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CELSE

Bed'i müzakerât; saat : 2,05
REİS — Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretleri
KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisarı Sahib), Mahmud Bey (Siird)

REİS — Gelsleyi açıyorum efendim, Zaptı sa
bık hulâsası okunacak.
1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI
Birinci Celse
İkinci Reisiveikili İsmet Beyefendinin tahtı Ri
yasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat
ve aynen kabul edildi. Evrakı varide aidoldukları mahallere havale edildikten sonra Avans ka
nun lâyihasının birinci maddesinin ibakıyei müzakeratma geçildi. Bir müddet müzakere cereyan
ederek Maarif tahsisatına yüz bin lira ilâvesi
suretiyle madde tadilen kabul edildi. İstanbul
Mebusu Ali Rıza Bey ve rüfekası tarafından ve
rilen ve açıkta kalan zâbitana tahsisat itası için
Avans Kanununa bir madde ilâvesine dair olan
takririn müstakillen müzakere edilmek üzere Lâ
yiha Encümenine havalesi tensip ve berayı tenef
füs Celse tatil edildi.
İkinci Celse
İsmet Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde küşadedilerek Divanı Riyasetin mezuniyetlere ait
kararı kıraat ve kabul edildi. L/âyiıha Encümeni
nin açıkta kalan zâbitan talhsisatı hakkındaki
mazbatasının müzakeresi zımnında Dâzistan Me
busu Fuad Bey ve rüfekası tarafından verilen
takrir kabul edilerek mazbata, Muvazene! Maliye
Encümenine havale edildi. Badehu Avans kanun
lâyihasının ikinci maddesinin müzakeresine iptidar ve madde Denizli Mebusu Haydar Rüşdü Be
yin takriri veçjhile berayı tadil encümene iade
edilerek içtimaa nihayet verildi.
Reisisani
Ankara
Ali Fuad

Kâtip
Karahisarı Sahüb
Ruşen Eşref
Kâtip
ıSiird
Mahmud

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında söz istiyen var mı efendim?
ADİ RIZA B. (İstanbul) — Pa§a Hazretleri!
Açıktaki zâ'bitan maaşatı hakkında verilen karar
Tahsisat Kanununu mütaakıp müstaceliyetle mü
zakeresine dair idi. Zaptın ona göre tashihini rica
ederim.
REİS — Efendim bu yolda tashihan zaptı sa
bık hulâsasını kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsınlar. Kabul edilmiştir efendim. Evrakı vari
deye geçiyoruz.
2. — EVRAKI VARİDE
Tezkereler
1. — Kuvayı Milliye mensubînini düşmana ih
bar ve düşman amaline hizmet
cürümlerinden
idama mahkûm Panayot Zara ile rüfekası hak
larındaki hükmün tasdikine dair îcra Vekilleri
Heyeti Riyaseti tezkeresi (3/144) (Adliye En
cümenine)
Mazbatalar
1. — Şûrayı Devletçe 16 Mart 1336 dan sonra
verilen kararlar hakkındaki
Memurin Muhakemat Tetkik Encümeni Riyaseti tezkeresi ve Dahi
liye Encümeni mazbatası (Ruznameye)
Takrirler
1. — Sivas Mebusu Rahmi Beyin, Darüleytamların Maarif Vekâletine devredilmesi teklifi
ne dair takriri (4/46) (Heyeti Vekile Riyaseti
ne)
2. — Giresun Mebusu Tahir Beyin, encümen
ruznamelerinin tabı ve neşri hakkındaki takriri
REİS — İcabı teemmül edilmek üzere müsaa
de ederseniz Divanı Riyasete havale edelim efen
dim. (Münasip sesleri)
3. — İSTİZAHLAR
1. — Bozok Mebusu
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Yozgad Darülmuallimîni hakkında Maarif VekâleMnden istizah takriri
REİS —• Malûmuâliniz bugün Bozok Mebusu
Süleyman Sırrı Beyin, Maarif Vekâletinden bir
istizah takrirleri vardı; şimdi ona başlıyacağız.
Hüseyin Beyin de bir istizahı vardı efendim.
Divanı Riyasete gelmemiştir efendim.
Riyaseti Celileye
Yozgad 1)arülmuallimîni hakkında ne Maarif
Vekili müspet bir cevap vermiş ve ne de Meclisi
Âlinin, kararma iktiran etmiş; bir netice hâsıl ol
mamıştır. Binaenaleyh suale verilen cevap kâfi
değildir. Bizzarure Maarif Vekâletinden istizah
keyfiyet eyliyorum.
13 Eylül 1339
Yozigad - Bozok
Süleyman Sırrı
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Muhte
rem efendiler! Bundan iki sene evvel masarif
ve maaşatı idarei husuiyece temin edilerek
Yozgad'da açılmış olan leylî darülmuallimînin bu sene de yine maaş ve masarifi bütçesi
ne konulduğu halde Eylülden itibaren MuVazenei Um ilmiyeden verileceği va'eliyle son
altı aylık masarifi bütçeden çıkarılmış olan
Yozgad Darülmuallimîmnin muallim ve He
yeti İdaresinin oradan kaldırılması suretiyle1
seddedilmesi esbabını Maarif Ve'kili Muhte
remi Safa Beyefendiden Meclisi Âliniz hu
zurunda sormuştum. Verdikleri cevap, ben
denizi ikna etmemekle beraber Meclisi Âli
nin, Ihal'kın tenvir ve tefeyyüzü hususunda
beslemekte olduğu azim ve kanaate de muigayir olduğu için kendisinden istizahı keyfiyete
mecbur oldum. Binaenaleyh kendisinden berveejhi âti hususatı istizah ediyorum: Safa.
Beyefendinin zabıt ceridesinde'ki beyanatını
telhis ederek ,arz ve cevaplarını tabiî verece
ğim.
Safa Beyefendi buyurdular ki: Memleket
maarifini içinde bulunduğu feci
vaziyetten
kurtarmak için Maarif Vekâleti muktedir ve
mütefennin, eihil muallimler getirmek suretiy
le şimdilik on yerde leylî d'arülmuallimin aça
caktır ve eğer muallim bulabilseydik bu mek
teplerin adedini daha ziyade tezyidedecektik.
Binaenaleyh muallim bulamadığımız için çârü
nâçâr on yerde açıyoruz. İleride bu mek
teplerin adedini tezyidedeeeğiz. Binaenaleyh
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memleketin bütün köylerinin muallime olan ih
tiyacını bu mekteplerden çıkan efendilerle temin
edeceğiz dediler. Binaealeyh devrei sabıkada
Nisanda çıkan Meclisi Âlinin bir kanunu ile
bu salâhiyet Maarif Vekâletine de verilmiştir
buyurdular. Vekil Beyefendinin şu beyanatının
isabetini arz edeceğim. Müsaadeiâlinizle bu be
yan olunan Nisan Kanununun biraz tarihçesin
den bahsedeyim. Malûmuâliniz bir Tedrisatı
İptidaiye Vergisi Kanunu vardır ve bu kanun
halka âdil bir vergi tarhından ziyade ezici, yo
rucu ve cezayı nakdî tahmil eden bir kanundan
başka bir şey değildir. Bu kanuna istinaden
tevzi edilen vergilerden dolayı her taraftan fer
yatlar kopuyordu. Tabiî Meclisi Âli halkın bu
feryadını nazarı dik'kate alarak Vâki olan
müracaatı Maarif Encümenine tevdi ediyorlar
dı. Nihayet Meclisin son devresinde idi; bu
yolda on iki mevkiden müracaat vâki olmuş
ve bunlar bir dosya teşkil etmişti. Maarif,
Muvazenei Maliye, Dahiliye encümenleri bir
leştiler, bu kanunu tadil ederek bir şekil ver
mek istediler. Bu kanunu tadilden maksat da
Tedrisatı iptidaiye Vergisinin âdil bir surette
tarh ve tevziini temin idi ve buna dair bir ka
nun çıkarmaktı. Maarif Vekili Safa Beyefen
di de bulundular ve hattâ bir lâyihai kanuniye
de kendileri getirdiler. Esasen darülmuallimi
nin, idadilerin, darülmuallimatm masarif ve
maaşatı Tedrisatı İptidaiye Vergisi namiyle
halktan Zorla alman bu paradan temin edildiği
için bittabi bu masarif ve maaşatı temin için
halka biraz daiha yüklenmek ica'b ediyordu. Bu
yükü biraz hafifletmek için darülmuallimîn,
darülmuallimat ve idadilerin maaş ve nıasarifatı
Muvazenei Umumiyeden, yani Maarif bütçesin
den verilmek esası kabul edilmişti.
Diğer mekâtiıbi iptidaiyeye gelince : Bunun
da son kanunda yüzde yirmi beşinin Hazmeden,
yüzde yetmiş beşinin 'halk tarafından verilmesi
esası Nisan içerisinde bir kanunla kalbul edilmiş
ti. Yani Nisan içinde çıkan kanunda darülmual
limîn, darülmuallimat ve idadileri seddederek
arzusuna göre yeniden mektep açmak salâhiyeti
verilmemişti. Mevcudolan mekteplerin masaririfi Maarif bütçesine tahsis edilmişti. Ve Maarif
'bütçesine vaz'edilen tahsisattan da maksat bu
idi. Şimdi şu maruzatımı 1339 senesinde ikinci
Avans Kanunu namiyle çıkarılan Kanunun 36
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ncı maddesinde de teeyyüdetmiş oluyor.
«Darülmuallimîn,
darülmuallimatlarla
idadi
mektepleri tesisatına mu'ktazi masarif, Ma
arif 'bütçesinin <252 nci
maddesinde vilâyat mekâtibine muavenet tahsisatından ve
rilir.» yani muavenet tahsisatından verilecek.
Yani vilâyet maarifine muavenet faslı vardır.
Nazarı dikkati âlilerini celbederim. Sonra 6 Ni
san 1338 tarih]' k a n u n u n altıncı ve -onuncu mad
deleri «Darülmuallimîn ve darülmuallimatlarla
bilûmum mekâtibi tâliye maaşatı 1339 senesi Ey
lülünden itibaren Maarif Vekâleti bütçesinden
tesviye olunur.» diyor. Mevcut mektepler ilga
edilir demiyor. Maarif Vekili yeniden darülmu
allimîn, darülmuallimatlar, idadiler açar, demi
yor. (Binaenaleyh bu kanunun esasen vaz'ına sa
ik Tedrisatı İptidaiye Vergisinin ağırlığıdır. Bu
para mevcut mektepler kâfi gelmediğinden yal
nız iptidaîleri kısmen halka bırakarak diğerleri
nin Maarif Vekâleti bütçesine ilâvesinden ibaret
tir. Binaenaleyh bu kanunlarda evvelce açılmış
d a n darülmııallimînlerin Maarif Vekâleti tara
fından şeddine dair bir kayıt yoktur.
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II teplerden çıkan muallimini kaç senede temin ede
bilecek? Bilmem, o vakte kadar Maarif Vekili
Muhteremi açtığı mekteplerde muallim yetişti
recek; biz de oradan yetişecekleri bekliyeceğiz.
Böyle yirmi sene bekliyerek üç, dört bin
Iköyün muallim ihtiyacını temin için Maarif
Vekili Muhtereminin böyle on yerde mektep
açmasına lüzum yoktur. Bugün livalarda
açılmış olan darülmualimînlere, yani masart rif ve maaşatı mahallince temin edilen mek
teplere müdahale etmemelidir. Üç yerde mek
tep açmalıdır. Bu üç yerde yetiştirilecek efen
diler muallim olmalıdır. Binaenaleyh darül
mualimînlere menşe olmak üzere mektep açI malıdır. O mekteplerden yetişecek efendiler
de kendi livaları dahilindeki köylere kâfi ge
lecektir. Vakili Muhterem iSafa Beyefendi Yozgad Darülnıualimîninin 28 talebesi mevcudolduğunu ve mualimlerinin de idadî mezunu ve
i medrese müdavimini, sonra darülmualimîn eh
liyetnamesini haiz bulunduğunu söylediler.
Evet, bu mektep açıldığı vakit (28) talebeI si vardı. Fakat bu sene (60) talebe üzerine
tertibat yapılmıştır ve bütçeye talebedilen tah
sisatlar da konulmuştu. Kendileri bilâhare
Muvazenei Umumiyeden verileceği va'diyle
geri bıraktırmıştır.

iSonra buyurdular ki: Liyakatli, ehil mual
limler yetiştirmek ve maarifi nâehil ellerden kur
tarabilmek için şimdilik mahdut mahallerde on
darülmuallimîn açacağız. Resmen de yaptığım
Maarif Vekâletinin vazifesi bendenizce mu
tahkikata göre şimdilik on yerde darülmu
allim
tâyinidir. Sonra mevcut mualliminin tef
allimîn açılmıştır.
Bu
darülmuallimînlerin
tiş
ve
murakabesidir. Eğer onlar ıehil değil
mevcudu,
mürettebatı
ikişer yüz
talebeyi
lerse, ehliyetleri muallimlik yapmağa kâfi gel
ihtiva edecek derecede olacak, müddeti de dört
se azledebilmek salâhiyetleri dahilindedir.
sene ve bir müddet sonra da beş seneye iblâğ edi
lecek. (Şu halde bu on mektepte bu sene iki bin
Evvelâ muallim bulamıyoruz sözünü kabul
talebe olduğunu farz edelim. Müddetinin dört se
etmiyorum. Çünkü harb devresinden sulha
ne olduğuna nazaran yüzde onunun da şahadet
intikal ettik. Pek çok mütefennin mektebi âli
name alacağını farz edecek olursak dört sene
görmüş zevatı zabıtandan, memurinden ve sasonra iki yüz efendi çıkacak. Buyurmuşlardı ki,
ireden fazla, fazla bulmak imkânı vardır.
muktedir muallim bulamadığımız için on mektep
Eğer Maarif Vekili Muhteremi Beyefendi
açtık. Demek bulsalardı daha fazla açacaklardı
Darülmuallimîni Yozgad ahalisinin muallim
ve sene be-sene tezyidedeceğiz dediler. Şu halde
bulamıyacakları kaygısiyle kapatmış'llar ise,
dört sene sonra bu on mektepten çıkacak iki yüz
ben kendilerinin beğeneceği derecede ehliyet
efendi köy mekteplerine 'muallim olarak gidemili muallim bulmak imkânını görüyor ve taahyecekler. Darülmuallimîn mualllimliğine tâyin
hüdediyorum. Binaenaleyh bendenizce şu şe
edileceklerdir ve bu suretle adedini tezyidetmek
kildeki müdahale katiyen doğru değiil. Söz
istedikleri darülmuallimînleri arzu ettiği derece
lerinin evvelinde «Masarif ve maaşatı idarei
ye iblâğ için belki aradan yirmi sene geçecek.
hususiyelerden temin edildiği halde Maarif
Darülmuallimînin adedini kırk farz edersek
Vekâleti tarafından açılmış mektep yok» de
4 500 köyümüz olduğuna göre bunun bin Ibeş yü
dikleri halde nihayetlerinde «Böyle idarei
zünü bir tarafa bırakalım ve üc bini nazarı dik
hususiyelerin masarif .ve maaşlarını
temin
kate alalım. Üç bin köyün ihtiyacatmı Ibu mefc- I ettikleri mektepleri kapatamaz ve buna da
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Maarif Vekili muvafakat edemez. Vekâlet bu I
yolda vâki olan müracaata müspet değil men
fi cevap vermiştir.» diye mütenakız ifadatta
bulunmuştur. Sonra vakit vakit kendileri soyu
yorlar ! «Bir muallimin azil ve tahvilini katiyen
şahsan iltizam etmiyorum, 'encümeni müdirana bırakıyorum. Bunlar arîz ve amîk tetkikatta bulunuyorlar. Neticede o muallimin
azline veyahut tahviline kanaati katiye hâsıl
etmedikçe bunun mağduriyeti ciheti iltizam
edilmiyor veyahut ediliyor» buyurdular. Dün
tbrahim Süı'eyya Bey biraderimizin yedinde bir
telgraf gördüm. İzmit'te muallim bulunan bir
efendiyi arzusu hilâfına Kayseri Mektebine
tâyin «ediyorlar ve diyorlar ki, senin maaşın
1 800 ıkuruştur.
Bu efendi, Serdi mazeret ediyor. Ailevi ma
zeretten dolayı gitmemek istiyorsa da ısrar
ediliyor. O efendi de ailesiyle gidiyor. Kon
ya'ya vardıktan sonra ailiesini orada bırakmak
mecburiyeti hâsıl oluyor. Kayseri'ye varıyor \e
orada maaşmm «1 500» olduğu kendisine teb
liğ ediliyor. Yani «1 800» ile giden bir efendi
nin maaşı Kayseri'de «1 500» oluyor. Daha
sonra da muallimi sabık, Safa Beyin imzasiyl-3
gelen bir telgrafla yerinde ipka olunuyor. O
efendi arkadaşımıza yazdığı telgrafta (Ben bu
hale taha.jyür ettim.) diyor.
ikinci misal : Konya Darülmuallimîninin
kısmı İptidaisinde muallim bulunan Abdülmecid Efendi isminde biri geçenlerde buraya geli
yor. Bunu Erzurum'a tahvil etmek istiyorlar.
Erzurum. Sultanîsinin kısmı iptidaisine tâyin
ediyorlar. Bendenize müracaat ediyor, diyor ki:
Ben gerçi Erzurumluyum. Fakat hiçbir veçhi
le Konya'dan ayrılmak istemiyorum. Maksadım
tahsildir, tahsilde tekemmüldür. Maarif Vekâ
letinin yahut her hangi bir Vekâletin Avrupa'ya
ikmali tahsil için talebe göndereceğini işittim.
Bundan istifade etmek için yakınlarda bulun
mak istivorum. Beni arzumun hilâfına Erzu
rum'a gönderiyorlar. Bari darülmuallimîni ilgr»
ediyorlar; Konya Sultanîsinin iptidaisinde b'raksınlar, beni oraya göndermek hem beni ızrar
etmek ve hem de Hazine beyhude yere harcırah
vermek suretiyle ızrar edilmiş olacak, diyor.
Bendeniz Maarif Vekili Safa Beyefendiye bir
tezkere yazıyorum. Diyorum ki; bu efendi böy
le söylüyor, bunun ifadesini dinle de derdi ne
ise çaresine bak.
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Her hangi bir müdür beyi nezdine celbedıyor. Müdür Bey bilmem ne söylüyorsa, bu efendi
yine Erzurum'a gönderiliyor. Bendenize geldi,
söyledi. Dedim ki; mademki Maarif Vekili bu
gün umuru maarifin Vekilidir, bunu niçin gön
deriyorsun demek o Vekil ile münakaşa etmek
seni de ujağdur etmek demektir.
Maalesef şimdi böyle bir âdet vardır. Her
hangi bir memur iltizam edilirse veyahut biraz
da hukukunu muhafaza etmek cüreti gösterilir
se o memurun müracaatı is'af edilse bile her
halde o memur (mim) leniyor ve neticede mağ
dur oluyor. Onun için bendeniz hiçbir şey söy
lemedim, o efendi de Erzurum'a gitti.

OSMAN KADRİ B. (MUŞ) — Reis Paşa Haz
retleri! Usulü müzakere hakkında bir şey söyliyeceğim. Mevzu, Yozgad Darülmuallimîninin
kapatılmasıdır.
ALI SAlB B. (Kozan) — istizahta her şey
söylenir.
FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Her şeyi
söyliyeceğiz. (istizahta her şey söylenir sesleri)
SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Mec
lisi Âliniz halkı temsil eden bir Meclistir.
Vekili Muhterem Safa Beyefendi de halkın Ma
arif Vekilidir. Emelimiz, gayemiz, daima ma
arifin terakkisi, halkın tenviri cihetine matuf
tur. Hal böyle iken maalesef bugün kavli
miz, fiilimize tetabuk etmemektedir. Evet,
millet bugün, «Maaşını, masarifini verip mek
tep açıyorum, bana müdahale etme! Gölge et
me; başka ihsan istemem.» dediği halde «Ha
yır, bem on yerde mektep açacağım. Bu mek
teplerden çıkacak efendiler otuz sene sonra
tekessür ve taaddüdedecek, o vakit Yozgad!
«Senin yedi yüz köyüne muallim yetiştireceğini
Onun için şimdi senin feryadını dinlemiyorum
ve sana mektep açtırmıyacağım» diye ısrar edi
yor. Hulâsa halkın bu salâhiyeti Teşkilâtı Esa
siye Kanununa müstenittir. Kabul
ettiğimiz
bir esas vardır. Onda «Hâkimiyet bilâkaydüşart milletindir! idare usulü, halkın mukadde
ratını bizzat ve bilfiil idare etmesi
esasına
müstenittir» deniyor.
Teşkilâtı Esasiye Kanununun bu açık sa
rahatine vilâyet mahallî umurda mânevi şahsi
yeti haizdir diye tasrih edilmiş olan
esasata
mugayir hareket ettiği için Idarei mahalliyei
vilâyat. Kanununun mahallî
hususatta halka
I bahşetmiş olduğu salâhiyete tecavüzde bulun-
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duğu için bendeniz şahsan Maarif Vekili Muh
teremi Safa Beyefendiyi sevdiğim kadar bu hu
susta ademiitimat mecburiyetindeyim. Bilmem
ki şu hizmetimden dolayı ya Meclisi Âliniz
kendisine arzı minnettarı eder veyahut da ben
denize iştirak edersiniz.
MAARİF VEKİLİ İSMAİL SAFA B. (Ada
na) — Muhterem efendiler! Maruzatıma başla
mazdan evvel bir noktanın tavzihini vecibeden
addediyorum. Geçen Fırka içtimamda (mânası
yok sesleri, gürültüler) bâzı maruzatımdan do
layı "arkadaşlarımın rencide olduklarını kemali
teellümle öğreniyorum. Hiçbir arkadaşımız, bil
hassa Türkiye'mizin en büyük, en mesut kuvve
ti olan Heyeti Oelilenizden hiçbir arkadaşımızı
rencide etmek hatırımdan geçmemiştir. Eğer
sözlerimden böyle bir mâna çıkmış ise samimi
yetle Heyeti Oelilenizden özür ve af dilerim.
(Böyle olmalı sesleri)
Muhterem efendiler! Süleyman Sırrı Bey
efendinin istizahları maarifimizin heyeti umumiyesi hakkında Heyeti Celilenize
mâruzâtta
bulunmak için bendenize fırsat bahşetti. İzahat
ve mâruzâtım iradi muhtemel birçok suallerin
cevabını teşkil edeceği gibi yeniden bir sual
ve izah talebine vesile teşkil etmiş olacaktır.
Bu suretle memleketimizin şiddetle raptı hayat
.ettiği maarif meselesinin
dünkü ve bugünkü
vaziyetiyle yarın alacağı şekil hakkında gerek
Heyeti Oelileniz ve gerekse sevgili milletimiz
tamam iyi e tenevvür etmiş olacaktır. Onun için
mâruzâtım bir parça uzun olacaktır.
ALİ SAÎB B. (Urfa) — K e m a l i
dikkatle
dinliyoruz.
MAARİF VEKİLİ İSMAİL SAFA B. (De
vamla) —•Vaktinizi bizzarure israf edeceğim
den dolayı şimdiden affımzı istirham ederim.
(Estağfurullah sesleri)
Muhterem arkadaşlar! Maarifimizin ne hal
de bulunduğunu Heyeti Celilenize bütün teferruatiyle izah etmekte büyük bir fayda görü
yorum. Maarifimizi tahsil derecelerine ayırmak
suretiyle her biri üzerindeki
mütalâatımı ve
yaptığımız işleri ayrı ayrı izah edeceğim.
Evvelâ : Mâruzâtımı ikiye tefrik etmek,
maarifimizin bütün tahsil dereceleri üzerinde
takibettiğimiz istikameti, saniyen de bu istika
mete doğru teveccüh ederken uyandırdığımız
infialleri, teessürleri ve mucibi
şikâyet olan
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noktaları Heyeti Celilenize ayrı ayrı arz etmek
istiyorum.
İptida, ilk tahsil mekteplerinde iptidaî maa
rifimizden bahsetmek icabeder.
Efendiler! Geçen sene, şüphesiz hepinizin
de 'malûmudur ki, iptidaî maarifimizin vaziyeti
çok acıklı ve çok feci, idi. Açılmış mektep
lerin, birçoğunda muallim yoktu.
RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) —
Biraz daha hızlı söyler misiniz1?
MAARİF
VEKİLİ İSMAİL SAFA B.
(Devamla) — Senei dersiyeden üç ay geçtiği
halde mekteplerin kitabı
yoktu. Muallimi
mevcudolan yerlerde de muallimlerin maattees
süf beş, altı hattâ, yedi, sekiz aylık maaşları
tedahülde kalmıştı. Bunların sebebini izah
etmek, zannederim, çok munsifane bir hareket
olur.
On -seneden beri harb içindeyiz. Harb ıııaMirası, hiçbir suretle doymak bilmiyen bu me
şum makina bilhassa 'memleketimizde muallim
bırakmadı. Muallimlerimizin en kıymetlileri
şahadet meydanında, diğer bir kısmı da silâh
altında kaldı. Mevcut darülmuallimînlerimiz,
muallimler saflarında açılan boşluğu bir tür
lü doldur amıy ordu. Çünkü bu mektepler ge
rek keyfiyetçe ve gerek kemiyetçe pek çok
duçarı zafolmuştur. Bu mektepler, en kıymetli
unsur ve en kıymetli muallimlerini askere gön
dermişlerdir. Sonra, arkadaşlar! Heyeti Celilenizce meçhul değildir ki, bilhassa Harbi
Umumide
muallim yetiştiren müesseselerimiz
birer sevkıyat idaresi oldu. Daralmuallimmlerin bütün sınıfları mantıksız ve garibolarak
hizmeti 'maksureye tâbi tutulmuştur. Mese
lâ sultanîlerimizin onuncu, sınıfını bitirenler
ancak hizmeti maksureye tâbi iken, iptidaîyi
ikmal ederek darül muallimine giren yani
sultanîlerin ancak altıncı sınıfında okuyabi
lecek kadar tahsili olan talebeler sırf darülmuallmîne girdikleri için hizmeti maksureye
tâbi tutuluyordu. Bu çok yanlış icraat altın
da muallim sınıflarında açılan boşluğu doldurabilmek imkân haricine çıktı. Filhakika
Millî Mücadelemiz
zamanında, ihtiyacımız
daha mütekâsif ve daha şedidolduğu halde darül'muallimînlerimizin bütün sınıflarını hiz
meti maksureye tâbi tutmak garibesini, man
tıksızlığım yapmadık, Fakat, efendiler! Millî
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Mücadele devam ederken de darülmualli- J bin müşkülât içerisinde temas edebilişi, memlemînleri ikmal edenleri talimgaha sevk et I ket dahilindeki kitap meselesini buhranlı bir
mek ihtiyacı baki kalmıştır. îdarei husuşekle soktu. Binaenaleyh aylardan beri maaş
siyeler - hepinizin malûmudur - bin türlü
almamış olan mualimlerin karşısına çocukları
müşkülât içinde ve bin türlü sıkıntı içinde bu
mız da eli boş, ne okuyacağını bilmiyen bir va
mektepleri yaşatmak için fedakârlık ettikleri
ziyette geçiyorlardı.
halde bu mekteplerden maarif sahasında mah
İptidai maarifimizi feci vaziyete sokan se
sul almak ve istifade etmek imkânı kalma
beplerin en mühimine geliyorum. Yani mual
mıştır.
limlerimizin aylarca maaş alamamasının sebe
HÜSEYİN B. (Elâzığ) — Fakat bilâkis
bini izah etmek istiyorum. Heyeti Celilenizin
siz kapattınız.
pekâlâ malûmudur ki idarei hususiyelerin en
REİS — Hüseyin Bey, müsaade buyurunuz;
mühim varidatı Aşar hissesidir. Gümrük ve
söz sırası size geldiği zaman siz de söyliyebiAşar ne ise ve ne kadar mühim bir mev
lirsiniz...
kii tutuyorsa idarei hususiye
bütçesinde
de Aşar hissesi O
' kadar mühim bir mevkii
MAARİF VEKİLİ İSMAİL SAFA B.
tutmaktadır. Fakat, arkadaşlar. Üç yüz yirmi
(Devamla) —Hattâ birçok yerlerde darülmuadokuz senesinde Cavit Beyin yaptığı bir istik
limînleri ikmal edenlerin mektebe değil, ta
raza bu hisseler, karşılık gösteriliyor ve bir
limgaha şevkine karşı birçok valiler ve birçok
kısma da idarei hususiyelere verilmek üzere vaidarei hususiyeler acı acı şikâyet ediyorlar ve
zıyed ediliyordu. Yani bu suretle idarei husu
diyorlar ki, «Biz bu kadar ağır masrafa kat
siyeler, en mühim bir varidatını doğrudan
landıktan sonra bunun mahsulünden istifade
doğruya cibayet etmek kudretinden ve imkânın
etmiyoruz ve mademki bunun mahsulünden isti
dan mahrum olmuş bulunuyordu. Ünıumi büt
fade etmiyoruz ve etmiyeceğiz, niçin bu masrafa
çemizin hiçbir zaman mütevazin olamadığı.
katlanıyoruz?» Bu haklı suali mütaaddit yerler
daima açık yaşadığı Heyeti Celilenizce malûm
den mütaaddit kereler Maarif Vekâletine sormuş
dur. Binaenaleyh Maliye, idarei hususiyelerin
lardır.
alacağını aylarca, yıllarca vermemiştir. Çünkü
Efendim, muallim boşluğunu, diğer muhtelif
Maliye, bilhassa harb içinde bulunan bir mem
bir iki sebepde maatteessüf mütemadiyen tevsi
leketin Maliyesi eline geçen parayı ilk evvel
ediyordu. Uzun müddet mektepten ayrılmış,
kendi
ihtiyacına sarfediyor, kendi dertlerini
harb ve darp içinde yaşamış birçok muallimleri
görüyor
ve borçlarını tesviyeyi müşkülâtla ve
miz mesleklerine avdet ederlerken kısmen de ha
istemiyerek uzatıyor. Bunun da en büyük ma
yatlarını başka sahalarda kazanmak istiyorlardı.
zereti hali harbin devam etmesidir. Binaenal
Ve yine idarei hususiyelerin az maaş vermesi, ver
eyh
meclisi idareler alacağını alamayınca borç
diği maaşları da aylarca tedahülde bırakmış ol
larını
da veremiyecek müşkül bir vaziyete düş
ması birçok muallimlerimizin ziyama sebebiyet
müşlerdir.
İşte efendiler, iptidai maarifimiz bu
verir bir haldir. Onun için gerek meslekten ay
vaziyette, şayanı terahhüm bir vaziyetteydi. Fa
rılmışların kısmen mesleklerine dönmeyişleri ve
kat şayanı şükrandır ki bendeniz vekil olduğum
gerekse derdi maişetle başka bir sahada hayatları
zaman bu feci vaziyeti davet eden âmillerin en
nı kazanmak isteyişleri bu boşluğu derin ve vâsi
büyüğü
olan harb,, zaferle neticelenmiş ve bu
bir şekilde açıyordu.
ağır
yük
üzerimizden kalkmıştır. Yani çalışa
Efendim! Mektep hayatında muallimden son
bilmek ve medarı suhulet olabilmek noktasın
ra en mühim mevkii işgal eden kitap meselesi
dan benden evvel gelen vekil arkadaşlarımız
dir ve kitap vaziyetidir. Memleketimizde kitap
dan daha müsait ve daha talihli bir vaziyette
meselesi bilhassa İzmit Mebusu Muhteremi Şük
!
bulunuyordum. Sonra, muhterem arkadaşlar!
rü Beyefendinin zamanı nezaretlerinde büyük
O
vakte kadar gözlerini bütün cepheye diken
bir ihtimam ile, büyük bir faaliyetle takip edil
halikımız,
düşman tamamen istîsal edildikten ve
mişti. Fakat ondan sonra bu iş sönük ve akım
bütün maksat kurtarıldıktan sonra maarif işlekalmıştı. Sonra efendiler! Anadolumuzun elîm
j
riyle
meşgul olmaya, maarife karşı hareretli
bir zaruretle İstanbul'dan uzak kalışı, kitap
I
alâka
göstermeye
başladı. Âdeta memleketin
ve irfan merkezinden uzak kalışı, bu merkezle
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her tarafında mektep ve maarif meselesi bütün
düşünebilen insanların yegâne meşgalesi olmuş
tur. Bendeniz halkın bu samimî alâkasından, git
tikçe müessir olmaya başlıyan arzusundan kuv
vet ve şevk aldım. Binaenaleyh, mevcut mual
limlerimizin vazifelen başında kalmalarını temi
ne uğraştım. Sonra askerliğe alınmış muallim
lerin birer suretle terhisini istedim ve takibet1inı. Harb ihtimali azaldıkça, milletin üzerinden
bu meşum yük kalkmaya ve Lozan'da, sulhun
mütebessim çehresi görünmeye başladıkça mu
vaffakiyetimiz arttı. Bilhassa Müdafaai Milliye
Vekili Kâzım Paşa Hazretleri de bu hususta pek
cok muavenet gösterdiler. Bu suretle muhte
rem arkadaşlar! vazifelerinden bütün bütün
uzak düşmüş kıymetli muallimlerimiz mütehassır oldukları mesleklerine avdet edebildiler. Buırmı vazifeye hazır bir vaziyettedirler. Sonra
muallimlik mesleğini yaşatabilmek için mual
limlerin istikbal endişesini az ve çok tatmin
edebilmek için bunların hukukî vaziyetini ifade
eden sarih bir kanuna da ihtiyaç vardı. Muh
terem selefim Vehbi Beyefendi tarafından ih
zar edilmiş olan lâyihayı bendeniz de takibettım. Ve malûmunuz olan kanun çıktı. İptidaî
muallimlerimizin hayat ve istikbali az çok mu
ayyen şeraite bağlanmış oldu ve bunlara iki bin
kuruşa, kadar maaş verebilmek imkânı hâsıl ol
du. Fakat arkadaşlar! kemali hürmetle arz ede
rim ki bu kâfi değildir. Muallimliği hakikî bir
meslek haline koyabilmek bunun perestişkârlannı bu meslek içerisinde hareretle, aşkla çalış
tı Hİabilmek için daha, esaslı, daha sarih bir ka
nuna ihtiyaç vardır. Bunu, geçende toplanan
heyeti ilmiyede ihzar ettim, yakında Heyeti celilenize takdim edeceğim. Efendiler, muallim
meselesi mevzuubahsoldugu vakit bir noktayı
da arz etmeyi lüzumlu addediyorum. Biliyorsu
nuz ki muallimler uzun zamanlardan beri terbi
ye cereyanlarından, ilim cereyanlarından uzak
kalmışlardır. Birçok muallimlerimizin bunlarla
samimî ve sıkı temasları kalmamıştır. Binaena
leyh bunların malûmatını yenilemek, bunları ye
ni ilim ve fikir cereyanları karşısında yükselt
mek için tatil dersleri açmağa da ihtiyaç var
dır, bunu yaptık. Memleketin 25 - 30 yerinde ip
tidaî muallimlerimiz iki ay, üç av ve daha faz
la tatil dereleri görmüş oldular, önümüzdeki
sene, daha ciddî, daha esaslı, ve daha vazıh ve
daha şâmil bir surette takibetmek istiyoruz. Fa-
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kat efendiler! Bu tedabir ve mesaimiz, istikba
lin ihtiyacı karşısında Jâşey mesabesindedir. Bu,
ancak bugünkü ihtiyaçları şöyle ve böyle tat
min edebilecek şeylerdir. Binaenaleyh istikbal
de muhtaçolduğumuz muallimleri bir an evvel
hazırlamak için Maarif Vekâletinin darülmualiminler açmaya ihtiyacı vardır ve bunu Heyeti
Celilenizin malûmu olan bir kanunla aldık. Ev
velce de arz ettiğim gibi bu sene memleketin
muayyen merkezlerinde on iki darülmuallimîn
ve altı darülmuallimat açmak için hazırlandık.
Bütün yaz bu mekteplerin tedrisatım hazırla
makla meşgul oldum.
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HAKKI B. (Van) — Nerelerde!
MAARİF VEKİLİ İSMAİL SAFA B. (De
vamla) — Erzurum, Edirne, Bursa, İzmir, Kon
ya, Adana, Ankara, Sivas, Diyarbekir, Kastamo
nu. Bu on mektebin yeri malûmdur. Fakat daha
iki mektep tahsisatı vardır ve iki mektep daha
açmaya imkân görüyoruz ki, bunların yeri .henüz
taayyün etmemiştir. Avans Kanunu çıktıktan
sonra tevziat yapılırken hu noktaları tesbit ede
ceğiz,
TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — İhtiyat
akçesi....
MAARİF VEKİLİ İSMAİL SAFA B. (De
vamla) — Efendim darülmuallimînlerin mual
lim ihtiyacını düşünürken, 'bilhassa bunların
mühtacolduğu binaları nazarı dikkatten dûr tut
mamak lâzımgeliyor. Bu sene bütçemiz çok dar
dır. Fakat buna rağmen Harbi Umumi içerisinde
bâzı yerlerde başlanmış büyük mektepler vardır.
Meselâ : ıSivas'ta büyük darülmuallimîn binası
var, Konya'da bir Darülmuallimat binası var,
Bursa'da bir Darülmuallimat binası vardır ve niıhayet gözümüzün önünde : Ankara'da nakıs kalan
bir Darülmuallimîn binası vardır. Bunlar için
lâzınıgelen tahsisat vardır. Bir iki ay sonra Kon
ya, Bursa ve ıburada noksam kalan bu mektepler
tamamiyle ikmal edilmiş olacaktır. Muallim mese
lesi 'hakkında ibu tedbirleri aldıktan sonra, kitap
meselesi için de esaslı bir surette düşünmek ihti
yacı karşısında kaldım. Onun için senei dersiye
üç ay geçtiği halde kitaplar temin edilememiş ol
duğu için bu işi kendimize en mühim bir meşgale
addettik. Gerek maarif memurlarımıza ve gerek
en büyük idare memurlarımıza bu işle meşgul ol
mak için rica ve ısrarda bulunduk ive iki ay son
ra memleketin büyük bir kısmında bu kitap buh
ranı zail olmuştur. Fakat bu mesele ile meşgul
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olurken bir nokta nazarı dikkatimi celbetti; ki
tapları istanbul'dan (bulunduğu yere, mekteplere
kadar götürecek bir teşkilât yoktur. Bu iş maa
rif memurlarının eliyle, vasıtasiyle şöyle böyle te
min ediliyordu. Ve bu da birçok dedikodu ve
mahzurları muciboluyor. Sonra memleketin muh
telif merkezlerinde birer kitapçıya 'da ihtiyaç
vardır. Bu lüzumu, valilere, mutasarrıflara yaz
dım, merkezlerinde bir kitapçının lüzumunu, fay'dasmı izah ettim. Her halde belediyeler ıveya idarei hususiyeler tarafından veyahut da diğer bir
teşkilât tarafından, namuskâr ve sayanı itimat
bir adamın bu iş için teşvik edilmesini rica ettim
ve birçok yerlerden muvafık cevaplar aldım. On
lar da, aynı lüzum ve aynı ihtiyacı - Maarif Ve
kâleti kadar - takdir etmişlerdi. Sonra muhterem
arkadaşlar, kitap meselesinin en mühim âmille
rinden birisi de kitap cetvellerinin vakit ve zamaniyle i'hzar edilmesi ve mahallerine gönderilcbilmesiydi; binaenaleyh daha Marttan bu mesele
ile meşgul olmakta bir zaruret vardır, istanbul'
da mevcut altı lisenin muallimlerini, kendilerine
ait derslerin tefriki için, birer komisyon halinde
teşkil ettik ve burular, kitaplarını intihap ve
tefrik e(ttiler. Vakit ve zaimaniyle geldi ve ma
hallerine gönderildi. 'Binaenaleyh bu sene mem
leketimizde kitap meselesi yoktur. Her »taraf
kitaplarını vaktiyle celbetmiş, çocuklarının el
lerine tevdi etmiştir. On gün evvel memlekette
kitap vaziyetini öğrenmek içâln yaptığım tami
me her taraftan cevap gelmaiştir ve her taıraıf
kitaplarını temin etmiştir. Bir kısmı da nıiihayet
bir haftaya kadar alabileceklerini ve çocukla
ra verebileceklerini söylemektedirler. Efendim!
Kitap meselesinin yanımda, yine Muhterem sele
fim Vehbi Beyefendi tarafından başlanmış olan,
bir de elifba -meselesi var. Yani 'memleketin fa
kir çocuklarına meccamen elifba tevzi etmek
işi vardır. Geçen sene ve bu sene hemen her ta
rafa yüz elli hin kadar elifba gönderilmiştir ve
yine mekteplerimizin uzun müddetten /beri 'bil
hassa harbin meşuım neticesi olarak hiçbirisin
de harita kalmamıştır. Vekâlet on beş, yirmi
hkı kadar hamtta satınalaraık bu mekteplere tev
zi etmiştir.
•Şimdi arkadaşlar! Kalbiliyet ve ehliyeti hak
kında .muhteliti' zihniyetlere ve kanaatlere mey
dan veren idarei hususiyeler bahsine geçiyo
rum. İdarei hususiyelerin hiçbir iş yapamadık
ları hakkında kanaat taşıyan insanlar coğalma-

1

C :1

ya başlamıştır. 'Fakat 'bendeniz bu fikirlerde de
ğilim. Hususi bütçeleri tetkik ederken, meclisi
umumilerin de bizim kadar aşkı maarifle ve
teceddüt arzusiyle mütehassis olduğunu gör
düm. Onun için milletin bu yüksek kürsüsün
den bu haikikatı herkese karşı ilân etmeyi bir
vecibe addederim. Bu yanlış kanaat sahipleri,
öyle zannederim ki, hükümlerimi meselenin sat
hına ve eşkâline bakanak vermektedirler. Vari
datını bizzat ciibayet edemüyen ve alacağını yıl
larca, aylarca bir sadaka ve merhamet dilenir
gibi el açarak alan bir idarenin memlekette çok
iş yapması imkânı yoktur, idarei hususiye va
ziyeti .memleket dâhilinde idarei hususiye fikri
ni ve haysiyetini kasten öldürmek için ihdas
edilmişe benzemektedir. Binaenaleyh arkadaş
lar Maarif Vekâleti idarei' hususiyelerin derdi
ne çare bulmak için çalışmıştır. Bek çok imkân
ve vesait aramıştır. Evvelâ varidatının en mühimmi olan aşar hissesini doğrudan doğruya cibayet etmek hususunu 'bir kanunla idarei hususiyelere devredebildik ve 'bunu temin ettikten
sonra idarei hususiyelerin temettüdeki hissesi
ni yüzde yirmibeşe kadar iblâğ ettik ve yine
idarei hususiyeler için çok ağır masraflı -olan
bâzı müesseseleri, yani darülmualliminleri bun
ların üzerinden aldık.
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Kaza idadileri kaldı.
MAARIF VEKILI İSMAIL SAFA B.

(De

vamla) — Onu da geçen Meclisiniz almıştır.
Bunlar öyle tedbirlerdir ki, idarei Ihususdye'lerimiızin inkişafı için yakım bir zamanda tesirini
göstereceletir.
HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Doğ
rudur.
MAARİF VEKlLl İSMAİL ıSAFA B. (De
vamla) — Muhterem arkadaşlar! Bilhassa ida
rei hususijyeleriırniz eskiden toplanmış olan ala
caklarını alamamaktan çok fnıuztarilboluyorlardı. Hemen her livanın otuz bin, kırk bin lira
ve daha fazla alacağı vardır. Yaıni bu işle de
pek ciddî ve pek musir bir surette meşgul ol
maya lüzum vardır. Memurlarımızdan bir kıs
mını sırf bu işi takibetmek için Maliye Vekâle
tine gönderdim. Aylarca mütemadi bir takip ne
ticesinde meşguliyetimiz, mesaimiz boşa gitmedi
ve birçok yerler bu suretle Maliyedeki alacakla
rını alabildiler. Hattâ Mart içerisinde iptidai
muallimlerinin maaşı hakkında bir tamim yap-
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.tını ve her taraftarı «ordum. 'Birkaç yer nıüstestıa olduğu halde diğer taraf maaşlarını almışlar
ve sıkıntı, ıstıraptan kurtulmuşlardır. Sonra
çok sıkıları yerlere, vilâyata muavenet faslından da. ehemmiyetli yardımlarda bulunuyoruz
ve bu suretle de bunların ellerinden kurtulduk.
Son zamanlarda Heyeti Celilenizin malumudur
ki bâzı yerlerde iptidai muallimlerimizin maaşlan yine tedahülde kalmaya başladı. Şüphe yok
ki bunun da sebepleri vardır; bir kere bâzı livalarımız henüz alacaklarını tamamen Maliyeden alamamışlardır Bu geçen aylar - Heyeti
Celilenizin malûmudur - en, kısır, en varidatsız aylardır. Maliye Vekâleti •verememiştir.
Fakat iki aya kadar, Muhterem Maliye Vekili
Hasan Fehmi Beyefendiden şimdiye kadar gör
düğüm suhulete binaen bu paraların verilebileoeğini arz ederim. Sonra arkadaşlar bu aylar
idarei hususiye] erin de varidat getirmiyen ay
larıdır. Aşar ıhis'sesinin henüz taksitleri gelme
miştir, yahut yeni gelmiştir. Sonra Tahsili İp
tidaî Vergisi olarak tevzi edilen paralar yeni
tahsile başlanmıştır. Binaenaleyh öyle zanne
derim ki iki ay sonra idarei hususiyeler para
hususunda kendilerini kurtaracaklar,
gerek
Aşardan ve gerek İptidaî Vergisinden birçok
paraya malik olacaklardır ve bu suretle mual
limlerimizin tedahülde kalmış olan maaşları
tamamiyle verilebilecektir kanaatindeyim.
Muhterem efendiler benim kanaatime ve arz
ettiğim safahata göre bu seneden itibaren ipti
daî maarifimizde bir küşayiş ve inkişaf başlıyabilecektir ve idarei hususiyelerimiz kendi
lerine tevdi edilen vaza/ifi dalha kolaylıkla, da
ha geniş bir mikyasta ifa edebileceklerdir. Bu
nu bir misal ile teyidetmek isterim. Memleketi
mizin muhtelif yerlerindeki 25 livaya ait bir
mukayese cetveli yaptım. 'Bu yirmibeş livanın
varidatı umumiyesi 4,5 milyon liradır. Bu dörtbuçuk milyondan maarife ayrılan "2 070 000 li
radır. Yine bu yirmibeş livanın 1339 senesi va
ridat
umumiyesi 6 milyon liradır. Maarife
ayırdıkları 2 600 000 liradır. Yani yirmibeş li
va dâhilinde iptidaî maarif için altıyüz bin li
ra konmuştur. Sonra bu yirmibeş liva dâhilin
de iptidaî mektebi olarak 2 100 mektep vardı.
Fakat bu sene yeniden 560 mektep açılmıştır.
Bu büyük bir şeydir. Fakat vaziyet böyle ol
duğu halde, birçok yerlerde yeniden
mektep
açmak imkânı hâsıl olduğu 'halde, bilhassa
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I mektepsizlikten, birçok çocuk babaları tara
fından evlâtlarını verecek mektep bulamadık
I larından şikâyet olunmaktadır. Bu şikâyet ve
I iddia büyük şehirlerde daha ziyade mahsustur.
I Fakat efendiler bu idarei 'hususiyeler memle
I kette hiçbir şey yapmadıktan veyahut ye
I rinde saydığından değil, mekteplerin taşkın
I bir surette birden bire tezayüdünden husule
gelmiştir. Şüphe yok ki halkımızın maarif ih
I tiyacını birden ve bir sene içerisinde tatmin
I etmek imkânsızdır. Bunun için para ister, ve
I sait ister, zaman ister, elverir ki, iptidai mektep
lerimiz tabiî şerait içerisinde mütemadi bir su
rette inkişafa doğru gidebilsin. Buna kaani ola
I lım.
Muhterem efendiler! Halkımızın maarife
I olan iştiyakını bir misal ile daha iyi izah ede
yim. Geçen sene gece mektepleri açılması için
bir tamim yapmıştım. Memleketimizin mu'hte
lif yerlerinde, yani kırk, elli yerinde kemali
şevkle gece mektepleri açıklı. Yüz, yüzelli, ikiyüz kişi devam etti. Biz bunlara maddî bir su
rette yardım edemedik. Fakat bu sene gece
mekteplerini dalha maddî bir surette derpiş
I ederek daha geniş bir surette takibetmek programımızdır. İşte efendiler! Uzun izahatımda
iptidaî mekteplerimizin vaziyeti hakkında He
yeti Celilenizi tenvir etmiş olduğumu zannedi
yorum.
Şimdi ikinci kısma, yani tâli mekteplerimize
geçiyorum, iptidai mekteplerimizi saran mualim
ve kitap buhranı maatteessüf bu mekteplerimizi
çok müteessir etmiştir. Arz ettiğim gibi üç ay
geçtiği halde ibu mekteplerde de kitap yoktur. En
mühim derslerden bir kısmının muallimleri de
vazifeleri başında değil, milletimiz bu mektepler
için pek çok masraf ihtiyar ettiği halde, istenilen
her şeyi verdiği halde, kitap ve muallim gönde
rilmemesi yüzünden bu müesseselerimizin âtıl
kalması, müessir olamaması ve faaliyete 'gireme
mesi çok açıklı bir nokta idi. Onun için düşündü
ğümüz şey bu mektepleri kendi programları etra
fında âzami faaliyete sevk etmekti. Bu sene ipti
dai mektepleri hakkındaki mesaimiz daha şâmil
ve daha ıgeniş olmuştur. Yani memleketin muh
telif yerlerinde birer ilim merkezi yapabilmek
için buradaki mekteplerin etrafında vesaitimizin
en kuvvetlilerini, en mükemmellerini topluyoruz.
Yani teksif edici ibir usul fcakibediyoruz. Şimdi
| ye kadar hepimizin malûmudur ki memleketi
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mizin -her tarafında zayıf kalmışızdır. Elimizdeki
kuvvet dağılmıştır. Hiçbir yerde mühim ve esaslı
bir hareket uyandırmak imkânı kalmamıştır. Bi
naenaleyh mademki memleketimizin her tarafın
da kuvvetli olmak, esaslı olmak imkân haricinde
dir; o halde elimizdeki muayyen kuvvetleri birkaç
noktada teksif etmek ive böyle bir hareket yap
mak, bir dakika ihmali caiz olmıyan bir vazifedir.
Bu arz ettiğim merkezlerin her türlü vesaitini
ihzar için .çalışmaktayız. Kitap kadar ve muallim
kadar mektebin hayati üzerinde müessir olan alâtı dersiyeyi dahi celbetmek için Avrupa'da bu
lunmakta olan memurlarımızı bu 'vazifeye memur
ettim. Zannederim ki, bu mekteplerin ihtiyacına
kâfi gelecek en son alâtı dürusiye nihayet bir ay
zarfında mekteplerimize gelmiş olacaktır. Ve yine
bu merkezlerde birer terbiye müzesi, birer büyük
kütüphane açmak da programımızda dâhildir.
Heyeti Celilenizin malûmudur ki, arkadaşlar,
memleketimizde açılmış mevcut bütün idadiler,
Maarif Vekâletine bırakılmıştır. Bunların vazi
yeti şayanı memnuniyet bir halde değildir. Bir
çok idadî muallimleri, diyebilirim ki, iptidai me
zunudur. Şüphe yok ki, bunların elinde idadileri
bırakmak yapılan fedakârlığı 'heder etmek demek
olur. Onun için bu mekteplerdeki zayıf muallim
leri çıkarmaktayız. Bunları istihdam edilmek üze
re idarei ihususiyelere terk ediyoruz. Veyahut
kendi dairelerimizde istihdam ediyoruz. Bu me
selenin birçok şikâyatı mucibolduğu gerek veka
letlerce ve ıgerek arkadaşlarımca malûmdur. Fa
kat başka suretle hareket etmeye imkân yoktur.
Sonra efendiler! Bu mekteplerimizin muallimle
rini düşünmek de bizim için bir vazife idi. İdadi
lerimize darülmuallimîn, ve darülmuallimatlarımıza, bir devreli liselerimize muallim yetiştire
cek mekteplerimiz yoktur. Mevcut muallimlerin
menşe'leri muhteliftir. Binaenaleyh (bu mekteple
re muallim verebilecek bir müessese açmaya lü
zum vardır. Bu sene bir orta darülmuallimîn ve
bir orta darülmuallimat olmak üzere iki mektep
açacağız. Avans Kanunu çıktığı zaman bu mek
tepler açılacaktır.
iSonra arkadaşlar! Açacağımız mekteplerden
birisi de terbiyei bedeniye darülmuallimînidir.
Terbiyei bedeniyenin bilhassa çocuklarımızın neş
vünemasında ne kadar mühim bir tesir yaptığı
mütehassısların malûmudur, Heyeti Celilenizin
malûmudur. Fakat bu cihet şimdiye kadar çok
ihmal edilmiştir. Âdeta şunu ve bunu tatmin
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için vasıta olmuştur. Hiç ihtisası olmıyan adam
lara bu vazife tevdi ediliyordu. Fakat bu hal
de bırakmak caiz değildir. Bunun için de mü
tehassıs ve muallim yetiştirmek
mecburiyeti
vardır. Binaenaleyh Avans Kanunu çıktığı za
man bu* terbiyei bedeniye darülmuallimînini
de açmak için tahsisat almak istiyoruz.
Sonra muhterem arkadaşlar! İptidaî mu
allimlerimizin istikbali için de düşündüğümüz
bütün mülâhazalar tâli muallimler
için daha
ziyade varittir. Yani bunların hukukunu, istik
balini muayyen şerait altında temin etmek ve
bunu esaslı bir surette tesbit eylemek lâzımdır.
Bunlan hiç olmazsa müreffeh ve sıkıntısız bir
surette yaşatmak bir vecibe ve bir zarurettir.
Bunu da bir kanunla temin etmeyi Maarif Ve
kâleti düşünmüştür. Lâyihasını hazırlamıştır,
Heyeti Celilenize takdim edecektir.
Müsaadenizle arkadaşlar! Âli mekteplerden
bahsedeceğim. Âli mektep deyince hiç şüphe
yoktur, hepimizin hatırına ilk evvel darülfünun
gelir. Maarif Vekâleti darülfünunumuzun inki
şaf ve tekâmülünü doğrudan doğruya onu teş
kil eden, onu tesis ve idare eden müderrisleri
mizden, hocalarımızdan, muallimlerimizden bek
lemektedir. Binaenaleyh Maarif Vekâleti da
rülfünunlar için bir* şey yapmaya' kendisinde
hak ve cüret görmemiştir. Bu sene muhterem
arkadaşlar! Karşımızda darülfünunun iki me
selesi vardır. Şimdiye kadar darülfünuna giren
talebeler, kabul edilen efendiler, sultanîlerimi
zin sekizinci ve dokuzuncu sınıflarından çıkmış
efendilerdir ve harb içerisinde talebe bulmak
kaygısiyle bu talebelere
darülfünunlarımızın
kapısı açılmıştı. Bu vaziyet, darülfünunlarımı
zın ilmî kıymetini düşürmüş oldu. Onun için
bu sene darülfünuna girecek efendilerin mutla
ka lise mezunu veyahut lisenin son sınıfına geç
miş ve imtihan vermeye hazır efendilerden ol
masını kararlaştırdık. Bu suretle darülfünuna
alman talebenin keyfiyeti ve daha ziyade sevi
yesi yüksek olduğu için zannederim ki oradaki
dersler daha yüksek bir surette tedris edileeek
ve talebeler tarafından lâyıkiyle takibedilecektir. Sonra darülfünunun mühim bir meselesi da
ha vardır ve o da geçen sene ve bu sene tahaddüs etmiştir. Malûmunuzdur ki darülfünu
numuzun İstanbul'da ve merkezin burada bu
lunması müderrislerimizden birçoğunun vazife
lerinden ayrılmalarım
mucibolmuştur. Fakat
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Darülfünunun Divanında Müderrisler Meclisi
şimdiye kadar müsamaha edilmiş olan bu vazi
yeti katî surette halletmiştir. Yani müderrislerin
mutlaka vazifeleri başında bulunmaları ve ders
lere devam etmeleri mecburi olduğunu karar
laştırmışlardır ve buna ihtiyaç vardı. Efendiler!
Memleketin muhtelif yerlerinden tahsili ilim
için istanbul'a koşmuş, han
köşelerinde bin
türlü müşkülât içerisinde tahsili ilmetmek istiyen çocuklarımız şüphesizdir ki bu vaziyetten
çok müteessir bulunuyorlardı ve dersleri lâyıkiyle takibedemiyorlardı. Dersler vekâlet sure
tiyle şu veya bu şekilde ihmal ediliyordu.
Fakat şayanı şükrandır ki yine darülfünun
kendi eliyle kendi salâhiyetiyle bu müşkülâtı
halletmiştir. Bu sene avans çıktığı zaman darül
fünunumuzun bilhassa ve daha ziyade tecrübe
ye ve ameliyata müsaidolabilmesi için lâboratuvar masraflarını da vermişizdir. Binaenaleyh
dersleri daha esaslı bir surette görmek imkânı
hâsıl olacaktır.
YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Bir de
şahsiyeti hükmiye meselesi vardır.
MAARİF VEKİLİ İSMAİL SAFA B. (De
vamla) — Evet Efendim. Esasen darülfünunu
muzun şahsiyeti ilmiyesi vardır efendim. Maa
rif Vekâleti bilhassa darülfünunumuza en hür
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"praâti ^ cımek fiikrindedir ve Maarif vekâleti
'jip.nklir \ i bu gibi ilmî meseleler ancak kendi
lerine verilen hür şerait dâhilinde tekâmül eder.
YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Kanu
nun esbabı mucibe lâyihası gelmişti galiba.
Şahsiyeti hükmiyesinden bahsolunmamıştı.
MAARİF VEKİLİ İSMAİL SAFA B. (De
vamla) — Efendim darülfünunumuzun şahsiyeti
ilm'yesi var. Yalnız darülfünun, bütçesinin
mülhak bi.* bütçe olarak kendi tarafından tesbit ve tanzimini ve birtakım emlâke tasarruf et
mek salâhiyetini istemektedir. Buna dair ka
nunu da Eeyeti Celilenize getireceğiz.
Sonra efendiler! Bu sene İstanbul'da bir d?
talebe yurdu tesis etmek fikrindeyiz. Buna
şiddetle ihtiyaç vardır. Türkiye'nin muhtelif
yerlerinden İstanbul'a gelen talebelerimizin ha
yatı çok fecidir. Bunlar han köşelerinde gıda
sızlıktan bitip çürümektedir. Bunları munta
zam bir bina altında toplıyabilmek, bunların
gıdasına, yatağına, yiyeceğine dikkat etmek
Hükümet için büyük bir borçtur. Bunun içm
de icabeden tahsisatı bütçemize koymuşuzdur ve
avans çıktığı zaman bu yurdu açacağız.
REİS — Efendim müsaade ederseniz onbeş
dadika teneffüs için celseyi tatil ediyorum.
Hitamı Celse; saat : 4,00

CELSE

Bed'i müsaksrat; saat : 4,10
REİS — Reisisani Ali Puad Pa^.a Hazretleri
KÂTÎPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisan Sahib), Vâsıf Bey (Saruhan)

R E İ S •— Celseyi açıyorum. Söz sırası Ma
arif Vekili Beyefendinindir.
MAARİF VEKİLİ İSMAİL SAFA B. (Adcı
na) — Muhterem efendiler! Mâruzâtınım uzun
sürdüğünü hissediyorum. Süleyman Sırrı Bey
efendinin sorduğu noktalar üzerinde cevapları
mı arza devam ediyorum. Darülmuallimîn me
selesinde Maarif Vekâleti hiçbir zaman salâhi
yet iddiasında bulunmamıştır ve bu iddiada de
ğildir. Ycsni idarei hususiyelerin darülmualli

mîn açacakları hakkında, açmaya salâhiyetta:oldukları hakkında Maarif Vekâletinin bir fikri
yoktur. Yalnız Maarif Vekâleti idarei hususiyelerin bugünkü varidatını ve bugünkü vaziye
tini göz emine getirerek bunları muazzam bir
takım masarife muhtacolan bu müesseseleri aç
mak kudretinden mahrum buluyor ve nakıs
bir şekilde idame edilen bu mekteplerin zarar
dan başka bir şey olmadığını ileri sürüyor.
Hattâ Dahiliye Vekâletinden ve daha birçok

372

İ : 28

29. .1339

taraflardan gelen suallere Maarif Vekâleti
fikrini gayet açık olarak bildirmiştir. Tahri
ratı müsaadenizle okuyorum. Yani idarei huhusiyeler hangi şerait altında darülmualli
mîn ve idadi açabileceklerdir. Bu husustaki
mütalâamızı, fikrimizi söylemişizdir. Maarif
Vekâleti âtideki şerait dâhilinde idarei husu
siyelerin idadî ve darülmuallimîn açmasını
memnuniyetle talâkki eder.
1. İstihdam edilecek muallimler, Muva
zene! Umumiyece idare edilen mekteplerdeki
muallimlerin evsaf ve şeraitini haiz olacaktır.
2. Muallimlerin maaşları Muvazenei Umumiyeden maaş alan muallimler derecesinde
olacaktır.
3. Masraf bütçesi, Muvazenei Umumiyece
idare olunan bu kabîl mektepler masraf büt
çelerinin aynı olacaktır.
4. îdarei hususiye varidatı, iptidaî tah
silin mevcudiyet ve inkişafını tazyik etmeksi
zin bu kabîl mekteplere tahsisat vaz'ma mü
sait ve mütehammil olmalıdır.
5. İdadinin açılacağı şehir ve kasabada
lâakal altı dershaneli iki erkek (kız idadîsi
olacaksa iki kız) iptidaî mektebi mevcut bu
lunacaktır.
Bu şerait altında idarei hususiyelerin da
rülmuallimîn ve idadî açmasını Maarif Vekâ
leti büyük memnuniyetle ve büyük bir min
neti a karşılamaktadır.
Efendim! Süleyman Sırrı Beyefendi Kayse
ri Ve İzmit'ten tâyin edilmiş olan bir Arabî
muallimi meselesinden bahis buyurdu. İzmit
Mebusu İbrahim Süreyya Beyefendinin de bir
telgrafını işhadettiler. Zannederim ki, mesele
de yanlışlık vardır. Bu telgraf bana da gel
miştir. Meseleyi tetkik ettim. Kayseri Lisesin
de iki tane Arabî muallimi varmış. Birisi te
kaüde sevk edilmiş ve onun yerine İzmit'ten
bn efendi tâyin, edilmiş, gönderilmiştir. Bir
de ilk devrede ders okutan diğer bir Arabî
muallimi var. Bunu da Elâziz Ulûmu Diniye
muallimi olarak tâyin etmişlerdir. Sonra
muallimliği ipka etmişlerdir. Bu muallimlik
iıvka edilince muallimi de yerinde ipka ettik.
Bu muallim ipka edilince eski muallim ken
disinin açıkta kaldığını zannetmiş ve müracaat
etmiştir. Biz ikinci bir telgrafla vaziyeti izah
ettik. Mesele bundan ibarettir. Konya Darülmuallimînindeki Kısmı İptidai mualliminden
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bahsettiler. Ben de bu meseleyi hatırlıyorum. Ha
kikaten Süleyman Sırrı Beyefendi bir tezkere
ile bana göndermişlerdir. Filhakika bu efendi
Konya Darülmuallimîninden mezundur.
Ve
binaenaleyh keyfiyet itibariyle noksan çık
mış bir efendidir. Konya gibi bütün kuvve
timizi sarf etmek istediğimiz bir mektepte
şüphesiz ki, bu vaziyette olan
bir muallimi
istihdam etmenin imkânı yoktur. O itibarla
bunu çıkararak yerine İstanbul Darülmualli
mîninden çıkmış daha kuvvetli bir efendi gön
dermiştik. Hepinizin malûmudur ki, uzak yer
lere muallim göndermekte güçlük vardır. Bu
çocuğun da Erzurum memleketidir. Bilhassa
darülmuallimîn mezunu olduğu için Erzu
rum'u kendisine teklif ettik ve gitti.
Sonra Süleyman Sırrı Beyefendi çok mü
him olan bir meseleden bahsetti. Yani me
murların vekâlet aleyhinde şikâyette bulunma
sı Vekâletin onlara karşı intikam hissini tah
rik edermiş; bu nasıl vaziyettir? bilmiyo
rum. Maarif Vekâletinde samimiyetle arz ede
bilirim ki, intikam hissi yoktur. Maarif Ve
kâletine karşı kendi muallimlerinden en acı
ve en ağır yazı yazılmış olduğu halde bunU-ı h'.v baba şefkatiyle tetkik etmiş ve ufak
bir infiale kapılmaksızm meseleyi tetkik etmiş
tir. Biz memurlarımızdan hiçbirisine ne infial
ve ne de intikam hissi beslemekten uzağız.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen
dim zaptı istedim, gelmedi. Gelmiş olsa idi
ifadelerini aynen okuyacaktım. Maarif Ve
kâleti hiçbir vakit idarei hususiyelerin leylî
darülmuallimîn açmak salâhiyeti yoktur di
ye iddia etmemiştir. Ve bunların salâhiyeti
ne tecavüz etmek de istemez. Yalnız açılmış
olan mekteplerden çıkan efendilerin kabili
yeti ilmiyeleri müsaidolmadığı için bunlara
yapılan masraf hederdir dediler. Şu halde
Maarif Vekili Safa Beyefendi buyurdular
ki, idarei hususiyelerin ehil ve muktedir mual
lim buldukça masrafları, maaşları kendi va
ridatlarından temin edilmek şartiyle mektep
açmak salâhiyetleri mevcuttur, mahfuzdur. Bu
nu itiraf ettiler. Yani tebdili lisan ettiler
ki, bendenizee bir muvaffakiyet
addolunur.
(Handeler, bravo sadaları) Sonra İzmit'ten Kay
seri'ye tâyin edilen bir efendinin telgrafını Sü-
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J'eyya
Beyefendi bendenize gösterdi. Orada
gördüm. Diyor ki beni bin sekiz yüzle tâyin
ettiler. Arzumun
hilâfına buraya geldim.
Buraya geldikten sonra maaşımın bin beş yüz
kuruş olduğu tebliğ edildi. Sonra muallimi
sabık ipka edildi diye telgraf geldi. Benim
vaziyetim ne olacaktır? diyor. Anlaşılıyor ki
bilâhara vaziyet. ıslah edilmiştir.
Konya Darülmuallimîninden mezun olan bir
efendi oranın Kısmı tptidadîsinde muallim
iken Konya'nın kesbettiği ehemmiyete bina
en Erztırum'a gönderilmiş, Erzurum Konya'
dan daha mı aşağıdır? Mademki ehliyetsizmiş şimdiye kadar Konya Darülmuallimîninde neden istihdam edilmiş? Bu efendi Er
zurum'a kadar arzusu hilâfına ve ağlıyarak
gitmiştir. Tek beni Konya Sultanîsinin Kıs
mı İptidaîsine göndersinler. Benim arzum ik
mali tahsil
için daha ileriye
atılmaktır
dediği halde arzusunun hilâfına ve bura
dan oraya kadar yüzlerce lira harcırah ver
mek suretiyle Hazineyi de ızrar edecek ne var
dı? Bu efendiyi meselâ Niğde'de istihdam et
seniz daha muvafıkı madelet değil mi idi?
HÜSEYİN B. (Elâziz) — Bendeniz kısa
söyliyeeeğim. Bendeniz ümidederim ki harbden sonra Maarif Vekâleti başlıca köylüleri
köylerde mektep ihdasını düşünecektir. Fa
kat maatteessüf Maarif Vekâleti halen bugün
ne yapacağını düşünmemiştir. Soranım; köy
lerdeki mekteplere nereden muallim yetişe
cektir? Darülmuallimînlcri leylîye tebdil edi
yor. Buradan çıkan muallim efendiler acaba
köylere giderler de o halkı okuturlar mı? Ley
lî darülmuallimînden çıkacak muallim efen
dileri ihdas etmek istediği darüknuallimînlere mi yerleştirmek istiyor? Ben köylüyü so
ruyorum. Köylü için ne yapılıyor? Yalnız
bugün mevcudolan darülmuâllimînleri ilga et
mek suretiyle doğrudan doğraya maarife bir
darbe vuruyor ve köylünün, hakkını hiçbir va
kit gözetmiyor. Yapmıyor ve yapmamaya du
karar vermiştir. (Bravo sesleri) Benim aradı
ğım budur.
İkincisi; darülmualliminlerin leylî olması me
selesi ne üzerinedir? Biz Fransızeayı istemi
yoruz. Elifbayı gösterecek muallim istiyo
ruz. Elifbayı tahsil ettirecek, gösterecek bir
muallim yetiştirsin. Diğeri sonra gelir. Bir
de ben şunu soruyorum. O erek Elâziz'den ve
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gerek sai:- yerlerden İstanbul'a gelen 3 ".>
yüz talebe için Vekâlet ne düşünüyor ve bun
lar için ne yapacaktır? Sonra Kastamonu'da
leylî bir darülmuallimîn açmaya karar ver
miş, fakat diğer taraftan Adananda dört tane
mektep açmıştır. (Bravo sesleri) Bu nasıl ada
lettir?
MUSTAFA B. (Tokad) — Aslı var m ı !
HÜSEYİN B. (Elâziz) — Evet aslı var
dır. Adana'da dört tane mektep açmıştır. Maa
rif Vekilinden soruyorum : Köyler için 'mual
lim nereden bulacak ve nereden yetiştirecek
tir? Bana bunu söylesin. Vekil Beyin bunlara
bir çare bulması lâzımdır. Halbuki bendeniz
bu çareyi bulamıyacağma kaniim, onun için
ademiitimat reyi veriyorum. (Bravo sesleri.)
HASAN FEHMİ E t
(Kastamonu) —
Reis Paşa Hazretleri, usulü müzakere hak
kında iki söz söylemekliğime müsaade buyurulur mu? Sözler, leh ve aleyhte olmak üzere
tertip buyurulursa müzakere daha çabuk bi
te?.
REİS — Kabul buyuruluyor ımu efendim?
(Hay hay sadaları) Efendim daha birçok ar
kadaşlarımızın sözleri vardır. Müsaade ederse
niz leh ve aleyhte tefrik edeyim.
(Muvafık
sesleri.)
Hâlid Bey!
HÂLÎD B. (Kastamonu) — Lehte...
RElS
Besim Atalay Bey!
REİM ATALAY B. (Aksaray) — Aleyh
te...
REİS — Feridun Fikrî Bey!
PERİ DUN FÎKRÎ B. (Dersim) - . Aleyh
te...
REİS —• Hazım Beyi
HAZIM B. (Niğde) — Hakkında...
REİS — Ali Cenana Bey\
ALÎ CENANİ B. (Oazianteb)
Lehte...
REİS ~ Sabri Bey!
SABRI B. (Saruhan)

• Hakkında....

REİS — Hilmi Bey!
TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak)
te...
REİS
Vehbi Bey!
VEHBÎ B. (Karesi)
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KiBİıS — Şükrü Bey!
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Hakkında...
REİS — Hasan Fehmi Efendi!
HASAN F E H M İ Ef. ('Kastamonu) — Lehte.
R E İ S — Zeki Bey!..
ZEKİ B. (.'Gümüşane) — Hakkında...
OSMAN KADRİ B. (ıMuş) — Efendiler; Ma
arif Vekâleti Yozgad 'Darülmuallimînini kapat
mış. Arkadaşlarımızdan Süleyman Sırrı Bey bu
meseleyi istizah etmiştir. Bendeniz bu meseleyi
iki esas üzerine mütalâa ederek «uğrasını ve kübrasını tetkik ettikten sonra vâsıl olduğum neti
ceyi arz edeceğim. Malûmu i'hsanınızdır ki, han
gi ibir mevzuu nazarî, kuvvei teyidiyesini anadan
almazsa mahiyeti hakikiyesi keenlemyekün olar.
Maarif Vekili yalnız Yozigad'ın, yalnız Elâziz'in
ve yalnız Muş'un Maarif Vekili değildir. Teşki
lâtı Esasiye Kanununda kaydedildiği üzere bü
tün Türkiye'nin Maarif Vekilidir. Maarif Vekili
darülmuallimînleri tesis ederken, şüphesiz alâka
dar memurlarla konuşmuş ve kendisine bir hattıhareket tâyin ederek bunu kendisine bir prensip
ittihaz etmiştir. Rica ederim diyebilir miyiz ki,
Maarif Vekili yalnız Yozgad'ın Maarif Vekilidir?
Şüphesiz ki, diyemeyiz.
tkinci esas; Maarif Vekili Yozgad'daki Darül
muallimîni kapamış ve Süleyman Sırrı Bey de
bunu istizah etmiş, fakat Meclisin bir ekseriyeti
de bu istizahı kabul etmiştir. (Meclisi Âli hakem
dir, her istediğini yapabilir, buna kimse itiraz
edemez. Fakat bu istizahı Meclis kabul etmekle
neyi muradet mistir? Bundan benim anladığım;
Meclis bu istizahı her dairei intihabiyede irfan
müesseselerinin kapanmasını değil meveudolmasmı arzu ettiğinden dolayı kabul etmiştir. Bu
doğrudur. Benim de ,gönlüm arzu eder ki, dairei
intihabiyemde de birçok irfan müesseseleri mey
dana (gelsin. Fakat bu mesele bir Yozıgad mese
lesi, yahut bir Muş meselesi veyahut bir Elâziz
meselesi değildir. Bu, esas itibariyle bir para me
selesidir. Beş yüz bin liralık bir bütçe ile size kar
şı arzı mevcudiyet eden bir iMaarif Vekilinin
bundan fazla bir şey yapabileceğine bendeniz
kaani değilim. Şu kürsüde uzun izahatiyle maa
rif hususunda vukufu tanımını ispat eden maarif
kahramanı İsmail Safa Bey değil, her hangi bir
dâihi de olsa bu beş yüz bin lira ile bundan fazla
bir şey yapamıyacağma bendeniz kaaniim. (Doğ
rudur sesleri) Vatana cansiperane hidematiyle
tanıdığımız Süleyman Sırrı Bey arkadaşımız
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Yozgad'daki mektebi niçin kapattınız şeklinde bir
istizahı değil, ilk evvel Meclisi Âli nezdinde ve
sonra Muvazenei Maliye Encümeni ve Maliye Ve
kâleti nezdinde teşebbüsatta bulunarak Maarif
tahsisatını ihtiyaoatımız nisbetinde tezyide teşeb
büs etmiş olsaydı kendisine bugünkü mevkiinden
daha ziyade hürmet ederdik, ve kendisinden rica
ederiz ki, bu esasla çalışsın ve bu istizahından
vazgeçsin. Şu halde bendenizin şu iki takdire gö
re de vâsıl olduğum netice bana şunu anlatmıştır
ki, ortada bir de bir istizahın mevzuu ve yeri
yoktur.
REİS — Herkes reyin} söyliyebilir efendim.
HAKKI TARIK B, (Giresun)'— Efendim
takriri geri almışsa mesele kalmamıştır.
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Biz Ma
arif Vekilinden mektep istemiyoruz. Gölge et
mesin.
TUNAL1 HİLMİ B. (Zonguldak) — O hal
de Maarif Vekâletinin ilgasını istiyelim.
REİS — Müsaade ediniz, Hilmi Bey! Söz is
teyiniz, vereyim.
OSMAN KADRİ B. (Devamla) — Yine tek
rar ediyorum ve Süleyman Sırrı Beyden tekrar
rica ediyorum ki bu esas dâhilinde hareket et
sin ve mümkün ise verdiği istizahı geri alsın.
Maarif Vekili Beye ben bu hususta kemali hür
metle itimadediyorum.
HÜSEYİN B. (Elâziz) — İstizah takririni
verenlerden birisi de benim. Hiçbir zaman geri
almıyacağım efendim. (Gürültüler)
REİS — öyle bir şey yoktur efendim.
HÂLİD B. (Kastamonu) — Yozgad Darülmuallmîni gibi Maarif Vekâletince Kastamonu
Darülmuallimîni de seddedil mistir.
Binnetice
bendeniz lehinde söyliyeeeğim. Efendiler! Kas
tamonu Darülmuallimîni, Yozgad Darülmualli
mîni gibi iki senelik değildir, üç yüz onda açıl
mıştır. Bugün 1339 senesi olduğuna nazaran
yirmi küsur senelik, yani rubu' asırlık bir ha
yatı vardır. Birçok ihtiyat zabiti yetiştirmiştir,
birçok muallim yetiştirmiştir. Bendeniz mebus
olduğum zaman ilk dinlediğim şikâyet, Kasta
monu Darülmullimîn meselesi oldu. Hakikaten
ben de Süleyman Sırrı Bey arkadaşımız gibi fe
veran ettim; kızdım, canım sıkmldı ve buraya
gelir gelmez ilk işim ve Hükümet nezdinde ilk
teşebbüsüm bu darülmuallimîn meselesi oldu.
Arkadaşım Hasan Fehmi Efendi ile beraber Ve
kil Beyefendiyi ziyaret ettik, meseleyi anlattık
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ve kendisinden çok istirham ettik. Vekil Bey
bize meseleyi bir prensip meselesi olarak anlat
tılar, gerek o zaman verdikleri izahattan, gerek
bu kürsüden Meclisi Âliye verdikleri izahattan,
bendenizin anladığıma göre bu bir para mese
lesinden ziyade bir ilim, b'ir terbiye, bir ihti
sas ve fen meselesidir. Çünkü eğer para mese
lesi olsa idi Perşembe günü bütçe müzakere edi
lirken bâzı kazalarda bulunan idadilerin ka
panması mevzuubahsoldu. Bâzı arkadaşlar da
ha ileri giderek paru verelim dediler ve teklif
edilen yüz bin lirayı Maliye Vekili Beyefendi
maalmemnuniye kabul ettiler. Vekil Beyefendi,
konuştuğumuz zaman bize dediler ki bu bir
prensip meselesidir. Biz çok tetebbu ettik eli
mizde kıymetli muallimlerimiz yoktur. İptidaî
mekteplerinde cahil muallimler elinde bu kör
pe çocuklar yetişemez. Bunları yetiştirecek iyi
muallimlerimiz yoktur. Onun için para olsa da
hi bu darülmuallimînleri maalesef açamıyacağız dediler. Onun üzerine bu hak karşısında, bu
mantık karşısında sükût ettim ve pekâlâ dedim.
Rica ederim, eğer imkân varsa çok istirham
ederim, yirmi beş senelik mektebimiz kapanma
sın, lütuf buyurunuz rieasiyle ayrıldık. Şimdi
izah buyurdular. Efendiler! Bendenizce bu, pa
ra meselesinden ziyade ilim, ihtisas meselesidir.
Efendiler! Kastamonu Vilâyetinde oranın Maa
rif Müdüriyetinden aldığım malûmata göre bin
iki yüz köy var ve bunların iki yüzünde iptidaî
mektebi vardır. Efendiler! Bin köyde mektep
yoktur.
Efendiler! Buraya gelirken bâzı kaza kaymakamlariyle, idare memurlariyle, temas etmiş,
noksanlarınızı ve saireyi sormuştum. Bana ilk
olarak iki, üç kaza kaymakamı ve bâzı mühim
mevkilerde bulunan zevat dediler ki köy mek
tepleri muallimleri cahildir. Efendiler! ilk şi
kâyetleri bu idi. Rica ederim iyi köy muallimi
yetiştirsinler. Peki efendim bu muallimleri kim
yetiştirecek? işte açtığımız darülmuallimînler!
Efendiler! Malûmuâliniz bir çocuk ana ku
cağından sonra ilk tahsili, terbiyeyi, ismi üs
tünde, iptidaî mekteplerinden alır. Binaenaleyh
iptidaî mekteplerinden alınacak terbiye çocu
ğun dimağında iyi bir iz bırakır. Oradaki mu
allimler çocuğa iyi bir terbiye veremezse, va
tan hissini telkin edemezse o çocuk yetişemez.
Her Ihalde orada cahil bir muallimin vereceği
terbiye çocukta ebediyen fena bir tesir bıra-
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kır. Nasıl ki bir fidan dikersiniz, »o dikildiği
zaman fen dairesinde dikilir ve muntazam bes
lenirse onun vereceği meyva elbette iyi olur.
Doğru ve iyi bir netice ve iyi bir semere ve
rir. iptidaî tahsili esnasında çocuklar, cahil el
lerden fena bir terbiye alırsa dimağında fe
na izler bırakır. Onun için bendeniz, iptidaî
mekteplerine muallim yetiştirecek olan darülmuallimînlerin daha kuvvetli, daha esaslı olan
bu teşkilâtına taraftarım. Sonra efendiler! Ma
arif Vekili Beyi niçin muahaze ediyoruz? He
yeti Vekile Reisi daha bir ay evvel burada he
pimizin huzurunda programını okudu ve mat
bu olarak bize tevzi etti. O programın sekizinci
sayfasını okuyacağım. Sekizinci sayfada olan
dördüncü maddesinde diyor ki «Maarif Vekâ
letince bu seneden itibaren memleketin muay
yen noktalarında -her livada demiyor- darülmuallimîn ve darülmuallimat ve tam devreli
liseler açmak ve bunları her türlü vesaitle teç
hiz etmek suretiyle kuvvetli irfan merkezleri,
müesseseleri teşkil edilecektir.»
Efendiler! Bu program burada alenen
okundu. Fethi Beyefendi Hazretleri bunu oku
duktan sonra hepimiz alkışladık. Bunu kabul
etmiş olmakla - k i bu her Vekâletin veçjhesidir - Heyeti Vekileye bu veçheyi bir ay evvel
vermiş olduk. Bundan bir ay sonra Vekili bu
rada istizaha çekiyoruz, istirham ederim. Bir
ay zarfında vâki' olan şu tebeddülü bendeniz,
bilhassa fırka hayatında prensip noktai naza
rından hoş görmüyorum. Çünkü bir ay zarfın
da iki Vekil arkadaşımız gitti. Bu üçüncü
arkadaşımıza da ademiitimat verirsek bu, ha
rice karşı çok ferna bir tesir yapar. Sonra ar
kadaşlar! Bütün matbuatta okuduk. Yalnız
Maarif Vekâleti iki Meclis arasındaki en gü
zide muallimlerimizi, mütehassıslarımızı bura
da topladı. Maarifin istikbal programları hak
kında esas hututu çizdi. Bu bapta müzakereler
yaptı. Bunu istanbul matbuatı ve saire de al
kışladı. Hattâ her vekâlet böyle mütehassısla
rını toplasa da istikbal programlarını böyle
müşavere ile, istişare ile çizse, dediler ve tali
sin ettiler. Binaenaleyh bendenizin kanaatime
göre heyeti ilmiye de bu . darülmuallimîn me
saili hakkında kararını vermiştir.
Efendiler! Biz Halk Fırkasına mensubuz.
Halk Fırkası programını çizdiği vakit; birinci
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memleketin fikir ordusunun ve fikir cereyanları
maddesinde Türkiye'yi asrî bir Devlet olarak
nın başıdır, kumandanıdır. Onların da böyle üç
yükseltmeye karar vermiştir. Asrî Devlet ilim ve
günde bir değişmesi katiyen doğru değildir.
irfana kıymet vermekle olur. Bu da yetiştirece
Onun için bütün arkadaşlardan rica ederim, ge
ğimiz talebeleri gayet kuvvetli ellere, temiz yü
rek fırka prensibi namına, gerek bu esaslı pren
rekli ve ilimle mücehhez ellere teslim etmekle
sip namına kendisine büyük bir itimat gösterelim.
olur. Binaenaleyh Heyeti Vekile de kendi arala
Ben kendi hesabıma beyanı itimadediyorum. (Al
rında bu programı müzakere etmişler ve buna ka
kışlar)
rar vermişlerdir. Kuvvetli irfan müesseseleri teş
kil edeceklerdir. Maarif Vekâletini bu esasa gö
BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Arkadaş
re pek haklı görüyorum. Hattâ kendi vilâyeti
lar bizde, biz Türk ve Müslümanlarda şöyle bir
min mektebi bu esas dolayısiyle açığa çıkmış ol
bakarsak maarif devresi üç kısma ayrılır. Aman
makla ve bundan müteessir olmakla beraber şu
kimse gücenmesin, fakirin felsefesince gönül
prensip noktasından çok memnunum. Arkadaşlar!
bir kâbedir. Kâibeyi yıkmak çok fenadır. Kimse
Bizde çok âlim olabilir. Fakat maatteessüf pren
yi iğnelemek istemiyorum. Üç devreye ayrılır. Bi
sip sahibi adamlarımız pek yok, olsa da pek za
rinci devrede maarif erbabı okur, yazar, söyler.
yıftır. Onun için bendeniz Maarif vekili Beyefen
Yazdığı zaman duyurur; okuduğu zaman duyu
di Hazretlerini bir prensipi müdafaa ettiği ve bu
rur, söylediği zaman duyurur, yürekleri acar. Bir
esasta sadık kaldığı için cidden takdir ettim ve
devre geldi ki; okur, söyler, yazamaz. Bir devre
kendilerine metanetinden dolayı teşekkür ederim.
daha geldi ki; ne okur, ne yazar. Gır, gır, gır söy
Onun için istirham ederim arkadaşlar! Böyle az
ler. Şimdiki devremiz bu. Kulunuz da böyle ol
zaman zarfında olur olmaz şeyler için Heyeti Ve
duğum halde, zavallı maarifimiz bu devreyi geçi
kile arkadaşlarımızı böyle sarsarsak bunlar hiç
yor. Arkadaşlar! Bunu iyi biliniz, dört kitap
bir iş göremezler. Arkadaşlar' Memleketin bir
okumayız, yazmayız. Memleketin ne edebiyatı, ne
fikir ordusuna ihtiyacı vardır. Evet! Arzu eder
yazısı, ne susu, ne busu, ne halkın ruhu tetkik
dim ki, bugün her köyümüzde muktedir muallim
edilmemiş olduğu gibi durur. Dört kitap. Onu
ler bulunsun. Bugün kendileri muallimlerin va
iyi oku! Fakat söz mü dedin! Tümen, tümen.
ziyetini anlattılar. Buna itimadetmemiz lâzımdır.
Meşrutiyetten beri Maarifimize muhtelif ce
Hepinizin malûmudur ki, muallimlerin bir kısmı
reyanlar verdik, muhtelif yollarda yürüttük.
saffı harbde şehidoldular. Cümlemizin malûmu
Birçok başlangıçlar oldu. Arz ettiğim gibi hep
dur ki, Bismarck buyurmuştur ki... (Handeler)
si de lâfta kaldı, hepsi de nazariyatta kaldı. Bun
Af buyurunuz efendiler! Bismarck 1870 seferin
lardan birisi de, geçen'lerde iyi olur, zanniyle
den sonra söylemiştir ki : Biz bu zaferi iptidai
tedrisatı tâliye mekteplerinden bir kısmını Maamektebi muallimlerine medyunuz. Bu ne demek . rif Vekâletine ilâve etmiştir. Ne yaptı? Maarif
tir ? Yani yetmiş seferinde zaferi kazanan ve bu
Vekâletinin vazifesi mektep açmak, Maarifi iler
askerlerimize ilk vatanperverlik hissini iptidaî
letmek iken tuttu birtakım idadileri kapattı. On
mektebi muallimleri vermiştir. Binaenaleyh is
ların muallimlerini maarif müdürlerinin emrine
tikbalde bizim yetişecek talebe ve evlâtlarımıza
verdi. Arkadaşlar! O vakit Maarif Vekili Bey
bu vatan hissini iyi telkin etmek için her halde
efendi bize gelse de dese idi ki: Elimizdeki büt
bu muallimleri kuvvetli irfan merkezlerinde ye
çe kazalardaki idadileri idare edemiyecek. Ya ba
tiştirmek mecburiyetindeyiz. Onun için ihtimal
na biraz para verin yahut bunları kapatın dese
ki, birkaç liva merkezinde darülmuallimînlerimiz
idi, Heyeti Âliyeniz o vakit geçenlerde seve seve
kapanır. Fakat memlekette ve âtide bunun çok
! verdiğiniz yüz bin lirayı vermez miydiniz? Şüp
semerelerini göreceğimizi zannediyorum. Onun
hesiz verirdiniz ve belki dalıa fazla verirdiniz.
için efendiler! Maarif Vekili Beyefendi Hazret
En kolay şey ne? Kapatmak. Kapatırım dedi ve
lerine şahsım namına büyük bir itimat besliyo
kapattı. Meselâ Nevşehir İdadisi, Anadolu'nun
rum. Sonra arkadaşlar! Biz bir fikir ordusu ye
ortasında gözü açık ticaretli bir memleketin mek
tiştirmek istiyoruz. Malûmu âliniz orduda aske
tebi kapanırsa arkadaşlar! Bu doğru mudur? Uşak
rî kumandanlara itimat göstermelidir. Askerî ku
i bugün yalnız iki milyon halı satıyor. Bu kadar
mandanların sık sık değişmesi prensip itibariyle
palamut satıyor. Bu memleketin idadisini kapatdoğru değildir. Binaenaleyh Maarif Vekili de
1 mak, halkım kör ve cahil bırakmak muvafık mı-
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dır? Arkadaşlar! Parası yetişmiyorsa gelip bizden istemeliydi. Sonra ıbir şey işittim Maarif Vekâleti Maliye Vekili Beyle muhaberede imi§. Malûmunuz ki memurlar evlâtlarını leylî mekteplere
verirlerse yüzde yirmi nisbetinde istifade ederler.
Bundan me'busların da istifade etmeleri için Maarif Vekili Beyefendi teşe'blbüsatta bulunmuş.
(Doğru «ederi) Bizim ne hakkımız var? Evlâdımızı okütacaksak parasını verelim, dkutabm., Bu
hiç muvafık değildir. ((Memurini düşünsünler,'
sesleri.)
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Sonra arkadaşlar! En mühim cihet bizim teşkilâtımızdaki ikiliktir. Adliye tmahakimimizin
'karşısında ona rakip Ibir- mahkeme görürsünüz.
(Hangi mahkeme sesleri) tşte Mahakimi Şeriiye. Maarifi iptidaiyemiz karşısında yine Ibir. »is
tem görürsünüz, mahalle mektepleri. (Hay hay
sesleri), (Medreseler) Maarif Vekâleti demek ki
şimdiye kadar halka maarif hakkında, lâyıkiyie
(bir fikir vermemiştir. Maarif mekteplerinin karşısmda mahalle mektepleri, mahalle mekteplerinin 'karşısında, maarif mektepleri birbirleriyle
mücadele de bulunursa terbiyedeki yeknesaklık,
terbiyedeki Ibirlik ve düzenlik ve intizam elde edi
lir mi? Heyeti ilmiye 'bilmem ne kongreleri yapı
lır, yüksek nazariyatı ilmiyeden (bahsedilir. Bir
çok şeyler düşünülür. Fakat arkadaşlar! Mahalle arasında Vettarîn mahallesindeki mahalle mektebi kapatılamaz. Biz bugün doğan çocukların
yüzde ellisini yaşatmaktan âciz bulunduğumuz
halde oğlan, kız bir arada oturmuşlar. Seksen
kadar mahlûk orada pislik içerisinde kaynaşıyor
lar. Burada Maarif Vekâleti heyeti ilmiye
teşkil eder. Yüksek nazariyatı ilmiyede bulunur.
Bilmem ne fikirde bulunul', bulunur. Ya ted
risatı iptidaiyeyi halka terk etmeli, halk da is
tediği gibi mektep mi yapacak, medrese mi ya
pacak? Ne yapacaksa yapsın. Bizim işimize ka
nşılmasm veyahut Maarif Vekâleti kendisi ya
pacaksa mahalle mekteplerini kapatsın. Bu gü
nahtır, ba cinayettir. Arkadaşlar! Maarif Ve
kâleti yalnız bir noktada haklıdır. O da sulta
nîleri, darülmuallimînleri, sultanî dedim, dilim
alışmış arkadaşlar! Sonra bu tâbiri kaldırmak
için takrir veren bendim. Acıyarak söylerim ki
onu kaldırdık. Onun yerine lise dedik. Bundan
başka ad kalmadı dünyada galiba!

j
j

MAZHAR MÜFÎT) B. (Denizli)
mi oldu?
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BESİM ATALAY B. (Aksaray) - Daha
fena oldu. İki. sene evvel yine bn yüce kürsüde
demiştim ki, her tarafta birer darülmuallimîn.
her tarafta birer orta mektep açmak doğru de
ğildir. Birçok mekteplere harita ve edevatı dersiyenin en iptidaisi bile gönderilemiyor. Mual
lim bulunmuyor. Bu doğru değildir, dedim. Bun
lar üç, beş bölgede 'biri eştiril sin. Oralarda büyük
mektepler yapılsın. Mektebi Harbiye tarzında
darülmuallimîn, mektebi Harbiye tarzında yük
sek, orta tedrisat mektepleri yapılsın demiştim.
Eğer bunu bugün Maarif Vekâleti yapmak üze
re, ve bunu yapabilirse o zaman yüreğimden
koparak en. iyi iş yapmıştır derim. Maarif Ve
kili Bey itiraf ettiler ki, aylardan beri maaş
alamıyan muallimler vardır. Acaba Maarif
Vekâleti aylardan beri maaş alamıyan muallim
lerin sızhyan yaralarına, acıkan midelerine bir
çare bulamaz mı idi? Pekâlâ bulabilirdi. Arka
daşlar! İstanbul'a giden izcilere beş yüz lira ve
ren Maarif Vekâleti her halde patatesi tuza ba
sıp yiyen muallimlere birer dilim ekmek verebi
lirdi. (Bravo sesleri) Efendiler! Ben izci git
mesin demiyorum, onu da isterim, fakat evvelâ
aç karınları, aç kursakları doyurmak vazifesi
idi. Sonra ben orta da.rülmuallinratlar açacağım
buyurdular. Arkadaşlar! işte bu da bir naza
riyenin, bir fikrin, bir lâfın mahsulünden baş
ka. bir şey değildir. Elindeki iptidaî darülmual
limînlerini lâyıkiyie ıslah edemiyen bir Vekâlet,
kalkmış da orta darülmuallimîn ve darülmuallimat açacakmış. Rica ediyorum, evvelâ elindeki
iptidaî darülmuallimînleri ıslah et, yükselt, on
dan sonra ötekine geç. Rica ederim merdiven
ayak, ayak çıkılır. Birdenbire çıkacak olursak
işte bizim maarifimiz gibi aşağı düşer. Sonra

Maarif Vekili Beyefendi, ben azil ve nasbi en
cümeni müdiranın, eline bırakıyorum demişti.
işittiğime göre doğru olmak ihtimali daha ga
liptir. Encümeni müdirasnea Abdürrahim Efen
di isminde bir muallim mekteplerden birine tâ
yin ediliyor. Bunun kâğıdı Vekil Beye getirili
yor. Bunun yerine arkadaşlardan birisinin yeğe
ni olan ve iptidaî darülmuallimîninden çıkmış
bir efendi gönderiliyor. Bu mudur encümeni
müdiranın kararma hürmet etmek acaba? Son
ra arkadaşlar, Vekilin muvaffâkiyetlerinden bah
sederken heyeti ilmiyeden bahsettiler. Bu da
pek yerinde olmıyan bir muvaffakiyettir. Hey
Daha iv;
I eti ilmiyenin teşkili bir muvaffakiyet ise ve
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bunlar âlim adamlardan teşekkül etmiş ise on
lar ancak memlekette maarife verilecek istika
meti tâyin edebilirler. Yoksa iptidai mekteple
rinin muallimleri şöyle olsun, böyle olsun, köy
lerde şu şekilde mektep açılsın, derlerse kendi
ihtisasları haricine çoktan çıkmış olurlar. Yok
kendi ihtisasları ise bu da başka bir iştir. Sor<ra Maarif Vekâletinin bu sefer yaptığı en bü
yük yolsuzluklardan birisi de senelerden beri iyi
veyahut kötü darülmuallimînlerde, sultanîler
de hizmet etmiş olan muallimlere, sen darülmuallimîn, iptidaî mezunusun, -sen bilmem ne
re mezunusun diyerekten kapı dışarı etmesidir.
Arkadaşlar, rica ediyorum. En ufak bir daire
de beş yüz kuruşluk bir kâtibi bile kapı dışarı
ederken düşünürsünüz. Yıllardan beri memle
ketin maarifine hizmet etmiş, çabalamış, mesle
kinde ihtisas kesbetmiş olan zevatı, ey, heyeti
ilmiyenin kararı vardır, ben buraya tahsili âli
görenleri koyacağım diye kapı dışarı et! Arka
daşlar, o kararı verenler arasında tahsili âli görmiyenler var. Bir şey yaparken yıkmamalıdır.
REÎS — Efendim, kifayeti müzakere hak
kında takrirler vardır. Evvelâ kifayeti müza
kereyi reye vaz'edeceğim.
FERİDUN F Î K R t B. (Dersim) — Efendim
memleketin huzurunda bu Meclis ilk defa ola
rak maarifi umumiyeye mütaallik bir meseleyi
müzakere ediyor. Efkârı umumiyeye Meclis ve
Maarif Vekili bir hesap vermek mevkiindedir.
Siz nasıl oluyor da müzakereyi kesersiniz? Ka
tiyen müzakereyi kesmek doğru değildir. Mü
zakere devam etmelidir. Maarife karşı söyliyeceğimiz bütün sözler söylenecektir. Ondan sonra
Maarif Vekili kuvvet bulmuş ise kuvvetle, zaıf
bulmuş ise ademiitimatla buradan gidecektir.
Tamamiyle mesele taayyün etmeden müzakere
kapatılamaz.
REÎS — Evvelemirde kifayeti müzakereyi
reyi âlinize vaz'edeceğim. Müzakerenin kifayeti
ni kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. Bu bapta mevcut takrirleri okuyorum.
Riyaseti Celileye
Maarif Vekili Beyefendinin izahatını kâfi
görerek ruznameye geçilmesini teklif ederim.
Trabzon
Ahmed
Riyaseti Celileye
Maarif Vekili Beyin izahatı kâfidir.

Beyanı
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itimadedilerek ruznameye geçilmesini teklif ey
leriz.
Gazianteb
Maras.
İçel
Ali Cenani
Necati
Tevfik
Riyaseti Celileye
Mesele tenevvür etmiştir. Müzakere kâfidir.
Beyhude vakit geçirai'meksiiziın Maarif Vekiline
'beyanı itiımadedilerek ruznıamei müzakerata
geçilmesini teklif eyleriz.
Kütalhya
Lâzfetan
.Vfehmed Nuri
Ahmed Fuad
Kütahya
Trabzon
-VT. Ragı'b
Yelbizade Bamdi
Riyaseti' Celileye
Öteden 'beri mevcudolan darülmuasllimînin
neharî oLaraik ipkasına, ve bunlardan Ihir 'kısmı
nın maarif Vekâleti tarafından leylîye tahvili
ne karar veril meşini arz ve teklif eylerim.
29 Eylül 1,339
Elâziz
Hüseyin
Riyaseti Celileye
İstizaha yegâne 'saik kanunun kendile
rine bahşettiği hak ve salâhiyete istinaden hal
kın maaş ve masarifini temin ederek açmış ol
dukları darülmuallimînleri Maarif Veldlinin
ortadan kaldırmasından, yani Vekil Safa Be
yi/n hakka, ve Teşkilâtı Esasiye Kanunu ahkâ
mına ve biUhassa halka salâhiyet ve inkişaf im
kânını veren fırka, umdelerine tecavüz etmiş ol
masından imlbiıas etmiştir. Binaenaleyh hükmü
kanun ve hukuku halkı sıyanete hakkı teftiş
ve murabaibesi baki olimak üzere idarei hususıiyelerce aıçılimış olan darülmualliımînlere Vekâ
leti . Müşarünileyhaca müdahale edilmemesi lü
zumunum Meclisi Âlice talhtı karara alınmasını
arz ve teklif eyleriz.
Bozok
Süleyman Sırın

Bozok
Salilh

Riyaseti Celileye
Maarif Vekili Beyefendinm verdiği izaihat
ilmî ve çok esaslıdır. Memleketimizin irfanı ha
yatım tatmin edecek prensipleri ihtiva eder
mahiyettedir. Hutaibanın izahatı da meseleyi ten
vir etmilştir. Müzakere kâfidir. İtimadın reve
varını teklif eylerim.
Kayseri
Ahmed Hilmi
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Paşa Haz
retleri müsaadenizle Tair şey arz edeceğim.
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4. — ÂZAYÎ KİRAM MUAMELÂTI
1. — Evvelce yemin etmemiş
altı zatın tahlifi

R E İ S — Neye dair?
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok; — Takriri
mi izaih edeceğim.
REİS — Müzakere kâfi görülmüştür, efen
dim.
•
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Bende
niz Vekil Beyden soruyorum, fdarei hususiyelerin açmış olduğu darülmuallimînleri kapayacak
mıdır? Kapamadım dediği vakit mesele yok
tur. (iGürültüler)
REİS — Efendim Nizamname sarihtir. Mü
zakereyi kâfi gördünüz. Binaenaleyh iıstizalhlatrdan sonra müzakerenin kifayeti ile ruznameye
geçilmesi hakkında olan takrir reyi âlinize vaz'edilir. Evvelâ bu takrirleri reyi âlilerine vaz'edeeeğim, tekrar okuyorum.
Riyaseti Celileye
Mesele tenevvür etmiştir. Müzakere kâfidir.
Bey"hude vakit geçirmeksizin Maarif Vekiline
beyanı itimadedilerek ruznaımei müzakertata ge
çilmesini teklif eyleriz.
Kütaihya
Lâzistan
Mehmed Nuri
Ahmed Fnad
Kütaihya
Trabzon
Raıgıb
NeTbizade Haindi
REÎS — Bu takriri kalbul edenler lütfen el
kaldırsın, kaıbul edilmiştir. Ruznameye geçiyo
ruz.
HÜSEYİN B. (Elâziz) — Paşa Hazretleri,
müsaade ediniz. İstizahlar tâyini esamiyle reye
konur. Böyle el kalkmakla beyanı itimadedilmez.
REİS — Efendim müsaade buyurunuz: Ni
zamnamemiz sarihtir, İstizahlardan sonra veri
len takrirlerden evvelâ müzakerenin kifıayetiyle ruznameye geçilmesi hakkındaki takrirler
reyi âlinize vaz'>okınur. Bu takrir kafoul edil
mezse diğer verilen takrirden, Vekil Beyin iste
diği takrir reyi âlinize vaiz 'edilir, o suretle iti
mat talelbeder. Binaenaleyh müzakerenin kifâ
yetliyle ruzname(7e geçilmesi hakkındaki takriri
reyi âlilerine vaz'ettim ve ekseriyeti azîme ile
kabul edilmiştir. Binaenaleyh ruznameye geçi
yoruz. Ruznamemizin bir maddesi tahlifititr.

mebuslardan

(Ordu Mebusu Faik, Aksaray Mebusu Ne
şet, îzmiıt Melbusu Şükrü, Van Mebusu Münilb,
Trabzon Mebusu Hasan Hüsnü, Bayezi'd Mebu
su Süleyman Sııdi beylerin tahlifleri icra edil
di.)
5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER
1. — 1339 senesi hidematı umumiyesi için
ikinci altı aylık Tahsisat kanunu
lâyihası
(1/28) ve Rüsumatı bahriyesine ilâveten muba
yaası zaruri görülen merakip bedeliyle mesarifatı sair esi için 1339 sen°,si bütçesine
tahsisatı
munzamma ilâvesine dair kanun lâyihası (1/232)
ve 1339 senesi ikinci altı aylık Avans lâyihasın
da Müdafaai Milliye Vekâleti için kabul edilen
12 küsur milyon lira ahiren 13 milyon liraya
iblâğ edildiğinden Muvazenei Maliye Encüme
ninde bulunan mezkûr lâyiha ile tevhiden mü
zakeresine dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti
tezkeresi (3/125) ve Muvazenei Maliye Encüme
ni mazbatası
REİS — Efendim! -Rr.znamemizde Avans
Kanunu vardır. •
Üçüncü maddenin müzakeresine başlamaz
dan evvel - malûmuâliniz - ikinci madde yeni
şekli tesbit edilmek üzere Muvazenei Maliye
Encümenine havale edilmişti. Encümen tesbit
ettiği şekli şimdi getirdi. Onu okuyalım ve re
yi âlinize vaz'edelim. Ondan sonra üçüncü
maddeye geçelim.
MADDE 2. — işbu tahsisat, fher daire için
merbut cetvelde, tefrik edilen miktarı tecavüz
etmemek üzere Muvazenei Maliye Encümenin
ce fusul ve mevadda tevzi olunur. Tevziat es
nasında devair kadrolarında lâzımgelcn tadi
lât ve tevsiatı icra ile kadroların tesbitine Mu
vazenei Maliye Encümeni ile her daireye teka
bül eden encümenler müştereken mezundurlar.
Bir fasıl dâhilinde maddeden maddeye nakli
muhassasat Maliye Vekilinin muvafakatine
menuttur.
REÎS — Efendim ikinci maddenin muad
del şekli okunmuştur. Aynen revi âlilerine
vaz'edeceğim. Kabul edenler lütfen
ellerini
kaldırsın. Kabul edilmiştir.
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MADDE 3. — Teşkilatı Devlette, mukabili . vaz'ma muhalifiz. Binaenaleyh esbabı muha
bulunmıyan mülga devair memurininin ma'zulefetimi arz edeceğim. Encümenin diğer aza
liyet maaşları Muhassasatı Zatiye bütçesinin
ları, arzu buyururlarsa onlar da izahat verir
ellibirinci (Memurini ma'zule maaşatı) faslın
ler. Efendim! Bu maddeden maksat, muvaze
dan tesviye olunur. 28 Şubat 1338 tarihli
nei umumiyeye dâhil bulunmıyan devair me
Avans Kanununun yirminci maddesi mucibin
murininin tekaüt ve mazuliyet maaşlarını mu
ce ma'zuliyet maaşları için, devair bütçelerinde
vazenei umumiyeden çıkarıp o daireden ver
açılmış olan bilûmum fasıllar dahi 1340 senei
mektir.
maliyesi bidayetimden itibaren işbu ellibirinci
HAKKI B. (Van) — Bunlar hangi daireler
fasılda tevhidedilecektir.
dir?
REİS — Üçüncü madde hakkında söz isti
ALI CENANI B. (Gazianteb) — Eivkaf, Zi
yen var mı? (Hayır sesleri) Şu halde üçüncü
raat Bankası, Emniyet Sandığı, şehremaneti, taş
maddeyi reyi âlilerine vaz'edeceğim.
I
ra belediyeleri, idarei hususiyelere merbut olan
MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ MAZ- f
bilûmum memurinin tekaüdiyelerini mezkûr ida
BATA MUHARRİRİ ALİ CENANİ B. (Ga- j
relere terk edeceğiz. ^Bendeniz, bunda belki muva
ziante'b) — Efendim mülga devairi mer'keziyezenei umumiye itibariyle bir lüzum olabilir diye
nin, İstanbul'da bulunan devairi merkeziyedüşünürüm. Fakat böyle müstacel çıkan bir
nin bâzılarının
mukabili bu/günkü teşkilâtı
Avans Kanuniyle bunun tesbiti imkânı olmadığı
Devlette yoktur. Malûmuâliniz 1337 senesi
na kaaniim. Çünkü efendiler! Bugün arz ettiğim
Muvazenei Umumiye Kanununun bir maddesin
dovairde müstahdem olan memurlar, ilk memuri
de, her dairenin ma'zuliyet maaşları o daire
yet hayatına başladığı günden itibaren tekaüt
nin bütçesine konulmuştu.
olacağı zamana kadar aynı dairede bulunmuş de
MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİ
ğildir. Bugün bir idarei hususiyede hizmet etmiş
Sİ AHMED FERİD B. (Kütahya) — Kabul
olan bir mühendise bakarsanız, oradaki hizmeti
ediyorlar, izahat istemiyorlar. (Reye sesleri)
üç senedir. Halbuki 25 sene muvazenei umumiye
ALI CENANI B. (Gazianteb) — Pekâlâ..
den maaş almıştır, orada istihdam edilmiştir. Bu
nu çıkarıp idarei hususiyeye atacağız. Sonra ev
REtS — Efendim üçüncü madde hakkında
kaftaki bir memura bakarsanız; bundan beş on
söz istiyen var mı? (Hayır se'sleri) Üçüncü
sene
evvel maaş aldığı idarei umumiyede müs
maddeyi aynen kabul edip dördüncü maddeye
tahdem imiş, bilâhara evkafa geçmiş. Olabilir ki,
geçilmesini kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir.
! bundan iki sene sonra, yahut altı ay sonra yine
evkaftan çıkar, muvazenei umumiyeden maaşı
Dördüncü maddeye geçiyoruz.
MADDE 4. — Muvazenei Umumiyeye da- 1 tesviye edilen başka bir memuriyete geçer. Bun
lar, yekdiğerine mütedâhil memuriyetlerdir. Bil
hil bulunmıyan devair memurininin gerek te
hassa Ziraat Bankasına bakarsanız maliye me
kaüt ve gerek ma'zuliyet maaşları 1340 sene
sinden itibaren Muhasesatı Zatiye bütçesinden j murlarımın içinde en değerlileri, en iyileri, vak
tiyle Ziraat Bankasından yetişmiş, oradan gelmiş
bittefrik aidoldukları devair bütçelerine nakle
olan memurlardır. 'Olabilir ki, bundan iki sene
dilecektir.
sonra yine bir kısmı Ziraat Bankasına gider ve
1340 senesine kadar işbu memurinden alı
nan ve bilmukabele Muhasesatı Zatiyeee onla- j orada hizmet eder. Muvazenei umumiyeden bun
lara ebediyen maaş verelim, mensüboldukları dai
ra tediye olunan tekaüt aidatı bilhesap Ma
reler, bunların tekaüt maaşlarına tahammül et
liyenin zimmetinde kalacak mebaliğ, Muvaze
mesinler; bir kanunu mahsusla bunların vaziyet
nei umumiyeden tesviye olunur.
lerini
tesbit edelim. Bir yerde üç sene hizmet et
MAZBATA MUHARRİRİ ALİ CENANİ B.
miş,
diğer
bir yerde sekiz sene hizmet etmiş olan
(Gazianteb) — Bendeniz bu maddenin aleybir memur olursa ona ne suretle maaş bağlana
hindeyim. Efendim bu dördüncü maddenin
cak?
Mâzul olursa hangi daire verecektir? işte
müzakeresinde encümende ihtilâfı efkâr zu
bunları
tesbit uzun, mufassal bir kanun yap
hur etmiştir. Bilhassa bendeniz diğer iki refi
mak
lâzımdır.
Böyle bir kanun yapılmadıkça kim Reşad ve Mükerrem beyler bu maddenin j
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Maliye Vekili Hasan Fehmi B. (Devamla) —
bugün bilhassa. yetmiş tane idarei hususiye var- Ij
İnkişafa daha müsaittir. Bilhassa Maliyenin açı
dır - bunlardaki müstahdem memurları, diğer ev
ğını kapatmak için, bu müessesattan istifade et
kaf, şehremaneti, Ziraat Bankası ve belediyeler
de müstahdem olan memurini böyle t Hükümetin
mek lâzmıgelir. Hususiyle böyle harb senelerinde
tekaüt ve nıazuliyet maaşından dışarıya kaldırıp
bilâkis, bir taraftan harbin tahmil ettiği ağır
atmak katiyen doğru olamaz. Bu maddeyi bura
masrafları, muvazenei umumiyeye tahmil etmek
dan çıkaralım; onun için ayrıca ıbir kanun hazır
diğer taraftan müstakil bütçeye malik olan bu
lasınlar, buraya getirsinler. O suretle tesbit ede
devairin, muhassasatı zatiye açıklarını Hazinei
lim. Yoksa bunu böylece kabul etmek doğru de
maliyece kapattırmak hiçbir zaman doğru de
ğildir. (Ekseriyet yek sesleri)
ğildir. Ziraat Bankası, bu aidatı tekaüdiyeyi
kendisi tevkif eder. Badehu bankadan tediye
ü E İ S •---- föfendim! Celse ekseriyetle açılmış
eder. Memurların maaşlarını daha esaslı suret
tır.
te teinin ederek daha esaslı bir vaziyet ihdas
ıMADİYE VEKİLİ HAISAN FEHMİ B. (Güetmiş olurlar. Âtiyen muhassasatı zatiyenin
müşane) — Efendim bendeniz, maddenin ipkası
heyeti umumiyesini bu hale getirmekliğimiz lâ
yolunda mâruzâtta bulunacağım. ıMalûmuâlileri,
zımdır. Efendiler! yirmi sene sonra lâzımgelir,
Muhassasatı Zatiyeye senede sarf edilen paranın
ki bütçenin yarısını muhassasatı zatiyeye tahsis
miktarı (9,5) milyon lirayı tecavüz ediyor. Elde
edelim. Her halde bu, meselenin halli için ilk
bulunan evrak üzerine tahsis muamelesi ikmal
hatve olmuş olur. Mülhak bütçeler aidatı tekaüedildikçe, bu seneden seneye onbeş milyon liraya
diyelerini kendileri alsınlar, tahsis muamelele
baliğ • olacaktır. Aidatı tekaüdiye bütün bu mül
rini kendileri yapsınlar. İsterlerse bu aidatı tehak bütçelerle, idarelerle idare edilen devair me
kaüdiyeleri bankaya verirler, isterlerse sigorta
murlarının ita ettikleri aidatı tekaüdiye de dâhil
ya verirler, yahut başka bir iş takibederek ken
olmak üzere 2 600 000 liradan ibarettir. Hazinei
dileri tenmiye ederler. Hulâsa : bu, kendilerinin
maliye, sandık açığı olarak her sene 7 milyon lira
bileceği bir iştir. İdarei hususiye!erden bahse
veriyor. Belediyeler muhtariyeti kâmileye malik
dildi. İdarei hususiyeler, bir dereceye kadar, va
tirler, müstakil bütçeleri vardır. -MüstakiHen va
ridatı umumiyei devletten tefrik edildiği için
ridat eiibayet ederler. Belediyeler denince efendi
varidatları ve memurları Devlet memurunun
ler! Aidatı tekaüdiyeden müstefidolanlar, yalnız
azil ve naspı, terfi ve terakkisi usul ve kavaiditstanbul Şe'hremanetinin memurlarıdır. Bundan I
ne tâbi olduğu için ve binneticc idarei hususi müstefidolan taşra belediye memurlarından kâ
yelerin açığı oldukça bâzı müessesatı devlet büt
tiplerle - eğer varsa - belediye tabipleridir. Bu I
çesine almak suretiyle onlara da muavenet ya
memurlar, aidatı tekaüdiye verirler ve Teka
pıldığı için, idarei hususiyeler burada mevzuu üt Kanunundan istifade ederler. Diğer memurlar
ba.hsolam.az. Yani idarei hususiye]erin aidatı teaidatı tekaüdiye vermezler ve muamelâtı tekaü- I
kaüdiyeleri yine muhassesatı zatiyede kalmak
diyeden müstefidolmazlar. Ziraat Bankası muh
ve tahsis muamelelerini yine muhassesatı zatitariyeti kâmileye maliktir. Müstakil bütçesi var
•yece yapmak mümkün olabilir. Fakat bu idarei
dır, varidatı vardır. Müstakillen muamele yapar. I
hususivelerin gayrı şehremanetinin, mülga Ha
Fakat İstanbul'daki Ziraat Bankası merkezi lâğ- I
zinei Hassanın, Evkaf Nezaretinin, Ziraat Ban
vedilmiştir. ıBütün memurları açıktadır. Mâzuli- I
kasının ve emsali müessesatm açıklarını kapa
yet maaşlarını alırlar. Bunlara Devlet bütçesin- I
mak için Maliye Hazinesi, kendisinde hiçbir
den maaş verilir, istanbul'daki Evkaf Nezareti I
mecburiyeti kanuniye ve hukukiye görmüyor.
Memurini istanbul'un vaziyeti a'hîresi üzerine
Yalnız vaktiyle aldığı aidatı tekaüdiye tahsisi
açıktadırlar. Mazuliyet maaşı alırlar. Devlet büt- I
muamelesi kâfi geliyor diye muvafakat etmiş
çesi, bunlara mazuliyet ve tekaüt maaşı verir. I
bugün ise - arz ettiğim gibi - (2.5) milyon lira
Halbuki bu daire, müstakil bir bütçeye, müstakil
ya karşı (9,5) milyon lira sarfiyatı olmuştur.
bir varidata maliktirler. Evkafın vaziyeti mali
Bu devairin (7) milyon açığa iştirak etmeleri
yesi her halde Hazinei maliyeden daha müsaittir. I
lâzımgelir. Müsaadeleriyle bendeniz, Muvazenei
AHMED FERİT) B. (Kütahya)
İnkişafa
Maliye Encümeninde akalliyette kalan rüfekayı
daha müsait.
I muhteremeye diğer bir nn.ktaı nazarı arz ed*-
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ceğim. Devletin (110) milyon lira varidatı var
dır. Ziraat Bankası, Evkaf, Şehremaneti gibi
aidatı tekaüdiyeyi tevkif edip memurları Teka
üt Kanunundan müstefidolan müessesat varidatlariyle varidatı umumiyeyi tevhiderek bu
(7) milyon lira açığa varidatları nispetinde iş
tirak ediyorlar mı? Toptan yekûn olarak bu
açığa iştirak ederlerse o vakit meselenin şekli
değişir. F a k a t : Bendeniz bunu Ziraat Bankası
na teklif ettim. Ziraat Bankası Müdiriyeti Umumiyesi bize dedi ki bizim tevkif ettiğimiz aidatı
tekaüdiyeyi bize bırakırsanız biz, bir banka usuiiyle o parayı işleterek belki memurlarımızın is
tikballerini temin edebiliriz. Binaenaleyh mese
le, yalnız açığı maliyenin üzerinde bırakmaktır.
Bu doğru değilldir. Ya mülhak bütçeler tekaüdiyelerimi muvazenei umumiyeden ayırırlar - ki
Muvazenei Maliye Encümenindeki ekseriyetin
bu noktai nazarı musiptir - şayet bu olmadığı
halde behemehal Muhassasatı Zatiye açığına
varidatları nispetinde iştirakleri tâzımgelir.
Zannederim ki bu da, hesaben teşevvüşü mııeibolur. En doğrusu Muhassasatı Zatiyenin esa
sını halle doğru esaslı bir hatve atmak için, ban
kaya veyahut her hangi bir yere şimdiden bu
mülhak bütçeleri ayırmak faidelidir ve âtiyen
bu muhassesatı zatiyeleri bir bankaya mı kalbedeceğiz veyahut başka bir sureti telif mi bu
lacağız? Yalnız Devlet bütçesinden maaş alan
memurine münhasır kalsın ki Hazine de bunla
rın muamelâtını temin ve istikbal için, verece
ği şekli düşünmekte serbest olsun. Bütün me
murlar, muhassasatı zatiyede müşterektir. Fa
kat iştirak neyedir? O müessesatta hizmet eden
memurlara maaş almak için vermekte, maaş al
mak için iştiraktir. Aidatı tekaüdiye ise verilen
maaşın onda bir buçuğudur. Binaenaleyh mad
de doğrudur. Maddenin tedvini lâzımgelir.
Abdullah B. (Trabzou) — Şimdiye kadar
verilen aidatı tekaüdiye ne olacaktır? Tetkik
edilmiş midir?
Maliye Vekili Hasan Fehmi B. (Devamla)
Efendim görülüyor ki, madde o kadar vazıhtır
ve maddede deniliyor ki mezkûr devair memuri
ninin şimdiye kadar verdikeri aidatı tekaüdiyerıin noksanını Maliye, aramıyacaktır. Maliye,
iade edecek; maliye, buna razıdır. Çünkü
verdikleri paraya nazaran aldıkları maaş çok
fazladır. Arz ettiğim gibi aidatı tekaüdiye,
varidatın onda birini tutuyor. Daha istedik
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leri varsa, maddenin son fıkrası mucibince
o müesseselere iade edeceğiz.
ABDULLAH B. (Tarabzon) — Elksik ge
lirse?...
MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B.
(Devamla) — Biz kendilerine vereceğiz.
HAKKİ B. 'Van) — Onlar borçlu kaldık
ları takdirde...
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B.
(Devamla) - - Muhassasatı Zatiyece tediye olu
nacak tekaüt ve mazuliyet aidatı bilhesap Ma
liyenin zimmetinde kalacak mebaliğ, muva
zenei umumiyeden tesviye olunur.
ABDULLAH B. (Trabzon) —• Zimmettir di
yorsunuz.
MALİYE VEKİLİ HASAN h^EHMl B.
(Devamla) - Maliyenin zimmeti.
ABDULLAH B. (Trabzon)
Kendi zim
metlerini diyorum.
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B.
(Devamla) — Anlıyamadım.
ABDULLAH B. (Trabzon) — Eksik gelen
zammı soruyorum. Bunların tahsisatı kifayet
etmezse ne yapacaklar? Açıkta mı kalacak
lar?
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B.
(Devamla)
O müessese bilir. Beyefendi Ma
liye şimdi (2,5) milyon 'lira alıyor,
(9,5)
milyon lira sarf ediyor. Ziraat Bankası, 'açı
ğını kendi bütçesinden kapar-. Evkaf bütçe
si de kendi açığını kapar. Yödi milyon açığı
Maliye nasıl kapatıyorsa o kadarını da onliar
versin.
ABDULLAH B. (Trabzon)
Onlara da
hisse vermek ölür mu hiç?
ALİ CENANI B. (Gazianteb) — Efendim.
biz muvazene! umumiyeden Hükümet memur
larına verilen tekaüt ve mazuliyet
maaşları
tahsisatını, muvazenei umumiye üzerine tah
mil edilen sıkleti takdir etmiyor değiliz. Bi
naenaleyh diğer devair kendi memurlarına
ayrı olarak bütçelerinden bir miktar para çı
kararak onların gerek mazuliyet, gerek tekaüdiyelerini vermeleri için bir esas düşünülmek
doğru olabilir. Fakat bugün o devairde müs
tahdem olan memurinin vaziyetini tesıbit ede
cek, onların hukukunu zarardan vikaye ede
cek ayrıca bir kanun tesbit edilmedikç<e müs
tacel olarak çıkarılan bir Avara Kanununda
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böyle bir madde koyarak muvazene! umumiye
den onları çıkarmak; mensuboldukları daire
lerde onlara İkarşı tahnisat konuluncaya ka
dar maaşlarını vermiyerek süründürmek ve
vaziyetlerini tesbit edememek yüzünden on, ların mağduriyetlerine sebebiyet verdirmiekten başka netice vermez. Binaenaleyh biz,
Maliye Vekili Beyin tesbit 'ettiği esasa mu
halif değiliz; yalnız bu kanunda bu madde ile
bunun çıikmasmı doğru bulmuyoruz. Bunun
için ayrıca mufassal bir kanun yapılmalı,
memurinin vaziyetleri tesbit ve tâyim olun
malı, yani maaşları ne suretle veriltece-k. O
idarelerin bütçelerini yapmak için hangi ma
hallere ne miktar meblâğ koyacaklar, hangi
fasıldan verecekler? Bunlar tâyin olunmalı,
ondan sonra bunların maaşları Maliyeden
kat'edilmelidir. Bugün Maliyece ibunlaran
maaşları kat'edildiği takdirde bunların bir
seneye kadar maaşlarını vermek imkânı ola
maz, yazıktır. Binaenaleyh Maliye Vekili Bey
bunlar için ayrı bir (kanun yapsınlar, getir
sinler. (Pek doğru, sesleri)
İSMET B. (Çorum) — Efendim, Muvazîenei Maliye Encümeni âzasından ibu maddeye
muhalefet eden Ali Cenani Bey ve arkadaşla
rının bu mütalâası çok muvafık ve çok musip, çok tabiî ve çok huıkukidir. Maliye Ve
kili Beyefendi, Mühassasata zatîyenin tasfi
yesine ihtiyaeolduğunu söylüyorlar. Haki
katen kabul ederini. Fakat tasfiye böyle gayrihukukî ve gayritabiî bir madde d'le yapıla
maz efendiler! Bu madde ne yapıyor? Vak
tiyle Devletin Tekaüt ve İstifa Kanuniyle Dev
let memurini tarifatı nıeyanma alınmış olan
memurinden, -mütesaviyen tekaüdiye istifa,
edilmiş onlara bugün birçok fedakârlık yapılmalk suretiyle verilmekte olan aidatı ttekaüdiyenin yalnız bir kısım memurine iadesiyle
diğer Devlet memuru sırasında kalacak olan
lara yine Hazine tediyatınm bemakân deva
mını gösteriyor. Bu, çok adaletsiz, çok gay
ritabiî bir vaziyettir. İdarei hususiye me
murları, belediye memurları haddizatında Dev
let memurları değildir demek nasıl olur?
Bunlar Devlet memurininin tarifatı dairesinde
bu ikadar çalışmış ve birer suretle bir işle iş
tigal etmiş zevattır. Bunların bu kadar 'ka
dîm hizmetlerini, hakkı mükteseplerini böy
le Avans Kanununun bir maddesiyle tasfiye
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ve halletmek ve sonra Mühassasatı Zatiye açı
ğını bununla tashih ediyorum demetk çok yan
lış bir harekettir. Bu maddenin bilâter>eddüt
tayyl lâzımdır. Yalnız Şehremaneti gibi, Zi
raat Bankası gibi müstakil bütçeye malik şah
siyeti maliyeyi haiz devair memurları liçin
o memurların da yine verilen tekaüdata karşı
diğer memurların müstefidoldulkları şekilde hak
kı mükteseplerin temin edilmek saatiyle ancak
bir kanunla Muvazene! Umumiyeden çıkarılabilir.
Yoksa 'böyle Avans Kanununda bir madde ile cef
felkalem yapılamaz. Bu maddeyi bilâtereddüt
tayyetmek lâzımdır. Bunun için Maliye Vekili
yeni bir kanun getirsin.
REŞAD B. (iSaruhan) — Efendim gerek AJi
Cenani Bey, gerek İsmet Beyefendi noktai naza
rımızı çok güzel izah (buyurdular. Bendenize de
başka bir şey söylemek için saik kalmadı.
Müzakere etmekte olduğumuz şu madde görül
düğü kadar 'basit (bir iş değildir. - Nazarı dikka
tinizi celbederim. - Bu maddede deniliyor ki; mu
vazene! umumiyeye dâhil bulunmayan yani 'mül
hak bir bütçe ile idare olunan veya. hususi hütçe
ile idare olunan ki, idarei hususiye, Ziraat Ban
kası, Evkaf, seyrisefain, 'belediye memurları, şeh
remaneti memurları hepsi dâhildir. Bunların
tekaüt maaşları 1340 senesinden itibaren mühas
sasatı zatiye bütçesinden çıkacak, kendi daireleri
'bütçesine devrolunacak. Farz edersek İbu dairele
rin şimdilik hiçbir hazırlığı yoktur. Birçok be
lediye, idarei hususiye! er Ibütçe açığı ile idare
olunuyorlar yani tâyin edilen hidematı esasen
ifa edemiyorlar. Maddenin fıkra! saniyesinde
1340 senesine kadar işbu memurinden alman ve
'bilmukabele mühassasatı zatiyece alınarak te
diye olunan Tekaüt ve Mühassasatı Zatiye maaşatı bilhesap Maliyenin zimmetinde kalan meblâğ
muvazene! umumiyeden tesviye olunur deniliyor.
Maddenin ibu şekline göre 'böyle bir rüyeti mu
hasebeye imkân yoktur. Kabiliyeti tatbikiyesi olmıyan bir şeyi (beyhude münakaşa etmekle vakit
geçiriyoruz. Bu mesele çok mühim Kavanini
Maliyemizden ve çok mühim esasatı idariyemizdendir. Haysiyeti idarei umumiyei Devletle alâ
kadar Ibir meseledir. Bunun başka bir teklifle,
ıbir lâyihai kanuniye ile Heyeti Vekile karariyle
yeniden Meclise 'getirilmesini, Muvazene ve Kava
nini Maliye encümenlerinde esaslı bir surette tet
kik ettirilmesini rica edivorum,
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REİS — Efendim dödünoü madde hakkında I yuyorum. Saruhan Mebusu Reşad Beyle altı, ye
başka söz istiyen var mı? (Müzakere kâfi, sesle
di kadar rüfekasınm teklifleridir. Kabul eden
ri.) Kâfi ise takrirler var.
ler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul edilmiş
tir. Efendim! Yani dördüncü madde tayyedilRiyaseti Oelileye
ı mistir. Beşinci maddeye geçiyoruz.
Muvazenei Uimumiyeye dâhil buiunmıyan ya
REŞAD B. (Saru'han) — Paşa Hazretleri!
ni mülhak veya hususi bütçeler ile idare olunan
Maliye Vekili bu meselenin esası üzerine ayrı
devair memurlarının tekaüt maaşlarını Düyunu
bir lâyiha 'hazırlamak üzere..
Umumiyei Devletten bulunan Muhassasatı Zatiye
'bütçesinden çıkarıp kendi daireleri Ibütçelerine
REİS — Evet, evet esbabı mucibede öyle
nakletmek demek, Evkaf, Ziraat Bankası, Emni
dir. Aynen takrirleri reyi âlinize vaz'ettim.
yet Sandığı, Seyrisei'ain idarelerinde, .ŞelırcmaneMADDE 5. — Gerek Ankara 'da ve gerek
tinide ve her livanın idarei 'hususiyetinde ve hat- I vilâyatı sairede derdesti inşa
bulunan veya
tâ her kaza 'belediyesinde birer tekaüt sandığı aç
müceddeten inşa edilecek olan Hükümet konak
mak demektir. Ne buna, ne de maddenin fıkrai
lan için Maliye bütçesinin «91» nci «inşaat ve
ahiresinde mevzuubahis rüyeti muhasebeye mad- I tamirat» faslmdaki (Hükümet konakları inşa
deten imkân yoktur. Bu madde çok mühim ve
atı) namiyle yeniden açılacak ikinci maddeye
esaslı Kavanini Maliye ve idariyemiüdendir. İdaüç yüz bin lira tahsisat vaz'olunmuştur. işbu
rei umumiyei Devlete ve Heyeti Vekileuin 'bütün
tahsisattan senei haliye zarfında sarfedilemiazasına taallûk eden bu mühim mesele hakkında
yen mebaliğin «3340» senesinde dahi sarfına
Heyeti Vekile karariyle ve kabiliyeti tatbikiyeyi
devam olunacaktır.
haiz bir şekil ve surette başkaca teklif verilmek
REŞAD B. (Saruhan) — Efendim harap
ve keyfiyet evvelemirde "Kavanini Maliye Encü
memleketlerimiz
alelhusus vilâyatı müstahlasameninde tetkik ettirilmek üzere işbu maddenin
nın
bugünkü
ihtiyacı
ve nevakısı malûmuâlinizşimdilik tayyını teklif ederiz. ;
dir. Navahiye varıncaya kadar bütün kaza ve
Kânıgırı
İsparta
livalarda Hükümet daireleri kamilen yanmış
Mustafa
Mükerrem
tır. Bu memleketleri imar edebilmek için evvel
Çorum
Saruhan
emirde Hükümet dairelerini inşa etmek suretiy
Ferid
Reşad
le memurini kaza ve livayı bir arada toplamak
ıSaruhan
Gazianteb
lâzımgelir. Bu da ancak Hükümet konakları
Mehmed Sabri
Ali Cenanı
nın inşaasiyle olabilir. Yani Hükümet konakları
nı
inşa etmek bu duçarı harabi olan
yerleri
Riyaseti Oelileye
imar edebilmek için âdeta bir rehber olacaktır.
Avans lâyihai kanuniyesinin dördüncü mad
Binaenaleyh buradaki tahsisat bu itibarla ihti
desinin tayyını teklif ederim.
yaca göre cok azdır. Bunun hiç değilse yüz bin
Bayezid Mebusu
lira daha zammiyle 400 000 liraya iblağını rica
Şefik
ederim. Bunu Heyeti Aliyenizden tekrar rica
Riyaseti Oelileye
ederim. Kabul buyurursanız maksadı
imara
Mazu'liyet maaşları hakkında daha etraflıca
büyük bir hizmet etmiş olacaksınız.
başka kanun tedvin edilmek üzere dördüncü mad
MURAD B. (Antalya) — Efendim bendeniz.
denin tayyını teklif ederim.
bu madde inşaata taallûk eylediği cihetle bâzı
Çanakkale Mebusu
umumi mevaddan bahsedeceğim. Bu maddenin
Mehmed
esbabı mucibesinde Maliye Nâzın Beyefendi bu
Riyaseti Oelileye
yuruyorlar ki (Vekili sesleri) zararı yok. Mali
Müzakere kâfidir. Maddenin aynen kabulünü
ye Vekili Beyefendi diyorlar ki : Büyük iş gö
teklif eylerim.
receğim. Benim ettiğim tahkikata nazaran az
Gümüşane Mebusu
para ile çok iş göreceğim demekten maksatları;
Zeki
ellerinde bir hayli enkaz bulunduğu cihetle bu
R E İ S — Effendim bu takrirlerden üçü tayya
para ile Hükümet konağı yapacağım demek
aittir. Evvelen tay tekliflerini reyi âlilerine ko- | istiyorlar. Halbuki bendeniz diyorum ki Maliye
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Vekili Beyefendi Hazretleri bunda biraz alda
nıyorlar. Çünkü nerede devair mimarları bir
keşif yaparlar. O keşifte pek çok aldanırlar. Zi
ra gerek mutemetlerin, gerek mubayaa memur
larının tamamiyle işe hüsnü nezaret etmemeleri
eihetiyle amele yevmiyesini ve mubayaa edile
cek emvali bunlar tamamiyle düzgün hesabedemezler, devair daima mubayaatında
yüksek
fiyatla mal almaya alışmıştır. Bunun sebebi de
vücuduna kail olmakla beraber bâzı ananevi
muamelâtına muteriz bulunduğum Divanı Mu
hasebattır. Divanı Muhasebata bir ita emri gi
der, Divanı Muhasebat bu ita emrini ne cihetten
tetkik edecektir, ne cihetten muhakeme ede
cektir? Bütçe Kanunu yahut Usulü Muhasebe
Kanununa bu emir muvafık mıdır? Değil midir?
Halbuki : Divanı Muhasebatta ananevi bir fi
kir temerküz etmiştir. Kendi vazifesinin hari
cine çıkar, o dereceye varır ki acaba konulan
bir nokta dört köşe midir? Yuvarlak mıdır?
Amudî midir? diye düşünür, tetkik eder, tam
bütçeye kadar varır. Bir günde çıkarmaya mec
bur olduğu bir ita emrini yedi sekiz günde tah
riki evrakla dairei aidesine yollar. Tekrar getir
tir ve bundan dolayı da tüccar vaktiyle matlu
bunu istifa edemez. Gününde istifa edemediğin
den öbür tarafta peşin para ile mal satarken;
devaire vereceği malı bu müşkülâttan dolayı
behemehal yüzde on, onbeş, yirmi fazlasiyle sa
tar. Bundan dolayı onu istirham ederim ki Ma
liye Vekili Beyefendi şu Divanı Muhasebatı
ananevi ve âdeta temerküz etmiş fikrinden vazgeçirirlerse, vazgeçirmeye muvaffak
olurlarsa
ellerinde bulunan enkaz ve bu üç yüz bin lira
ile iş yapabilirler. Gelelim ebniye üzerine tâyin
ettikleri beylere... Çünkü bendeniz kereste tüc
carı olmak hasebiyle onların da nasıl olduğu
nu bilirim; mutemet beyler kıravatlarını bağ
larlar, lavantalarını sürünürler, sabahleyin saat
yedide iş başına gelmeleri lâzımgelirken saat
onda sallana sallana iş başına gelirler. Bunlar
amele başıdır, yahut beyefendi
hazretleridir;
ikisinden biridir. Eğer bunlar beyefendi iseler
mutemet değildir, eğer bunlar amele başı ise
gelip erkenden işin
başında bulunmaları ve
ameleynin ne suretle çalıştığını daima nezaret
altında bulundurmaları lâzımgelir. Şurada bir
yol yapılıyor. Oradan geçerken benim nazarı
dikkatimi celbetti. Amele kazmayı vuruyor, ne
suretle vuruyor? Şöyle bir kere kaldırıyor, bir
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paça tutuyor, bir parça da şarkı okuyor, ondan
sonra. kazmayı (küt) indiriyor. Tıpkı Karagöz
de Ferhad'la Şirin'in oyunu gibi... Bunların ba
şında mutemet namına hiç kimse yok. Tabiî bu
belediyeye taallûk ettiği cihetle Maliye Vekili
Beyefendiye taallûk etmezse de bendeniz bir
misal olsun diye söylüyorum. Tekmil bizim
inşaatımızda böyle, amele kendi hava ve heve
sinde bırakılır, yani mebanii
hususiyede bir1
günde görülecek iş, mebanii emîriyede seksen
günde gördürülür ve bundan dolayı devair mi
marları alışmıştır şu kadar metremikâb bir
divan, yapmak için acaba ne miktar gider, bu
nu bir vahidi kıyasi tutturur, ne üzerine? Es
kiden beri melûf olduğu fazla sarfiyat üzerine
bir keşif yapılır, hattâ bu keşif mevkii mü
nakaşaya konulur, o keşfe - tabiî arkadaşlarım
hep dikkat buyurmuşlardır - yüzde on, onbeş,
elliye1 kadar tenzilât yaptırılır. Mademki bir ke
şiftir ve fennîdir, onun karşısında bulunan mütaahhit nasıl oluyor da yüzde elli, altmış ten
zilât yapıyor? O halde müteahhitler demek ki
onda bir fazlalık buluyorlar.
Binaenaleyh şu
gibi mesailde bendenizin
Maliye Vekili Bey
efendiye mingayrihaddin arz ve ihtar edeceğim
madde gerek Divanı Muhasebatı şu ananevi
fazla takyidinden vazgeçirmek ve gerek mute
metler, mimarlar üzerinde takyidatı lâzime ic
ra etmeleri hususudur. Yoksa üç yüz bin lira
ile hiçbir şey yapamazlar.
HAYDAR EÜŞDÜ B. (Denizli) — Efen
dim bendeniz Reşad Beyin fikrini teyidedeceğim. Fakat bir şartla ve Maliye Vekili Bey
efendinin istedikleri paranın da verilmesine ta
raftarım. Yine bir şartla; bu parayı tamamen
toplayıp da merkez olan Ankara'da inşaat
yapmasınlar, etrafa serpiştirsinler ve Ankara'
da bu paranun ne kadarı, nereye sarf edilece
ğini burada bize izah ederlerse çok memnun
oluruz. (Çok doğru 808161*1)
HADÎS TURGUD B. (Sivas) — Efendiler
Hükümet konağı meselesi Hükümetin ışerefli
meselesidir. Bilirsiniz ki mülhakatta birçok
Hükümet konakları, bir 'şirketin idarehanesi
gibi dükkanlarda eğleşirler. Bunların bir misa
lini bendenizin mensub olduğum dairei intihabiyenin (Gürün) kazasında 'görebilirsiniz. Sonra
güzergahta Mucur kazasında gördüm. Hemen
aşağı - yukarı ona yakındır.
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Bbzok) — Kan- j çektir, bu mesaili oraya bırakıyorum. Bendeniz
gal'ı unutma,
şimdi mer'i olan kararnamedeki ahkâma göre
HALÎS TURGUD B. (Devamla) — Kangal
bu murakabeyi. daha ziyade yaparlarsa Maliye
ve da'ha bâzı kazalar da aynı vaziyettedir. Yal
Vekili sıfatiyle daha ziyade müteşekkir kalı
nız arz edeceğim hususât maddeye mevzu olan
rım. (Bâzı rüfeka bu tahsisat Ankara'da mı
300 bin liralık tahsisat eğer mülhakat Hükümet
sarf olunacak? Mülhakatta mı sarf olunacak1?
konaklarına ait ise -tabiî ihtiyaç nazarı iti
Diye bir sualde bulundular.
bara alınınca- bu gayrikâfidir. Yok Haydar
Şunu arz edeyim M : Çok yerlerde Hükü
Rüşdü Bey Biraderimizin buyurduğu gibi bu
met konakları tamamiyle yanmıştır. Düşman
radaki Maliye Vekâleti binasına hasredilecekişgaline, istilâsına mâruz kalıp istihlâs edilen
se tabiî belegan mabelâğ kâfidir.
mahallerde Şark'ta, Garp'ta pek az bina kal
Bâzı yerler vardır k i : Sırrı Beyefendinin
mıştır. Düşman ayak basmadığı mahallerde
de buyurdukları gibi Kangal, Hafik gibi ma
dahi, bâzı yerlerde henüz yapılmamış, bâzı yer
hallerde ahalinin iane suretiyle verdiği para
lerde kazara yanmış veya harabolmuş Hükü
larla temelleri yapılmış, birinci katı yapılmış,
met konakları mevcuttur. Binaenaleyh; Hükü
parasızlıktan duruyor. Bunlara vaktiyle yar
met konaklarını az bir zamanda inşa etmek
dım ederek ikmal etmeli, memurini Hükümet
çok lâzımlı bir şeydir. Birçok livalarda hattâ
bâzı yerlerde olduğu gibi dükkânlarda oturu
kaza ve vilâyet merkezlerinde evlere taksim
yor. îcabeden tahsisatı vererek onları da dük
edilmiş daireler mevcuttur. Ashabı mesalih
kânlardan kurtarmalı. Sonra bu 300 bin lira
birçok müşkülât karşısmdadır. Aynı zamanda
nın eğer Merkezi Hükümetteki inşaata hasır
Hazinei Maliye de dolgun icar veriyor. Bunla
ve tahsisi lâzımigeliyorsa' bunu açık ve sarih
rı bir araya toplayıp, orada bir arada çalıştır
olarak bir madde ile ifade ederler; mülhakat
mak maddî ve mânevi fevaidi muciptir. Hattâ
ihtiyacı için de devairi aidesinden, vekâletler
Reşad Beyefendinin de işaret
buyurdukları
den yapılan tahkikat neticesinde muktazi tah
veçhile memleketimizde Hükümet dairelerinin
sisatı Heyeti Aliyeye teklif ederler ve Heyeti
inşası o memlekette ayrıca terakki ve ümran
Aliye de bunu kabul ederse tabiî Hükümetin
için bir sebep teşkil ediyor. Derhal yeni yeni
şerefini kurtarmış olur.
inşaat başlıyor, piyasa mahalli, çarşı mahalleri,
pazar yerleri Hükümet konakları yapıldıktan
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. (Güsonra
taayyün ediyor. Halkımız böyle alışmış
müşane) — Efendim Murad Beyefendi Divanı
bu
parayı
çok isterdim, fakat mevsim kıştır.
Muhasebatın müşkülât gösterdiğinden ve bu
Altı ay için istedim, az bir zamandır, yalnız
müşkülâtın binnetice fazla para sarf edilmesine
işe başlamaktan ibaret kalır. Bu sene sarf edilsebebiyet verdiğinden bahis buyurdular. Di
miyen para 1340 senesinde sarfına devam edi
vanı Muhasebat devairin ve en ziyade Maliye
lecektir.
Vekâletinin murakıbı olduğu için bendeniz bu
Evrakı keşfiyeleri gelmiş, Heyeti fenniyemurakabeyi mevcudolduğundan bir iki derece
den tetkik edilmiş, tasdik edilmiş birçok bi
daha teşdidederlerse taraftarım. Çünkü: Di
nalar mevcuttur. Diğer taraftan evrakı keşfivan, Meclisi Âliye niyabeten ifayı vazife eder
yesi henüzl gelmemiş, tahsisat verir misliniz
ve Meclisi Âli namına murakabeyi temin eder.
inşaata başlıyalım? Diye mülhakattan birçok
Binaenaleyh murakabe ne kadar sıkı olursa
müracaatler vardır. Bunlara birkaç sene zar
sarfiyat, bütçe ve Muhasebatı Umumiye ka
fında inşaatını ikmal edebilmeleri için böyle
nunlarına o derece muvafık surette icra edil
bir tahsisat açmayı bendeniz faydalı gördüm.
miş olur. Divanı Muhasebatın mevcut ve mer'i
Maliye bütçesinde ayrıca Hükümet konakları
olan kararnamesine göre bugün murakabe ya
pılır fakat kararname bugünkü ihtiyacı temi- I tamirat ve inşaat namı altında bir fasıl mev
cuttur. Fakat oradaki para 100 bin liradan
ne kâfi değildir. Divanı Muhasebat bir karar
ibarettir. O, 100 bin lira ise tamiratı mütemaname ihzar ediyor, Meclisti Âlinize takdim ede
diyeye dahi kifayet etmiyor. Onun için ikinci
cek ve Meclisi Âliniz Reisi Evvelini intihap
madde olarak müceddeden inşa edilecek Hükü
veya tâyin buyurduktan sonra bittabi: yeni Di
vanı Muhasebat kararnamesini müza'kere ede- | met konakları için vsenei âtiyeye devredilmek
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üzere büyük bir tahsisat istedik ve bu tahsisa
tın büyük bir kısmı mülhakata venileeektir ve
mülhakat Hükümet konaklarının inşasına baş
latacaktır. Misal olamak üzere arz edeyim ki
bu zamanlarda az para ile daha fazla iş gör
mek mümkün oluyor. Meselâ Erzurum Hükü
met Konağı Rus istilâsı zamanında yanmıştı.
Şimdiye kadar iki, üç defada on beş bin lira ha
vale verdik. On beşbin liraya bugün Erzurum
vilâyetinin bütün şuabatını, hattâ devairi as
keriyesini dahi istiabedecek bir b'ina vücuda
gelmiştir. Her halde bu onbeş bin lira ile ol
mazdı.
RAİF Ef. (Erzurum) — Keşfi a) tmı§!bin
lira idi.
MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Bunu misal olarak arz ettim, diğer
birçok yerlerde dahi böyle enkaz mevcuttur.
Şimdi mülhakata, havalelerini verip inşaata
başlatmak ieabeder.
Ankara'da dalhi ihtiyaca lâzım olan bir in
şaat olursa bittabi onu da yapacağız. Tabiî
Hükümet konaklarının ayrısı, 'gayrisi olmaz.
fakat 'bizim daha »iyade düşündüğümüz ve da
ha ziyade sarf edeceğimiz yerler mülhakattır.
Ve mülhakat Hükümet konaklarıdır. Bilhassa
Garbi - Anadolu'da, Afyon Karahisar'mdan
İzmir'e kadar olan şimendifer güzergâhındaki
şehir ve kasabalarda bir tane Hükümet konağı
kalmamıştır. Hepsi yanmıştır. (Aydın cihetle
ri de öyle sesleri) Yani nerelerde yanmış ise
oralarda başlamayı düşünüyoruz. Gelecek «ene
belki daha fazla istiyeceğiz. Bu en faydalı bir
paradır ve en lüzumlu bir yere sarf ediyoruz.
İcrayı Hükümet etmek için evvelâ bir bina
yaptırmazsak bilmem ki Hükümetin vaziyeti
nasıl olur.
REİS — Efendim! Müzakerenin kifayetine
dair takrirler vardır. (Kâfi «esleri) Evvelâ mü
zalkerenin kifayetini reyi âlinize vaz'ediyorum.
Bu maddenin müzakeresini kâfi görenler lütfen
ellerini kaldırsın. Kâfi görülmüştür efendim.
Takrirler okunacak.
Riyaseti Celileye
Bakiyesi 1340 senesi maliyesinde dahi sarf
edümek kaydiyle Maliye Bütçesinin 91 nci Hü
kümet konakları tamirat ve tevsiatı ve ikmali in
şaatı faslına konulacağı işbu maddede mevzuubahis üç. yüz bin lira harap memleketlerimizin alel
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husus vilâyatı müstahlasanın bugünkü vaziyet ve
ihtiyacına nazaran pek azdır. Bu tahsisata yüz
bin liranın daha ilâvesiyle «dört yüz bin» liraya
iblâğını teklif ederim.
Sarıılıa] ı
Reşad
\
REİS —• Şimdi efendim, takrirden evvel
Mııvazenei Maliye Encümeninin evvelce beşinci
madde olan şimdiki dördüncü maddeye bir ilâve
si vardır. Lütfen siz de ilâve buyurun.
(Ve işbu sarfiyat usulü Muhasebei Umumiye
Kanununun on üçüncü maddesi ahkâmına tâbi olmıyacaktır.)
REİS — Olacak mı<? Olmıyacak .mil
FERİ D B. (Kütahya) — Olmıyacak e fendim!
REİS —• Peki efendim' Şimdi Reşad Beyin
takririndeki tezyidi tahsisat hakkında Knciinıenin mütalâası nedir?
A. F E R İ I) B. (Kütahya) — Hükümet söyle
sin efendim.
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (<iüm ü ş a n e ) — Reis Paşa! Zaten bu tahsisatın hep
si bu sene sarf edilmiyecektir. Biterse derhal
tahsisatı munzamına isterim. Mamafih şimdiden
ilâve edilirse - zaten inşaat masrafıdır, gelecek
seneye de devredilecektir - beis yoktur.
MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSİ
AHMBI) F E R İ D B. (Kütahya) - - Reis Pasa
Hazretleri! Eğer Meclisi Ali kabul ederse encü
men bunun kabulünde hiçbir mahzur görmemek
tedir.
REŞAD B. (Saruhan) — Maliye Yeki i Bey
efendi de sarahaten kabul buyurduklarını ifade
ettiler. Binaenaleyh kabulünü rica ederim.
R E İ S — Efendim Muıvazenei Maliye Encü
meni ilâvesinde bir beis görmüyor. Eğer Meclisi
Âli kabul ederse Maliye Vekili de bir şey söyle
miyor. Onun için bir nazarı dikkati âlinize vaz'•etme'k var. Bir de kabulünüze vaz'etmek var.
REOEB B. (Kütahya) •— Efendim üç yüz
binin dört yüz bine iblâğından ibarettir. Rakam
değişiyor. Kalbul edilip edilmiyeceği anlaşılmak
için reye koyunuz.
REİS — Şu halde bu dördüncü maddedeki
300 bin liranın 400 bin liraya İblâğını kabul
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş
tir efendim.
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Müsaade buyurun efendim! Şimdi dördüncü
maddenin heyeti umumiyesini reyi âlilerine vaz'ediyorum.
AHMED FERÎD B. (Kütahya) — Encüme
nin ilâvesiyle...
REİS — Encümenin ilâvesiyle beraber dör
düncü maddeyi kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir efendim.
Efendim şimdi beşinci madde olarak yeni bir
;
teklif vardır, onu okuyacağız.
i
I
Riyaseti Oelileye
Müceddeden inşa olunacak Türkiye Büyük !
Millet Meclisi binasına sarf edilmek üzere 1339 I
senesi Maliye bütçesinin (91) nei Hükümet ko ;
nakları inşaatı ve tamiratı faslına üçüncü madde !
olarak yüz on dört bin liranın vaz'ı için zirdeki '
Avans Kanununa bir madde olmak üzere ilâvesi j
ni arz ve teklif eyleriz.
I
!
İdare iMemuru
idare tMemuru
Hakkâri
Rize
Asaf
,
Fuad
İdare Memuru
Sivas
Rasim
MADDE 5. — 1339 senesi Maliye bütçesinin
(91) nei inşaat ve tamirat faslında Büyük Millet
Meclisi inşaatı namiyle yeniden açılacak üçüncü
maddeye yüz on dört bin lira tahsisat vaz'olun
muştur.
iîş'bu tahsisattan senei hal iye zarfında sarf
edilemiyen miktarının bin üç .yüz kırk senesinde
dahi sarfına devam olunacaktır.
REOEB B. (Kütalhya) — Efendim teklif hu
yundan 114 bin lira ile - -Mesmuatı âeizaneme
«öre - bu binaya ilâve olunmak üzere yeni bir
bina vücuda getirilecektir. Fakat bu yeniden ya
pılacak olan binanın plânında bir müzakere, salo
nu ile 16 oda varmış. Bu binayı yaptırmak için
yanımızda bulunan ve kütüphanesinde beraber
ceman on bir odayı ihtiva eden ve hakikaten iyi
bir manzara arz etmiyen bu binada yıkılacakmış.
Bu maruzatı hulâsa edersek, yanımızdaki on bir
oda ref'edilecek ve yerine yeniden bir bina kona
cak ve o binanın on altı odası olacakmış. Bu on
altı nakıs on bir odayı ihtiva eden bina 114 bin
liranın mühassalası bir salonla, beş tane yeni oda
demektir. Bendeniz öyle zannediyorum ki, yüz on
dört bin lira yoksa iki yüz on dört hin lira mı,
her ne ise vermeli ve inşaatı daha umumi ve şâ-
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mil bir şekle sokmalıdır. Eğer bu noktai nazardan
tahsisatın tezyidi ieabediyorsa o suretle bize ge
tirsinler. idare Heyeti MuTıteremesi icabeden tek
lifi yapsınlar, yoksa böyle beş oda vücuda getir
mek için bu zahmet ve külfet değmez.
AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Arkadaş
lar! ıBu binayı anladık. Fakat Merkezî Hükümet
Ankara'da mı kalacak? Merkezi Hükümet henüz taayyün etmeksizin böyle bir karar vermek
doğru değildir.
TALÂT B. (Ardahan) — O taayyün etmiştir.
AHMED HİLMİ B. (Devamla) — Evvelâ
.buna karar veriniz. Acaba Anadolu'nun daha
geri yerlerinde mi olacak ve daliıa merkezi bir yerinde mi olacak? Buna karar verildikten sonra
binayı yaparız. Bu cihet takarrür etmedikçe şimdiden bunu mevzu ubahsetmek doğru değildir.
Hükümet merkezi taayyün ettikten sonra diye
bir kayıt ilâve edelim. Yoksa emri vâkilerden za
rar <görürüz.
TAHSİN B. (Aydın) — Efendim! Bendeni
zin bildiğim bu gibi millî mebani yapılacağı va
kitte evvelemirde onun mütaaddit mimarlara bir
plânı yaptırılır ve sonra o proje, plânlar, bir mü
tehassıs heyet muvacehesinde tetkik edilir. On
lardan birisi tercih edilir. Sonra onun masarifi
muhammenesi takdir edilir ve tahsisatı alınır.
Ondan sonra inşata mübaşet edilir ve o suretle
meydana. gelir. Malûmuâliniz bugün yıkılıp da
yerine yeniden inşa edilmesi tasavvur edilen bi
naya geçen sene Hazinei milletten onbeş bin lira
sarf edilmiştir. Binaenalejdı bu bir sene sonra yı
kılmaya mahkûm olan ibir binayı yapanlardan
'hu binanın bedelini tazmin ettirmek lâzımdır.
ıBendeniz tazmin ettirilmesini teklif ediyorum.
Yazıktır, ğünuhtır! Bir iki adamın karihasın
dan ceffel kalem yaptığı bir plânla altı çamur
üstü bilmem kârgir yaptırmak suretiyle vücuda
getirilen bir ucube her halde ashabına tazmin
ettirilmek lâzımdır. Binaenaleyh bir daha böyle
bir şey yapılmamak için... (Hacı Bekir Efendi
sesleri) Müsebbiplerinin tazmin ile mükellef tu
tulmasını teklif ederim.
Reisisani Ali Fuad Pş. (Ankara) — Efen
dim! bu bapta müsaade ederseniz arzı malûmat
edeyim. Burada koyduğumuz bu yüz on dört
bin liradan başka Meclisin bu seneki bütçesin
de yine bir tahsisat, vardır. Ve bu 30 - 40 bin li-
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I Meclisin haysiyet ve şerefiyle mütenasilbol'ması
var ve bir de bundan iktisadımız vardır. Müsa^ade ederseniz buna hemen başlamak üzere bu
teklif edilen maddeyi kalbul edimiz. Üç dört ay
sonra güzel ve münasip bir bina vüeude getirmıilş oluruz. (Hayır, sesleri) Efendim! Salonun
etrafı kamilen odaları ihtiva edecektir. (Burası
dâhili hesap mıdır? Sesleri) Evet burası da dâ
hili hesaptır.
AHMED FEBÎD B. (Kütahya) — En aşağı
•elli oda lâzımdır.
I
ALÎ FUAD P.aşa( Devamla) — Efendim bu
rası da dâhildir. Elli odalı bir Meclis binası yap
mak lâakal üç senelik bir meseledilr. Çok tetkik
ettik. Şunu da arz edeyim : Bu öyle bir plândır
ki, bu sene müstacelen yaıpıp bu vaziyetten kur
tulacağız.
BEŞAD B. (Saruhan) — Arkadaşlar Meclis
I binası şurada 'olacakmış, burada olacakmış; şu
tarzda olacakmış, bu tarzda olacakmış; bu me
sele buıgün mevzuubahsolamaz. Karar vereceği
niz mesele; merkezi Devlet ve Hükümetimizin
tâyini meselesidir. Merkezi Hükümetin neresi
olacağını ilân etmek zamanı gelmiştir.
Arkadaşlar şimdiye kadar gerek Meclis ve
gerek Hükümet istiklâl ve istihlâs mücadelesiy
le iştigal ettiği için Merkezi Hükümet mesele
j siyle iştigal edememiştir. Bugün dâhilde, hariç
I te bütün efkâr, bu meselenin taayyün etmesiy
le şiddetle alâkadardır. (Merkez Ankara'dır,
sesleri) Ankara olacak; o başka meseledir. Ben
denizin arz etmek istediğim mesele; Merkezi
Vaktiyle burası kolordu merkezi olduğu va
kitte oraya kolordu dairesi inşa edilecekmiş. Bu I Hükümetin neresi' odaoağı Meclisi Âlinin karariyle teslbilt ve resmen ilân edilmedikçe on pa
temeller mevcuttur. Hattâ bu temelin bir kü
ranın
sarfımın tamamen aleyhindeyim. Evvel
çük kısmını da yanımızdaki bina tutmuştur. Bu
emirde
bu meselenin intaoiyle bunun hakkımda
metruk bir halde olan temelden istifade edece
bir
karar
verilmesini rica ederim. Sonna arikağiz. Binaenaleyh yapacağımız iş iktisadîdir ve I
daşlaır...
muazzam bir salondur. Sonra bunu da arz ede- I
ALÎ BIZA B. (İstanbul) — Başka yer oha,
yim M, icabı kadar encümen ve saire iğin on- I
altı, omsekiz kadar oda olacaktır. Ama bu gör- I bu tahsisatı sarf etmek kaabil değil midir? (Kadüğümüz yanımızdaki odalar gibi ikişer kişilik, I abil değildir, sesleri)
beşer kişilik değil, muazzam salonlar halinde, I
BEŞAD B. (Devamla) ~ Arkadaşlar Mer
ahvale göre tebdil edilecektir. Bununla Divanı
kezi Hükümet meselesini tâyin etmek çok mü
Siyasetiniz suma kaanidir ki, bu kış bu bina I him bir iştir ve bu meselenin idarei umuaniryekısmen vücuda gelebilecek, ıçünkü tetm-ellerî I mizle aiâkai külliyesi vardır. Devîetiin, elimle
mevcuttur. îmşaıallah ilkbaharda üzeri de kapa
Merkezi Hükümetteki memurininden başka ve
tılacak olursa yazın mükemmel bir salon vü- I saiti ioraiye ve vesaiti fiiliye yoktur. Bugün
ouda gelmiş olacak ve Meclisin, bu bina da dâ
rüesıa başda olduğu halde bütün vekâletlerde
hil olduğu halde tekmil ihtiyacı temin edilmiş
hiejbir memurun, hiçbir arkadaşın vaziyeti sa
olacaktır. Şimdi hem müstaceliyet var, (hem de | bit ve tabiî bir halde değildir.

radır. Bunların mecmuu 150 bin lira kadar ediyor. Bunu esasen Maliye Vekâleti deruhde et
tiğinden ihtimal ki bu bina, yaptığımız plânla
yalnız yirmi beş bin lira ile meydana gelmez.
Fakat Maliye Vekâletinin birçok siparişatı ol
duğu için bunları ihtisar ederek ucuz temin ede
cek bir vaziyete koyacağız.
Bu bapta arzı malûmat edeyim. Esasen me
sele on iki odayı yıkıp on beş oda yapmak de
ğildi. Bir kere lâakal üç yüz mebusu serbest bir
surette istiab etmek üzere en yeni sistemde, Av
rupa parlâmentolarına müşabih bir salon olaçaktır. Bu salonda herkesin yeri mevcuttur.
Samiin için, süfera için, Hükümet için... Her
kesin yeri ayrılmıştır. Malûmuâliniz Hâkimiyeti
Milliyenin esaslarından birisi de bu gibi meclis
lerin müzakcratmın herkes tarafından güzelce
takibedilmesidir. Görüyorsunuz ki buraya kaç
samiin girebiliyor ve kaç kişd müzakeratı işitebiliyor? Hattâ arkadaşlarımızın bile hepsi mevcudolacak olsa yerimiz yoktur. Binaenaleyh bu
müstacel bir meseledir. Tabiî burada muazzam
bir Meclis binası yapmak lâzımdır. Birçok teşebbüsatta bulunduk. Fakat yedi ynz, yedi yüz
elli bin liraya kadar çıkacak ve üç dört seneden
evvel ikmal edilemiyecektir. Binaenaleyh esa
sen yapılan yeni bina ile Meclis arasında yirmi
beş bin lira kıymetinde bugün esaslı bir temel
mevcuttur. Bu temel biraz tadil edilerek güzel,
muazzam bir salon vücuda getireceğiz. Bu te
mel yanınızdaki binanın altındadır.
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Merkezi Hükümet, idam umuımiyeonfeiin di
mağı mesabesindedir. Bunların sâMsm ve talbiî
bir surette çalışmaları temin edilmedikçe, ida
rei nmumiıyemiizdeın, idarei hükümetimizden ba
yır böklemeyimiız. (Bulgun bütün vilâyat bumun
birçok maızıaıraıtını çekiyor.
Arkadaşlar! Açık arz etmek lazımsa bugün
Hükümet devairinden iş çıkmıyor. Bunun yegâ
ne sebebi, memurinin vaziyetleri gayritabiî ve
gayrimüstekardır. Bu vaziyeti ıslah etmek lâ
zımdır. Hiçbir memur, Merkezi Hükümet ne
resi olacağı endişesiyle ailesini getiremiyor,
oturtamıyor. (Zaten ev yok sesleri) Hulâsa
kendisine sabit ve tabiî bir vaziyet veremiyor
ye kendi vazifesine de lâyık olan dikkat ve ehem
miyeti veremiyor, iş çıkmıyor, tş çıkmayınca,
vilâyata tesir ediyor. Bunun her halde hüsnü '
tesiri görülmiyecektir. Binaenaleyh tekrar rica
ediyorum, bu yüz yirmi bin lira meselesinden
evvel merkezi Hükümet neresi olacaktır? Hey
eti Celilenizin karariyle sureti katiyede tesbit'
ve ilân edilmelidir. (Alkışlar)
ZEKÎ B. (Gümüşane) — Usul hakkında söyliyeceğim. Müsaade buyurunuz. Bendeniz öyle
zannediyorum ki bu mesele hakkında söz söylemiyecek hiçbir arkadaşımız yoktur. Binaenaleyh
Yalnız söz almıyan arkadaşların esamisini yazaanız kâfidir, vakit gecikmiştir. Bu mesele et
rafında dûrudiraz müzakere olunacaktır. Mü
nasip ise yarın devam edelim. (Doğrudur ses
leri) Binaenaleyh; Merkezi1 Hükümet taayyün
etmedikten sonra on para sarf etmek zaittir.
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MAZHAR MÜFÎD B. (Denizli) — Efendim!
Bu madde encümenimize gelmemiştir. Şim
di teklif edilmiştir. Bendeniz bu maddenin tamamiyle reddinin taraftarıyım ve bu madde
aleyhinde söyliyeceğim.
Beyefendiler, eğer verilecek para ile Mec
lisin bütün ihtiyacına kâfi bir bina yapılacaksa
o başka. Fakat mesele böyle değil. Muhterem
Reisimizin beyanatından anlıyorum ki yapıla
cak bina, yalnız muazzam muhteşem bir sa
londur o kadar... (Alkışlar) Efendiler! Bize
kırk, elli oda lâzımdır. Yüz elli bin lira ile
yaptıracağımız binanın da bu ihtiyacı tatmin
etmiyeceği muhakkaktır. Geçen sene şuraya on
beş, yirmi bin lira sarf ettik diye yıkmaya kal
karsak korkarım ki bunu da ilerde yıkarız. Efen
diler bu salon küçükmüş, beis yok. Bu salon
dört sene bütün arkadaşlarımızı istiabetmiştir.
Efendiler, samiin yerleri biraz ihtiyaca kâfi
değilmiş. Evet vatandaşlar! öyledir. Fakat
samiin vatandaşlarımız da yerlerimizin dar ol
masından dolayı hâsıl olan meşakkı iktibam
ederler. Zararı yok efendim! Eğer paranız
çoksa vilâyatı mustalâsada evi barkı olmıyan ve
kışın kar altında, yağmur ^altında inliyen hal
ka verelim. (Şiddetli alkımlar) Binaenaleyh bu
maddenin reddini talebederim. Eğer para ve
rirsek oraya verelim.
RE ÎS — Daha birçok arkadaşların sözleri var
dır. Aynı ruznameye devam etmek ve öğleden
sonra saat bir buçukta içtima etmek üzere Cel
seyi tatil ediyorum.

REÎS — Riyaset bittabi nazarı dikkate alır.

Hitamı celse saat : 6,10

İçtimai âti ruznamesi
1. — Zaptı sabık hulâsası
2. — Evrakı varide
3. — Müzakere edilecek mevad
1. — Posta kanun lâyihası
2. — Avans kanunu lâyihasi ve Muvûzenei
Maliye Encümeni mazbatası
3. — Aydın, ödemiş, Afyon, İsparta ve ha
valisinde idarei örfiye ilân edildiğine dair ic

ra Vekilleri Riyaseti tezkeresi ve Dahiliye,
Encümeni mazbatası
4. — Izalei şekavet kanun lâyihası ve Da
hiliye ve Adliye encümenleri mazbataları
5. — Kambiyo kanun lâyihası
6. — 2 Teşrinisani tarihinin îdi Millî addı
hakkındaki teklifler
7. — Suiistimalden maznun Binbaşı Lûtfi
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Efendi hakkındaki îera Vekilleri Heyeti Siya
seti tezkeresine Adliye Encümeni mazbatası
8. — Mütareke bidayetinde
vatanın emri
müdafaası maksadiyle ika edilen cerhim hak
kında kanun lâyihası
9. — Birinci Devrede mebus bulunan zâbitanın vaziyetleri hakkındaki
tezkerelere dair
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası ve tek
lifi kanunisi
10. — Evkafı mülhaka fazlalarından alın
makta olan malı maktuun ilgasına dair Lâyiha
ve Şer'iye Encümeni mazbatası
11. — Memurini saire misillû idarei hususi
ye memurlariyle mazulîn ve mütekaidin evlât
larının mektep ücretleri hakkında 'bir karar it
tihazına dair Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efen
dinin takriri
12. — Takdirname ile usulü taltif hakkın
daki Kanunun tefsirine ait Müdafaai Milliye
Encümeninin üç kıta mazbatası
13. —• İstiklâl Madalyası Kanununa maddei
müzeyyele ilâvesine dair Müdafaai Milliye En
cümeni mazbatası
14. — Etibbanın hizmeti meeburesi hakkın
daki lâyihai kanuniye ve Sıhhiye ve Muaveneti
İçtimaiye Encümeni mazbatası
15. — Konya ovası İskası hakkındaki lâyi
ha ve teklifi kanuniye Nafıa Encümeni maz
batası
16. — Mahkûmînin tarik bedelâtı nakdiyesinin teciline dair lâyiha ve teklifi kanuniye Na
fıa Enmümeni mazbatası
17. — Yirhıidörde munkasem saatin kabulü
hakkında Cebelibereket Mebusu Avni Beyin
takriri
18. — Mal müdürlerinin vekâletince tâyini
hakkındaki lâyihai kanuniye ve Kav anini Ma
liye Encümeni mazbatası
19. — Elbise bedeli hakkındaki Kanunun
tefsirine dair Maliye Encümeni mazbatası
20. — Fransızlar zamanında müsadere edi
len mebaliğ haikkındaki tezkere ve Kavanini
Maliye Encümeni mazbatası
21. — Memurîrii mülkiye tekaüt Kanununun
tadiline dair teklif ve Kavanini Maliye Encü
meni mazbatası
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22. — Nizamname ve talimatnameler hak
kında Kanunu Esasi Encümeni mazbatası ve
Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendinin teklifi ka
nunisi
23. — Mâlûlîni guzatm terfihi hakkındaki
Kanunun tefsirine dair
tezkereye Müdafaai
Milliye Encümeni mazbatası
24. — Kırtasiye muamelâtının tahfifi hak
kında Lâzistan Mebusu Ekrem Beyin takriri.
25. — Devletin alâmatı raahsusasmı havi
meskukât darbı hakkında icraı bir karar ifası
na dair tezkere ve encümen mazbatası
26. — Meclisi idare âzalarının vengi kaydı
hakkında teklifi kanuni ve Dahiliye Encümeni
mazbatası
27. — Rüsumu Belediye Kanununun 19 ncu
maddesinin tefsirine dair tezkere ve encümen
mazbatası
28. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun
140 ncı maddesinin tefsirine dair
tezkere ve
encümen mazbatası
29. — Rüsumu Belediye Kanununun 24 ncü
maddesinin tefsirine dair tezkere ve encümen
mazbatası
30. — Belediye Kanununun 19 ncu maddesi
nin tefsiri hakkında tezkere ve encümen maz
batası
31. — Sülüsanı müddeti cezaiyelerini ikmal
eden mahkûmînin affına ve müebbeden küreğe
ve kalebentliğe ve tıefye mahkûm bulunanların
cezalarının onbeş sene kürek ve kalebentlik ve
nefye tahviline dair kanun lâyihası ve Adliye
Encümeni mazbatası
32. — Şirketlerde Türkçe istimali hakkın
da teklifi kanuni ve şayanı müzakere olmadığı
na dair Nafıa Encümeni mazbatası
33. — Evkaf hidematı umumiyesi için bir
milyon lira avans itası hakkındaki (1/163) nu
maralı lâyihai kanuniye ve Muvazenei Maliye
Encümeni mazbatası
34 — Afları Hükümetçe talebedilen mütaaddit eşhas hakkında mevrut (3/121) numaralı
tezkerelere Adliye Encümeni mazbatası
35. — Şûrayı Devletçe 16 Marttan sonra ve
rilen kararlar hakkında (4/30) numaralı Me
murin Muhakemat Encümeni Riyasetinin tez
keresi ve Dahilive Encümeni mazbatası

