 300) kadar eytam mevcuttur. 
I Beherine şehrî on lira iaşe masrafı oluyor. De-
I mek ki, (33 000) lira kadar iaşe masrafı vardır. 
I Geriye on yedi bin lira kalıyor. Bu on yedi bin 
I lira içinde muallimin masrafı, heyeti idare mas-
I rafı, eskimiş olan yatak, elbise 'gibi levazımın 

karşılığı vardır. Binaenaleyh, şehrî elli bin lira
dan daha az bir masrafla kurtulmak imkânı 

I yoktur. Mamafih, encümeniniz bu tahsisatı avans 
I olarak istiyor. Malûmuâlinizdir ki, Büyük Mil-
I let Meclisi Nisanda yeni intihap için. tatili faa

liyet ederek dört aydan ziyade bir müddet içti-
I ma edemedi. Heyeti Aliyeniz de yeni içtima etti. 
I 1339 senesi 'bütçesinin senenin hululünden evvel 

çıkması icalbederken, bugün senenin yedinci 
ayı olduğu halde henüz çıkmamışlardır. Heyeti 
Celilenizden bu tahsisatı istemekle beraber, ta-
biatiyle 1340 senesine aidolan darüleytamlar 

I bütçesini huzuru âlinize tevdi edeceğiz. Ora
da fusul 've mevad üzerinde, mufassal olarak 
göreceksiniz. Binaenaleyh, o fasıllarda 'bunları 
ayrı ayrı tetkik edeceksiniz. Bu tedbiri muvak
kattir. Bugün bu tahsisatı yertmekle darüley
tamlar Müdiriyeti Umumiyesinin bütçesini de 
kaibul etmiş olmuyorsunuz. Yalnız çocu'klarm 

I iaşesi karşılığı olarak ve darüleytamların mas-
I rafı olarak meveudrolan tahsisat bitmiştir. Ona 

.mukabil tahsisat veriliyor. 1338 senesinde tes-
bi't edilmiş olan fusul ve mevad üzerine dairei 
aidesi verilecek bu para ile darüleytamları ida
re edecektir. Bir hafta sonra, on Ibeş gün sonra 
huzura âlinize gelecek olan umumî bütçede, 
istediğiniz şekilde tadilât yaparsınız; istediği
niz kadar zammiyat yaparsınız. Bu 'daima He
yeti Celilenin iktidarı dahilindedir. Binaen
aleyh, bu, muvakkat bir tedbirdir. 

MUSTAFA NECATI B. (Izimir) — Birin
ci suale cevap verilmedi. Israifat ne kadar? 

ALİ CENANİ B. (G-aziantelb) — Efendim; 
buyurduğunuz gibi israf atı anlamak için, 'bu 
rakamı tes/bit etmek üzere içiimİ^den fair arka
daşın oraya, gidip tahkikat yapması lâzıım'dır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Katiyen israfat var-
j dır diyorsunuz, 
i MUSTAFA NECATI B. (İzmir) — Efen-
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dini müsaade buyurursanız mazbatanın o cihe
ti .'bir defa daha okunsun. 

ALI CENANİ B. (Gazianteb) — Unutma-
dım efendim. 

REİS — Muhavere yapmayınız! 
ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim 

israfa* meselesi encümende Ibulunaıı arkadaş
lar tarafından ifade 'olunmuştur 'ki 'burada 
Rıza Nur Bey de (söylemiştir. Bu arkadaş
ların 'bâzıları tstanlbul'a gittikleri zaman, gör-
dülkleri ımeşjhudat üzerine .müptenidir. 

RUŞEN EŞREF B. (Karalhisarı SaMb) — 
Eritam üzerine ımaddî, ımJüspet delil var mıdırf 
Erkanı üzerine müstenit bir delil var mıdır? 
Çünkü orada yazılan şey sarihtir. 

ALİ CENANİ. B. (GaziariteJb) — Hiçfeir ar
kadaş ımaddî delil gösteremez. 

HAMDULLAH SÜBHİ B. (îstaribul) — 
Reis 'Bey! Bu «Müessesede suiistimal vardır. 
Bu müessese verdiklerimizi çalıyor» deniliyor. 
Yine o nama. bu çalanlara para veriniz demelî, 
ne demektir efendim? Bu nasıl lakırdıdır? 
Burası hem çalıyor, çalıyor deniliyor. Hem de 
üe yüz Ibin lira daha veriniz deniliyor. 

REİS — Rica ederim... Söz istetmeden söy-
lıyorsunuz. 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. (Sirnob) — Çalıyor 
d emmi yor. Çalıyor derlerse ıben çalmış •olurum. 

HAMDULLAH SUBHİ B. (İstanbul) — 
Muvazen'ei Maliye Encümieni süiistinıalât var
dır diyor. Zaitıâliniz de .'bu hususta 'bir şey söy
leyiniz efendim. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Mazlbataya 
bir defa daiha dikkat buyuracak olursanız sui-
ist.imalâtın hale değil, maziye aidolduğunıu pek 
iyi anlarsınız. 

(Muvazene! Maliye Enciiımeni mazibatası 
tekrar okundu.) 

ALİ CENANİ B. ((iaziantelb) — Dem'eik, 
mazide yapılan, binaenaleyh maziye aidolarak 
rivayet olunan suiistimalâ't ihaîk'kmda tahkikat 
yapılmasını encümen temenni etmiştir. Faikat 
encümen, .şu kadar israfat oldu, falan masraf
tan bu kadar para lüzumsuz yere sarf edildi 
diye erkama müsten'idolara'k bir şeye dest reis 
olamaimışitır. Vesait zaten Hükümetin elinde
dir. Hükümetten temenni ediyoruz 'ki tahkikat 
yapsın. 
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MUSTAFA NECATİ B. (tamir) — Efen

dim bir dairei resmîyeye suiistl'malât altfetmelk 
bir cürümdür, îstter Ibugün olsun, Asiter yann 
olsun, encümen madbata muharriri 'bize diyor 
ki : Bu maziye aittir. Hangi ımatziye Beyefen
d i ! . Bizim -zamanı ddatfeonizde ibu Salâhaddm 
Bey denilen zat, beş ay memuriyet yapmıştır. Bu 
zamanda da suiistimalât. olmuş mudur? Zati âli
leri encümen namına idarei kelâm ederken 
her halde takdir buyurursunuz ki, mukaddema 
da ölmüş olsa bir heyeti resmiye karşısında bir 
adama şu suiistimal cürmünü isnadetmek için 
mutlaka delâili maddiye bulmak lâzımdır. Acaba 
Heyeti Vekileden bulunan Rıza Nur Bey kar
deşimiz, vicdanına çok hürmet ettiğim Rıza Nur 
Bey arkadaşımız hakikaten bu suiistimalâta kaani 
midirler? Kaani iseler ve bir suiistimalât varsa 
rica ederim; şimdiye kadar ne yapılmıştır? Rıza 
Nur Bey kürsüde üç. yüz çocuğun gözü kör ol-
olmuştur, dört yüz çocuk kaybolmuştur, dedi
ler. Bütün bunları işittikten sonra encümen 
bunun hakkında bir tahkikat yapın diye söyle
miş midir? Tahkik ediniz. Kaani olduktan 
sonra muamele yapalım bunu anlamak lâzım 
değil midir?-Nedir bu suiistimalât? Bilelim. En
cümen, doğrudan doğruya teşriî ve icraî salâhi
yeti haizdir. 

ALÎ CENANI B. (Gazianteb) — Efendim, 
zatıâliniz çok güzel buyuruyorsunuz. Vekil Be
yin sizin huzurunuzda söyledikleri, bizim encü
mende işittiklerimiz şeylerin'aynıdır. Binaena
leyh tahkikat yapılsın, diyoruz. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Ali Cenani 
Bey! Müsaade buyurulur mu? Bendeniz neticeyi 
tebellür ettiremedim. Bir Salâhaddin Bey var. 
Salâhadlin Beyi: azleden Tevfik Rüşdü Bey de
di ki: Efendiler! Suiistimalât isnadedemem.. Al-
lahtan korkarım, Salâhaddin Bey suiistimalât 
yapmam ıştır. Verdiğim emirlere itaat etmeme
sinden dolayı azledilmiştir. Pekâlâ Salâhaddin 
Bey denilen zat suiistimalât. yapmamıştır. Fa
kat biraz serkeşçe bir zattır. Sonra sizin mazba
tanızda suiistimalâttan bahsolunuyor. Vekil 
Bey, henüz Avrupa'dan geldiler. Suiistimalât 
olmadığına kaanidirler. Suiistimalât yoktur di-
ğundan, sekiz yüz kişinin hastalığa duçar oldu
ğundan, sekiz yüz kişinin hastalığı duçar oldu
ğundan bahsederek bizi tedhiş, ettiler. Ben an-
lıyamadım. Birisi suiistimalât yoktur; âsidir, 
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' serkeştir-diyor. Diğeri süiistimalât vardır diyor. 
Enûcümen süiistimalât vardır diyor. Biz bunu 
anliyalrm, süiistimalât nedir? Kim almıştır, ne 
almıştır ve ne: kadar almıştır? 

ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Encümen 
suiistimal edilmiştir' diyor. Binaenaleyh encüme
nin istediği şey bil meselenin hakikatine vâsıl 
olmaktır. Hangi tarafın haklı olduğu meydana 
çıkacaktır. Bu tahkik edilecektir. Bu tahki
kat neticeleninceye kadar mevcut çocukları aç 
bırakmaktansa tahsisat verip onları bu halden 
kurtarmak tabiî elzemdir. 

SABRÎ B. (Saruhan) — Efendiler, mesele 
hakikaten rikkati celbedeeek bir mahiyet arz 
ediyor. Yani Heyeti Celileniz bu meseleyi ne 
kadar mütehassis olarak müzakere ederse o kadar 
hakkı vardır. Fakat cereyan eden müzakerat 
nazarı itibara alınırsa görülüyor kil, bu meselenin 
bütün safahatına el ve parmak konulmuştur. 
Sonra bir nokta daha vardır ki, malûmuihsanı-
nız Sıhhiye Vekili Muhteremi Rıza Nur Beyin 
uhdesine darüleytamların idaresinden daha mü
him olan bir sulh meselesi tahmil edilmiş ve 
bundan dolayı tahminen bir seneye karip za
manını Avrupa'da vatanın bu müşkül mesailiyle 
iştigal ile geçirmiştir. Şüphesiz ki bu cereyan 
eden vukuatın heyeti umumiyesine oradan vâ
kıf olarak derhal bunların izalesi çaresini temin 
edemezlerdi. Kendileri kürsüden burada vait 
buyurdular ki, bu hususta her türlü icabeden 
muameleye tevessül ettim ve bunu takibediyo-
rum. Şüphesizdir ki, bu gibi meseleleri takip için 
epey zaman lâzım. Biliyorsunuz ki efendiler, ye
timlerin dünyada Arşıâlâyı titreten bir şeyi var
dır. Gözyaşı. Halbuki efendiler, çocukları ağla
tan en mühim kuvvet açlıktır. Bugün saat beş 
buçuk oldu. Tamam üç buçuk saatten beri mü
zakereye devam ediliyor. Bugün akşama kadar 
eğer müzakere devam edip de yine bu iş netice-
lenmiyecek olursa yarın o çocukların ekmekleri 
bulunmıyaeak. Binaenaleyh parasız bulunan bu 
çocuklar yarın yine ağlıyacak, Arşıâlâ yine tit-
riyecektir. (Ooo sadaları), (Doğrudur sesleri), 
(Gürültüler) 

înayet buyurun efendim, halbuki en büyük 
mesele, yetimlerin evvelâ karnını doyurmak ve 
sonra da yetimlerin ahvalini tahkika, tetkika 
devam etmektir. Bendeniz Heyeti Muhtereme-
niz tahkik ve tetkikinde devam etmesin demi
yorum, yalnız bu para işi bu kanun bugün mıı-
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hakkak surette Meclisten çıkmalıdır ve yetim
lerin yarınki et ve ekmek parası temin edilme
lidir. Tenkid edilmek için birçok sebepler var
dır. Efendiler, yarın Heyeti Muhterenıenizden 
bir zat istizah takriri verir ve bu mesele o va
kit uzunuzadıya müzakere edilir. Fakat bugün 
bu kanun çıkarılarak o yetimlerin açlıkları be
hemehal telâfi edilmeli, diğer taraftan da suiis
timal meselesi tamik olunmalıdır. Fakat zanne
derim ki - Vekil Beyin zannı gibi - bir, iki ay 
tahkikat müddeti vermek de muvafık olmaz. 

Binaenaleyh Heyeti Muhteremeden istirham 
ediyorum, bu kanun bugün çıkmazsa cidden bu 
yetimler hakkındaki şefkatinizin tesiri muzır 
bir netice verir, ki o da çocuklar yarın yine aç 
kalırlar. Bunun için Heyeti Muhterenıenizden 
tekrar çok rica ediyorum. Üç buçuk saattir mü
zakere ettiğimiz *bu kanunu lütfen kabul buyu
runuz. Ondan sonra yine başka bir sebeple bu 
meseleyi tenkid buyurabilirsiniz. 

- RASÎH Ef. (Antalya) — Efendim mevcut 
müesseselerimizin tahsisatı meselesi mevzuumü-
zakeredir, fakat bununla beraber çok mühim bir 
şey müzakere ediyoruz. Hem öyle müzakere ede
ceğiz ki, eğer Sabri Bey biraderimiz dikkat bu
yururlarsa, bu mazbata okunurken Heyeti Umu-
miyenin ne suretle mütehassis olduğunu görmüş-
lerse takdir buyururlar ki, Heyeti Celile o tah
sisatı biran evvel müzakere etmek ve vermek 
için çok hahişkârdı. Fakat asıl Heyeti Celileyi 
mütehassis eden nokta şudur ki, iki, üç yüz kü
sur bin yetimden bahsediliyor. Sonra bunun bir 
kısmını Hükümet tahtı terbiyetine almış, darül-
eytam nammdaki müesseselere toplamış, bu mü
esseselerde bunlardan bir kısmı - Vekil Beyefen
di kendisi kürsüden alenen itiraf buyurdular -
üç bin küsuru kaybolmuş, yokmuş, diğer bir kıs
mı bilmem ne hastalığına tutulmuş, bir kısmı
nın da başka hastalığa tutulduğunu söyledilerse 
de o hastalığa söyleıımiyecek bir hastalık dedi
ler. 

Şimdi arkadaşlar! Bu vaziyet karşısında, bu 
karar karşısında Meclisi Âli alâkadar olmazsa 
- ki bütün memleketin efradı üzerinde velayeti 
âmmesi vardır - velev üç gün, beş gün müzake
re edip bir neticeye isal edemezse, bir şekli ka
ti bulamazsa yazık değil midir ki, bunlar bize 
emanet olarak şühedanın bıraktığı biçarelerdir. 
Bunların böyle kalması doğru mudur? Sabri 
Bey biraderimiz bir noktaya temas buyurdular. 
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Vekil Bey Sulh Konferansında idi buyurdular. 
Bendeniz Sabri Beyefendiye şurasını kemali 
hürmetle, arz etmek isterim ki Vekil Beyefendi 
Sulh Konfransmda iseler vekâlet burada idi. 
Vekâlet tatili eşgal mi etmiştir? 

AVNÎ B. (Cebelibereket) '— Vekili aynı sa
lâhiyet ile buradaydı. 

RASİH Ef. (Devamla) — îş gemisi bir ku
manda makamiyle bir de makina dairesi ara
sında tedviredilir. Darüleyttamlar bu şekle 
girmişse idare edilememiştir. Neden idare edile
memiştir. Eski şekilde, eski günlerde bizim Hü
kümetimiz istanbul'a vaziyed etmeden evvel ida
re çığırından çıkmış. Dokuz aydır biz , niçin 
tanzim. etmedik ? Dokuz ay az bir müddet mi
dir? Dört mektebin tanzimi için bu kadar müd
det kâfi gelmez mi? Demek ki vekâletin müdü
rü umumileri orayı tanzim için, orada ıslahı 
lâzım olan işleri tesviye için işe ciddiyetle atıl
mamışlar. Demek ki işde bir ciddiyetsizlik var
dır. işi yüzüstü tutmak var. Eski yıkılan Hükü
metin bütün fenalığı, hastalığı bu noktadaydı. 
işe ehemmiyet vermemek, ciddiyetsizlik, ehemmi-
yetsizlik, bunlardan tabiîdir ki suiistimalden 
daha ziyade fenalıklar zuhur eder. Tabiîdir ki, 
oraya toplanan sekiz bin çocuğun, işi takibedil-
mezse, ciddî idare edilmezse, beş bini ortadan 
kaybolur. Bu yetimlerin nereye gittiği malûm 
olmaz ve kimse bilmez. Onun için bendeniz di
yorum ki, masarifi ruzmerreden ibaret olan bu 
tahsisat üzerinde müzakeremize devam edelim, 
fakat şunu da kararlaştıralım ki, gerek Muva-
zenei Maliye Encümeni mazbatalarında ve ge
rek Vekil Beyefendi sözleri arasında bu cüm
leleri kaydettikten sonra Meclisi Âli bu müesse
seler üzerinde bir teftiş yapmak mecburiyetin
dedir. Binaenaleyh Meclis bugünden itibaren 
bu sekiz bin evlâdı vatan hakkında tahkikat 
yapmalıdır. Sekiz bin evlâdı vatan oraya gir
miş ve bilâhara oradan beş bin bîkes kaybol
muş. Bunlar ne olmuş, ölmüş mü? Yoksa bu 
müesseselerdeki intizamsızlık yüzünden terk 
edip gitmişler mi? Bunlar meydana çıkmalı. Son
ra bu müesseseler nedir? Bir darüliaşe midir? 
Çocukları yedirip içirip giydiriyoruz. Yalnız bun
dan ibaret midir? Yoksa bir darüttalim ve terbi
ye midir? Bir sanathane midir? Bunları da tes-
bit etmemiz lâzımdır. Yoksa lâalettayin her sene 
üç yüz bin, beş yüz bin lira verelim, yedirenim. 
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Fakat bütçeye koyduğumuz bu para müsmir ol
malı, meyva vermelidir. Gayrimüsmir olur, mey-
va vermezse ne netice hâsıl olur? Biz isteriz ki, 
bu gibi müesseselere verilen paralar; tahsisatlar 
en çok meyvayı versin. Eğer meyva vermiyecek 
tahsisat bizden istenecek olursa bu memleketi dai
ma harap ve memleket sakinlerini daima fakir 
görürüz. Bizim nasılsa bütçemizin bir talihi var
dır. Asırlardan beri mi diyelim, senelerden beri' 
mi diyelim, bütçelerimizin tahsisat namına kabul 
ettiği şeyler daima gayrimüsmir olur. En kuvvet
li bir cazibe ile buradan geçer. Fakat meyvası 
görünmez. Onun için Meclisi Âlinin burada ha
raretle münakaşasını yaptığı bu iş için verdiği 
tahsisat ne semere verecektir, ne meyva verecek
tir? Bunu bilmek, bunu tesbit etmek lâzımdır, 
Eğer biz bunu tesbit etmezsek -'Muvazenei Mali
ye Encümeni Mazbata Muharriri Beyefendi ar
kadaşımızın buyurdukları gibi - buraya mühim 
bir tahsisat veriyoruz ve.bu pek kolaylıkla elde 
ediliyor. Demek ki, höyle bir, birbuçük milyon 
para, bir varidat elimizde mevcut Bir tarafta da 
muhtacı himaye ve muhtacı muavenet birçok in
sanlar bizim velayetimiz ve vesayetimiz tahtında 
kendilerinin yetiştirilmesini istiyorlar. Şu halde 
niçin biz bu hazır tahsisat ile hazır adamları 
memlekete nâfi' uzuv olarak yetiştirmiyelim ve 
yalnız bunların iaşe ve ilbasını temin ile bıraka
lım? Eğer bu tahsisat yalnız buna sarf edilecekse 
beyhude yere sarf olunmuş, heba olmuş bir tahsi
sat demektir. Onlar da şahısları için, milletin 
heyeti umumiyesi için nâfi' bir uzuv olamıya-
caklardır. 

ıSize bir misal daha arz edeceğim: Vaktiyle 
Konya'da «bir Sanayi Mektebi açılmıştır - korku
yorum darüleytamlar o neticeye müncer olmasın, 
zannederim 1317 de açılmıştı ve 1327 ye kadar 
devam etmişti. 1327 de bir istatistiğini gördüm: 

i On sene zarfında seksen bin küsur altın sarf edil-
! miş. Fakat on sene zarfında bu mektepten on al-
I ti efendi neşet etmiş, diğer çocuklar darüleytam-
I larda kaybolanlar gibi kaybolmuşlar, yahut mek

tebin muntazam olmaması hasebiyle terki tahsil 
etmiş, çıkmışlardır. Mektepten mezuniyet nime-

j tini idrak eden bu on altı efendi hakkında o va
kit Konya'da çıkan Babalık gazetesi birer birer 
isim tâyin edilmek suretiyle bir istatistik neşret
ti. Hepsi ne idi biliyor musunuz efendiler? Dai-

j rede yüz ellişer kuruş maaşlı odacı... Demek ki, 
! amel sahasında, iş sahasında kendilerine hiçbir iş 
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bulamıyarak kendilerinde ancak kapıların önün
de beklemek kabiliyetini görebilmişlerdir. 

Efendiler! Biz darüleytamlarımızm bütün 
tahsisatını verelim ve mevcudiyetimizi onlara 
atfedelim. Fakat oradan çıkacakların akıbet
leri de böyle olmasın. Bugün memleketin bü-
yük, küçük sanayi sahası boştur. Birden bü
yüğüne gitmiyelim - küçük sanayi namına da 
bir şey yoktur - memleketimizde bu boşluğu dol
durmak için her halde elimizde bu müesseseler
den istifade etmeliyiz. Bu müesseselerin mem
lekete nâfî'i olabilmesi için her halde ıslah edil
mesi ve Meclisi Âlinin bu işle alâkadar olması 
ve bu işi yerinde tetkik etmesi ve bu işe vere
ceği şekli tesbit etmesi lâzımdır. Onun için 
bendeniz Heyeti Celilenizin bu işle iştigal ve tef
tiş ve tesbit etmek ve vereceği şekli Meclise 
arz etmek üzere bir heyet teşkili taraftarıyım. 

Sonra arkadaşlar! Lâalettayin her hangi fer
de «Sen Darüleytam Müdürü Umumîsinin ve
yahut nazırsın» dersek olmaz. Bu iş ihtisas işi
dir. Bu işi memlekete nâfi bir şekle koyacak 
bir şahsı Vekil Beyefendi bize bulsun ve biz de 
o şahsiyete emniyet ve itimatla bakalım. Bu 
şahsiyet bu işi beeere bilir diyelim ve bu mües
seseler de nâfi' bir müessese halini alsın, yok-

\sa her sene tahsisatı kemali fahr ile verelim. 
Hususiyle memleketimizin müdafaasında baba
ları, amcaları, kardeşleri şehidolaıı evlâdı 
vatan, mevzuubahsolunca hissiyatımız galeyana 
gelir. Yalnız üç yüz bin değil, üç yüz milyon 
liralık tahsisat istenilirse verelim. Fakat bu mü
esseseleri, içindeki evlâtlarla beraber memlekete 
nâfi' birer hale sokalım. 

REİS — Efendim, iki arkadaş daha kifa
yeti müzakere hakkında takrir verdiler. Daha 
birçok takrirler de vardır. Bu takrirlerde «tah
kikat ve takibat icrasiyle bu müesseselere aid-
olan ıslahat» mevzuubahistir. Kifayet kararı 
verilmediği için takrirler okunamıyor. Müza
kere temadi ediyor. Binaenaleyh üçüncü kifa
yeti müzakere takririni dahi reyi âlilerine arz 
ediyorum. Kifayeti müzakereyi kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. Efen
dim takrirleri okuyoruz. 

Efendim, takrirler de üç kısımdır. 'Bir 
kısmı «bâzı mahallerde darüleytamlar tesisini 
temennidir» , binaenaleyh bu taikrirleri vekâ
lete havale etimek mecburiyetindeyiz. Diğer 
takrirlerden ikisi de «suiistimalât hakkında 
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Meclisi Âliden, tahkikat heyeti intihabı me
selesidir» Bu da bir meselei müstakilledir. 
Tahsisat kanunu lâyihasının ret veyahut kabu
lünü mutazammın olmıyan. müstakil bir teklif 
olduğu için bunu da ruznanneye almak mecburi
yetindeyiz. Evrakı varide meyanmda ruzna-
meye aldıktan sonra Meclisten heyet gitsin mi, 
'gitmesin mi? O zurnan müzakeresi icabeder. 

Diğer iki takrir de «Vekâletin tahkikat ve 
ıslahat hakkındaki va'dinin iki ay zarfında ifa
sı ile neticeden Meclisi Âliye malûmat itası» 
şeklindedir. Heyeti Umumiyeyle en çx)'k alâ
kadar olan takrir Cebelibereket Mebusu İhsan 
Beyefendinindir. Evvelemirde bu taktiri oku
tup reyi âlilerine Vaz'edeceğim. 

(Cebelibereket) Mebusu İhsan Beyin takri
ri tekrar okundu.) 

BEİS — İhsan Beyin bu takririni nazarı 
mütalâaya alanlar lütfen ellerini kaldırsın. 
(Ret, kaimi sesleri) Müsaade buyurun efendim, 
bu takriri kabul edenler lûi'en ayağa kalksın. 
Kabul edilmemiştir. 

Efendim müzakere kâfi görülmüştür. Mad
delerin müzakeresine geçilmesini kabul eden
ler lütfen ellerini Kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Maddelerin müzakeresine geçiyoruz efendim. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Bu mealde bi
zim de takririmiz vardır. (Takrirler okunma
dı sesleri) «Meselenin Avans Kanunundan tef
rikiyle diğer bir mesele halinde encümende 
tetkiki talebini havi» takririmiz vardı. 

REFİK B. (Konya) — Bu kadar müzakere 
ne netice almıştır efendim? 

REİS — Demin arz ettim efendim; lâyi
hanın reddini Veya kabulünü mutazammın 
olmıyan takrirler bir meselei müstakille halin
de evrakı varide meyanına konacak ve ruz-
nameye alınacaktır. Ruznaınede münakaşa 
edilir. Şayanı müzakere olan alınır, şayanı mü
zakere ojhmyan reddolunur. Esasen bu takrir
lerden bir kısmı tahkikat icrasını mutazam-
mındır. Binaenaleyh tahkikat icrasını muta
zammın olan takrirler ruznameye alınma
dıkça müzakere edilemez. 

Maddeleri okuyoruz : 

Darüleytamlar bütçesine tahsisat itasına dair 
Kanun 

MADDE 1. — Bin üç yüz otuz dokuz se
nesi Ağustos iptidasından Şubat gayesine ka-

— 4?8 
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dar Darüleytam Müdiriyeti Umıımiyesi hida- j 
matına sarf ve bütçesinin tasdikinde mahsıı- j 
bu icra edilmek üzere 7 Nisan 1339 tarihli Ka- | 
ıranla verilen iki yüz elli bin liraya ilâveten i 
üç yüz elli bin liranın daha avans olarak sarfı- j 
na mezuniyet verilmiştir. 

REİS — Efendim birinci madde hakkında 
söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) Söz istiyen 
yoktur. Binaenaleyh maddeyi aynen reyi âli
lerine vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen elle- | 
tini kaldırsın. Birinci madde kabul edilmiştir. I 

îkinei maddeyi okuyoruz : 
MADDE 2. — işbu avans 1338 senesinin 

dört ayı için Muvazenei Maliye Encümenin
ce tesbit edilen fusul ve mevadda tevfikan 
sarf olunur. v 

REİS — İkinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri) 

İkinci maddeyi aynen kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın, ikinci madde kabul edilmiştir 
efendim. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 1 

REİS -— Üçüncü madde hakkında söz isti
yen var mı? Maddeyi aynen reyi âlilerine 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Üçüncü madde aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4. —• İşbu kanunun ieray ahkâmı
na Sıhhiye ve.Muaveneti İçtimaiye Vekili me
murdur. j 

REİS — Dördüncü madde hakkında söz isti- | 
yen var mı? (Maliye sesleri) | 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — (Maliye Vekâ- ] 
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leti) kaydının da ilâvesi iktiza eder. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Mülhak 
bütçedir. Maliye Vekâleti karışmaz. 

REİS — Evet efendim mülhak bütçedir. 
(Maliye Vekâleti kaydı icabetmez. Binaenaleyh 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin 
memuriyeti kâfidir. Dördüncü maddeyi ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın Dördün
cü madde kabul edilmiştir. 

AVNİ B. (Cebelibereket) — Suiistiınalât 
hakkındaki tahkikatın neticesini bir aya ka
dar vekili aidinden isteriz. 

REİS — O mesele kapanmıştır efendim. 
Kanunun heyeti umumiyesini tâyini esami ile 
reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul edenler be
yaz, kabul etmiyenler kırmızı rey pusulası ve
recektir. Lütfen reylerinizi istimal buyurunuz. 
(Gürültüler) 

Efendim Celse tatil edilmemiştir. Lütfen rey
lerinizi istimal buyurunuz. (Âra istihsal edildi) 

Efendim reylerini istimal etmiyen zevat 
lütfen reylerini istimal buyursunar, istihsali 
âra hitam bulmuştur. Lütfen yerlerinize otu
runuz; netieei arayı arz edeyim. Reye iştirak 
eden azayı kiramın adedi 144. Binaenaleyh 
muamele tamamdır. Bir müstenkife karşı 143 
reyle Kanun kabul edilmiştir. 

HAKKI B. (Van) — Red yoktur şu halde... 
REİS — Yoktur efendim: vakit geçmiştir. 

Yarın badezzeval birbuçukta içtima etmek üze
re ve Posta Kanununun bakıyei müzakeresine 
devam edilmek üzere Celseyi kapatıyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 6,10 
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Darüleytamlara tahsisat itası hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Naim Ef. (Konya), Cazim Ef. (Erzurum), 
İhsan B. (Ankara), Hüsrev B. (Urfa), Hilmi B. 
(Artvin), Meihmed Nui'i B. (Kütahya) Hafız 
ibrahim Ef. (İsparta), Ali Rıza B. (Kırşehir), 
Esad B. (Amasya), Tevfük B. (içel), Hâzim B. 
(Niğde), Safa B. (Adana), Münir B. (Erzu
rum), Mehımed Emin B. (Kara'hisarı Şarki), 
Kılıç Ali B. (Gazianteb), Zekâi B. (Aydın), 
Şeyih Safvet Ef. (Urfa), izzet Ulvi B. (Karahi-
sarı Saihiib), İhsan B. (Ergani), Hafız Şahin Ef. 
(Gazianteb), Avni B. (Cebelibereket), Safvet 
B. (izmit), Mehmed B. (Diyarbekir), Ali 
Fethi *B. (istanbul), Yahya Kemal B. (Urfa), 
Halis Turgud B. (Sivas), ibrahim Süreyya B. 
(izmit), ibrahim B. (izmit), Dr. Fuad B. (Kırk-
kilise), Neşet B. (Aksaray), Ruşen Eşref B. 
(Karahisarı Sahilb), Celâl Nuri B. (Gelibolu), 
Mükerrem B. .(İsparta), Hüseyin Hüsnü Ef. 
(İsparta), Arif B. (Eskişehir), Zülfi B. (Diyar

bekir), Musa Kâzım Ef. (Konya), Tevfik Fik
ret B. (Konya), Besim B. (Mersin), Niyazi B. 
(Mersin), Müseyin B. (Elâziz), Mahmud Nedim 
B. (Malatya), Zê ki B. (Gümüşane), Feridun 
Fikrî B. (Dersim), Vdhbi B... (Karesi), Ahmed 
Saki B. (Antalya), Ahmed Remzi. B. (Gazian
teb), Ahmed Hilmi B. (Kayseri), Cemil B. (Te
kirdağ), Dr. Mazhar B. (Aydın), Yusuf Ziya 
B.( Zonguldak), Bekir Sami B. (Tokad), Ömer 
Mümtaz B. (An'kara), Yakup Kadri B. (Mar
din, Emin B. (Tokad), Dr. Hilmi B. (Malatya), 
Ahmed Ferid B. (Kütahya), Cevdet B. (Kü
tahya), Gazi Mustafa Kemal Pş. (Ankara), Ah
med Muhtar B. (Trabzon), Mazhar Müfid B. 
(Denizli), Esad Ef. (Menteşe), Rüşdü Pş. (Er
zurum), İbrahim B. (Van), Falih Rıfkı B. (Bo
lu), Hamdi B. (Ordu), Cavid Pş. (Canik), Naz-
rai B. (Hakkâri), Abdülgani B. (Mardin), Sa
bit B. (Erzincan), Mabbuib Ef. (Kırşehir), Ek

rem B. (Lâzistan), Esad B. (Lâzistan), Ali B. 
(Karahisarı Sabit?), Kâmil Ef. (Karahisarı Sa
hih), Ali Sururi B. (Karasi), Mehmed B. (Ka
resi), Münir B. (Çorum), ismail Kemal B. (Co
rum), ihsan B. (Cebelibereket), Yusuf Akeura 
B. (istanbul), Hamdullah Subhi B. (istanbul), 
Hamdi B. (istanbul), Süleyman Sırrı B. (istan
bul), Dr. Refik B. (istanbul), Ahmed Şükrü B. 
(Dersim), Mustafa Fehmi Ef. (Bursa), Musa Kâ
zım B. (Giresun), Receb, B. (Kütahya), Besim 
Atalay B. (Aksaray), Dr. Mustafa B. (Çorum), 
Mahmud B. (Siird), Abdullah B. (Trabzon), 
Şefik B. (Trabzon), Süleyman Sırrı Ef. (Trab
zon), Şamili Rifat B. (Biga), Mustafa Necati 
B. (izmir), Rahmi B. (Sivas), Halet B. (Erzu
rum), Raif Ef. (Erzurum), Şevket Ef. (Gire
sun), Muammer B. (Sivas), tsmdt B. (Çorum), 
Mustafa Ef. (Konya), Refik B. (Konya), Ey-
yuh Sabri Ef. (Konya), Hâlid B. (Kastamonu), 
Ahmed Mahir Ef. (Kastamonu), Talât B. (Kân-
gırı), Rifat B. (Kângırı), Musa Kâzım B. 
(Karaihisarı Sahib), Meihmed Kemal B. (Ada
na), ihsan Hâmid B. (Ergani), Kâzım B. (Er
gani), Talât B. (Ardaihan), Ali Rıza Ef. (Amas
ya), Hasan B. (Antalya), Dr. Rıza Nur B. (Si-
ııoib), Derviş B. (Mardin), Ömer Ef. (Kars), 
Rasih Ef. (Antalya), Muhiddin B. (Elâziz), 
Ali Gen ani B. (Gazianteb), Recai B. (Ordu), 
"Osman Niyazi B. (Karesi), Midha't B. (Maraş), 
Feyzi B. (Diyarbekir), Cudi Pş. (Siverek), Ra-
gıb B. (Zonguldak), Ali Rıza B. (İstanbul), 
Mahmud Ef. (Siverdk), Veysel Rıza B. (Gü
müşane), Dr. Hâlid B. (Kayseri), Ali Rıza B. 
(Kastamonu), Ali Saib B. (Kozan), ismail B. 
(Karaihisarı Şarki), Halil B. (Ertuğrul), Hakkı 
B. (Van), Ali Fuad B. (Urfa), Mehmed Sabri 
B. (Samban). 

(Müstenkif) 

Tahir Ef. (Giresun). 


