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3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaris
tan Kıraliyeti arasında akit ve imza olunan 
Muhadenet Muahedcnamesinln taodlkı hak-
kıda 1/454 numaralı kanun lâyihası ve Ha
riciye Encümeni mazbatası 406:411 

4. — Erzurum Mebusu Rüştü Paşa ve 

rüfekasınm 3/217 numaralı teklifi kanunisi 

ve Mübadele İmar ve İskân ve Muvazenei 

Maliye encümenleri mazbataları 411:420 

BiRiHCi CELSE 

Boci'i müzakorat; saat : 1,55 

REİS — Fethi Bey 

KÂTİPLER : ÎîaMa B. (Van), Kasım B. (Ergani) 

REİS — Celseyi açıyorum, :zaptı sabık hulâsası okunacak: 

1. — SAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Fethi Beyin tahtı riyasetlerinde inikadederek 
zaptı sabık hulâsası aynen kabul ve evrakı varide 
aidoldukları mahallere havale edildi. Şcr'iye Ve
kâleti tarafından idare olunan madarls ve mekâ-
tib'n Maarif Vekâletine devrolunması hakkında
ki teklifi kanunirı'n ahiren çıkan kanun dola-
yi3İyle müzakeresine mahal olmadığına dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası kıraat ve kabul olun
du. 

1340 senesi bütçesinde icrası lâzımgelen tadi
lâtın Heyeti Vekilcce biran evvel tesblti ile Mec
lise şevki hususunun Başvekâlete tegllği hakkın
da Muvazenei Maliye Encümeni Riyaseti tezke-
real kıraat ve kabul edildi. 

Hilâfetin ilgası ve Hanedanı Hilâfetin Türki
ye'den ihracı dolayısiyle muhtelif mahallerden 
•gelen tebriki mu ta zammın telgraf namelere Divanı 
Riyasetçe cevap verilmesi tesbit olundu. 

Badehu Dahiliye bütçesinin müzaekresi; Mü-
dafaai Milliye Vekilinin huzuruna talik edilmiş 
olan 132 nci faslın 3 ncü maddesinin müzakere
sine geçildi ve bir müddet müzakere cereyan et
tikten sonra berayı teneffüs celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
Fethi Bey tarafından kuşat edildi. Maruzzi-

kir madde haklarındaki müzakere kâfi görüldük
ten sonra meselenin Müdafaai Milliye ve Dahili
ye encümenlerince müştereken tetkiki .karargir 
oldu. Faslın diğer üç maddesi ise aynen kabul 
edildi. Bütçenin yekûnu umumisi; ilâvesi lâzım
gelen telgraf ücuratmm vaz ve ilâvesinden son
ra tesbit edilmek üzere tehir olundu. 

Jandarma bütçesinin müzakeresine geçildi. 
Heyeti Umumiyesi hakkında cereyan eden müza
kere kâfi görüldükten sonra fasıllar müzakere ve 
cümlesi aynen kabul edildi. Bütçenin yekûnu 
umumisi kezaiik telgraf ücuratınm kayıt ve ilâ
vesinden sonra tesbit olunmak ve Perşembe gü
nü içtima edilmek üzere celseye nihayet verildi. 

2. — SUALLER 

6. — Yunanistan'da Riyo zindanlarında inli-
yen Müslümanlarla mübadeleye tabi menatıktaki 
vaziyeti cllmiyeye dair Menteşe Mebusu Esad 
Efendinin şifahi sual takriri; Hariciye Vekâleti

ne tebliğ edilmiştir. (6/1) 
REİS — Zaptı Sabık hakkında bir itiraz var 

mı efendim? (Hayır sesleri) Zaptı Sabık hulâsası 
aynen kabul edildi. 

~ 380 
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3. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 

±% — 3İaliye Vekâleti ile Osmanlı Bankası 
murahhasları arasında tanzim ve imza edilen mu
kavele hakkında kanun lâyihası (1/458) (Muvâze
nei Maliye Encümenine) 

Mazbatalar 

1. — Denizli Mebusu Mazhar Müfid Bey ve 
rüfekasınm emvali gayri menkule 'üzerine vuku-
bulan ikraz ve istikraz muamelâtından mütevellit 
düyunu tecili tesviyesi hakkında 2/305 numaralı 
teklifi kanunisi ve Antalya'Mebusu Ahmet Saki 
Bey ve rüfekasınm bu baptaki teklifiyle tevhı-
den müzakere edilmek üzere şayanı müzakere ol
duğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası (Ka-
vanin ve Muvâzenei Maliye encümenlerine) 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Müsaade 
buyurulursa maruzatta bulunacağım efendim. 

REİS — Kavanin ve Müvazenoi Maliye encü
menlerine verdik efendim! 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Bendeni
zin . teklifi kanuni ile Saki Bey ve rüfekasınm 
teklifi arasında hiçbir münasebeti yok, onu arz 
edeceğim. 

REİS — Lâyiha Encümeni böyle teklif ediyor 
efendim. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Münase
beti yok efendim. 

: REİS — Kavanin ve Muvâzenei Maliye en
cümenleri bunlar arasında münasebet görmezse 
tefrik eder. Ayrı ayrı mazbata tanzim eder. 
" M A Z H A R MÜFİD B. (Denizli) — Efendim, 

Saki Beyin tecili düyun hakkında birtakım ah
kâmı havi bir teklifi vardır. Elyevm mevcudo-
lari kanunun müddeti bitmiştir. Bendenizin tek
lifim Saki Beyin teklifi müzaekre ve kabul edi
linceye kadar eski kanunun meriyetini istirham-

1. — Saruhan Mebusu Vasıf Bey ve rüfeka-
sının etıbbanın hizmeti mecburisi hakkındaki 
kanuna iki madde tezyil edilmesine dair (2/261) 
numaralı teklifi kanunisi ve Müdafaai Milliye, 
Muvâzenei Maliye ve Sıhhiye encümenleri maz-
oatalartf" " ' " ' 

dan ibarettir. Halbuki o onunla birleş tirilirse 
maksat fevt olur. 

REİS — Lütfen encümenlerde müdafaa eder
seniz tabiî daha iyi olur. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) —• Encümen
lerde müzakeresine kadar mafcrat heder olur. 

REİS — Encümenlere gitmeden Heyeti 
Umumiyede nasıl kabul olunur efendim?. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — O hal
de bendenizin teklifime lüzum yoktur. Saki 
Beyin kanunu müzakere edilsin, çıksın. 

REİS — Lâyihai Encümeni böyle yazmış 
efendim, Kavanin ve Muvâzenei Maliye encü
menleri onların arasındaki farkı ayırır. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Evet, fa-
kat vakit geçecek. 

REİS — Yani şimdi müzakere edilsin mi 
demek istiyorsunuz? 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Lâyiha 
Encümeninin şu kararı doğru olmadığını arz 
etmek istiyorum. 

2. — Mülga Osmanlı İmparatorluğu zama
nına ait Düyunu dâhiliyenin sureti mahsup ve 
tediyesine dair 1/162 numaralı kanun lâyihası 
ve Muvâzenei Maliye Encümeni mazbatası (Ruz-
nameye). 

REİS — Yalnız, bu kanunun müstaceliyetle 
müzakeresine dair encümen tarafından teklif 
vardır. Müstaceliyetle müzakeresini reyi âlini
ze koyacağım. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Aksini reye koyuyorum efendim. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsm. 

VEHBİ B. (Karesi) — Muvazene kanunu 
arasına girmesi lâzımdır. 

REİS — Müstacelen müzakere edilmesi ka
bul edildi efendim. 

HACİM MUHİDDİN B. (Giresun) — Mu-
vazene kanunları müzakere^ edildiği gün.. 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Etıbbanın mecburi hizmeti hakkında Mec
lisi Âlinin kabul ettiği kanuna nazaran tıp tah
silini ikmal eden de ̂ borlarımız mecburi bir 
vazifeyle mükeleftirler. Aynı ihtiyacın bariz 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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Ibir şekilde hissedildiği diğer mesalik erbabı 
hakkında kabul edilmiyen bu mükellefiyetin 
yalnız doktorlarımıza tahmili; memleketin selâ
meti sıhhiyesi noktai nazarından mütevaat ve 
memnuniyetle karşılanmıştır fakat bu külfete 
mukabil bâzı nimetlerin de esingenmemesi lâ
zımdır. Aksi takdirde Tıp Fakültesine vâki olan 
rağbetin zail olması ve bu suretle kıymetli bir 
•zümre olan doktorlar zümresine birçok tahri
batın ve noksanlıkların hudusu tabiîdir ve böy
le bir mahsurun izalesi zımmmda berveçhi zir 
iki maddeyi kanuniyenin etıbbanın mecburi hiz
meti kanuna zeyl olarak ilâvesini arz ve teklif 
eyleriz. 

1. Mecburi hizmete tabi olan etıbba; vakti 
hazarda hizmeti askeriyelerini ifadan muaf
tırlar. Bu muafiyet; seferberlik zamanına şa
mil değildir. 

2. Medburi hizmete tabi olacak olan Tıp Fa
kültesi mezunları; staj müddetinde şehri bin 
kuruş maaş alırlar. 

ıSaruhan Mebusu Malatya Mebusu 
Vacıf M. Hilmi 

iMente^e Niğde 
Es a d Hali d 
Çorum Bolu 

ıMustafa Şükrü 
Sivas Aydın, 

Halis Turgut Dr. Mazhar 
Saruhan Saruhan 
Abidin Kemal 

Giresun Mersin 
ilacım Muhiddin Niyazi 

Lâyiha Encümeni Aded 124/123 

Layiha Encümeni Mazbatası 

22 . 1 . 1340 
Etıbbanın hizmeti mecburiyesi hakkındaki 

kanuna tezyil edilmesine dair Saruhan Me-
'busu Vâsıf Bey ve rüfekasmın teklifi kanu
nisi; Encümenimizce ledettetkik esas itibariyle 
şayanı müzakere görülmekle Heyeti Umıımiye* 
ye arz ve takdimine karar yerildi, 

Reis Mazbata Muharriri 
Toka d Antalya 

„ •'-• Em'n Ahmed Saki 
Kât 'p. Âza 

Benizli Bayazit 
: - ' - ' - : : : /: ' '" ' "" ' Şefik " • • 

Âza 
Tevfik Fikret 

Âza1 

Mardin 
Abdürrezzak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Müdafaai Millîye Encümeni 

38/122 

Âza 
Derviş? 

Ankara 
6 . 2 . 1340 

Müdafaai Millîye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

Saruhan Mebusu Vasıf Beyle rüfekasmın hiz
meti mecburiye tabi etıbbanın hizmeti maksu
relerinin affı hakkında olup Encümenimize ha
vale buyurulan teklifi kanuni Sıhhiye Vekâleti 
Hıfzıssıhha Müdürü umumisi ve Müdafaai 
Millîye Vekâleti sıhhiye dairesi ikinci şube mü
dürü beylerin huzurlariyle müzakere edildi. 

Maksure hizmeti vazaifi sıhhiyei askeri
yenin öğretilmesine matuf olmasına mebni bu
nun affı caiz olamıyacağı cihetle son bir sene
lik staj müddetlerinin Gülhane serhiyatı ile di
ğer müessesatı sıhhiyei askeriyede ifa ettiril
mesi suretiyle tevhidi ve bu suretle etıbbai as
keriyenin tabi oldukları şerait dairesinde mu
amele icrası esası encümenimizce kabul edil
miş ve bu babta tanzim edilen lâyihayı kanu
niye merbutan Meclisi Âliye arz ve takdim 
kılınmıştır efendim. 

Müdafaai Millîye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Karahisarı Sahib İzmit 

Ali Mustafa 
Kâtip 

Zonguldak 
Yusuf Ziya 

Etıbbayı Mülkiyenin hizmeti maksurelerine 
dair kanun 

Madde 1. — Tıp Fakültesinde, ikmali tahsil 
eden sivil talebe son bir senelik stajlarını 
Gülhane serirüyatı ile diğer müessesatı sıhhiyei 
askeriyede ifaya meoburdurlar. 

Madde 2. — Birinci madde mucibince stajı 
gören" talebe tekrar hizmeti maksureye tâbi 
tutulmaz. 

383 



f-sli: U. 3 1̂340 43; i 
Madde 3. — Staj esnasına işbu talebe ih

tiyat .mülâzımısâni rütbesi muhassesat ve hu
kukuna inazhar olurlar. 

Madde 4. — Talebenin işbu staj müddeti 
esnasında vazaifi sıhhiyeyi askerîye ait malû
matı amelîye ve nazariyeyi iktisabedebilme-
leri için ieabeden program Müdafaai Millîye 
Vekâletince tertibolunur. 

Madde 5. — Memaliki ecnebiyede ikmali tah
sil eden etıbba dahi işbu kanun ahkâmına ta-
feidir. 

Madde 6. — İşbu kanunun icrasına Sıhhiye 
ve Müdafaai Millîye vekâletleri memurdur. 

Madde 7. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren mariyülicradır. 

Müdafaai Miniye 
Encümeni Reisi Maıbata Muharriri 
Karahisarı Sahip- İzmit 

Ali Mustafa 
Kâtip Âza 

Zonguldak Kılıç Ali 
Yusuf Ziya 

Âza Âza 
Ordu Lâzistan 
Recai Rauf 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Umuru Sıhhiye ve 

Muaveneti İçtimaiye Vekâleti 
Si-eil ve Memurlar şulbesi 

12190 - Umumi 
1023 - Hususi 6 / 7 . 2 . 1340 

T. B. M. Meelisi Muvazenei-Maliye 
Encümeni Riyseti Âliyesine 

1339 ve orra mütaakip neşetli olupta tatbikat 
müddetini ikmal eden etıbıbanın iki sene mec
buri hizmete tabi olduğu hakkında Türkiye 
Büyük Millet Meclsinin 8 . 11 . 1339 tarihli 
Celsesinde kabul edilen kanun mucibince seneyi 
Ihaîîyeve atlyede -hizmete alınacak etıbbanın 
hukukuna taallûk eden tazı nıkat muhtacı 
izah ve tenvir gorlîmüştür. Meelisi Âlî, mem
leketin hayatı um^mîyesine taallûk eden her 
Mtssuta #dugu gîfei "bu noktada da ibraz etti
ği samimiyet ve kabul ettiği bu kanun ile hem 
etıh^anın-ihtiyâeâtı maddîyesinin ve hem de 
TEtfemleketin -Üüera -niahalî^rîndeki Vûnsurü aslii 
memleketin duçar olduğu istirahatın temin ve 

teskini çarelerini düşündüğünden îşıbu kanu
nun peyder p^y tatbikinden mütevellit fevait 
her sene bir kat daha artacaktır. 

Yalnız kanunun tatbikinde taallûk eden 
gençler içinde bir suhulet düşünülmesi ve bu 
suhuletin hem halk ve h3m kanun memurları 
için daha müfit bulunması arzuları şüphesiz 
Encümeni âlilerince de şayanı kabul ve ter-
vîcolacağından bcrvcçhi ati hususu nazarı tas
vibinize arz ederim. 

Evvelâ : I^tibba için müddeti tedrisiye 
uzun ve yorucudur. Harbi Umuminin hayatı 
içtimaiyemizde husule getirdiği azim tahav-
vüller dolayısiyle mesaliki sairedeki maddi ka
zançların pek ziyade olması mesleke karşı reka
betin azalmasını intacetmektedir. Etıbbanın bu 
külfetli hayatına bir de hizmeti ma'ksurei as
keriye ile mükellef tutulmalarının ilâvesini zait 
görmekteyim. Binaenalyeh tıp medresesine mü
davim ve mezunlarının hizmeti mamureden is
tisna edilerek yalnız sefenberlik esnasında 
•orduya davetleriyle iktifa olunması ve stajla
rının askerî hem meslekleri giıbi Gülhane serri-
yatında yapılmasına müsaade ederek bu mak
sure müddetine mukabil tutulması, 

San'yen: Staj müddeti esnasında muvaz
zaf zacit sıfatiyle maaş almakta olan askerî 
tabib namzetlerine kıyasen sivil stajîyerlere de 
staj müdde tince münasip birer maaş itası pek 
muvaL'k olacaktır. 

Akdemce" de Tıp Fakültesi talebe cemiyeti 
riyaseti tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti _Celilesine takdim edilip isti
da Encümeninin 27 . 11 . 1339 ve 39/427 ve 
23/469 numaralı tahriratına merbuten vekâlete 
havale buyurulan istida ve zeyl olan yedi mad
de bittetkik; mevaddı mezkûre mcyanına dâhil 
bulunan berveçhi bâlâ mâruzâtım o vakit de 
nazara alınmış olmakla etubbâi mumaileyhim 
hakkında daha müşfikâne ve binnetice teşviki 
âmiz kararın kabulü taraftarı bulunduğumuz
dan mütalâatımızm Encümeni Âlilerince de 
bittetkik rohin kabul buyurulduğu takdirde 
ifayı müktezasını rica ve bir vesile ihtirama-
tımı takdim ederim efendim. 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekili 

Dr. Refik 

^383-^~ 
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Türkiye Bayük Milet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

173 

Muvazenei Maliyo Enoünıcni Mazbatası 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

iSaruhan Mebusu Vasıf Beyle rüfekasmın 
hizmet meoburiyeye tabi etıbbanın hizmeti mak
sureleri hakkındaki teklifi kanunisi ve Müda
faai Millîye Encümeni bu babta tadilen tan* 
zim ettiği lâyihayı kanuniye ve Sıhhiye Vekâ
letinin tezkeresi; Maliye Vekili Beyefendinin 
huzuriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Etıbbayı mülkiyenin hizmeti maksureden ta
mamen istisnası bit tabiî caiz olamaz ise de fa
ka t mesleke karnı tejvık ve tertip hususu da 
lüzumlu görüldüğünden Müdafaai Millîye En
cümeninin bu babtaki mütalâasına Encümeni
miz de iştirak ederek staj müddetinin Gülhane 
seriryatiyle sair müessesatı sıhhiyei askeri
yede ifa ve bunun hizmeti maksureye mukabil 
tutulması ve staj müddetince etıbbai askeriye
nin tâbi oldukları şerait dairesinde haklarında 
ımuaımele ifası muvafık görülerek ve Müdafaai 
Millîye Encümeninin ca'lüfül arz lâyihayı ka-
nuniyesi esas itibariyle heyetimizce 'de kabul 
edilmiş olmakla bu babtaki teklif kanuni ve 
Müdafaai Millîye Encümeninin lâyihayı kanu-
niyesi ve teferruatı şekil ve metin itibariyle ta-
tlilâtı cüziye ile ımerbutan Meclisi Âllıye arız ve 
taıkdJm. kılımı'. 

10 Şubat 1340 

Muvazenei MalÜ/e 
Encümeni Reisi 

Saruhan 
Ren a t 

Âza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 
Âza 

Kırşehir 
Yahya Galip 

Âza 
Maraı 

Muhtar Mithat 
Âza 

Giresun 
Musa Kâzım 

Mazbata Muharriri 
Denizli 

Mazhar Müfid 
Âza 

Sivas 
Halis Turgut 

Âza 
Trabzon 
Ahmed 

Âza 
İsparta 

Mükerrcm 
^ıza 

Mersin 
Niyazi 

' Lâyihayı Kanuniye 

Madde 1. — Tıp Fakültesinde ikmali tahsil 
eden sivil talebe son bir senelik stajlarını Gül
hane ıscriryatiyle diğer ımüeccsc'catı sıhhiyei- as
keriyede ifaya mecburdurlar. 

Madde 2. — Birinci madde mucibince bir 
sene staj gören talebe tekrar hizmeti maksureye 
tâbi tutulmaz. 

Madde 3. — Staj esnasında işbu talebe ihti
yat mül âzimisani rütbeci muhassesat ve huku
kuna ımazhar olurlar. 

Madde 4. — Talebenin işbu staj müddeti 
cinasında vazayifi sıhhiyeyi askeriye ait ma
lûmatı ameliye ve nazariyeyi iktisabedebiime-
leri için icabeden program Müdafaai Millîye 
Vekâletince tertibolunur.' 

Madde 5. — Memaliki ecnebiyede ikmali 
tahsil eden etıbba dahi işbu kanun ahkâmına 
tabiidir. 

Madde 6. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meri'i/ül icradır. 

Madde 7. — İşbu kanunun icrasına Müda
faai Millîye, Maliye ve Sıhhiye' Vekâletleri me
murdur. * 

Türkiye Büyük Millet Mecllci 
Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye Encümeni 

14 Karar 

12 . 7 .1340 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Encümeni 
Masbaia3i 

Riyaseti Celileye 

Saruhan Mebusu Vasıf Bey ve rüfekasınm 
mecburi hizmete tâbi otıbbanm hizmeti mak
sureleri hakkındaki teklifi kanunisi ve bu bab
ta Müdafaai Millîye Encümeninin tadiien tan
zim ve Muvazenei Maliye Encümeninin kabul 
ettiği lâyihayı kanuniye Encümenimizce müza
kere ediMi. 

Lâyihayı kanuniye hizmeti mecburiyeye tâbi 
sivil etibbanın hizmeti maksurelerini ne surette 
ifa edeceklerini ve bu müddet zarfında nail 
olacakları hukuk yedi maddeyle tesbit etmekte 
olup, encümenimiz dahi mezkûr lâyihayı kanu-
niyeyi şekle ait cüzi tadilât ile müttefikan ka
bul etmiş olmakla müstaceliyet ile müzakeresi 
ricasiyle Heyeti Umumiyeye arz ve takdim kı
lındı. --v,« , :

: 
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. Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Encümeni Reisi Madbata Muharriri 
Doktor Çorum 
Fuad Mustafa Lû'tfü 

Âza Âza 
Karahisarı Şarki Bolu Mebusu 

Mehmed Emin Emin Cemal 
Âza 

Sivas Mebusu 
Muammer 

Maddei kanuniye 

Madde 1. — Tıp fakültesinde ikmali tahsil 
eden sivil talebe son bir senelik stajlarını Gül-
ihane seriyatmda veya İstanbul'da mümasili 
olan ve Müdafaai Millîye Vekâletince tensibedi-
len diğer müessesatı sıhhiyede ifaya mecburdur
lar. 

Madde 2. — Birinci madde mucibince bir se
ne staj gören sivil etibba tcıkrar hizmeti mak-
ısuraya tâhi tutulmaz. 

Madde 3. — Staj esnasında işbu talebe ihti
yat mülâzi'mi'Sani rütbesi muhassesatı ve huku-
ıkuna mazhar olurlar. 

Madde 4. —Takibenin işbu staj müddeti es
nasında vazaifi sıhhiyei askeriyeye ait malûmatı 
ameliye ve nazariyeyi iktisabedobilmeleri için 
icalbeden program Müdafaai Millîye Vekâletin
ce tertübolunur. 

Madde 5. — Memaliki ecnebiyede ikmali 
tahsil eden Türk etibba dahi işbu kanun ahkâ
mına tâbidir. 

Madde 6. —İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

Madde 7. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Müdafaai Millîye, Maliye ve Sıhhiye vekDleri 
memurdur. 

REÎS —• Kanunun heyeti umumiyesi hak
kında söz istiyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) maddelere geçilmesini reyi âlinize koyaca
ğım. Maddelere geçilmesini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabili 
etmiyenler lütfen el kaldırsın; muvafık görüldü 
efendini. 

Etibbanın hizmeti mecburesi hakkındaki 8 Teş
rinisani 1333 tarihli Kanuna müzeyyel Kanun 

Madde 1. — Tıp fakültesinde ikmali tahsil 
eden, sivil taıleb son bir senelik stajlarını G-ül-

hane seriyatından ve İstanbul'da mümasili olan 
ve Müdafaai Millîye Vekâletince tensi'bedilen 
diğer müessesatı sıhhiyede ifaya mecburdurlar. 

REÎS — Söz istiyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri) Birinci maddeyi aynen reyinize vaz'edi-
yorum. Kabul edenler lütfen ellerini kadirsin. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul olundu efendim. 

Madde 2. — Birinci madde mucibince bir se
ne staj gören sivil etibiba tekrar hizmeti mak-
suraya tâbi tutulmaz. 

REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır ses
leri) İkinci maddeyi aynen reyinize vaz'ediyo-
rum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ak
sini reye koyuyorum efendim. Kabul etmiyen
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul olundu efen
dim. 

Madde 3. — Staj esnasında işbu talebe ihti
yat mülâzımısani rütbesi muhassesat ve huku
kuna mazhar olurlar. 

REÎS — Söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri) Maddeyi aynen reyinize vaz'ediyo
rum. Kabul edenler lütfen ellerini 'kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabini olundu efendim. 

Madde 4. — Takibenin işbu staj müddeti es
nasında vazaifi sıhhiyei askeriyeye ait malû
matı ameliye ve nazariyeyi iktisabedcibilmeleri 
için icabeden program Müdafaai Millîye Vekâ
letince terti'bolunur. 

REÎS — Söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır sekleri) Dördüncü madde vi aynen reyinize 
koyuyorum. Kabul edenler -lütfen ellerini kal
dırsın. Aksini reye koyuyorum efendim. Kabul 
etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul olun
du efendim. 

Madde 5. — Memaliki ecnebîyede tahsil eden 
Tü:«k eti'bba dahi işbu kanun ahkâmına tâbidir. 

REÎS — Söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) 
Maddeyi avnen reyinize vaz'ediyorum. Kalbul 
edenler ılûtfen ellerini kaldırsın. Aksini reye ko
yuyorum eefndim. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul olundu efendim. 

Madde 6. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyül icradır. 

REÎS — Maddeyi aynen reyinize vazediyo
rum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ak
sini rey koyuyorum. KabDİ etmiyenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul olundu efendim, 
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Madde 7. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 

Müdafaai Millîye, Maliye ve Sıhhiye vekilleri 
memurdur. 

SIHHÎYE VEKlLÎ REFİK B. (İstanbul) — 
Maarif Vekilini de ilâve etmek lâzımdır efen-
dim. ; 

REİS '— Efendim, Sıhhiye Vekili Bey bura
ya Maarif Vekilinin de ilâvesini teklif ediyor
lar. (Tabiî sesleri) Şu halde madde : Igbu ka
nunun icrayı ahkâmına Müdafaai MJllîye, Ma
liye, Maarif ve Sıhhiye vekilleri memurdur şek
linde olacaktır. Maddeci bu suretle kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Kabul olundu efendim. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyi âlinize ko
yuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Aksini rey e koyuyorum. Kabul etmiyen
ler lütfen eller.'mi kaldırsın. Kanunun heyeti 
umumiyesi de kabul olundu efendim. 

2. •—• Orta tedrisat muallimleri hakkında 
1/254 numaralı kanun lâyihası ve Maarif Encü
meni mazbatası. 

Efendim, Orta tedrisat muallimleri hakkın-. 
da 2/264 numaralı kanun lâyihasının bakıyei 
Müzakeresine başlıyacağız : 

Meclisi Âli tahattur buyururki, dördüncü 
nvad'de S'ıvas Mebusu Rahmi Bey tarafından 
verilip Hsyeti Umunrye tarafından kabul edi
len takrir üzerine Maarif Eneümonine gönderil
mişti. Maarif Encümenimden g3İen şekli oku
yoruz. Matbu nüshasında da vardır. 

Madde 4. —- îptidayi dârülmuallimîn ve da-
rülmuallîmat ile bir devreli lise ve idad- mual
limliklerine birer srne mülâızimet (staj) gö
ren orta dârülmuallimîn ve darülmuailJmat 
mezunlan tercihan tâyin-olunur. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahirarı Sahip) — 
Muhterem efendiler, biliyorsunuz ki, bu kanun 
çoktan beri müzakere cdlfiyordu. Fakat bâzı 
maddelerj Muvazene! Maliye Encümeni tara
fından da görülmek üzere encümene havale 
edilmişti, onlar da kendilerine verilmiş olan 
muhtelif madde1eri tetkik ve tesbit ettiler. An
cak buraya gelen bu dördüncü maddo, Sivas 
Mebusu Rahmi B"y tarafından verilip Heyeti 
Umumiye tarafından kabul edilen takrir de
ğildir, Rahmi Bey de ben bu suretle1 teklif 

etmedim diyor. Onun için yeni encümen "bunun 
üçüncü maddeye ilâvesini kararlaştırdı ve üçüncü 
maddeyi şu suretle tesbit etti : (Orta tedri
sa t mdktcpleriyle dârülmuallimîn ve dammual -
limat muallimleri, darülfünunu âli dârül
muallimîn ve darülmuallimat, orta darülmual-
mîn ve darülmuallimat ,'ılâ..) bu suretle .dör
düncü maddeye lüzum kaldmıyor, o madde ah
kâmı burada zikredilmiş oluyor. Eğer kabul 
buyurursanız üçüncü maddeyi bu suretle tes
bit ve dördüncü maddeyi de tayedersiniz. Yani 
dördüncü maddeleri üçüncü maddeye ilâve su
retiyle .kabul etmiş oluruz. , , . 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Âlâ darülmualli-
mînden sonramı efendim? 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarısahipj — 
Âli darülmullimîn ve darülmuallimattan sonra 
orta dârülmuallimîn ve darülmuallimat ilâve 
ediliyor efendim. , . . . . _ . , ' 

İSMAİL SAFA B. (Adana) — Âliden 
sonra orta konulursa kâfidir. 
. RUŞEN EŞREF B. Karahiısansahip) — 

Evet efendim, âli ve orta darülmualimîn ve da
rülmuallimat diyelim. . . 

REİS— Efendim, Maarif Encümeni namına 
verilen izahattan sonra bu hususta Karahlnarı-
sahip Mebusu Ruşen Eşref Beyin bir - takr i r i 
vardır : 

. . Riyaseti Çelileye 

Üçüncü maddeye darülfünundan sonra (ali 
ve orta dârülmuallimîn ve darüîmıiallimat 
kaydının ilâvesiyle dördüncü- maddenin tay-
yım teklif eclerlz. 

Keza, beşinci maddedeki (âli) kelimesinden 
sonra, (orta) kelimesinin ilâvesini teklif ede
riz. 

KarahisarTsahip 
Ruşen Eşref 

RUŞEF EŞREF B. (Karahis&nsahip) — 
Reis Bey, müsaade buyurursanız daha iyi ol
mak üzere âli yerine yüksek kelimesi
ni koyalım. Heyeti Celile müsaade ederse yük
sek ve orta tedrisat diyelim. 

R E İ S — Efendim, üçüncü madde de darül
fünundan sonra âli ve orta darülmualimîn ve 
darülmuallimat veyahut yüksek ve orta da-
rülmuillimat olmak üzere buraya bir de orta 
kelimesinin ilâveisini teklif ediliyor, Malt*-
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muâ'liniz üçüncü madde Heyeti Umumiyetçe 
kalbul edilmiştir. Şimdi dördüncü maddeye 
lüzum ol'miadığını söylüyorlar ve yalnız üçüncü 
maddeye âlinin yerine yüksek ve orta keli
mesinin ilâvesini teklif ediyorlar. Bu teklifi 
reyi âlinize vaz'edeeeğim. Kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Aks/Jm reye koyuyorum. 
Kaıbul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
olundu efendim. O halde üçüncü madde şu 
şekli almıştır : 

Madde 3. — Orta tedrisat mektepleriyle da
rülmuallimîn ve darülmuallimat muallimleri, 
darülfünun, yüksek orta darülmuallimîn ve da-
rüllmuallimat ve yüksek rjhtısas mektepleri 
mezunlarından iııtihaholunur. 

REİS — Doğru mu efendim? (Doğru ses
leri) maddeyi bu şekilde reyi âlinize koyuyo 
mm. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksi
ni reye koyuyorum. Kahul etmiyenler lütfen 
eıl kaldırsın. Kaıbul olundu efendim. O hakle 
dördüncü maddeye lüzum olmadığından tayyedi-
leeektir. Dördüncü maddenin tayyma itiraz 
var mı efendim? (Hayır sesleri) Dördüncü. 
maddde tayyedilmiştir. 

Keza, beşinci nıaddeninde baştarafındaki 
âli kelimesi yüksek olacak ve orta kelim es; 

ilâve edilecektir. 

RIFAT B. (Kâııgırı) — Beşinci madde, 
dördüncü maddedir. 

REİS — Evet dördüncü evvelice Heyeti 
Umumiyece kabul edilmişti, yalnız baştarafa 
(•yüksek ve orta) demet lâzım»geliyor, buna bir 
it'ıraz var mı efendim? (Hayır sesleri) O hal
de dördüncü maddede bu suretle tashih olun
muştur. (Yüksek ve orta darülmuallimîn ve 
darülmuaıllimat mezunları... ilâ) bu şekilde bir 
daha maddeyi reyi âlinize 'koyacağım, kabul 
edenler lütfen el kaldırsın aksini reye vaz'ediyo
rum. Kalbul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul odundu efendim. Şjmdi 14 ncü maddenin 
müzakeresine geçiyoruz ki, onüçüncü madde 
'oluyor. Bundan sonraki maddeler de bu suretle 
tashih olunacaktır. 

Madde 13. — Sabit muuallimlerin aylıkları 
aşağıda gösterildiği üzere derece derece beş 
'hin. kuruşa kadar yükselir : 

2 000 Dördüncü sene iptidasında 
2 300 Yedinci sene iptidasında 
2 600 Onuncu sene iptidasında 

2 900 On üçüncü sene iptidasında 
3 200 On altıncı sene iptidasında 
3 500 On sekizinci sene iptidasında 
3 8€'0 Yirminci sene iptidasında 
4 100 Yirmi ikincil sene iptidasında 
4 400 Yirmi dördüncü sene iptidasında 
4 700 Yirmiailtmcı sene iptidasında 
5 O'OO Yirnıisekjzinci sene iptidasında 

Orta darülmuallimîn ve darülmuallimat 
mezunlarının dört bin kuruştan ziyade aylık 
almaları ve iki devreli liselerde muallimlik 
edebilmeleri iıçin okutacakları derslerden da-
raülfünun programlarına göre imtihan verme
leri lâzımdır. 

Bu kanunun neşri tarihinde orta tedrisat 
mektepleri muallimliğinde asıl olarak bulunup 
da yüksek tahsil görmüş olanlar dahi orta da
rülmuallimîn ve darülmuallimat mezunları hak-
1 arına maliktirler. 

MAARİF VEKİLİ VASTC1 B. (Saruhan) 
— Efendim, orta darülmuallimîn malûmuâliniz 

bir devreli liseli e fi e tam devreli liselerimizde 
dersler ayrılmıştır. Tanı devreli liselerde me
selâ Hikmet Kimya ayrı ayrı muallimler tara
fından okutturulmakta dır. Halbuki dokuz sı
nıflı liselerimizde grup şefliğinde tedris edil
mektedir. Darülfünunumuzun bugünkü şeklnne 
göre grup derslerini ihtisas şubelerine ayır
mıştır. Kimya şubesi ayrıdır.. Tarih, şubesi 
ayrıdır, binaenaleyh tarih şubesinden mezun 
olan bir mualb'ım coğrafyayı bittaibiî iyi oku-
tamaz ve mahreçleri darülfünun olduğuna p;öre 
dokuz senelik liselerde kuvvetli muallim 

'bulmak imkânı yoktur. İşte Maarif Vekâleti; 
bu mahzuru izale etmek iç/aı orta darülmual
limîn açmıştır ve bu suretle 9 seneli liselere 
muallim yetiştirmek için bu esaSı kabul etmiş
tir. Şimdi son madde; bu muallimlerin di-
oıer muallimlerden daha dûn bir mevkide bı-
rakmak'tdaır. Halbuki ilmî tahsil dereceleri 
'birdir. Hepsi lise mezunları olacaktır. Aynı 
dereceyi: tahsili takibede çektir. Binaenaleyh 
hu darülmuallimîn mezunlarını diğerlerinden 
dûn mevkide bırakmak bu mektebe talebe 
teminini selbetmek demektir. Hiç kimse orta 
darülmuall imine girmez doğrudan doğruya 
vüksek darülmuallimîne g;ırer. Biz de orta 
tedrisâta muallimler bulamayız. Ve maaşı da 
ona göre alır ve biz bu suretle ihtiyacımızı te-
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nün etmiş olmayız. Encümen de bu fikrime 
tamamiyle iştirak etmektedir, bu fıkranın ta 
mamiyle tayymı teklif ediyorum. 

REİS — Hangi fıkra efendim? 
VÂSIF B. (Saruhan) — Aşağıdaki fıkra 

efendim. 
RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 

Vekil Beyefendinin fikrine encümen de tamamiy
le iştirak ediyor. 

REİS — Efendim, Maarif Vekili Beyefendi; 
onüçüncü maddenin son fıkralarının kamilen 
tayymı teklif ediyorlar, encümen de buna iştirak 
ediyor. 

TALÂT B. (Kângırı) — Bu fıkra elyevm 
muallimlikte bulunan birtakım muallimler var ki 
bunların hakkı müktesebidir. 

SAMİ RİFAT B. (Biga) O fıkranın tay
ymı teklif etmiyor efendim; ondan evvelki... 

REİS — Yirmi sekizinci sene iptidasında 
beşbin diyor. Madde burada nihayet bulacaktır. 
Teklif bu merkezdedir zannediyorum. Ondan 
aşağıki satırların tayymı teklif ediyorlar. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye yaz'-
ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul olundu efendim. O halde madde şu şekli 
aldı : 

Madde 13. — Sabit muallimlerin aylıkları aşa
ğıda gösterildiği üzere derece derece beşjbin ku
ruşa kadar yükselir : 

sene iptidasında 

Kuruş 

2 000 Dördüncü 
2 300 Yedincli » ı» 
2 600 Onuncu » ;» 
2 900 Onüçünıcü » » 
i3 200 Onaltmcı » » 
3 500 Onsekizinci » » 
3 800 Yirminci » !» 
4 100 Yirmiikinıci » » 
4 400 Yinmidördüınıcü » » 
4 700 Yirmialtıncı » » 
ı5 000 Yirmisekizinci » i» 

R E İ S — M a d d e y i bu sekilide reyinize kovu
yorum. Kalbul edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reyi âlinize koyuyorum. Kalbul etmiyenler 
lütfen öl kaldırsın. Kabul edildi efendim. 

Madde 14. — Mövkut mualîilmlerlin aylıkla
rı bin kuruştan başlıyarak mülâzimet (staj) 
müddetindin sonunda binilkiyüz kuruşa çıkarı

lır ve sonra aşağıda gösterildiği üzere derece 
derece ikibin üçyüz kuruşa kadar yükseltilir : 

Kuruş 

1 300 
1 400 
1 500 
1 600 
1 700 
1 900 
2 000 
2 100 
2 200 

Dördüncü 
Yedinci 
Onuncu 
Onüçüncü 
Onaltıncı 
Yirminci 
Yirmibirinci 
Yirmiiikinci 
Yirmialtıncı 

sene 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

iptidasında 
i>x 
»I 

» 
» 
» 
» 
1 » 

» 
2 300 Yirmisökizünjci » » 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarısahip) — 
Efendim, bu maddenin şimdiden sonra 'gelecek 
fıkrasında iki encümen arasında tehalüfü na
zar vardır. Maarif Encümeni (13 ncü madde 
ile bu maddede zikrolunan daimi mevkut mua
vinler Artvin, Ardahan, Erzurum, Ergani, Ba-
vezit, Bitlis, Hakkâri, Siirt, Süleymaniye, Kars, 
Kerkük, Genç, Muş, Musul, Van) vilâyetlerin-
deki orta tedrisat mekteplerine gönderildikleri 
ve o vilâyetin sakinlerinden olmadıkları zaman 
maaş ve fevkalade tahsisatları mecmuunun ya
rısı kadar zam alırlar.) Diyor. Buna dair esasen 
Riyaseti Oelileye 50 imzalı bir de takrir veril
mişti. Bunu zammetmekten maksat muallimlik 
meslekine olan rekabeti çoğaltmaktadır. Gerçi 
Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde bulunan bütün 
memleketler müsavi addedilir ve her birine git
mek vazifedir. Fakat uzak mahallere gitmek 
için fazla masraf ihtiyar ©diyorlar. Harcırah 
nizamnamesi de kendilerini aileleriyle beraber 
oraya götürecek ve orada ikdar edeoek kadar 
çok değildir. Ondan ısonra bilirsiniz ki muallim
liğin en büyük yükü kitabıdır ve kitapda gayet 
ağırdır. Kitaplarını oraya nakletmek için fazla 
masraf ihtiyar eder. Bulunduğu muhitten ay
rılmak için orada kendisini yaşatabilecek ve 
kendi hayatını güzelleştirecek vesait ihzar et
mek lâzımdır. Çünkü orada bir muallim ola
caktır ve gittiği muhiti adeta yeni bir şekle 
koyacaktır. 

MOSTAiFA FEYZİ Ef. (Konya) — Orada 
mektepler açılsın efendim. 
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'(Bozok) — Efen-
muallimlik yapa-

RUŞEN EŞREF İB. (Karahisarısahip) — 
Mektepler zaten açılmıştır. Muallimler orada 
durmuyorlar. Eğer kendilerini teşvik etmiye-
cek olursak uzak vilâyetlere gittiklerinin ikin
ci veya üçüncü haftasında müracaata başlıyor
lar ve oradan kurtulup yakın yerlere gelmek 
istiyortlar. Bu suretle vazifelerinden daha zi
yade içine düştükleri yerlerden kurtulmıya ça
re arıyorlar. Onun için Maarif Encümeni bu 
fıkranın kabulünü ıHeyeti ıCelilenizden rica 
ediyor. (Muavafık sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. 
dini, bir muallim kaç sene 
eak? 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarısahip) — 
Otuz sene efendim burada tâyin edilmiştir. 

SÜLEYMAN iSIRRI B. (Bozok) — Çünkü 
yirmi yaşından başlıyor, yirmi sekiz sene ka
dar maaş veriliyorda onun için sordum. 

RUŞEN OEıŞREF B. (Karahisarısahip) — 
Hayır efendim son iki senede o maaşı alır. 

REİS — Efendim, bu maddeye dair veril
miş olan takrir okunacak: 

Riyaseti Celileye 

Orta tedrisat muallimleri Kanununun onbe-
şinci maddesine şu fıkranın ilâve buyurulmasmı 
teklif ederiz : 

Onüçüncü, ondördüncü maddelerde zikrolu-
nan daimî ve muvakkait muallimler Artvin Ar
dahan, Erzurum, Ergani, Bayezid, Bitlis, Hakkâ
ri, Siird, Süleymaniye, Kars, Kerkük. Gene, 
Muş, Musul, Van, Dersim ve Erzincan vilâyet! e-
rindeki orta tedrisat mekteplerine gönderildik
leri ve vilâyetlerin sakinlerinden olmadıkları tak
dirde maaş ve fevkalâde tahsisatları meemuunun 
varisi kadar zam alırlar. 

Gelibolu 
Celâl Ntıri 

Muş 
Osman Kadri 

Dersim 
Ahmed Şükrü 

Konya 
Naim Hazım 

Erzurum 
Cazim 

Bayezid 
Şefik 

Siird 
Halil Hulki 

İzmir 
Osmanzade Hamdi 

Karahisarısahib 
izzet Ulvi 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 

Kırşehir 
Malıbub 
Erzurum 

Haled 

Elâziz 
Hüseyin 

Muş 
tlyas Sami 

Menteşe 
Esad 

Karesi 
Mehmed Cavid 

Karesi 
Bozok 

Süleyman Sırrı 
Kayseri 

Sabit 
Bözok 
Salih. 

Kütahya 
Recep 
Muş 

Ali Rıza 
Artvin 
Hilmi 
Bozuk 
Avni 
Van 

Hakkı 
Erzurum. 

Ziya 
Ergani 

İhsan Hâmid 
Siverek 

Mahmud 
Dersim 

Feridun Fikri 
Kângırı 

Talât 
Şeyh Saffet 

Van 
İbrahim 

Karahisarı sahib 
Ruşen Eşref 

Rrâe 
Fuad 

Konya 
Mustafa Feyzi 

Erzurum 
Rüşdü 
Niğde 
Galib 

Karahisarışarki 
Mehmed Emin 
Osman Niyazi 

Haikkâri 
Nazmi 
Elâziz 

Mustafa 
Erzuğrul 

Halil 
Siird 

Mahmud 
•Mardin 
Derviş 

Erzurum 
Münir Hüsrev 

Ergani 
İhsan 

Ergani 
Kâzım Vehbi 

Bolu 
Şükrü 

Kastamonu 
Hasan Fehmi 

Malatya 
Bedir 

Malatya 
Reşid 
Urfa 

Gaziantep 
Kiline Ali 

Mardin 
Yakup Kadri 

Urfa 
Ali Fuad 

Diyanbekir 
Mehmed Nuri 

REİS — Efendim, bu teklifi reyi âlinize ko
yacağım, bu teklifi kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Aksini reyi âlinize arz edeceğim. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir 
Efendim. O halde ondürdüncü madde şu şekli 
alıyor. Ondördüncü maddenin nihayetine şu fık
ra ilâve olunuvor. 
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KUŞEN EŞREF B. (Karahisansahib) — 13 
ve 14 demek lâzımdır. 

REÎS — Bugünkü rakamlara göre 13 ve 14 
olacak. Onüçüneü maddeye şu fıkra ilâve oluna
caktır : (13 ncü maddeyle bu maddede zikrolunan 
daimî ve muvakkat muallimler Artvin, Ardahan, 
Erzurum, Ergani, Bayezid, Bitlis, Hakkâri, Siird, 
Süleymaniye, Kars, Kerkük, Gene, Muş, Musul, 
Van, Dersim, ve Erzincan) vilâyetlerindeki orta 
tedrisat mekteplerine gönderdikleri ve o vilâyet
leri sakinlerinden olmadıkları takdirde maaş ve 
fevkalâde tahsisatları mecmuunun yarısı kadar 
zam alırlar), maddeyi bu şekilde reye koyuyorum. 

NACİ B. (Elâziz) — Efendim, öte yanda 
Siirt var, beri yanda Diyarbekir var, ortada 
Dersim var. 

REİS — Efendim, takriri reye koyduğum 
zaman niçin söylemediniz. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul et-
miyenler lütfen el kaldırsın. Kabul olundu efen
dim. 

Onvedinci maddenin müzakeresine başlıyoruz 
ki, onaltmcı madde oluyor. 

Madde 16. — Orta tedrisat muallimlerine ve
rilecek ceza şunlardır : 

1. Ihltar, 2. Günlüğünü kesmek, 3. Ceza 
olarak yerinden kaldırmak, 4. Sınıfı indirmek, 
5. İstifa etmiş sayılmak, 6. Azil, 7. Meslekten 
çılka.rılmak. 

ihtar — Kabule değer özrü olmadığı halde 
dersine, muallimler meclisi içtimalarma gekniyen-
ler ve mektep talimatı ile kendisine verilen her 
hangi bir vazifeyi yapmıyanlarla talimat hüküm
lerine riavet etmiy enler hakkında mektep mü
dürlüğü tarafından ve mektep müdürlerinden 
kusurları görülenlerle mektepte dirliksizlik çıka
ranlar hakkında ya doğrudan doğruya veyahut 
maarif müdürleri tarafından ihtar cezası verilir. 

Günlüsünü kesmek — Bir ders senesi içinde 
vazifesine devamsızlığından ihtar cezaısma uğra
dığı halde yine devamsızlık edenlerin mektep 
müdürleri tarafından saat hesabiyle günlüğü ke
silir. 

Ceza olaralk yerinden kaldırmak — 1. Dir
liksizlikten dolavı bir senede iki defa ihtar ceza-
isma uğradığı halde uslanmıyanlar, 2. Mektebin 
düzenini bozanlar, 3. Arkadaşlarına karşı hay-
sivet kıracak muamelelerde bulunanlar, 4. Der
sinde inzibatı koruyaımıyanlar ceza olarak yerin
den kaldırılır. 

Sınıfını indirmek — Ders vermekte acizliği 
ve orta tedrisat mekteplerinde hiçbir ders vere-
miyeceği teftişle anlaşılan muallimin srnıfı indi
rilir. Bu gibiler, ilk tedrisat mekteplerinde yapa
bilecekleri vazifelere naklolunurlar. 

İstifa etmiş sayılmak — Bir senede üç kere 
ıgünlüğü kesildiği halde yine vazifesini yapmıyan 
muallim, Maarif Vekâletince istifa etmiş sayılır. 

Azil — (1) Ceza olarak üç kere yerinden 
kaldırılmış olduğu halde uslanmadığı anlaşılan, 
(2) Devamsızlığından dolayı İM (kere istifa et
miş .sayıldığı halde yine bu vazifesini yapmakta 
tembellik gösteren, (3) Vekâlet tarafından ka
nuna uygun olarak verilen emirlere karşı gelen 
muallimler; aziolmrar. 

Meslekten çıkarılmak - (1) Cinayetle veya
hut meslekin -haysiyetine dokunan cünha ile 
ıvnalhkûm olan, ('2) Mektep idarelerinin haklı 
olarak şikâyetini icabettirınıiş ahlâki cürümleri 
sabit olan, (3) Beş sene içinde Üç kere azli anu-
rip harekette bulunan, (4) 'TaJhsilin Ihiçbir de
recesinde ders veremiyeceği tahakkuk eden 
muallim; meslekten çıkarılır. 

Ceza olarak yerinden kaldırılmak, sınıfı in
dirilen istifa etımiş sayılmak, azil ve meslekten 
çıkarılmak, cezaları yoliyle taftıkikat yapıldık
tan ve muallimin yazı ve sözle müdafaam oku
nup dinlendikten sonra sal âlhiyet sahibi heyetin 
kararı üzerine Maarif Vekili tarafından verilir. 

'Bu kanunda açıkça gösterilmiş olan husus-
lamdan başka hiçbir bahane ile bir muallim ceza 
göremez. Verilen her türlü cezalar Maarif Vekâ
letince sicile geçirilir*. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim, 
bendeniz maddenin sınıfı indirmek cihetine nazarı 
dikkatini cerbediyorum. Bu fıkra şuisuretle bitiyor 
(Bu gibiler ilk tedrisat mektep]erinde yapabile
cekleri vazifelere naklolunurlar.) Orta tedrisat 
mekteplerinde muallimlik edenlerden birinin 
eğer bu suretle cezalandırılması ica'beld^me der
hal ilk tedrisat mekteplerinden birisine naklo-
kmacaktır. Halbuki orta tedrisatta bir sınıf ve 
derece farkı vardır. Binaenaleyh, oribirinci sınıf
ta muallimlik eden zat eğer bu suretle cezalandırıl
mak lâlzımgelirse sekizinci veyahut altıncıya 
naklolunur (dıelnreli. Eğer bu gibiler Idalha aşağı 
nakolunacaksa (İlk tedrisat mekteplerinde ya
pabilecekleri vazifelere nakolunurlar) demeli
dir. Bellideniz bu suretle tadilini teklif ediyorum 
ve bu hususta bir de takrir veriyoırum. 
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'SAMİ RİFAD B. (Biga) — Encümen; bu 
noktayı nazara iştirak eder. 

SÜLEYMAN 'SIRRI B, (CBoaok) — Efendim. 
bu maddede birtakım fıkarat var. Her fıkra 
mucibi ımünakaşa ahkâmı câlmidir. Berideniz fık
ra, fıkra müzakeresini teklif ediyorum. Eğer bu 
teklifim kabul edilmezse maddenin birinci fıkrası 
hakkında söz istiyorum. 

REİ'S — Bu madde hakkında «söz istiyor mu
sunuz ? 

'SÜLEYMAN SIRRI B. OBoaok) — Evet 
efendim, söz istiyorum. Efendim 'birinci maru
zatım birinci fıkrada (İhtar cezası ya mektep 
müdürü veyahut maarif müdürü tarafından ve
rilir) diyor. Bu katî olmalıdır. 

SAMİ RİFAD B. (Biga) — Encümence ta
dil olunmuştur. 

ISÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Bendo-
nizce maarif müdiriyetinden gelmelidir. Mekte^ 
müdürü vastıasiyle tebliğ olunmalıdır. İkinci 
(mâruzâtımda bunlar mühim fıkarattır. Ayr1 

ayrı, fırakattır. Ayrı, ayrı müzakeresini arz e+ 

mek istiyorum. 
RUŞEN EŞREF B. (Karahisansafhüb) — Sü

leyman 'Sırrı Beyefendinin ıdüşümdıüğıünü 'Encü
men de düşünmüştür. Onun için 16 ncı madd
in 'birinci ihtar ©ezasına aidolan ki simini Encü
men su suretle tesbit etmiştir. İhtar cezası aşa
ğıdaki sebeplerden dolayı verilir : 

A. Kabule değer özrü olmadığı halde der
sine ve muallimler meclisi içtimalarma gelmemek 

B. Mektep talimatiyle kendisine verilen her 
hangi bir vazifeyi yapmamak 've talimat hüküm
lerine riayet etmemek, 

C. Verilen emirlere riayet etmemek, mek
tepte dirliksizlik çıkartmak. 

a, h, c maddelerinden dolayı yapılacak ih
tarlar mektep müdürleri tarafından ücra olu
nur. Çünkü mektep müdürleri ionların âmirle
ridir. Faka! Idaha büyük Ibir maihiyeti haiz 
olan (e) fıkrası ki mektepte dirliksizlik çıkart
mak meselesidir. Şahsi Ibir mes'ele olmaktan zi
yade mekteibin heyeti umumiyesine ait bir me
sele olduğu için müdür 'beyin şahsi infialata ka
pılarak Ibir şeye tevessül etmemesini teminen 
bu (c) fıkrası için vükubulacak ihtarın fevkin
de mektep müdürü olan bir makamdan yani 
maarif müdüriyetimden veyahut Maarif Vekâ
letinden gelmesini 'Encümen kaibul etmiştir. Bu 

fıkrayı da o surette teslbit etmiştir. Eğer He
yeti Celileniz kaibul buyurunsa şekli muhafaza 
edilsin maksat hâsıl olacaktır. Diğer fıkrala
ra gelince... (Bunu ka'bul ddıelim de sonra ses
leri) 

REİS — Efendim Süleyman Smrı Bey; 16n cı 
maddeyi teşkil eden fıkraların, ayrı ayrı reye ko
nulmasını teklif ediyor. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Efendim, 
(müsaade buyurunuz, bir suâl sorayım. Ce'za ola
rak yerinden kaldırmak meselesi var. Yerinden 
kaldırılan zat kim ise buna harcırah verilecek 
midir1? 

RUŞEN EŞREF B. (Devamla) — Hayır 
edendim, o fıkraya gelmediğimiz için izahat 
vermedim. Mademki, fıkra fıkra müzakeresi 
kabul buyuruldu, o fıkraya (geldiğimiz vakit 
izahat veririm. 

REİS — Başka söz istiyen 'var mı efemelim ? 
O halde maddeyi fıkra fıkra reyimize koya
cağım. 

RUŞEN EŞREF B. (Devamla) — Müsaade 
'buyurun da Encümenin tesbit ettiği şekli ve
relim. 

REİS — Efendim, zannederim Encümen ta
dilâtını daha evvel yapmış olsaydı ıbeythulde va
kit izae edilmiş olmazdı. 

RUŞEN EŞREF B. (Devamla) — Yeni En
cümen yeni teşekkül etti ve yeni tadil edildi. 
Onun için daha evvel veremedik. 

Riyaseti Celileye 
1 ncı maddenin ihtar cezasına ait kısmının 

aşağıki şekilde kabulünü teklif ederim. 
İhtar cezası aşağıki sebeplerden ileri gelir : 
a) Kabule değer bir özrü olmadığı halde 

derse ve muallimler içtimama gelmemek, 
h) Mektep talimatiyle verilen her hangi bir 

vazifeyi yapmamak ve talimat hükümlerine ri
ayet etmemek, 

c) Mektepte dirliksizlik çıkarmak. 
(a) ve (b) fıkralarından dolayı yapılacak 

ihtarlar, mektep müdürleri tarafından icra edi
lir. 

(e) fıkrasındaki ihtar cezasının tatbiki mek
tep müdürünün bildirmesiyle maarif müdürlüğü 
tarafından icra edilir. 

Biga 
Samih Rifat 
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REİS — Onaltmcı maddenin ihtar cezasına 
ait ilân kısmının tadili teklif olunuyor. Evvele
mirde onaltmcı maddenin şu kısmını reyinize ko
yacağım. 

Madde 16. — Orta tedrisat muallimlerine ve
rilecek ceza şunlardır : 

1. İhtar, 
2. Günlüğünü kesmek, 
3. Ceza olarak yerinden kaldırmak, 
4. Sınıfını indirmek, 
5. İstifa etmiş sayılmak, 
6. Azil, 
7. Meslekten çıkarılmak. 
Bu fıkraları reyi âlinize vaz'ediyorum. Ka

bul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Bu fıkralar kabul edilmiştir. Şimdi ihtar kısmı
na aidolan ve şimdi verilen teklifi de reye koyu
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmiyenler el kaldırsın. 
Kabul olundu efendim. Şimdi günlüğünü kes
mek fıkrasını reyi âlinize koyacağım. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim, müsaade buyurursanız (Günlüğünü 
kesmek) yerine ('gündeliğini kesmek) diyelim. 
Yevmiyesini kesmek, gündeliğini kesmektir. 

REİS — Maarif Encümeni böyle yazmış
tır. 

RUŞEN EŞREF B. (Devamla) — Eski Ma
arif Encümeni öyle yazmış, yukardaki fıkrada 
da günlüğünü kesmek, gündeliğini kesmek şek
linde olacaktır. 

REİS — Efendim, gündeliğini kesmek şek
linde tashih olunarak bu fıkrayı reyinize koyu
yorum. 

RUŞEN EŞREF B. (Devamla) — Efendim 
bir iki şey daha var ki, onların da tashihi lâ
zım. Vazifesine devamsızlığından ihtar cezasına 
uğradığı halde denilmiş buraya, «devamsızlığın
dan dolayı» yani bir (dolayı) kelimesini ilâve 
edelim. 

REİS — Efendim bunların daha evvel yapıl
ması lâzımgelirdi. 

RUŞEN EŞREF B. (Devamla) — Efendim, 
biz ne yapalım? Çünkü lâyihayı bu suretle met-
bu olarak bulduk, bunlar noksan kalmış, tashi-
ha mecburuz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim 
sual soracağım. Burada maddenin nihayetinde 

saat hesabı ile günlüğü kesiliyor, deniyor. Gün
lük geçtikten sonra saat hesabı nedir? 

RUŞEN EŞREF B. (Devamla) — Meselâ 
bir muallimin iki dersi var. Birisine yetişeme-
miş fakat diğerine yetişmiş okuttuğu dersi de 
okutmadığı saatin dersiyle kesecekmisiniz. Han
gi derse gelmemiş ise onun miktarı kesilir. Üç 
dersi olan, bir derse gelmezse bir derse aidolan 
miktar kesilir. 

REİS — Efendim, fıkra şu şekli alıyor. 
Gündeliğini kesmek - Bir ders senesi içinde 

vazifesine devamsızlığından dolayı ihtar cezası
na uğradığı halde yine devamsızlık edenlerin 
mektep müdürü tarafından saat hesabı ile gün
deliği kesilir. 

Fıkrayı reyinize koyuyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmiyenler el kaldırsın. Kabul olun
du efendim. 

Efendim, ceza olarak yerinden kaldırılmak 
fıkrasını reyinize koyacağım. 

RUŞEN EŞREF B. (Karabasan Sahib) - Efen
dim, burada da düzeltilmesi lâzımıgelen bir kelime 
var dirliksizlikten dolayı deniyor. Dirliksiz ke
limesi biz de me'nus bir kelime değildir. Ge
çimsizliğinden dolayı demelidir, bir de bir sene
de iki defa ihtar cezasına uğradığı halde deni
yor, bunu kaldırdık bunun yerine üç kere ihtar 
vezasma uğrıyanlar suretinde tashih ettik, son
ra ikinci fıkrada arkadaşlarına karşı haysiyet 
kıracak muamelelerde bulunanlar denmiş bu
nun da tayyını rica ediyoruz. Bu fıkraya da lü
zum yoktur. Çünkü bu şahıslara göre değişecek 
bir şekildir. Onun için Encümeniniz ipkasını mu
vafık görmedi. Bu dördüncü kısmını da tayye
diyoruz. Binaenaleyh şu şekli alıyor. (Ceza ola
rak yerinden kaldırılmak - bir geçimsizliğinden 
dolayı bir senede üç kere ihtar cezasına uğradığı 
halde uslanmıyanlar: Mektebin düzenini bozan
lar; üç dersinde inzibatı koruyamıyanlar ceza 
olarak yerinden kaldırılır.) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Bu mad
dede ihtarın tahdidedeceğine dair bir kayıt gör
medim. 

RUŞEN EŞREF B. — Aşağıda gürülecek 
efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Gündeli
ğini kesmek maddesinde; ihtar cezası görüldük
ten sonra ikinci derecede gündelik kesiliyor. Bi-

— 392 — 
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naenaleyh burada ihtarın bir olduğu anlaşılıyor. 
Sonra aşağıda ceza olarak yerinden kaldırmak, 
maddesinde iki kere ihtar demişsiniz ki... 

RUŞEN EŞREF B. — İki değil efendim, üç 
kere ihtar cezasına uğradığı halde uslanmıyan-
lar. 

SÜLEYMAN SIRRI B. — Bir ihtar var; bir 
de günlüğü kesmek var. Ceza olarak yerinden 
kaldırmak için, günlük kesmek cezasını kaldır
mak lâzımdır. Cezanın derece üzerine gitmesi 
lâzımdır. 

RUŞEN EŞREF B. — Üç kere ihtar cezası
na uğrıyanlar diyor. Vardır efendim. 

REİS — Efendim, Encümenden çok rica ede
rim. Heyeti Celileye teklifatını tahriren ver
sin. 

RUŞEN EŞREF B. — Bu şey daha bugün 
elimize gelmiştir. Encümen de daha yeni teşek
kül etti. 

REİS — Yani bu ifadeleri reye koymıya im
kân tasavvur ediyor musunuz?.. 

ALİ CENANI B. (Gazianteb) — Dirliksizlik 
dalha âm ve şâmildir. Geçimsizlik karı - koca 
arasında olur. Bunlarla vakit geçirmiyelim. 

REİS — Efendim, dirliksizlik yerine geçim
sizlik tâbirinin konmasını teklif ediyorlar. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'-
ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Ka/bul olunmadı efendim. Başka teklifiniz ne
dir? 

RUŞEN EŞREF B. — Bir senede iki kere 
ihtar cezasından uslanmıyanlar yerine, «bir se
nede üç kere ihtar cezasından uslanmıyanlar.» 
olacak. 

REİS — Efendim, (bir senede iki kere ihtar 
cezası yerine) üç kere ihtar cezası suretinde ta
dilini teklif ediyorlar. Bu teklifi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. 
Kalbul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul olun
madı efendim. 

Üçüncü fıkranın kamilen tayyını teklif edi
yorlar. Bu fıkranın tayymı kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul olun
madı efendim. O halde fıkrayı aynen reyinize 
koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Kalbul olundu efendim. 

Sınıfını indirmek fıkrasını müzakere edece
ğiz. Söz istiyen var mı? Fıkrayı aynen reyinize 

koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul olundu efendim. 

İstifa etmiş sayılmak fıkrasını müzakere edi
yoruz. Söz istiyen var mı efendim? Reyinize 
koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul olundu efendim. 

Azil fıkrasını müzakere ediyoruz. 
RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 

Yukarda gündelik kabul ettik, burada günlük 
kalmıştır, gündelik denilecek. 

REİS — Günlük kelimesini gündeliğe tahvil 
ediyoruz. Azil fıkrasını reyi âlinize koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul etmi
yenler lütfen el kaldırsın. Kabul olundu efen
dim. 

Meslekten çıkarılma fıkrası hakkında söz 
istiyen var mı? Fıkrayı reyi âlinize koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Kabul olundu efendim. 

(Ceza olarak yerinden kaldırılmak, sınıfı in
dirilmek, istifa etmiş sayılmak, azil ve meslek
ten çıkarılma cezaları yoliyle tahkikat yapıldık
tan ve muallimin yazı ve sözle müdafaası oku
nup dinlendikten sonra salâhiyet sahibi heyetin 
kararı üzerine Maarif Vekili tarafından verilir. 
Bu kanunda açıkça gösterilmiş hususlardan baş
ka hiçjbir bahaneyle bir muallim ceza göremez. 
Verilen her türlü cezalar Maarif Vekâletince si
cile geçirilir.) 

Efendim bu fıkrayı aynen reyi âlinize vaz'
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye vaz'ediyorum, kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın kabul olundu efendim. 

Maddeyi heyeti umumiyesiyle reyinize ko
yuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 17. — Su'utaksiri olmaksızın açıkta 
kalan muallimler nihayet üç ay zarfında tav
zif olunur. Bu müddet zarfında maaşları maa-
tahsisat nısıf olarak verilir. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim, 
açıkta kalan memurların cümlesi hakkında ah
kâm vardır. Bunlardan muallimlerin ayrılma
sını ve muallimler için ayrı ahkâm vaz'mı ben-
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deniz doğru görmüyorum. Bütün memurin için 
de açıkta kalanlara bir muamele tatbik etmek 
lâzımdır. Açıkta kalan memurlar hakkında ne 
muamele yapılacaksa onu ayrıca bir madde ha
linde tesbit etmelidir. Muallimlerin bundan 
istisnası muvafık olmadığından diğer memur
lar gibi bunların da ahkâmı umumiyeye tâbi 
olması lâzımgelir. Maddenin tayyını teklif edi
yorum. 

AHMET SAKİ B. (Antalya) — Efendim, 
malûmuâliniz dir ki muallimler vazifelerinde 
devam ettikçe ve bir kusur ve hataları ol- . 
madıkça vazifelerinden infikâk etmezler. Fakat ; 
baza/n bir mektebin sınıfları lâğvedilir. Ve 
yahut o mektebin sınıflarmdaki dersler tep 
kis edilir, o zavallı muallimin hiç bir sun'utak-
siri olmaksızın hattâ kendisine bâzan ihtar bile . 
vâki olmaksızın (açıkta kaldınız) denir Şim- i 
di bu muallim neden dolayı diğer arkadaşları 
gibi maaş almıyarak yalnız tahsisatın nısfını 
almak cezasına duçar edilsin. Bendeniz öyle ; 
zannediyorum ki Maarif Encümeninin tesbit 
ettiği maddedeki ahkâm hem daha ziyade mu-
vafıkı adalettir ve hem de pek ziyade ihtiya
cımız olan muallimlerin mesleklerinde devam
larını ve mecburiyetlerini temin edecek mahi
yettedir. Maarif Encümeni; (Sun'utaksiri olmak- • 
sızın açıta kalan muallimler nihayet altı ay 
zarfında tavzif olunur ve bu müddet zarfında 
maaşları tam olarak verilir) diye tesbit etmiş
tir. Muvazenei Maliye Encümeni ise bu zaval- ; 
lıları mağdur edecek bir tarz kabul etmiştir. 
Oda şudur: (Sun'utaksiri olmaksızın açıkta 
kalan muallimler nihayet üç ay zarfında tav
zif olunur ve bu müddet esnasında maaşları ; 

nıaattahsisat nısıf olarak verilir) neden? Ken- i 
dilerinin sun'utaksiri olmaksızın kapı dışarı î 
edilen muallim, neden dolayı diğer arkadaşları ; 
gibi maaş almasın? Vazifeye müheyyadır. Hiz- ; 
met hazırdır. Fakat hasbelicab vekâletin ten- : 
'sikatı üzerine o maaşından mahrum kalıyor. • 
Kendisi hazırdır. Hizmete müheyyadır. Bu mağ- \ 
duriyete sebep nedir? Binaenaleyh bendeniz ! 
Maarif Encümeninin bu surette tesbit ettiği i 
şekilde kabulünü istirham edeceğimki mağ- j 
duriyet bu şekilde izale edilir. 

MAARİF VEKİLİ VASIF B. — Efendim, i 
Muvazenei Maliye Encümeni altı ayı üç aya : 
indiriyor. Bu doğrudur. Bendeniz de buna mu

vafakat ederim ve Maarif Vekâleti tabiî üç ay 
zarfında bir muallimi tavzif etmek mecburiye-
tindeyir. Fakat ikinci kısım arzu edilen maksa
dı temin etmiyor. Madde sun'u taksiri olmıya-
rak açıkta kalan muallimlerden bahsetmektedir. 
Vaziyet şudur efendim: Bâzı yerlerde görülen lü
zum üzerine mektep ilga edilmektedir ve orada
ki muallim açıkta kalmaktadır veyahut ders 
programları saatlere göre ders taksim edilirken 
onun grupu kalkıyor ve muallim açıkta kalmış 
oluyor. Maarif Vekâleti bunu üç ayda tavzife 
mecburdur. Fakat bu müddet zarfında niçin 
nısıf maaş alıyor? Bunda muallimin sun'u tak
siri yoktur. İkincisi; muallimler hakkındaki bir 
vaziyeti hususiyeyi Meclisi Âlinize arz edeceğim. 
Malûmuâlinizdir ki muallimler, tatilde ders ver
medikleri halde maaş alırlar. Çünkü onlar dai
ma emre müheyya memurlar vaziyetindedirler. 
Kendilerine verilen vazifeyi her zaman ifaya 
amadedirler. Fakat kendisine dairei aidesi hiz
met vermedikten sonra kabahati nedir? Bunun 
için bu maddedeki altı ay çoktur. Bunu üç aya 
indiriniz, fakat tam maaş ve tam tahsisat veriniz, 
bunu bilhassa rica ederim. Meclisi Âli açıkta 
kalan zabıtan için bu maddeyi kabul etmiştir. 
Muvazenei Maliye Encümeni de o zaman bunu 
kabul etmiştir. Açıkta kalan zâbitana nasıl tam 
maaş ve tam tahsisat veriliyorsa aynı tarzda em
re müheyya olan muallimlere de tam maaş ve 
tam tahsisat verilmesini teklif ediyorum. 

Sami Rifat B. (Biga) — Buna encümen de 
iştirak ediyor. Bir de takrir vermiştir, bu kaydı 
kabul ediyoruz. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Efendim, 
Ali Cenani Beyefendi bu maddeden bahis bu
yururlarken diğer devaire mensubolan memurla
ra böyle bir şey verilmediğinden bahis buyurdu
lar. Filhakika devairi saireye mensup memurine 
verilmez. Fakat mademki Muvazenei Maliye En
cümeni devairi saire memurlarına verilmiyen 
bir tahsisatı kabul etmiştir. Acaba ne için bu
nu esnayı müzakerede diğer devairi memurîne 
verilmediği için reddetmiştir. Demek bir şey 
düşünmüşlerdir, diğer devairi memurinden fazla 
avans veya üç ay zarfında diğer memurinin al
madığı bir tahsisatı vermeyi kabul etmişlerdir. 
Şu halde devairi saire memurları ne için almı
yor meselesi mevzuulbahsolmamalıdır. Çünkü 
encümen, onu zaten kendi kendine kabul etmiş-
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tir. Sun'u taksiri olmıyan açıkta kalmak mese
lesini bendenizden evvel söz söyliyen arkadaşlar 
söylediler. Yalnız şunu da nazarı dikkati âlini
ze arz etmek isterim beyefendiler : Bizim maarife 
mensulbolan muallimlerimiz ihtiyacatımıza gayri-
kâfidir. Fakat devairi sairede zannederim ki 
böyle değildir. Devairi sairede memur çok bulu
nabilir. Fakat hepimiz biliyoruz ki, daima 
'burada mekteplerimize muallim bulamıyoruz di
ye f eryadederiz. Mademki muallimin nedreti var
dır, kıymeti vardır. 

YUSUF ,B. ((Denizli) — [Mekteplerin yarı
sı muallimsizdir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Arka
daşımızın dediği gibi bugün mekteplerimizin 
nısfını muallimsiz olarak görüyoruz. Muallim
ler memurini saireden ziyade - nedretleri he-
hasebiyle - fazla bir teşvika muhtaçtırlar zan
nederim. Binaenaleyh vekil beyefendinin tek
lif ettiği veçhile bendeniz de bu altı ayın üç 
aya tenzilini ve fakat tam maaş ve tahsisat ve
rilmek suretiyle maddenin kabulünü rica ede
rim. 

REİS — (Encümen marnıma mı söylediniz? 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Hayır 
efendim şahsım namına. 

ALÎ CENANİ B. (Gaziantep) — Efendim 
encümen bu meselede iki tarafa ayrılmıştır. 
Ekseriyetin fikri var. Efendiler bendeniz yine 
deminki fikrimi müdafaa edeceğim. Daha ge-
çen gün kabul ettiğimiz bir maddeyi kanuniye 
ile layenazil olan hükkâmın bulunduğu 26 is
tinaf mahkemesiyle ilgili küsur bidayet mah
kemesini lağvettik. Hâkimleri açıkta bıraktık. 
Hâkimler layenazildir. Öyle olduğu halde bun
lara maaş verilmiyor. Beyefendiler, bunların 
ne farkı vardır. Esbabı mucibe olarak, devlet 
bir teşkilât yapıyor. 'Teşkilâtta bir kısım me
murin açıkta kalıyor deniyor. Maarif Vekâle
ti kendisine aidolan muallimini yerleştirmek 
için daha evvelden çaresini bulabilir. Bugün 
hakikaten muallimler kâfi gelmiyor. Fakat ve
kâlet bir mektebi lâğvetmezden evvel orada 
müstahdem olan muallimleri bir mahalde tev-
zif etmek üzere evvelce hazırlatır, bilâhara 
lağv meselesini tahtı karara alır. Binaenaleyh 
bumu başka suretle halledilmesi düşünülmek 
lâızımgelirken açıkta kalacak diye bir memura 

hizmet etmeden sair devairi memurunin va
ziyetinden başka bir vaziyet vermeyi bendeniz 
doğru görmüyorum. Bir de şurasını Heyeti Ce-
lileınize arz edeyim ki önünüzde bir bütçe mü
zakeresi vardır. Orada on kuruş yahut on li
ra, tasarruf edelim diye uğraşıyoruz. Halbuki 
her kanun geldikçe bütçenin üzerine bir yük 
daha yüklüyoruz. Efendiler Maarif Vekâleti
nin bir teşkilât dolayısiyle açıkta kalarak 
mağdur olacak diye hiç günahı olmıyan aha
linin üzerine teklif tahmil etmiye ne hakkımız 
vardır. Binaenaleyh bendeniz maddenin tay-
yını tekrar teklif ediyorum ye ısrar ediyorum. 

RUŞEN EiŞREF B. (Karahisarısahip) — 
Burada imzanız vardır. Kabul ediyorsunuz. Ni
ye şimdi tayyımı teklif ediyorsunuz ? 

ALİ lOENANİ B. (Gaziantep) — İmzam 
yoktur. Kabul etmiyorum. 

ıSAMİ RIFAT B. (Biga) — Muhterem efen
diler, maddeyi kanuniye - metne dikkat buyu-
rulursa, görülürki - muallimin ders vermemesi 
sunitaksiri olmaksızın - kaydına müstenittir. 
Efendiler; bâzı kere mektebin bir sınıfı var
dır. Tesis edilmiştir. Talebe bulunamamakta
dır. Yahut talebe geç gelmektedir. Talebenin 
mektebe geç gelmesinden dolayı oraya tâyin olu
nan muallimin maaş almaması nıuvafıkı adalet 
midir? Mektep yanabilir. Yandığı ve yapılmak 
üzere bulunduğu sırada muallim orada hizmete 
amade bir halde dururken onun maaşını kesmek 
muvafıkı adalet midir? 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Orada bir 
rer bulur, okutur. 

SAiMı RİFAT B. (Biga) — Fakat geçen müd
det ûçin tabiî maaş ister. Ders ilga edilir. Muallim 
oi'adan kaldırılır, diğer bir yere gönderilinceye 
kadar muallimin maaş almaması muvafık olur 
mu? Cenabı Hak muhafaza buyursun. Sel olur. 
Âfet olur. Mektepçe ders okunanı ıvaea'k ahval 
olur. Sunu taksiri olmaksızın bu gibi ahvalde 
ifayı hizmete amade iken bir muallimin maaşını 
kesmek hangi adalete tebaiyet etmektedir? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Beyefen
di. Ona açıkta denmez. 

SAMİ RİFAT B. (Devamla) — Tesbit ettiği 
zaman muallimlerin vaziyeti ile memurini saire-
nin vaziyeti arasındaki farkı da nazarı dikkate al
dı. Muallimler yalnız bu mesleke merbut ve yal-
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nız muallimlikle geçinmek mecburiyetinde bulu
nan adamlardır, diğer memurin açıkta bulundu
ğu zaman zarfında diğer işlerle de iştigal edebilir. 
Meslekini de tebdil edebilir. Bu tebdil edemez. 
Bekliyecektir. Meslekine merbuttur. Binaenaleyh 
arada geçen müddet zarfında maaş almaması doğ
ru olmaz. Bu kanunun yegâne gayesi muallimleri 
terfi etmektir. Binaenaleyh encümenin teklifi veç
hile fıkranın kabulünü istirham ederim. 

REİS — Efendim, kifayeti müzakereye dair 
takrirler var. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 
Müsavatı hallolan 17 nci maddenin tayyını 

teklif ederim. 
Bozo'k 

Ahmed Hamdi 

REİS •— Efendim. Evvelemirde müzakerenin 
kifayetini reyi âlinize vaz'edeceğim. Müzakerenin 
kifayetini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye vaz'ediyorum. Müzakereyi kâfi görmi-
yenler lütfen el kaldırsın... Müzakere kâfi gö
rülmüştür. 

Ahmed Hamdi Bey bir de bu maddenin tayyı
nı teklif ediyor. Bu teklifi reyi âlinize vaz'ede-
ceğim. Maddenin tayyını 'kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... (Neyi sesleri) Maddenin tayyını ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye vaz'-
odiyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... 
Maddenin tayyı kabul 'edilmemiştir. 

Riyaseti Celileye 
17 nci maddenin aşağıdaki tarzda tashihini 

teklif ederim. (Sun'utak'siri olmaksızın açıkta 
kalan muallimler üç ay zarfında tavzif olunur 
ve bu müddet esasında maaşları maatahsisat tam 
olarak verilir.) 

Biga Mebusu 
Sami Rifat 

REİS — Efendim. Sami Rifat Beyin şimdi 
okunan teklifini reyi âlinize vaz'edeceğim. 

ALİ CENANİ B. (Gaziantep) — Efendim. 
Muvazenei Maliye 'Encümeninin teklifi bundan 
daha farklıdır. O daha evvel okunmalıdır. 

REİS — Efendim. Mevzuubahsolan metin 
Muvazenei Maliye Encümeninin metnidir. Buna 
dair olan tadil takrirlerini okuyoruz. (Sun'utak-
siri olmaksızın açıkta kalan muallimler nihayet 
üç ay zarfında tavzif olunur. Bu müddet esna

sında maaşları maattahsisat tam olarak verilir.) 
Sami Rifat Beyin bu teklifini reyi âlinize vaz'e-
diyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler el kal
dırsın... Kabul edildi efendim. 

Teklifi reyi âlinize koyuyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reyi âlinize ko
yuyorum. Teklifi kabul etmiyenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. (Alkışlar) 
O halde maadde şu şekli almıştır: 

(Madde 17. — Sun'uta'ksiri olmaksızın açıkta 
kalan muallimler nihayet üç ay zarfında tavzif 
olunur. Bu müddet zarfında maaşları maatah
sisat tam olarak verilir.) 

REİS —• Onsekizinci maddenin müzakeresine 
geçiyoruz. 

Madde 18. — Orta tedrisat muallimlerinden 
meslekinde temeyyüz edenlerle ilmî ve edebî kıy
metli eserler telif veya tercüme eyliyenler veya 
metkep programlarına muvafık kitap vücuda ge
tirenler temcyyüzlerinin derecesine ve eserlerinin 
ehemmiyet ve takyidine göre takdirname, maarif 
nişanı ve mükâfatı nakdiye ile taltif olunur. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim. 
Muallimlere ait bir sürü ceza tertibettik. Bu mad
de taltife ait bir maddedir. Binaenaleyh bende
niz bir, iki şıekli taltifin daha ilâvesini teklif ede
ceğim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Nişanı 
kaldırın da ne yaparsanız yapın. 

HAKKI TARIK B. (Devamla) — Esasen 
onun tadili teklif edilmiştir, madalya olacaktır. 
(Takdirname ve maarif madalyasından başka kı

dem zammı) münasip (bir kıdem zammı) teklifin
de bulunuyorum. Bir de mühim telifatta bulu
nanlar için bunlardan başka bir de (müderris un
vanı) verilmesi ricasında bulunuyorum. Bu (Mü
derris unvanı) Maarif Vekâletinin teklifiyle ve 
Darülfünun Meclisi Müderrisinin karariyle ola
caktır. Bu hususta bir takrir hazırladım ve tak
dim ediyorum. Kabulünü istirham ederim. 

ALİ CENANİ B. (Gaziantep) — Kıdem zam
mı masrafı mucibolur. Eğer kabul edilecek olur
sa Muvazenei Maliye Encümenine gitmesi lâ
zımdır Reis Bey. 

SAMİ RİFAT B. (Biga) — Kıdem zammı bir
takım tesiratı hususiyeyi mucibolacak ahvalden-
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dir. Zaten taltif için bu gibi şerait vaz'ediidiğin- I 
den kıdem zammına encümen lüzum görmüyor 
efendim. 

REİS — Efendim. Madde hakkında verilen 
tadil takrirleri okunacak. I 

Riyaseti Celileye 

18 nci madden n nihayetindeki (takdirname) 
den sonraki fıkranın âtideki şekilde tashihini I 
teklif ederim. 

Konya 
Naim Hazım 

(Maarif madalyası) ve nakdî mükâfat ile J 
taltif olunur. 

Riyaseti Celileye 

18 nci maddenin şu şekilde tadilini teklif 
ederim. 

Madde 18. — Orta tedrisat muallimlerinden 
..meslekinde temeyyüz edenlerle ilmî ve edebî 
kıymetli eserler telif veya tercüme eyliyenler 
veya mektep programlarına muvafık kitap vü
cuda getirenler temeyyüzlerinin derecesine ve I 
eserlerinin ehemiyet ve taaddüdüne göre tak- I 
dirname, maarif madalyası, mükâfatı nakdiye, I 
kıdem zammiyle taltif olunur ve mühim telif at
ta bulunanlar mezkûr suretlerden biri ile taltif- I 
ten maada Maarif Vekâletinin teklifi ve Darül
fünun Meclisi müderrislerinin karariyle müder- I 
ris unvanı tevcih edilir. 

Giresun 
Haikkı Tarık 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Takririmi 
geri alıyorum efendim. 

REİS — O halde Konya Mebusu Naim Ha
zım Efendinin tadil teklifi vardır. (Maarif nişa
nı) yerine (Maarif madalyası) ve (mükâfatı 
nakdiye verilmesi yerine (nakdî mükâfat) keli- I 
meşinin vaz'mı teklif ediyorlar. Kelime tashi-
hatmdan ibarettir. Bu kelimeleri bu suretle tas- I 
hih etmek muvafıktır efendim? (Muvafık sesle
ri) O halde bu suretle tashihat yapılacaktır. I 
Madde şu şekli almıştır : I 

(Orta tedrisat muallimlerinden meslekinde I 
temıeyyüz edenlerle ilmî ve edebi kıymetli eser- I 
ler telif veya tercüme eyliyenler veya mektep I 
programlarına muvafık kitap vücuda getiren- I 
ler temeyyüzlerinin derecesine ve eserlerinin ) 

ehemmiyet ve tahdidine göre takdirname, ma
arif madalyası ve nakdî mükâfat ile taltif olu
nurlar. ) 

REİS — Bu suretle maddeyi reyinize koyu
yorum. 

AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — Mü
saade buyurunuz malûmuâliniz virgüller vav'ı 
atıfa makamına kaimdir. Bunun için bu mükâ
fatın dördü birden mi verilecek? 

REİS* — (Veya) denilmesi lâzımgeliyor zan
nederim efendim (veya maarif madalyası veya 
nakdî mükâfat ile taltif olunurlar) demek lâ-
'zımgelir. 

•SAMİ RİFAT B. (Biga) — Efendim, efendi 
hazretleri virgüller vav'ı atıf e makamına kaim
dir. Buyuruyorlar ki, doğrudur. Fakat virgüller, 
bir de tertibi tazam'mun eder. Biz burda evvelâ 
takdirname sonra maarif madalyası sonra mükâ
fatı nakdiye verilmesini bir tertip dairesine al
mak istiyoruz, (veya) dersek muhayyer olmak 
lâzımgelir. Vekâlet hangisini vermek isterse onu 
verecektir. Demek çıkar. Binaenaleyh maddede 
bu suretle usul ve tertip muhafaza edilmelidir. 
Binaenaleyh (veya) ya lüzum görmüyoruz. 

AHMED SAKİ B. (Antalya.) — Her ikisine 
birden lüzum var mıdır efendim? 

SAMİ RİFAT B. (Devamla) — Tertip var
dır (veya) ya lüzum yoktur. 

REİS — Efendim. Kastamonu Mebusu Mahir 
Efendi (veya) nm ilâvesini teklif ediyor. Sami 
Rifat Bey, (v'eya) ya lüzum olmadığını söylüyor
lar (veya) ya ilâve etmek lâzımgeleceği fikrinde 
olanlar ellerni kaldırsın... Aksini de reye koyu
yorum.' Lüzum olmadığı fikrinde olanlar lütfen 
ellerini kaldırsın... Muvafık görülmemiştir. Bina
enaleyh maddeyi reyi âlinize koyuyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini de reye 
koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul olundu efendim. 

Madde 19. — Muallimler merasimi teşrifatta 
devair müdürlerinin 'hukukunu haizdirler ve 
maarif müdüriyle beraber teşrifata lâyık olurlar. 
Kıdemleri olan muallimler diğerlerne tekaddüm 
eder. 

REİS — Söz isbiyen var mı? (Hayır sesleri) 
Maddeyi aynen reyinize vazediyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmiyenler lütfen ellerimi kal
dırsın... Madde kabul edildi. Yirminci maddeyi 
okuyorum : 
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Madde 20. — Bilfiil hizmeti talimiyede bulu 
nan muallimler ile mütekaitlerinin çocuklarında 
ve yetimin rindcn vekâlete merbut ücretli inek 
teplcrde ııihari ücreti alınmaz. On seneden ziya
de hizmet eden muallimlerin çocukları ve yetim
leri mekteplerin talimatname ahkâmı dâhilinde 
kabul edilir. Meecanen talebe almak için yapıla
cak imtihan veya müsabakalarda aynı şeraitle iş
ba ti ehliyet edenlerin sayısı mürettep adedi geç
tiği takdirde muallim .çocukları tercih olunur. 

MAARİF VEKİLİ VASIF B. — Efendim. 
Son fıkrada (meecanen talebe almak için ya
pılacak imtihan veya müsabakalarda aynı şera
itle ısbatı ehliyet edenlerin sayısı, mürettep 
adedi geçtiği takdirde muallim çocukları ter
cih olunur) diyor. Bendemizce buraya (ter
cih) - kaydını koymak doğra değildir. Çünkü 
muallim çocuklarını diğer çocuklara mürecceh 
görmeye hakkımız yoktur. Binaenaleyh bu fık
rayı kaldırmak lâzımdır. Asıl bu maddenin is-
tidaf ettiği maksat, muallim çocuklarının mec
cani ve leyli olarak mekteplere girebilmesini 
temin içindir. Onun için bunum som fıkrasını 
kaldırırız. Diğer meccani çocukları aldığımız 
takdirde tercih etmemek şartiyle (On sene hiz
met eden muallim çocukları ve yetimleri; mek
teplerin talimatname ahkâmı dâhilimde leyli 
ve meccani olarak kabul edilir) deriz. Bu su
retle muallimlerin evlâtlarının leyli ve meccani 
olarak alınmasını temin ederiz. On sene hizmet 
eden bir muallimin Meclisi Âliniz pekâlâ tak
dir buyurulurki - çocuğunu leylî ve meccani 
almak icabı nasafet ve adalettir ve bunlarım 
çocukları az olacaktır. Çünkü om sene hizmet 
etmiş ve çoluk, çocukları bulunacak olan mu
allimlerim miktarı gayet az bulunacaktır. Böy
le muallimlerin erkek çocukları çok değildir. 
Onun için muallimlere bu kadar az bir atıfeti 
Meclisi Âlinin kabul buyuracağıma eminim, bu
nu rica ediyorum. 

NİYAZİ B. (Mersin) — Efendim. Yirmibi-
rinci madde esas itibariyle hizmeti talimiyede 
bulanan kıymetli arkadaşlarımızın evlâtlarına 
ve bıraktıkları yetimlere muavenet edilmesine 
dairdir. [Filhakika şimdiye kadar bu gibi mual
limlerin çocuklarından mihari ücreti alınmazdı. 
Bendeniz yine mazide olduğu gibi bu evsafı 
haiz hizmeti talimiyede bulunacak olan mual
limlerin çocuklariyle bıraktıkları yetimlerin

den vekâlete merbut ücretli mekteplerden üc
ret alınması fikrindeyim. 

ALİ CENANİ B. (Gaziantep) — İmzanız 
vardır. 

NİYAZİ B. (Mersin) — Hayır efendim, 
bendemiz o gün katiyen bulunmadım. 

ALİ CENANİ B. — İşte imzanız. 
NİYAZİ B. (Devamla) — Katiyen bulun

madım. İkinci ınokta; Vasıf Beyefendinin mü-
talâasıdır ki bendemizce bu da muhakkaktır. 
Hakikaten muallimlerimiz çocuklarımıza çok 
büyük hizmet etmekte ve ömürlerimi, hayatla
rımı bu uğurda yıpratmaktadırlar. Bunlara bu 
hususta bir lütuf t a bulunmak, daha doğrusu 
bu kadarcık hakkaniyette bulunmak vazifemiz
dir. Bendeniz de maddenin birimci fıkrasındaki 
meecanen talebe alınması hususunda Vasıf Bey
efendi ile hemfikirim. İkinci noktasının da Va
sıf Beyin mütalâası veçhile kabulünü teklif edi
yorum. 

KUŞEN EŞREF B. (Afyon Karahisar) — 
Efendiler, zaten Vekil Beyefendi ve Niyazi Beye
fendi bunun lüzumundan bahsettiler. Hakika
ten buna lüzum vardır. Çünkü muallimlere karşı 
göstereceğimiz teşvik onların memlekete daha zi
yade hizmet etmelerini mucibolacaktır. Ondan 
sonra bu yeni bir meseledir. Kabul buyurursu
nuz ki yeni tarzı idaremiz, bu sınıfa ne kadar 
ehemmiyet verse halk üzerinde tesiri, çocukla
rımızı okutmak noktai nazarından kudret ve 
iktidarları o surette artacaktır. Başka bir şey 
düşünmeyeceklerdir. Zaten bunların çocukları 
da azdır. Binaenaleyh Hükümet çok bir masraf 
ihtiyar etmiyecektir. Onun için son bir lütuf ve 
atıfete Heyeti Celileniz ile beraber encümen 
dahi intizar etmektedir. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Öyle 
ise çiftçi çocukları da meecanen kabul edilsin. 
Bunlar için maddede hiçbir şey yoktur. 

' RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Vardır efendim. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim, 
şurasını nazarı dikkatinize vaz'ederim ki, mec
cani alınacak talebenin miktarı kanunen mu
ayyendir. Eğer kanunen muayyen olan bu mik
tar kanunun dairesinde kalacak ise muallimler
den başkasının çocukları bu mektebe girmiye-
ceklerdir. Orayı nazarı dikkatinize vaz'ederim. 
Çünkü alınacak miktar muayyendir. 
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BEİS — Efendim, Muvazenei Maliye Encü
meni; maddenin tayymda ısrar ediyor. Evvelâ 
bu maddenin tayymı reyi âlinize vaz'edeceğim. 
Maddenin tayymı kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Aksini reyinize arz ediyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Maddenin tayyı 
kabul olunmamıştır efendim. 

Maarif Vekili Vasıf Bey, maddenin şu şekil
de olmasını teklif ediyorlar : (Bilfiil hizmeti 
talimiyede bulunan muallimlerle mütekaitlerin 
çocuklarından ve yetimlerinden vekâlete merbut 
ücretli mekteplerde nihari lücreti alınmaz. On 
seneden ziyade hizmet eden muallimlerin çocuk
ları ve yetimleri mekteplerin talimatname ahkâ
mı dâhilinde leylî meccani olarak kabul edilir.) ve 
son fıkranın da tayymı teklif ediyorlar. Bu 
teklifi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
(Anlamadık sesleri) (Hangi teklif anlaşılmadı 
sesleri) (Hangi fıkranın tayyı sesleri) Efen
dim, Dikkat buyurursanız son fıkranın tayymı 
teklif ediyorlar ve okuduğum fıkraların da arz 
ettiğim şekilde tanzimini teklif ediyorlar. Bu 
teklifi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul olundu. 

O halde madde şu şekli almıştır : (Bilfiil hiz
meti talimiyede bulunan muallimlerle müteka
itlerinin çocuklarından ve yetimlerinden vekâ
lete merbut ücretli mekteplerde nihari üc
reti alınmaz. On seneden ziyade hizmet eden 
(muallimlerin çocukları ve yetimleri mekteplerin 
talimatnamesi ahkâmı dâhilinde leyli meccani 
olarak kabul edilir.) . 

22 nci maddeyi Muvazenei Maliye Encümeni 
tayyetmiştir. Maarif Encümeni bu maddenin ip
kasında ısrar ediyor mu? 

MAARİF ENCÜMENİ REİSİ SAMİ Rİ
FAT B. (Biga) — Evet efendim. 

Madde 21. —• Eyyamı tatiliyede tetebbuatı 
ilmiyede bulunmak üzere ecnebi memleketlere 
gitmek istiyen muallimlere beş senede bir kere 
Maarif Vekâletince mezuniyet ve tahsisat veri
lir. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim, 
gerek Maarif Vekâleti, gerek Maarif Encümeni 
bu maddeyi kabul ettikleri vakitte hem ilme hiz
met etmek, hem de mesleke hizmet etmek iste
mişlerdi. Halbuki Muvazenei Maliye Encümeni, 
ilme hizmet etmek şöyle dursun, muallimlere 

'büyük bir zarar tevcih ediyor. Bundan evvel ka
bul edilmiş olan bir 16 ncı madde vardır. 16 ncı 
maddede deniliyor ki : (Muallimlerin maaşları
nın tezyidi, kıdemleriyle vazifelerinin inkıtaa 
uğramasiyle kabildir. Sıhhi sebeplerden gayri 
her hangi bir mazeret ve sebebe müstenidolursa 
olsun kendi ihtiyariyle üç aydan ziyade açıkta 
kalan veya mezuniyetle geçirmiş olan bir mual
limin geçirdiği müddet kıdeminden tenzâl edilir. 
Halbuki her hangi bir muallimin tetebbuatı ilmi
yede bulunmak için, ecnebi memleketlerinde se
yahat ihtiyaemdadır. İB,u ihtiyacın tehvinmi Ma
arif Vekâyleti veya her hangi encümen teshil 
etmek vazife ve mecburiyetindedir. Eğer bu ya
pılan şey, tahsisat vermemek noktai nazarından 
ise vekâletin mezuniyet verebileceğini kabul etme
leri lâzım idi. Binaenaleyh bendeniz hem mezu
niyet verilmesini, hem de tahsisat verilmesini ri
ca ediyorum. Bunun kabulü noktasında ısrar 
ediyorum. 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim, Muvazenei Maliye Encümeni bu yirmi 
ikinci maddeyi tayyederken diyor ki; yirmibi-
rinci ve yirmiikinci maddelerin tayyı tensibedil-
di ve tetebbuatı ilmiyede bulunacak muallimlere 
icabedeeek muavenetin yapılması için kanuna bir 
madde koymaktan ise bütçeye miktarı münisip 
bir tahsisat konulması münasip görüldü. Esa
sen Maarif Vekâleti Bütçesinde böyle bir tahsi
sat vardır. Her vakit Maarif Vekâleti bu suretle 
muallim göndenmek salâhiyetini bizdir ve şim
diye kadar da bu türlü muavenetlerde bulunmuş
tur. Ancak encümenin noktai nazarı şudur : 
Fiilen meveudolan bu şeyi bir kanun maddesi 
halinde tesbit edersek iş şahsi olmaktan ve şahsi 
telkinlere göre değişmekten kurtulur. Mukan
nen bir şekil olur. Bu da bir muallim için en 
büyük teşvik eseri vücuda getirir. Ondan dola
yıdır ki esasen ve fiilen meveudolan bir şeyi bir 
madde halinde tesbit etmeyi Maarif Encümeni 
lüzumsuz görmedi. Heyeti Celileden bunun ka
bulünü rica etti. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ALİ CENANİ B. (Gazi
antep) — Efendim, Encümenin bundaki fikri; 
mualliminin tetdbfbuatı ilmiyede 'bulunmak üze
re ecnebi memleketlerine gitmelerine mâni değil
dir. Maarif Vekâleti isterse her sene göndere-
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ceği muallimin miktarını tesbit etsin. (Bütçeyle 
Heyeti Celileden tahsisat istesin ve o tahsisat 
dairesinde muayyen muallimleri göndersin hal
buki kanunla Maarif Vekâletine böyle salâhi
yet verecek olursak 'bunun senevi bütçede ne 
kadar masrafı ve tahsisatı ımueibolacağmı 'ev
velden tâyin eklemeyiz. 'Binaenaleyh Heyeti Ce-
lileııiz; ızaten her 'zaman münakittir. Ve her se
ne Vekâletin bütçesi gelmektedir. 'Maarif Ve
kâleti; her sene göndereceği muallimin adedi
ni takdir eder. Ne kadar masraf lâzıimdır? Onun 
tahsisatını alır ve muallimini Avrupa'da teteb-
buatı ilımiyeLle bulunmak üzere gönderebilir. En
cümen maddeyi bunun için tayyetmiştir. Madde
yi kanuniye kabul edilirse bir mecburiyet ola
caktır. O zaman muallimin beş sene de bir defa 
istifade edecektir. Muallimin beşte biri her se-
sene Avrupa'ya seyahata gidecektir. Bumun ne-
ticei imaliiyesinin Devlet üzerinde ne kadar mas
rafı olacağını şimdiden tâyin ddamezsiniz. Onun 
için bu maddenin tayyı hayırlı olur kanaatin
deyiz. 

MAARİF VEKİLİ VASIF B. (iSaruhan) — 
Efendim, bendeniz Muvazenei Maliye Encüme
nin bu maddeyi niçin tayyettiğini anlamıyorum. 
Meclisi Âli takdir buyurur ki, bütçeye, Meclisi 
Âli tarafından tahsisat vaz'olunmamasından 'do
layı zaten Maarif Vekâleti Avrupa'ya talebe 
günderemez, muallim gönderemez, Bu kanunun 
Muvazenei Maliye Encümenine gitmesi paraya 
taallûk elden mesaiiden dolayıydı. Böyle ilmi 
düstûrlardan dolayı konmuş olan bir maddeyi 
Encümen niçin tayyediyor? Anlıypimıyoru'm, 
Encümen, diyor ki, (Maarif Vekâleti, aklına gel
diği kadar Avrupa'ya gönderebilir.) Rica öde
rim efendim. Heyeti Celilede bilir ki, bunun 
bütçede yeri olmadıktan sonra Maarif Vekâleti 
nereden tahsisat bulacak ve nereden Avrupa'ya 
talebe gönderebilecektir1? Bunun Muvazenei Ma
liye Encümenine veçhi alâkasını görlmediğim gi
bi, Enımücenin bu hususta ki tereddütleri de va
rit değildir efendim. Tabiî Meclisi Âli tarafın
dan Maarif Vekâleti bütçesi tasdik edilirken 
bunun için muayyen bir miktar konulacaktır. 
Bu muayyen miktarı ben, naısıl tecavüz -(ilebi
lirim? Buna imkân yoktur. Ben parayı nereden 
bulabileceğim ve nasıl talebe gönderebileceğim? 
Binaenaleyh, efendiler, bu maddenin çok büyük 
tesir ve kıymeti vardır. Hcım muallimlerimizi 

teşci ve teşvik etimiş olacağız. Bunun bütçeyle 
de hiç alâkası yoktur. Meclisi Âli, miktarını tes
bit eder. Meclisi Âlinin tesbit ettiği bütçedeki 
miktara göre Maarif Vekâleti muallimlerini gön
derebilir. Bu gayet tabiî bir şeydir. Onun için 
maddenin eski şeklinde kabulünü istirham ddi-
yoırum. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ALİ CENANİ B. (Gazi-
ante'b) — Efendim, bugün Maarif Vekâletinin 
orta tedrisat ımckteplerin'de ifayı tedrisat eden 
muallimlerin adedi (2) bine yakındır. Bunun 
eğer beşte biri gidecek 'olursa (Nasıl gider ses
leri) (Ne vakit gidecek sesleri) tatil zamanları 
yok mu? Senede 3 - 5 ay tatil zamanları var
dır. Bu tatil zamanlarında güdebilir. (Gürültü
ler) Eğer bu muallimlerin adedini binbeış yüz 
olarak, kabul ederseniz senede (300) tanesi gi
der. 'Bunların .seyahat ımasraflarmı beşeryüz li
radan hesap ederseniz (150) bin lira eder. Bu-
güntden bunun tâyini müşküldür. Maarif Vekâ
leti; bunu her sene göndereceği muallimlerin 
adedine göre bütçesine vaz'eder. Bu tahsisat 
meselesidir. 'Tahsisat meselesini kaldırınız. Mad
deyi kabul ederiz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (.Boziok) — Hayır 
efendim, burada tahsisat yoktur*. Burada tah
sisatın miktarı tâyin edilmemiştir. Bu malJdc-
nin Muvazenei Maliye Encümenine taallûkunu 
ben de anlıyamadım. Tetetbuatı ilmiyede bu
lunmak üzere, ecnebi memleketlerine gitmek 
için Maarif Vekjleti bir kere izin veriyor. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Tahsisat 
var ama. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Tahsisat 
isterlerse o zaman o kelimeyi kaldırın. 

REİS — Efendim. Müzakereyi kâfi gören
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. 
Müzakereyi kâfi görmiyenler lütfen el kaldır
sın. Müzakere kâfi görülmüştür. 

Muvazenei Maliye Encümeni maddenin tây-
ymda ısrar ediyor. Evvelâ maddenin tayymı re
yinize koyuyorum. Maddenin tayymı kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyu
yorum. 

KADRİ HAMDİ B. (Siverek) — Kendi ken
dilerine gelin güvey oluyorlar. 

REİS —Efendim. Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. Maddeyi ay-
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nen reyinize koyuyorum. Ka'bul edenler lütfen 
el kaldrısm. Aksini reye koyuyöruım. Kaibul et-
ımiyenler lütfen ıel kaldırsın. Madde aynen ka
ibul olunldu. 

MaJdlde 22. — Vazifeden mütevellit ımâlûliyet-
lerine 'binaen tekaüt olan muallimlerin tekaüt 
hakları üç sene sonra alacakları ımaaşa göre 
hesabolunur. 

REİS — Söz istiyen var ımı ? 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Btoıaok) — Efen

dim. (Bendeniz bu maddeden 'bir şey anlamıyo
rum. izah buyursunlar. 

(Maluliyetlerinden üç sene ısıonra hesabe-
dilir)ne demektir? Tarihi duhullerinden üç se
ne sionraki maaşı mı diyeceklerdir. Bunu izah 
etsinler. 

RUŞEN EŞREF B. (Karalhisarı Sahib) — 
Efendim, bir muallim ders -okuttuğu esnada ime-
•selâ verem Ihastalığına tutulur. Bununla vazi
fesi hitame ediyor. Fakat kendisine mükafaten 
bumdan üç sene sonraki maaşı nazarı dikkate 
alınacak. Yani ston 'bir -defa daha muavenet edi
lecek ve onunla tekaüt olacaktır. İRununla be
raber vazifesi başında 'malûl vefat etmiş gibi 
telâkki 'edilecektir. Hulâsa üç sene fazla niamet 
etlmiş gibi addedilecektir. 

RAGIP B. (Kütahya) — Efendim, ımaddede-
('vaızifeden mütevelMt diyor) ben, muallimlerin 
vazifeden mütevellit maluliyetlerini anlıyamı-
yorum. Belki kimya muallimleri filân vazifeden 
mütevellit maluliyete duçar olabilirler. Halbu
ki /muallimler, mevcudiyeti zatiyelerini, şahısla
rını doğrudan Uoğruya meslek namına feda et
tiklerinden 'her ne sebeple anâlûl 'olurlarsa olsun 
bunların maluliyetlerinden dolayı üç sene son
raki alacakları maaşa nisbetle tekaüde sevk edil
meleri münasiptir. Yoksa vazifelerinden müte
vellit maluliyetten dolayı tekaüde sevk edilen 
hiçbir muallim bulunamıyacaktır. Esbabı sai-
reden dolayı ımeselâ ihtiyarlığınidan dolayı anâ
lûl olalbilirleır onun için ibu tâbirin kaldırılması
nı teklif ediyorum. 

REİS — Başka söz istiyen var mı efendimi? 
RAGIB B. (Kütahya) — Arz ettiğim gibi 

«vazifeden ımütevellit» kelimesinin tayyını tek
lif ediyorum. 

HACIM MUHİDDİN B. (Giresun) — Efen
dim, vazifeden ımütevellit malûl muallim olur 
ve çoktur. Bir muallim yirmi sene vazifeyi tali-

miyede bulunur. Havası fena olan yerlerde ted
risiyle iştigal eder ve bu yüzden verem olur. 
işte bunun hastalığı vazifeden .mütevellittir. Ve 
vazifeden mütevellit maluliyettir. 

RAGIB B. (Kütahya) — O vazifeden müte
vellit değildir. 

HACİM MUHİDDİN B. (Giresun) — Vazi
feden mütevellittir. 

REİS — Başka söz istiyen var mı efendim? 
Kütahya Mebuus Ragıb Bey «vazifeden müte
vellit» kelimesinin tayyını teklif ediyorlar. Kon
ya Melbusu Naim Hazım Efendi de «tekaüdo-
lan»1 kelimesinin yerine «tekaüde sevk edilen» 
şeklinide kabulünü teklif ediyorlar. Binaenaleyh. 
evvelâ Ragib Beyin teklifini yani «vazifeden 
'mütevellit» kelimesinin tayyını reye kocayaca
ğım. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ak
sini reye koyacağım. Kabul etmiyenler lütfen 
ellerini kaldırsın. (Vazifeden mütevellit tâbi
rinin tayyı ka'bul edilmiştir lefendim. Şimdi de 
Naim Hazım Efendinin (tekaüdolan) kelimesi
nin yerline (tekaüde sevk edilen) seki imdeki tek
liflerini reyiâlinize koyacağım ki bu, 'bir tâbir 
meselesidir. Buna itiraz var ımı'efendim? (Ha
yır sesleri) Şu halde (tekaüdolan) yerine (te
kaüde sevk edilen) tâbiri konulmuştur. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim, 
bendeniz maddeye şu fıkranın ilâvesini teklif 
ediyorum. (Sabit muallimler tekaüt hakkını 
«25» senede ihraz edeceklerdir) madde »o surette 
tadil olunmalıdır. Maddenin bu suretle kabulünü 
rica ederim. 

REİS — Takriri bir teklif yaparsınız. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Peki efen
dim. 

REİS — Efendim, Hakkı Tarık Bey, yirımi-
ikinci maddeye birinci fıkra olarak şunun ilâ
vesini teklif ediyorlar. («Salbit muallimler te
kaüt 'hakkını «2'5» sene de ihraz ederler» 

FERİD B. (Çorum) — Efendim, zaten bu
nun Ihakkınida bir Tekalüt Kanunu vardır ve 
buraya 'gelecektir. O zaman ımüzakere etmek 
lâzım gelir. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Esasen hakkı 
tekaüt hakkında 'bir kanun vardır. Binaenaleyh, 
buna lüzum yoktur. 

FERtD B. (Çorum) — Evet efendim, arz et
tiğim gibi bunun için bir kanun teklif edilmiş-
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tir. Muvazenei Maliye Encümenindedir. Orada 
tezekkür ediliyor. Geldiğinde bu mesele halle
dilir. 

TALÂT B. (Kangırı) — O halde takrirlerini 
geri alsınlar efendim. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — O halde 
takririmi geri alıyorum 'efendim. 

REİS — O halle madde şu şekli alıyor 
•efendim : 

Madde 22. — 'Maluliyetlerine 'binaen tekaüde 
sevk edilen muallimlerin tekalüt 'hakları üç sene 
'Sonra alacakları maaşa göre Ih es alb olunur, 

REİS —.Maddeyi bu şekilde rey iâl il erine 
koyacağım efendim. Ka'bul edenler lütfen elle
rini kaldırsınlar. Aksini reye koyuyorum efen
dim. Kabul etlmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kaibul edilmiştir. 

Madüe 23. — İfayı vazife (halinde vazifeden 
aımitevellit osibaba binaen vefat eden Imuallim-
lerin ailelerine ımaaş tahsisinde kıdemlerine üç 
sene zamlmedilir. 

REİS — 'Söz iıstiyen var mı efendim? 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Efen
dilin. Bendeniz bu maddeyi anlıyamadıım. itfa
yı vazife halinde vazifeden mütevellit lesibaıbn. 
binaen vefatı» deniliyor İdem ek ki, vazifesi mi 
olacak? 'Bu anlaşılmaz bir Imaddedir. Onun için 
rica ederim. Encümen izalhat versin. 

RUŞEN EŞREF ,B. (KaralhisarısaldM — 
E'f(midim, «İfayı vazife halinde vazifeden müte
vellit esîbaba binaen»1 -demek (meselâ vazife es
nafında vernm olmuş veyavut Ibir tecrübe 'başın
da ölmüştür ve yahutta kürsünün 'üzerinde öl-
ımülş kalımıstı r. 

MUSTAFA. FEYZİ Ef. (Konya) — Yakar
daki ımadlddde o kayıt tayyolundu. 

RUŞEN EŞREF R>. (Karahisarsalhİb) — Ma
mafih Encümen ısrar "etmiyor. 

MUSTAFA B. (Elaziz) — Yukarıdaki mad
deden bu fıkra çıktı. Yani maddeden «vazifeden 
mütevellit» kelimesi tayycdilmişti. 

REİS —• Efendim, yukardaki maddeden, (va
zifeden mütevellit) kelimesi tayyedilmişti. Bi
naenaleyh buradan da tayymı teklif ediyor. 
Onun için tayymı kabul kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmiycnlcr lütfen ellerini kaldırsın. Tayyı 
kabul edilmiştir efendim. O halde madde şu şek
li aldı : 

İfayı vazife halinde vefat eden muallimlerin 
ailelerine maaş tahsisinde kıdemlerine üç se-
sene zammedilir. 

REİS — Maddeyi bu şekilde reyi âlilerine 
koyuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyen-
ler lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul olunmuş
tur efendim. 

Madde 24. — Maarif meslekinden başka bir 
vazife kabul eden bir muallim meslekinin terfih 
ve terakkiye aidolan hukukunu kaybeder. 

NAİM HAZIM Ef. (Konya) — Efendim, 
burada muallim mutlak bulunuyor. Onun için 
(sabit) bir muallim demek lâzımdır ve bu su
retle tashihini rica ederim. 

REİS — Efendim. Maddeyi, «Maarif mesle
kinden başka bir vazife kabul eden (sabit) bir 
muallim meslekinin terfi ve terakkiye aidolan 
hukukunu) kaybeder şeklinde yani maddeye, 
«sabit» kelimesinin ilâvesini teklif ediyorlar. 
(Ook doğru, sesleri) buna itiraz var mı efen
dim? (Hayır, sesleri) 

O halde sabit kelimesi ilâve olunacaktır efen
dim. Şu halde maddeyi şu şekilde reyi âlinize 
koyacağım. 

Madde 24. — Maarif meslekinden başka bir 
vazife kabul eden sabit bir muallim meslekinin 
terfi ve terakkiye aidolan hukukunu kaybeder.» 

REİS — Maddeyi bu şekilde kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar. Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmiycnlcr lütfen ellerini kaldırsın. 
Madde bu şekilde kabul edilmiştir efendim. 

Madde 25. — Hali hazırda müsatdem bulu
nan orta tedrisat muallimlerinden bu kanunun 
neşri tarihinde kıdemlerine nazaran fazla ma
aş alanlar maaşı hâzırlarını muhafaza ederler. 
Kıdem müddetlerini ikmal edinceye kadar zam
mı maaşa nail olamazlar. 

REİS —• Söz istiyen var mı efendim? Mad
deyi aynen reyinize koyuyorum. Kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyo
rum. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edildi efendim. 

Madde 26. — Bu kanunun neşri tarihinde kı
demlerine nazaran dûn maaş alanlardan kıdem 
müddetini altı sene tecavüz edenler defaten bir 
derece on sene tecavüz edenler defaten iki dere
ce terfi edilir. Kıdem müddetini beş sene teca
vüz etmiş olanlar bir sene sonra dört sene teca-

— 402 — 



î : 11 13 . 3 i 1340 O : 1 

vüz etmiş olanlar iki sene sonra zamlı maaşa nail 
olurlar. 

BEİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı efendim? Efendim, şimdi bir tadil teklifi al
dım okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 

26 ncı madde kıdemli muallimlerin mağduri
yetlerini mucibolmakla berveçhiati tadilini tek
lif edebim. 

Madde 26. — Bu kanunun neşri tarihinde 
kıdemlerine nazaran dûn maaş alan mekâtibi 
âliden mezun muallimlerden kıdem müddeti altı 
sene tecavüz edenlere bir derece on sene tecavüz 
edenlere iki derece onbeş sene ve daha ziyade 
tecavüz edenlere üç derece ve âli tahsil şaha-
detnamcîini haiz o1 an muanimlcrdcn kıdem 
müddeti altı sene tecavüz edenlere bir derece 
ve on sene veya daha ziyade tecavüz edenlere 
iki derece zam yapılır. Kıdem müddeti beş sene 
tecavüz edenlere bir sene sonra, dört sene teca
vüz etmiş olanlara da iki sene zam yapılır. 

Çankırı 
Talât 

BEİS — Efendim Kangırı Mebusu Talât Be
yin teklifini reyi âlinize koyuyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmiyen lütfen ellerini kaldırsm. Kabul 
olunmadı efendim. O halde maddeyi aynen re
yinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsınlar. Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmivenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Madde 
kabul edildi efendim. 

Madde 27. — Kıdemlerin mukabili olan ma
aşlara nazaran mütevafit maaş alan muallimle
rin manaları terfileri zamanında haddi kanuni
sine iblâğ olunur. 

BEİS — Efendim. Madde hakkında söz isti
yen var mı? 

Efendim. Naim Hazım Efend nin bir tadil 
tashihi vardır. (Haddi kanunisine iblâğ olunur.) 
Seklinde (Kanunun gösterdiği miktara iblâğ 
olunur.) fücrasının (Kanunun gösterdiği mikta
ra iblâğ olunur.) şeklinde kabulünü teklif edi
yorlar. Bu suretle muvaf kmı efendim? Bunun 
için bir itiraz var mı efendim? (Hayır, sesleri) o 
halde yirmiyedinni madde şu şekli alıyor. (Kı
demlerin mukabili olr.n maaşlara nazaran müte
vafit maaş alan muallimlerin maaşları, terfileri 

zamanında kanunun gösterdiği miktara iblâğ 
olunur. Maddeyi bu şekilde reyi âlinize vaz'ede-
ceğim, Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini 
reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul olundu efendim. 

Madde 28. — Bu kıdem zamları her senenin 
Mart bidayetinde yapılır. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim. 
Mart bidayeti geçmiş olduğu için (1340 senesin
den muteber olmak üzere) cümlesi ilâve edilme
lidir. Binaenaleyh şimdi ise Martın onikisi,. on-
üçü olmuştur. Onun için bu seneden muteber
dir demelidir. (Tarihi neşrinden muteberdir.) 

REİS — Efendim. Giresun Mebusu Hakkı 
Tarık Bey kıdem zamlarınm bu senenin Martın
dan muteber olmasını temin edecek şekilde bir 
fıkranın ilâvesini teklif ediyorlar. Bu teklifi 
nazarı itibara alanlar lütfen ellerini kaldırsın
lar. Aksini reye koyuyorum. Nazarı itibara al-
mıyanlar lütfen ellerini kaldırsınlar. Nazarı iti
bara alınmadı efendim. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Efendim.' 
Bendenizin bir teklifim var. Maddede; bir, «her» 
kelimesi var. Bu her senede bir kıdem zammı 
yapılacak maaşını işrabeder. (Tabiî, sesleri) 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahih) — 
Etendim. Her sene kıdemi gelen muallim yok 
mudur? . . . . . . . . 1 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bözok) — Efendim, 
(Her) kelimesinin kaldırılması lâzımdır. (Ha
yır, hayır, sesleri) 

REİS — Efendim, «her» kelimesinin tayyını 
teklif ediyorlar. Muvafık görenler lütfen elleri
ni kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Muvafik 
görmiyenler lütfen ellerini kaldırsm. Muvafık 
görülmedi efendim. O halde efendim. Maddeyi 
aynen reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmedi efendim, ' : ' : 

Madde-29. — Bu kanunun ahkâmı orta ted
risat mektep1 eri ile darülmnailimin ve darülmu-
allimat muallimlerine şâmildir. 

REİS — Efendim. Bu maddenin yerine yir-
mid)kuzuncu madde olmak üzere Giresun Me
busu Hakkı Tarık Bey diğer bir madde teklif 
ediyorlar : 
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Riyaseti Celileye 

Yirmidokuzuncu madde olarak ilâve edilmek 
üzere atideki maddenin kabulünü teklif ede
rim. 

Madde 29. — Binaları müsait olan yerlerde 
muallimler mekteplerde ibade ve leyli olan mek
teplerde de talebe ücreti ile tabeleye ithal edi
lir. 

Giresun Mebusu 
Hakkı Tarık 

HAKKI TAETK B. (Giresun) — Efendim, 
teklif ettiğim madde Maarif Vekâletinin şimdi
ye kadar tatbik ettiği şeyi kanuni olacak icra et
mekten ibarettir. Binaenaleyh bunun kabulünde 
hiçbir mahzur yoktur. Lütfen kabul edilsin 
efendim. 

REİS — Efendim. Hakkı Tank Beyin takri
rini reye koyuyorum. Bu teklifi kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmedi efendim. Yirmidokuzuncu mad
deyi avnen revi âlinize vaz'ediyorum. 

İSMAİL SEFA B. (Adana) — Efendim, o 
zaten tayyedilmiştir. 

NAİM HAZTM Ef. (Konya) — Efendim, 
bendeniz de bir şey soracağım. 

REİS — Müsaade buyurunuz. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Bir (mu
allime) kelimesinin ilâvesi lâzımdır. (Hep bir
dir, sesleri) Muallimelerede muallim deniyorsa 
bilmiyorum. 

SAMİ RİFAT B. (Biga) — Efendim. Mualli-
melere de oıasen şâmildir. Madem ki, bütün mes
lek nazarı itibara almıyor. Onun için muallim
den başka muallime demeye lüzum yoktur. Da-
rülmuallinıat ve darülmuallimîn muallimleri de
niliyor. (Zabta geçsin, sesleri) 

REİS — Efendim, Hakkı Tank Bey, yirmi
dokuzuncu madde olmak üzere diğer bir madde 
teklif ediyor : 

Riyaseti Celileye 

Yirmidokuzuncu madde olarak ilâve edilmek 
üçere atideki maddenin kabulünü teklif ederim. 

(Resmî ve imtiyaz ile hliyen vesaiti nakliye 
de muallimler nısıf ücretle seyahat ederler.) 

Giresun 
Hakkı Tarık 

(Bozok) — Tayya-SÜLEYMAN SIRRI B. 
reyi do ilâve edin. 

REİS — Efendim. Bu teklifi reyi âlinize ko
yacağım. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler 
lütfen ellerini Jsaldırsm. Kabul edilmedi. Efen
dim. 29 ncu madde hakkında bir tadil vardır 
okunacak : 

Riyaseti Celileye 

29 nen. maddenin tayyı ile yerine atideki mad
denin vaz'mı teklif ederiz. 

Siva~. Kângırı 
Rahmi Talât 

Madde 33. — Orta tetrisat mektepleri mü
dürleri ve muavinleri ile maarif müdürleri ve 
vekâlete merbut maarif müfettişleri bu kanuna 
göre muamele görürler. Ancak bu vazifelerden 
dolayı maaşı aslileri miktarmea maktu ücret 
alırlar. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Encümenin bu hususa dair... 

REİS —• Söz mü istiyorsunuz efendim? 

RUŞEN EŞREF B. (Devamla) — Hayır 
efendim, Maarif Encümeni nanrna zir teklif 
vardır. Niçin bunu söylemekten menediyorsu-
nuz? 

REİS — Talât Beyefendiye söz verdim. Ba
na sormaya lüzum yok ve sizi söylemekten men 
etmiyorum. Talât Bey söylesin ondan sonra siz 
söylersiniz. 

TALÂT B. (Kangırı) —• Efendim, lise mual
limi ve yahut darülmuallimîn mullimi terfi edi
yor. Lise müdürü oluyor, maarif müdürü olu
yor. Yahut darülmuallimîn müdürü, müfettiş 
oluyor. O halde bu kanun mucibince bunlar bu 
haktan mahrum bırakılıyorlar demektir. Yarın 
sultani müdürlüğünden muallimliğe avdeti tak
diminde kendisine başka surette muamele mi ya
pılacaktır? Binaenaleyh maddenin teklifimiz 
veçhile tadilini teklif ediyorum. 

AHMED SAKİ B. (Antalya) — Biri vazife
yi tedris, di^en meslekî idaridir. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim, müdürler ve muallimler hakkında en
cümenin ayrıca bir teklifi vardır. Bilmem Riya
sete geldi mi, gelmedi mi? 
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REİS — Buradadır efendim. ı 
BUSEN EŞREF B. (Devamla) — 0 halde 

Talât Beyin teklifine hacet kalmıyor. Çünkü 
Maarif Encümeni ayrıca bir şekil tesbit etti ve \ 
Heyet! Celücnize takdim edildi. j 

BEİS — Efendim. Sivas Mebusu Rahmi Bey
le Kângırı Mebusu Talât Beyin tekliflerini reyi I 
âlinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen elleri
ni kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul et-
miyenl'cr lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
medi. 

O halde 29 ncu maddeyi aynen reyi
nize boyuyorum. Bu kanunun ahkâmı torta ted
risat mektep]eriyle darülmuallimîn ve darülmu-
allimat muallimlerine şâmildir. Sami Rıfat Bey, 
muallime kelimesi ilâve olunacak mı efendim? 

SAMİ RİFAT B. (Biga) — Hacet yok efen- I 
dim. 

REİS — Ö halde maddeyi kabul edenler lüt
fen ellenni kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edildi efendim. 

Bi<?a Mebusu Sami R*fat Bey Encümen Reisi 
ve Mazbata Muharriri beyler Encümen namı
na 30 - 31 nci madde olmak üzere iki madde tek
lif ediyorlar. 

Riyaseti Celileye 

Orta tedrisat muallimleri hakkındaki kanun 
lâyihasına bervcehi âti mevaddm ilâvesi Encü
menimizin 13 . 3 . 1340 tarihli İçtimamda ta
karrür etmr. olduğu arz olunur. 
Maarif Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Binra Karahisarı Sahib 
Sami Rifat Ruşen Eşref 

Kâtip Âza 
Konya 

Naim Hazım ! 

Madde 30. — Orta tedrisat mektepleri ve 
darQlmr.allimîıı ve darülmuallimat müdürleri 
•muallimler arasından intihab olunur. Bu
lundukları mektepte âcami sekiz saat ders j 
verirler. Bu kanun mucibince ımuallim maaşını 
aldıktan sonra ilâveten müdürlük tahsisatı ola
rak maktu bir ücret alırlar. j 

Tam devreli lise ve darülmuallimîn ve da- j 
riumuallimat müdürlerine maktu olarak dört 
bin; bir devreli liüe müdürlerine üçbin kuruş 
verili.*. I 

Madde 31. — Müdür ımuavinleri muallim
ler arasından intihab olunur. Muallimi'lik'ten ala
cakları maaşlardan başka üç derece üzerimden 
üçbin, ikibin ve bin kuruş maktu ücret alırlar.., 

MÜKERREM B. (İsparta) — Bu maddele
rin Muvazenei Maliye Encümenine gitmesi lâ-
z:m*dii\. 

SAMİ RIFAT B. (Biga) — Encümene git
meye lüzum yoktur. 

MAARİF VEKİLİ VASIF B. (Saru'han) — 
Efendim, malûmuâlileri ş'ımdiye kadar mektep 
müdürleri bütçede görülecek bir maaşı alırlar
dı. Bunları .mektebin talim sahasından uzaklaş-
tınmak imkân, haricindedir. Bugün kuvvetli 
leyli mektepleri tesis ettiğimiz bir zamanda 
mektep müdürlerini ımubayaat, ıkuyudat ile 
meşgul etmek dernek, o mektebin maneviyatını 
yıkmak demektir. O; mektebin bir unsuru il-
misidir. Bir unsuru taalisidir. Bütün milletler
ce kabul edilmiş bir esastır. Bu noktai nazar
dan mektep müdürlerini muallimler arasından 
intihabedeceğiz. Muallimler arasında kabili
yetlerini, tedriçlerini, inkişaflarını takUbedebi-
lecek arkadaşları intihabedeceğiz. Şimdiye ka~. 
dar bu böykı, di. Fakat Devletin bütçesi nokta
yı nazarından daha zararlıydı. Hem /mektep 
müdürü olarak çok kuvvetli bir ımaaş veriyor
duk ve hem de ilâveten ders grupu veriyorduk. 
Ve hem de o ders grupundan ilâveten maaş alı
yorlardı. Bu madde bu mahzuru ortadan kal
dıracaktır. Bir defa mektep müdürleri alelıt
lak .muallimlerdir. Muntazam bir kanuna tabi
dir. Muallimler gibi müktesep hakları vardır. 
Her üç senede bir zam görürler ve aynı zaman
da ders okutacaklardır. Bundan baçJka idari 
vazife ile de mükellef oldukları için ayrıca 
mıaktuan bir para verilecektir ve bu suretle 
bütçeler de, kadrolar da değişmiyecektir. Sabit, 
eoasle bir şey olacaktır ve bizim teşkilâtı maa
rifimiz de bu esas mevcuttur. 

Beyefendiler; darülfünun nizamnamesi mu
cibince malûmuâliniz darülfünun eminleri; da
rülfünun müderrisleri tarafından intihabedilir 
ve darülfünun eminine müderris maaşından 
başka verilen elli lira maktu bir ücret ayrılır 
ve bugünkü nizamnamesinde mevcuttur ve bu
günkü şekilde böyledr. 

Muvazenei Maliye Encümeni bu maddci/i 
talep buyuruyorlar. Bendeniz Muvazenei Mali-
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ye Encümenine gidecek bir madde görmüyorroı. 
Muallimlere bir ımaaş verilecektir.. Yeni mual
limler, bütçe dahilindeki maaşlarını alacaklar
dır. Zaten her seneki bütçe tertiıbedildiği za
man bu bütçe, Muvazenei Maliye Encümenine 
'gidecektir. Ve daima Muvazenei Maliye Encü
meni bu kanunu tetkik ve tesbit edecektir. Bu. 
(bir kanundur. Müdürlerin vaziyeti hukukiye ve 
vaziyeti idariyesini tesbit etmektedir. Binaena
leyh b u ç d k lâzımdır ve çok naildir, kabulünü 
istirham ediyorum. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Efendim. 
«Müdürler, muallimler arasından intihabeclile-
•cek» tarzında yazılmıştır. Bu intihabı muallim
ler kendi içlerinde mi yapacak, yoksa Maarif 
Vekili mi yapacak ? 

MAARİF VEKİLİ VASIF B. (Saruhan) — 
Maarif Vcikâleti yapacak efendim. Fakat hariç
ten bir adam getirmiyecek meslek dahilindeki 
zevattan birisini intihab edecektir. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Esasen 
(böyle değil mi efendim? 

MAARİF VEKİLİ VASIF B. (Saruhan) — 
Efendim. Bazan hariçten de oluyordu. Şimdi. 
biz bunu bir mesleki mahsuba haline getiriyo
ruz. Müdürlüğü de aynı vaziyete getiriyoruz. 
Çünkü semeresi daha ziyade olacaktır. 

İSMAİL SAFA B. (Adana) — Muallim ol
madan mektep müdürü olan var mı? 

MAARİF VEKİLİ VASIF B. (Saruhan) — 
Olabilir. 

İHSAN HAMİD B. (Ergani) — Şimdi bir 
muallime, meselâ hikmet, tabiyat muallimine 
Ibu kanunla bu hakkı verdiğimiz zaman sekiz 
saatten fazla ders okutamıyacaksın mı diye
ceksiniz? Yoksa bunun için ayrıca bir mual
lim mi tâyin edeceğiz. 

MAARİF VEKİLİ VASIF B. (Saruhan) — 
Arz edeyim efendim; Efendim; Bir kere tak
dir buyurursunuz ki bir mektep müdürü sekiz 
saatten fazla bir ders ökutamaz. O nal ti saat 
ders okutan bir muallim zaten mektep müdü
rü olamaz. Bir grup muallimi mektep müdürü 
'Olabilecektir. Eğer kabiliyeti, iktidarı varsa 
mektep müdürü olabilir. Eğer vakti varsa yine 
muallimlik de edecektir. İlâveten diğer grup 
içinde tabiî ayrıca muallim tâyin olunur! Bâzı 
kısım dersleri grup olarak kısımlara ayırarak 
idare etmektedirler, 

İHSAN HAMİD B. (Ergani) — Bendeniz 
demek istiyorum ki, bu kaydı kabul edersek 
iki sıfat birleıemez. Sekiz saatlik ders yoktur. 

MAARİF VEKİLİ VASIF B. (Saruhan) — 
Grup olarak taksim olunur efendim âzami kay
dı vardır. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Vekil Beye
fendi. Muallimler meyanmdan müdür kabiliye
tini haiz olan zatın müdür olarak oraya ge
tirilmesi halinde onun dersi ikiye ayrılacak olur
sa bunun tasarruf neresindedir. 

MAARİF VEKİLİ VASIF B. (Saruhan) — 
Efendim, tasarruf yoktur. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Şimdi öyle 
buyurdunuz, vardır dediniz. 

MAARİF VEKİLİ VASIF B. (Saruhan) 
— Müdürün maaşından tasarruf var, çünkü 
ücreti ma'ktua verilecektir. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Onun yeri
ne ayrıca muallimler tayin olunacaktır efen
dim. 

SAMİ RİFAT B. (Biga) — Efendim, ders 
bulununca maaş da bulunur. 

ALİ CENANİ B. (Gaziantöb) — Efendim. 
Maarif Encümenin bu teklifi masrafa mucib 
yeni bir tekliftir. Nizamname sarihtir - mas
rafa mucibolan her kanun mutlaka Muvazenei 
Maliye Encümeninden geçmek lâzımdır - İhti
mal ki buyurdukları gibi belki tasarrufu mu
ciptir, belki de masrafın tezayûdıünü muciptir. 
Bendeniz bunun için bir fikir beyan edemem. 
Günkü Encümen görmemiş, tetkik etmemiştir. 
Nizamnamenin sarahati mucibince bu tekliflerin 
Encümene havalesini teklif ediyorum. 

REİS — Efendini muvazenei Maliye En
cümeni Mazibata muharriri Ali Cenanı Bey tek
lif edilen bu iki maddenin Muvazenei Maliye 
Encümenince tetkik olunmasını teklif ediyor
lar. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Nizamna
me sarihtir. 

REİS — Binaenaleyh bu iki maddenin Mu
vazenei Maliye Encümenine verilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyu
yorum. (Geri alıyorlar sesleri). 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahiib) — 
Geri alıyoruz. 

REİS — O halde efendim, geri almmca 
mesele yoktur. Muvazene Encümeni tetkik 
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olunmıyan maddeleri tetkik etmek mecburiye
tinde değildir. 

RAHMİ B. (Sivas) — Peki efendim, mek
teplerin vaziyeti ne olacaktır. 

REİS — Efendim, encümen kanunun biran 
evvel çıkmasmdaki faydayı nazarı itibara ala-

• rak bu iki maddeyi geri almıştır. 
-SAM RİPAT 13. (Biga) — Bilâhara zeylola-

rak teklif edeceğiz "efendini. 
ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — O halde 

Encümene yine gelecektir. Bizden kurtulamaz
sınız. 

Madde 30. — Bu kanun neıri tarihinden 
mutheberdir. 

REİS — Efendim, otuzuncu madde hak
kında söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmiyonler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul olundu. 

Madde 31. — Bu kanunun icrayı ahkâmına 
Maarif ve Maliye Vekâletleri memurdur. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim (Hayır 
sesleri) Maddeyi aynen reyinize koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Madde aynen kabul olunmuştur. Kanunun he
yeti umumiyesini reyi âlinize koyacağım. 

FERİD B. (Çorum) — Reis Bey, tâyini esa
mi ile reye konulacaktır. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahîsarısahib) — 
Para meselesi yok ki, tâyini esami olsun. 

REİS — Efendim, Celseyi açıyorum. Orta 
tedrisat muallimleri hakkındaki Kanunun netice
sini arz edeceğim : Reye iştirak eden azanın sa
yısı 149 olduğu için muamele tamamdır. 142 rey 
kabul, 5 ret, iki müstenkif vardır. Dokuz âzanm 
reyleri de istihsali ara muamelesinin hitamından 

ALİ CENANİ B, (Gazianteb) — Kamilen 
paradır. 

(Para meselesi sesleri) Reis Bey, bu kanunun 
mahiyeti senevi bütçeye yüzelli bin lira tahmil 
etmektedir. Behemehal tâyini esami ile reye koy
mak lâzımdır. 

RAGIB B. (Kütahya) — Hayır efendim. 
Müsaade buyurunuz. Efendim, bu kanun bir ka
nundur. Fakat bu kanunun mündereestmda bu
lunan tahsisat bütçeye konu çıkmadıkça hiç fay
da ifade etmez. (Gürültüler) 

HACİM MUHİDDİN B. (Giresun) — Tâyini 
esami zaruridir, efendim. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendiler, 
bir kanun kabul edildikten sonra bunun ahkâmı 
behemehal tatbik edilmok mecburiyetindedir. 
Binaenaleyh bu tahsisat kanununun da her hal
de tâyini esami ile reye vaz'ı lâzımgelir. 

REİS — Efendim, kanunu tâyini esami ile 
reyi âlilerine koyuyorum. Kabul edenler beyaz, 
etmiyenler kırmızı rey varakası vereceklerdir. 
(Kutular dolaştırılmak suretiyle istihsali araya 
başlanmıştır. 

Efendim, henüz reylerini vermiyeıı rüfeka 
lütfen reylerini istimal buyursun. Efendim, istih
sali âra muamelesi hitam bulmuştur. Efendim on 
dakika teneffüs için celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı celse; saat :3,5 

sonra verildiği için ihracodilmiştir. Bnaenaleyh 
kanun ekseryetle kabul edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Muallim
ler bahtiyardırlar, darısı diğer memurlara... 

REİS — Ruznameye müteallik iki takrir 
vardır. 

ÎKÎNCÎ CELSE 

Bcd'i müzakerat; saat : 4,5 

REİS — Fethi Bey 

KÂTİPLER : Kasım Vehbi Bey (Ergani), Ragib Bey (Zonguldak 
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Takrirler 

1. —• İzmir Mebusu Şükrü Beyle rüfekasının 
Cumhuriyetimizle Macaristan Krallığı arasında 
.müııakit muhadenet Muhadonamesinin derakab 
müzakeresine dair takriri. 

Riyaseti Gelileye 

• Cumhuriyetimizle Macaristan Krallığı arasın
da akdedilmiş olan muhadenet muahedenamesi 
Macaristan Meclisince kabul ve tasdik edilmiş 
olduğu için zaten bir iki maddeden ibaret olan 
•mezkûr .muahedemamenin bu gün derakap müza
kere ve kabulünü rica ediyoruz. 

İzmir 
M. Şükrü 
\ "Muş • 

llyas Sami 
Denizli 

H. Rüştü 
Çanakkale 

Şükrü 
• '• •" Diyabekir 

• ". Zülfü' 
Niğde 
Galib 

- Gaziamteb 
A. Cenami 

Karahisarısahip 
Ruşen Eşref 

iSivas 
Muammer 
Kastamonu 
Veled Çelebi 

Urfa 
§eh Saffet 

Gelibolu 
Celâl Nuri 

Bolu 
Falih Rıfkı 

İstanbul 
Abdurrahmam Şeref 

Kütahya 
Cevdet 
Bozok 
Salih 
İzmir* 

Osmanzade Hamdi 

Aksaray 
Vehbi 

Denizli 
Necib Ali 

İsparta 
ÛVlükerrem 

Adana 
Zamir 
Denizli 
Yusuf 

Giresun 
Ali 

REİS — Efondim. Macaristan Krallığı ile 
akdedilmiş olan muhadonet muneadanamesinkı 
bugün derekap "müzakeresini teklif ediyorlar, bu 
teklifi reye vaz'edeceğim. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul 
-etmiyönler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

'•'-•••••Bir takrir daha var, okunacaktır: 
*2. —- Kayseri Mebusu Ahmet Hilmi Beyle 

'¥ufedasının ruznamonin 29 ncu maddesini teş
kil eden kamun teklifinin bu gün müzakeresine 
dair teklifi. 

Riyaseti Celileye 

2. — Ruznamemin yirmidokuzuncu maddesi
ni teşkil eden, müeddası itibariyle müstaceli
yetimi tazammum eden ve bir maddeden ibaret 
bulunan layihayı kanuniyonin bugün müzake
resini arz ve teklif eyleriz. 

Kayseri 
ımet Hilmi 
Kayseri 

ıSabit 
Adana 

İsmail Safa 

Rize 
Esat 

Kırşehir 
Mahbub 

REİS — Efendi. Mcvmubahsclan lâyihai 
kanuniye, ruznamemizin 20 ncu maddesinde 
mezkûrdur. Mübadele, İmar ve İskân Kanunu
nun sekizinci maddesinin zeylen Erzurum Me
busu Rüştü Paşa ve rüfekasının (2/217) numara
lı teklin kanunisi ve Nafıa ve Muvazcnci Ma
liye encümenleri mazbataları şimdi bunun müs-
tacelen müzakeresini teklif ediyorlar. 

AHMET HİLMİ B. (Kayseri) — Muahede
nin müzakeresinden sonra. 

REİS — Muahededen sonra müzakeresini 
teklif ediyorlar. Bu teklifi reyinize vaz'edece-
ğim. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul olun
muştur. 

HAYDAR RÜŞTÜ B. (Denizli) — Mübade
le, İmar Vekili de bulunmak lâzımdır. 

REİS — Şimdi Cumhuriyetimizle Macaris
tan Kırallığı arasında akdedilmiş olan muha
denet, muahedesinin müzakesinc geçiyoruz. 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan 
Kıraliyeti arasında akit ve imza edilen muhadc-
nst muahedenamesinin tasdiki hakkında Başve
kâletten mevrut (1/454) numaralı Kanun lâyiha
sı ve Ilarciye Encümeni mazbatan: 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilcsine 

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Kıral-
lığmın haizi salâhiyet murahhasları arasında 
18 Kânunuevvel 1339 (1923) tarihinde İstan
bul'da akit ve imza olunan muhadenet muahe-
denamesinin tasdiki hakkında Hariciye Vekâ
leti Celilesince tanzim kılınıp İcra Vekilleri He
yetinin 27 . 2 . 1340 tarihli içtimamda Mecliti 
Âliye arzı takarrür eden Lâyihai • Kanun "ye ile 
bu baptaki muahedenamc sureti musaddakası 

-*. 40a 
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leffen takdim kılınmıştır. Muktezasımn ifasına 
müsaadei Riyaset penahileri arz ve istirham olu
nur edendim. 

Başvekil 
İsmet 

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Kıraliyeti 
arasında İstanbul'da münakit 18 Kânunuevvel 
133D (1923) tarihli muhadenet muahedenamesi 

Lâyihai Kanuniye 

Madde 1. — 'Türkiye Cumhuriyeti ile Maca
ristan Hükümetinin haizi salâhiyet murahas
ları arasında 1339 (1923) senesi Kânunuevveli
nin onsekizinci günü İstanbul'da akit ve imza 
olunan mudahenet nıuahedenamcsi Türkiye 
Büyük Millet Meclisince kabul ve tasdik olun
muştur. 

Madde 2. — İşbu kanunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdur. 27 . 2 . 1340 

Başvekil Şerriye Vekili 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
(Kâzım 

Dahiliye Vekili 
Ferid 

Maliye Vekili 
M. Abdülhalik 
Nafia Vekili 

Süleyman Sırrı 
ıSıhhıya ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekilli 
Refik 

Erkânı Harbiyei 
Umumiye Vekili 

İsmet 

Adliye Vekili 
Said 

Hariciye Vekili 
İsmet 

Maarif Vekili 
İsmail Sefa 

İktisat Vekili 
Hasan Hüsnü 

Mübadele İmar 
Vekâleti Vekili 

İsmail Sefa 

Hariciye Encümeni nnzbtası 

Türkiye Cumhuriyeti le Macaristan Kıral-
lığınm haizi salâhiyet murahasları arasında 
18 Kânunuevvel 1339 tarihinde İstanbul'da 
akd ve imza olunan muhadenet muhadenena-
mesinin tasdiki hakkında Hariciye Vekâletince 
tanzim kılınıp İcra Vekilleri Heyetinin 
27 . 2 . 1340 tarihli mazbatası ile Lâyihai Ka-
nuniyesi Encümeninize ledel havale müzakere 
edildi. 

Irkî ve tarihî birçok münasebetlerle yediğe-
rine merbudolan iki arkadaş milletin hükümet
leri arasında akdedilmiş olan muhadenet mu-

ahedenamesini Encümenimiz; kemali memnuni
yetle telâkki etmiştir. Esasen iki Devlet ve 
tebalar arasındaki sulh ve muhadenet layezal 
ve ebedidir. Buna binaen muahedename îıef-
sulemr mevcudolan bir hakikatin tcsbitıinden 
ibaret olmakla Meclisi Âlice tasdik edilmesini 
rica ederiz. 

Hariciye Encümeni Mazbata Muharriri 
Reis Vekili Kâtip 

Gelibolu Mebusu İzmir 
Celâl Nuri Mehmet Şükrü 

Kâtip 
Giresun 
Tarık 

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Kıralhğı 
arasında istanbul'da münakit 1 Kânunuevvel 
1333 (1923) tarihli muhadenet muahedenamesi 

hakkında kanun lâyihası 

Madde 1., — Türkiye Cumhuriyeti: ile Ma
caristan Hükümetinin haizi salâhiyet murahas
ları arasında 1339 (1923) senesi Kânunuevve
linin onsekizinci günü İstanbul'da akd ve im
za olunan muhadenet muahedenamesi Türkiye 
Büyük Millet Meclisince kabul ve tasdik olun
muştur. 

Madde 2. — İşbu kanunun icarasma Heyeti 
Vekile Memurdur. 

Hariciye Encümeni 
Reis Vekili 

Gelibolu 
Celâl Nuri 

Kâtip 
Giresun 
Tarık 
Âza 

9 . 3 .1340 

Mazbata Muharriri 
İzmir 

Mehmet Şükrü 
Âza 

Âza 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Efendiler, Türkiye 
Cumhuriyeti ile Macaristan Kıralhğı salâhiyattar 
murahhasları arasında bir muhadenet muahede
namesi akdedilmiştir. Bu muahedename, emsali 
gibi her iki devlet ve tebaları arasında gayrika-
bili ihlâl sulh ve ebedi dostluk cari olacağını ve 
her iki devletin münasebatmın beynelmilel Hu
kuku Düvel esasatma istinaden yapılacağını tes-
b't ediyor. Bu iki kardeş millet arasındaki dost
luk ve samimiyet o kadar sağlam esaslara isti-
nadediyor ve o kadar lâyezeldir ki, bugün bura
da tasdik edeceğimiz muahedename çok sağlam 
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esaslara ve rabıtalara istinadeden bu dostluğu bir 
'kere yazı ile yazmaktan başka bir şey yapmıyor 
onun için... 

OSMAN NURİ B. (Bursa) — Macaristan 
Kırallık değil Şükrü Beyefendi. 
.... ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Kırallıktır, çıran için 
bendeniz fazla söz söylemekten içtinabedeceğim. 
Çünkü bu hususta söylenecek en kuvvetli söz en 
beliğ hitabe Büyük Millet Meclisi binasından 
Macar kardeşlerimizden isal edeceğimiz alkışlar
dır. Onun için yaşasın Macar kardeşlerimiz... 
(Sürekli alkışlar) 

REÎS — Efendim, maddelerin müzakeresine 
geçmezden evvel zapta geçmesi için asıl muhade
net muahedenamesini Kâtip Ragıb Bey okuya
caktır : 

Türkiye ile Macaristan arasında münaJdt 
muhadenet muahedenamesi 

'Bir taraftan 
Türio'ye 

Diğer taraftan 
Macaristan 

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Kırali-
yeti arasında muhadeneti samimiye revabıtı te
sis ve tahkim aynı derecede tahkim etmeyi aynı 
derecede ve halisane arzu ettikleri ve Devletin 
beyninde tesisi' müna.sebat edence tarafeyn mil
letlerinin saadet ve refahiyetine had*m olacağı 
Ikanaati her ikisi de perverde eyledikleri cihetle 
bir muhadenet muahedesi akthıe karar vermişler 
ve bu bapta murahhaslar olmak üzere : 

Türkiye Cumhuriveti : 
Türkiye Büviik Millet Meclisinde İstanbul 

Mebusu ve Hariciye Vekâleti Celilesinîn Dersaa-
det Murahhası Dr. Adnan Beyi ve Macaristan 
Kıraliyeti Gu.varnörü 

Macaristan Sofya Maslahatgüzarı (Mösvö 
Aleoandır Kifdonccnazker) i tâvin etmişlerdir. 
Müşarünileyh ima usulüne muvafık görülen sa-
lâhivetnamelerini teati ettikten sonra ahkâmı âti-
yeyi kararlaştırmışlardır : 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriveti ile Maca
ristan Kıraliyeti beyninde ve kezalik iki devlet.'n 
tebaaları arasında gayrikahili ihlâl sulhu samimî 
*e ebedi muhadenet cari olacaktır. 

Madde 2. — Tarafeyni âliyeyi a'kideyin, iki 
devlet arasında diplomasi münasebeti hukuku 
düvel esaslarına tevfikan tekrar tes's hususunda 
ittifak etmişlerdir. Tarafeyn her birinin mü

messili siyasilerinin tarafı diğerin arazisinde hu
kuku umumiyei güven kavaidi. ıımumiyesince 
mevzuu muameleye mazhar olacaklarım müteka
biliyet şartiyle kabul ederler. 

Madde 3. — Tarafeyni âliyeyni akideyn, 
kendi memleketleri arasındaki ticaret ve konso
losluk münasobatının ve kendi arazilerinde diğer 
tarafı tebaasının yerleşme ve ikamet şeraitini 
mütekabiliyet şartiyle ve hukuku umumiyei dü
vel kavaidlne tevfikan akdedecekleri mukavelât 
ile tanzim ve tâyin etmek emrinde mutabık kal
mışlardır. 

Madde 4. — fobu muahedede tasdik olunacak 
ve tasdiknameler sürati mümküne ile Ankara'da 
teati cdilecaktir. Mezkûr muahedename tasdik
namelerin teatisinden onbeş gün sonra iktisabı 
meriyet edecektir. 

Tasikan lilmakal tarafeyn murahhasları işbu 
muahedeyi imza ve mühürleriyle tahtım etmiş
lerdir. 1923 senesi Kânunuevvelinin onsekizinci 
günü İstanbul'da iki nüsha olarak tanzim olun
muştur. 

İmza : S. Dökis İmza : Dr. Adnan 
REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) 
SÜLEYMAN SIRRI B. (B-ok) — Efendrm, 

bundan evvel yapılan muahcdenemclcıde, tâyin 
edilen heyeti murahhasa, McclVı Âlinin kararma 
ve ta,sd",kmn ikt'i\°n ettirTrken. bu sef(-r Ad^nn 
B^yin Meclisi Âliden munhcdovi akdetmesine 
dair memur edildiğini bendeniz"b'lmiyornm, Mec
lisi Âlinin reyine müracaat edilerek Adnan Bey 
memur edilmiş midir, edilmemiş midir? Bunu Ha
riciye Encümeni izah etsin. 

ZAMİR B. (Adana) — Mezuniyet verilmiş
tir. 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Bu ribi akdedilecek 
muahedata memur edilenler, Meclis âzasından 
bulundukça Meclisi Âli; mezuniyetlerini tasdik 
eder. Binaenaleyh Adnan Bcvefendi Meclisten 
mezundur. Olsa o^sa mezuniyeti mevzuubahsola-
bilir, yoksa murahhaslığı movzuubahsolamaz. 

REİS — Süleyman Sırrı Beyin suali «mna-
hedename're müteallik değildir. Siz o malinizi 
daima ve her vakit sorab'lirsiniz. Muahede 
hakkında söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) 

Maddelere geçilmesini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Aksini reyinize vaz'ediyorrm. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
olunmuştur. . • • • • • . 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Kıraliyoti 
arasında İstanbul'da münakit 18 Kânunuevvel 
1330 (1923) tarihli muhedenet Muahedenamssi 

halikında Kanım 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyetliyle Maca
ristan Hükümetinin haizi salâhiyet murahhas
ları arasında (1339, (1923) senesi Kânunuevve
linin onscikizinci günü Istambul'da akit ve imza 
olunan Muhadenet Muahedenamesi Türkiye Bü
yük Millet Meclisince kabul ve tasdik olunmuş
tu.*. 

REÎS — Bu maddeyi 'kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanunun icracına Heyeti 
Vdkile memurdur. 

REİS — Bu maddeyi n/nen reyinize vaz'e-
diyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.'Ak
sini reye vaz'ediyorum. Kabul cluıiyenler lüt
fen el kaldırsın. Kabu'l edilmintir. Heyeti mıu-
miyesini tayini esami ile reyinize vaız'edece-
ğirn. (Hayır sesleri) 

Muahedencme; tayini esami ile reye kon
maz mı? (Hayır sesleri) Heyeli Uaıumiy esini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
\r35'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el «kal
dırsın. (Müttefikan sec'leri) -Müttefikan kabul 
ediLmigtir. (Sürekli alkışlar) 

4. — Erzurum Mebusu Rüştü Paşa ve rüfe-
kastnın Mübadele, İmar ve İskân Kanununun se
kizinci Maddesine zeylen (3/217) numaralı teklif i 
kanunisi ve mübadele, İmar ve İskân ve Muvaze-
nei Maliye Encümenleri mazbataları. 

Riyaseti Celiloye 

Memleketimizde gere'k düşman ve ul:-at ve 
gerek harekâtı askeriye ve ihtiyacatı saire se
bebiyle Hükümet tarafından hediım ve tahribe-
dilmiş bir çek emlâk vardır ki bugün bunların 
sahipleri meskensiz movasız katmış ve Hükü-
iinet tarafından kendilerine hiç bir tazminat 
verilmemiş olduğundan bu felâketzede mağdur
ların tehvini ihtiyaçlarına medar olmak üzere 
derdesti müzakere olan İmar ve İskân Kanunu
nun sekiz nci maddesine zeylolarak âtideki fık
ranın ilâvesi veyahut ayrıca bir madde olarak 
(kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

Madde «mübadeleye tabi olan muhacirine 
verilecek emvali metrukeden düşman usat 
ve hasbel lüzum Hükümet tarafından tahrik 
edilmiş olan emlâk sahiplerine zayiatlarının 
miktarına göre tevzi ve itâ olunur.» 

Erzurum Erzurum 
Rüştü 

Erzurum Erzurum 
Ziyaeddin 
Erzurum Erzincan 

Sabit 
Elâziz Van 

Hakkı 
Beyazit Hakkâri 

Şefik Nazmi 
Muş Beyazit 

ıSü-leyman Suudi 
Artvin Ergani 

Muş Muş 
Ilyas Sami 

Bitlis Gümüşane 
Zeki 

Sivas 
Mübadele, imar ve iskân Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

Düşman, usat, ve hasbellüzum Hükümet ta
rafından tahriibedilmiş olan emlâk sahiplerine 
emlâk ve arazii metruke ile sahipsiz emlâk ve 
araziden zararları bittesbit derecei ihtiyaçları 
dâhilinde tevziat icrası talebini havi olarak en
cümenimize tevdi edilen Erzurum Mebusu Rüş-
dü Paşa ve rüfekası taraflarından muta lâyi-
hai kanuniye, Maliye Vekâleti Vekili Beyefen
dinin huzuriyle tetkik edildi. 

Memleketimizin bâzı yerlerinde vukubulan 
isyan dolayısıyle birçok hanumanların söndüğü 
ve bir hayli masum halkın mutazarrır olduk
ları malûm ve keza düşman istilâsı dolayısıy
le mülkün her tarafında tahribat ika edilmiş 
bulunduğu gibi sırf esbabı harbiye dolayısıyle 
Hükümet tarafından tahribolunmuş bir hayli 
emlâk meveudDİduğu muhakkak bulunduğun
dan bu esbap ve vesaik ile zarardide olan halkın 
mehmaeınken zararlarını emvali metrukeden ar
tacak olan emlâk ve arazinin kendilerine bir nis-
bet dâhilinde tevzii suretiyle tahvin lâzımoldu-
ğu kanaati Encümenimizde tahassul eylemiş
tir. 
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Binaenaleyh teklifi vâki varit ve münasip 

göründüğünden berveçhi âti maddeyi kanuni-
yenin Mübadele, İmar ve İskân Kanununun se-
'kizinci maddesine zeylen ilâvesi ETmimonimiz-
ce ta'kerrür eylemi} olmakla keyfiyetin bir ke
re de Muvazenej Maliye Encümeninin nazarı 
tetkikine arz edilmek üçere Encümeni müçarü-
lileyhaya havalesi zımnında Makamı Riyaseti 
Celileye takdim ve tevdi kılındı. 

Maddeyi müzeyyele 

Hükümet yedinde sahipsiz olarak mevcu-
dolan emlâk ve arazii metruke düşman ve usat 
ve hasbellüzum Hükümet tarafından tahribe-
dilmiş olan emlâk ve emval sahiplerine nisbet 
'dâhilinde tevzi ve itâ olunur. 
Mübadele, İmar ve İskân 

Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Erzurum Mebusu Denizli Mobusu 

Rüştü Haydar Rüştü 
Kâtip 

Ordu Mebusu 
Faik 

Iluvarscnci Maliyo Emilmeni Mazbatası 

Hü'kümet yedinde sahipsiz olarak mevcudo-
lan emvali metrukenin düşman rjsat ve hasbellü-
zum Hükümet tarafından hedim ve tahribedil-
miş olan emlâk sahiplerine muhtacolanlar 
tercih edilmek şartiyle zayiatları nisbetinde 
tevdi ve itası hakkında Erzurum Mebusu Rüş
tü Paşa ve rüfekası tarafından verilip Müba
dele, İmar ve İskân Encümenime kaıbul olu
nan Lâyihayı Kanuniye Maliye Vekili Abdül-
halik ve Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti Ve
kili Sefa Beylerin huzuriyle bittetkik cereyan 
eden müzakere neticesinde tesbit olunan me-
vaddı kanuniye merbutan takdim kılınmış ol
makla kabulü Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

25 Şubat 1343 
Muvazenei Maliye 

Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Saruhan Gaziantep 

Reşat Ali Cenani 
Kâtip Âza 
Konya M ar aş 
Fuad Rifafc 

Âza Âza 
SJvas Mersin 

Halis Tungut Niyazi 

Âza 
Maraş 
Tahsin 
Âza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Âza 
Trabzon 

tımed Muhtar 

03 

Âza 
(Bursa 

Âza 
Giresun 

Musa Kâzım 
Âza 

Gaziantep 
Ahmed Remzi 

Âza 
Sivas 

Rahmi 

man Nuri 

Lâyihayı Kanuniye 

Hükümet yedinde sahipsiz olarak mevcut bu
lunan emlâkin; emval ve emlâki düşman, usat 
ve hasbellüzum Hükümet tarafından tahribe-
dilmiş olanlara nisbet dâhilinde tevzii hakkın
da Kanun 

Madde 1. — Mübadeleye gayritabi eşhasa 
aidolup Hükümet yedinde bulunan emlâki met
ruke düşman, usat ve hasbellüzum Hükümet 
tarafından hedim ve tahrib edilmiş olan emlâk 
sahiplerine muhtaç olan! ar tercih edilmek şar
tiyle zayiatlarının derecesi nisbetinde tevzi ve 
temlik olunur. 

Madde 2. — Bu suretle teczi ve temlik edi
lecek emvali gayrimenkulenin bedelâtı bilâha-
ra Maliye Bütçesinden istihsal olunacak tahsi
sattan mahsubolunur. 

Madde 3. — Hasar görenlerin muhtacolanla-
rın tetıkik ve tahkllk ahvali ile zayiatları dere
cesinin tesıbiti ve bu kanunun suveri tatbl'kiyesi 
Hükümetçe tanzim olunacak talimatname ile 
tâyin olunur. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdur. 

HAYDAR RÜŞTÜ B. (Denizli) — Bugün 
müzakeresi kabul edildi. Fakat İmar Vekili
nin huzuriyle müzakere edelim. 

REİS — Yani tehir mi edelim 1 

HAYDAR RÜŞTÜ B. (Denizli) — Hayır 
tehir değil Vekili çağıralım. 

REİS — Heyeti Umumiyesi hakkında söz is-
tiyen var mı"? (Hayır sesleri) Maddelere geçil
mesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak-
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sini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Maddelere geçilmesi kaıbul 
edilmiştir. 

Madde 1. — Mübadeleye tabi eşhasa aido-
lup Hükümet yedinde bulunan emlâki metru
ke düşman, usat ve hasbellüzum Hükümet ta
rafından hed'ım ve tahribedilmiş olan emlâk 
sahiplerine muhtacolanlar tercih edilmek şar-
tiyle zayiatlarının derecesi nisbetinde tevzi ve 
temlik olunur. 

HALİS TURGUT B. (Sivas) — Efendim. 
Burada bir meseleyi tavzih etmek istiyorum. 
Bu suretle Heyeti Oelilenizin nazarı dikkatini 
celbetmiş olacağım. Burada (usat ve hasbellü
zum kaydı vardır) Muvazeni Maliye Encümenin
de bir çok mevadda şâmil olmak üzere bu lü
zum buraya konmuştur. Zapta geçerse mahiye
ti meselede tereddüt kalmaz. Hasbel lüzum ma-
lûmuâliniz düşman istilâsına uğramak dolayı-
siyle yahut düşmanın g3İdiği vakit düşmanın 
tahassun etmemesi ve ondan istifade etmeme
si için veyahut usat dolayısiyle yıkılan evler 
vardır. Ondan başka Erzurum, Sivas, Kayseri 
taraflarında tahribedilmiş birtakım ebniyeler 
vardır. 

ALİ CENAiBİ B. (Gaziantep) — Valiler 
yıktı. 

HALİS TURGUT B. (Dovmala) — Evet valiler 
yıktı. Fakat bunlar şahsan yani emellerini tatmin 
için yılmamışlardır. Momloketin ümranı için 
ve bu ümranı temin etmek ve erbabı huku'kun 
hakkını verebilmek için icabeden tedabire te
vessül olunmak üzere yıkmışlardı. Lâkin vakit 
müsaade etmediğinden dolayı bu valiler mem
leketin saadetine çalışmalar iken birtakım ah
valin hululiyeti dolayısiyle ittihaz etmiş olduk
ları tedabire muvaffak olamadıkkcmdan- 80 -
100 - 150 kadar her muhitte ayrı ayrı evleri 
yıkılmış adamlar vardır. Bunların evleri yıkıl
mış olduğu için emvali metrükede anlaşıyor
lar, hasbellüzum kaydı, bu gibi ahkâmı ihtiva 
•etmek üzere buraya konmuştur. Belki böyle 
ahval birçok vilâyetlerde daha vardır. Hasbel
lüzum kaydı bu suretle tavzih edilir ve zapta 
da geçerse hem Heyeti Âliyeniz bunun hakkı
nı kabul buyurmuş olur hem de ilerde tereddü
de mahal kalmaz, bendeniz bu itibarla bunu arz 
ve tavzih etmek istiyorum. 

REŞİD AĞA (Malatya) — Efendiler, emvali 
•metmkeden istilâya uğramış, haneleri haro-

bolmuş şahıslara birer ev vermek münasfoolur. 
Fakat beyefendiler evvelâ, gelecek muhacir
leri yerleştirmeli, geri kalırsa bunlara da ve
rilebilir. 

İBRAHİM B. (Van) — Muhacirler Şarka 
gitmiyorlar. 

REŞİD AĞA (Malatya) — Müsaade buyu
run, şu münasebetle arz etmek isterim ki hattâ 
geqen gün Malatyalı Ham di isminde Ayvalık'
ta ticaret yapan ve buraya gelen bir adam var
dır. Diyor ki, beş bin tane Girit'ten muhacir 
gelmiş, bu beş bin muhacirden birçokları açık
ta kaldığı gibi yevmiyeleri de kesilmiş yevmi
ye 30 - 40 telef olmaktadır. Diyormuş, beye
fendiler. Bu hakikattir. Hem açıktaymış, hem de 
bunların iaşeleri temin edilmiyormuş. Bu gelen 
muhacirler açıkta kalsın da evvelce yerli olup da 
her nasılsa bir göz, iki göz oda bulup girsin bu 
doğru bir şey değildir. Bunlar yerleştikten son
ra mütebaki kalırsa verilmesi daha muvafıktır. 
Onun için bu maddeyi bu suretle kabul etmek 
muvafık değildir. Rica ederim bu gelen muha
cirler aç ve susuz ölüyormuş. Buna karşı ve
kilin nazarı dikkatini celbederim. 

HAYDAR RÜŞTÜ B. (Denizli) — Ölen yok
tur. 

EMİN B. (Eskişehir) — Efendim, harabola-
cak olan evlerin böyle muhtaeine verilmesinde 
beis yoksa da bunda bir adaletsizlik vardır. 
Memaliki müstahkaada bütün hanumanı hara-
bplmuş olanlara bir arsa verilmiyor ve bir mu
avenet edilmiyor, oralara muhacir geliyor. Hal
buki böyle muhacir iskân edilmiyecek yerlerde 
bu gibi evler muhtacine veriliyor. Memaliki 
müstahlasada ve bugün muhacir iskânıma tahsis 
edilen mahallerde aynı ihtiyaç vardır ve hattâ 
daha şedit ve şeni surette onlar da felâkete mâ
ruz kalmışlardır. Binaenaleyh bu meselede bir 
nispetsizlik vardır. Encümeni Âlinin fi'kri; ev
leri yıkılıp haraboluyor bunun için kanun yap
tık şeklindedir. Emvali metruke Hükümetin 
malıdır. Satmıya mezundur. Halbuki bilâ se
bep Maliye ile İmar vekâletleri arasında bir 
münazaa vardır. Bu münazaa elan devam et
mekte olduğu için satılamıyor. Eğer bunları 
tahripten vikaye etmek ve evsizleri de kurtar
mak istemek bunların satılmasına mezuniyet 
veririz ve hangi vekâlete aidolursa olsun bu ve
sile ile aradaki ihtilâfı da halletmiş _ oluruz. 
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Binaenaleyh, böyle sırf muhacirine tahsis ede
rek verecek olursak - zannederim - adaletsizlik 
olur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Maddede böyle bir 
§ey yoktur, yanlış anlıyorsun. 

ZEKİ B. (Gümüşanc) — Mübadeleye tutul-
mıyanlara aittir. 

ALİ CENANİ B. (Gaziantep) — Burada 
eşhas mcvzuubahistir. Mahal değildir. 

EMİN B. (Devamla) — Umumu istifade edi
yorsa diyecek bir şey yoktur. Pekâlâ maksa
dım bu/dur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, bu kanun 
lâzım değil elzemdir. (Bravo smleri) ve hattâ 
Hükümet namını tanıyan her Hükümet tcba-
sma bu adaleti göstermek mecburiyetindedir. 
Memleketin imarı maksadiyle vali, belediye he
yeti Hükümet karar vererek evleri yıkmışlar 
ve evlerin sahiplerine demişler k i : Size filân 
yerden şu evi vereceğiz. Bu Kayseri'de olmuş, 
Sivas'da olmuş, şurada burada olmuş veyahut 
düşman, usat gelmiş yakmış. Her nerede olursa 
olsun mevki şayanı ehemmiyet değildir. Yalnız 
'buradan giden adamlara mukabil maliariyle mü
badele edilecek olanlar vardır ki bu onların 
malıdır. Emvali metruke yalnız bir kısım de
ğildir. Diğer kısım emvali metruke de vardır 
ki bu kabil adamlara verilmek mecburiyeti var
dır. Ayvalık civarında bir kaç köy vardır ki 
Reşit Ağa bahsediyorlar muhacirler gelmiş 
açıkta kalmış diyorlar. Orada yerli ahalidendir 
açıkta bulunan vardır ve Yunanlılar üç, dört 
mamur köy yakmıştır. Bu halkda Ayvalığın 
içerisinde açıktadır. Şimdi bunları da çıkarıp 
sokağa mı atacağız? O adamlar memleketi mü
dafaa edeıikca bu uğurda kanlarını dökerken 
evleri de haraıbolan bu adamları çıkarıp ata
cak mıyız? Bu kanunun noksanı varışa ikmal 
edelim. Fevkalâde elzem bir kanundur ve Hü
kümet tebasma kendi külfetini çeken müşkü
lâta duçar olan mevcut kuyud ve kavanine do-
'kunmaksızm refahını temin etmek imkânı var-
Iken şimdiye kadar Hükümetin durduğuna ve 
arkadaşların teklif ettiğine teessüf ederim. 

YUSUF B. (Denizli) — Esasen bu adam
lar bu evlerde on seneden beri oturuyorlar. 

ŞEFİK B. (Beyazıt) — Efendim, Meclisi 
Âlinizce mevzuu müzakere olan bu mesele için 
bundaın bir buçuk ay evvel Heyeti Celilenizee 

cereyena eden müzakere ve verilen kararı hatır
lattırayım. Malûmuâlinizdir ki mübadeleye 
gayritabi olan yeni havalei Şarkiye.. 

VEHBİ B. (Karesi) — Şarki, Garbi yoktur 
rica ederim. 

ŞEFİK B. (Devamla) — Müsaade buyu
run efendim, cereyanı müzakereyi arz ediyo
rum. O vakit verilen takrir şu idi: «Harbte, 
Harbi Umumide haneleri harab meskenleri hâk 
ile yeksan olan havalii Şarkiye ahalisine metruk 
arazi ve emlâkten zarar ve ziyanları nöbetinde 
tevzi edilmesi şeklindeydi Heyeti Celilenize 
verilen bu takriri tasvibodildi Encümen de bu
nu aldı. Şimdi encümenin Heyeti Celileye tak
dim eylediği mazbata işte o kabul edilen tak
rir üzerinedir. Rüfekayı Muhteremeden bir zat 
gelen muhacirlere de vermek meselesini mev-
zuubahsetti mübadeleye tabi olan muhacir
ler için bir şey denmez. Metruk arazi muha
cirlere verilecektir, bu katidir. Fakat müba
deleye gayri tabi olanlara ait emlâk ve arazi 
vardır. 

Harbi Umumide üç dört sene terkidar ve di
yar eden ve bütün mülkleri hak ile yeksan olan 
havalii Şarkiye, ki bugün hep hariçte kulübeler 
altında yaşıyorlar. Bunlar hakkında Meclisi-Âli
niz izharı sevka t buyurdu. Encümene gön
derdi. Şimdiki müzakere edeceğimiz lâyiha bu
dur. Muhacirlere verildikten sonra bunlara ve
rilsin diye bir mütalâa dermeyan bulundu. Zan
nederim efendiler. Meşhur sözdür. (Evvel mes
cidin içine sonra dışına bakılır). Asıl vatanın 
evlâdı olan yurdu haraıbolan, hak ile yeksan 
olan ahalimiz dururken bunların mesken ve 
mevaları temin edilmez ikon gelecek muhacir
lere evler verilsinde sonra onlara verilsin. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Gelenler 
muhacir değildir, onlar da kardeşlerimizdir 
efendim. 

ALİ CENANİ B. (Gaziantep) — Onlar da 
evlâdı vatandır. 

ŞEFİK B. (Beyazit) — Meselâ İrandan ge
liyor. Kafkasdan geliyor onlara verelimde 
yerliyi yersiz yurtsuz mu bırakalım? Şimdi 
efendim, birinci madde diyor ki» mübadeleye 
gayritabi eşhasa aidolup Hükümet yedinde 
bulunan emvali metruke, düşman, pusat, ve has-
bel lüzum Hükümet tarafından hedim ve tah-
ribedilmiş, olan emlâk sahiplerine muhtaeolan-
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lar tercih edilmek şartiyle zayihatlarmm dere
cesi nisbetinde tevzi ve temlik olunur «Şu mad
deden anlaşılıyor ki evvelâ muhtaç, olanlara. 
sonra gayri muhtaç olanlara verilecek. Bende
miz öyle zannediyorum ki havalii Şarkiyede 
muhtaoolmıyan ya bir ikidir, yahut hiç yok
tur. Binaenaleyh Heyeti Celilenizden rica ede
rim alezseviye herkesin zararı nisbetinde tevzi 
ve taksimini Heyeti Celileniz tahtı karara alsın, 
mesele bu suretle bitsin, 

REİS — Buyurun Musa Kâzım Efendi. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Hacet kal
madı efendim. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Efendim, 
mesele lâzımolduğu kadar tenevvür etti. Ar
kadaşlar izah buyurdular. Ya Hükümetçe gö
rülen lüzum üzerine veyahut iskân dolayısiylc 
meselâ Karahisari Şarkide de bâzı yerlerde 
evler yıkılmıştır. Buna mukabil o vakit emlâki 
metrrJkeden yer tahsis edilmiştir. Fnkat müta
rekede bir kısımları geri alınmış halk açıkta 
'bırakılmıştır. Sonra bu emvali metruke kısmı 
muhafaza edilecek olsa muhacirlere tahsis 
•edilir veya Hükümet istifade eder. Bunları 
para mukabilinde satar deriz. Fiiliyatta birçok 
emvali metruke Hükümetin muhafaza edeme
mesi yüzünden harabolup gitmiştir. Hattâ di
yeceğim ki meccanca bu Türklere temlik edil
miş olsaydı birçok emlâk muhafaza edilmiş olur
du. Temlllk edilmediği için bu zararlar hâsıl 
olmuştur. Sonra bunda ondan bajka bir fark 
vardır. Hükümet yıkmıştır, İstimlâk Kanununa 
tovfikan parasını vermek lâzımdır. Bu verilmek 
lâzımdır. Meselâ Kayseri'de hapishanei Umumi 
yapılmak için bir mahalle tamamiyle yıkıl
mıştır. O günden bugüne kadar Maliye Vekâ
letine birçok müracaatlar vâki olmuştur. Tah
sisatı olmadığı için mukabili tahsisatı veril
memiştir. Halk evsiz açıkta kalmışlardır. Şim
di bu k a n m ile hem emvali metrnke muhafaza 
edilmiş olacak ve hem Hükümetin birçok tah
sisat sarf ederek parasını vermek meeöuriye tin
de kaldığı bir mesele haledilmiş olacak ve nem
de nrclhacirler gibi muhtaç bir hale gelmiş olan 
insanlar evsizlikten kurtarılacak. Binaenaleyh 
maddenin aynen kabulünü rica ederim. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair takrirler vardır. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin reye vazını tek

lif edrim. 
13 . 3 . 1340 

Van 
İbrahim1 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Madednin reye vaz'ını 

teklif ederim. 
Oümüşane 

Zeki 

Riyaseti Celileye 
Müza'kore kâfidir. Maddenin aynen reye 

vazînı arz ve teklif eylerim. 
ıSivas Mebusu 
Halis Turgut 

İSMET B. (Çorum) — Efendim. Müzake
re gayrikâfidir. Ben maddenin veya kanunun 
aleyhinde değilim. Fakat madde elzem olan bir 
noktayı ifade etmediği gibi lâzımolan bir nok
tayı da ifade etmemektedir. , 

ALİ CENANİ B. (Gaziantep) — Şu halde 
noksandır. 

İSMET B. (Çorum) — Evet noksandır. Bi- . 
liyoruzki emvali metrukeyi Mübadele, İmar ve 
İskân Vekâletleri emrine terk ettik. Şimdi bu 
maddede verileceği beyan edilen mübadele edi
lecek muhacirine kâfi gelen emvali metrukeden 
maaclasıınıdır; yâni o tesbit edilmişte maadası 
varandır, yahut onlara verildikten sonra sıra 
ilemi verilecek? Binaenaleyh bu, izah edilmesi 
lâzımgclca bir noktadır. 

İBRAHİM B. (Van) — Reis Bey. Maddeye 
ait söylemiyorlar. 

İSMET B. (Çorum) — Müzakere gayrikâ
fidir diye başladım binaenaleyh... 

HAYDAR RÜŞTÜ B. (Denizli) — Mübade
leye gayritabi diyor. Bu madde... 

İSMET B. (Çorum) — Efendim müsaade 
buyurun. Biz emvali metrukeyi mübadeleye tâbi 
ve gayritabi eşhasa demedik. (Hayır sesleri) 
Bilûmum emvali metruke İmar ve İskân Vckâ-
lctinindir dedik. (Hayır, öyle sesleri) 
Bu noktanın izahını teklif edeceğim. Yani 
müzakere gayrikâfidir dediğim budur. İzah eder
lerse kâfi addederiz. Şimdi ikinci bir mesele var
dır. Efendiler Hükümetin tevsii tarik için, ima
rı şehir için evleri yıkılan, tahribedilen evlerin 
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sahiplerine emlâk verdiğimiz halde yollar açıl
mak dolayısiyle yıkılan hane sahiplerinin hak
ları iskat edilecek diye burada bir sarahat yok
tur. Demek ki Hükümet onların tahribedilen ev
lerime mukabil ev verince onların da artık mena-
fii umumiyede bir hak dâva etmemeleri lâzım-
gelir. Binaenaleyh bu, bir mûna ifade etmiyor. 

İMAR VEKÂLETİ VEKİLİ MUSTAFA NE
CATİ B. — Efendim emvali metrukenin vaziye
ti umumiyesini tarif ettikten soınra maddenin 
daha sarih surette şekli anlaşılır. MalCımuâlileri 
olduğu üzere kanunda emvali metrukenin ida
resi doğrudan doğruya İmar Vekâletine ait 
değildir, Maliye Vekâletime aittir. İmar ve 
İskân Vekâletinim emvali metruke da
iresiyle 1 alâkası yoktur. Yalnız ihtiyaç 
lüzumunda İmar ve Mübadele Vekâletinim 
talebi üzerine Maliye Vekâleti İmar Vekâletine 
bu emvali teslim eder. Şimdilik vaziyeti huku-
kiyesi bumdan ibarettir. Bunu koymaktaki mak
sadımız bütün emvali metrukeyi İmar ve İskân 
Vekâletine verecek lOİursnk muhaciıîn. ,golrrıozdfm 
evvel harabolur, tahribedilir ve nitekim bir kıs
mı talmb olunmuştur. Bu itibarla bırakılmıştır 
ve tabmdirki muhacirin gelmedikçe bilumum em
vali metruke Mübadele Vekâletimin emrinde ol
duğu içim gerek mübadeleye tâbi elan ahalinin 
emvali metrukesi olsum gerek diğer emvali met
ruke olsun hepsine biz muhacir koymuşuzdur. 
Bunum da icabatı kışın hululüdür. Mallmuâlimiz 
kışın nakliyat yaptık. Havamın şiddedine rağmon 
bunları yerleştirmek lüzumu hasıl oldu ve bun
ları sahillerimize yerleştirdik. Şimdi nakliyatı
mız dâhillere doğru olacaktır. Binaenaleyh em
vali metrukenin mübadeleye tabi elam kısmını 
muhacdemin kabul ettiği şekilde gelen ahaliye 
kamumen vermeye mecburuz. Diğer kısmı için 
mübadele, İmar ve İskân Vekâletleri bir hakkı 
talebi yoktur. Bunun için bu hususta istediği
miz şekilde kabul edebilirsiniz. Gelecek olan hal
kım emvali metrukesine mukabil kâfi miktarda 
emlâk vardır. Yâni burada bırakılan emlâk; ge
lecek olan halkım emvali metrukesine kâfi dere
cede mevcuttur. Tabiîdir ki esasen kanunda sara
hat olmadığı için, temlik hakkına da malik olma
dığı için diğer bir kanun ile gelecek halka bu
nun sureti tevziini teminettik ve malım ne nis-
botte verileceğini tâyin ettik ve Heyeti Âliye 
bize de teklif ettik. Binaenaleyh Mübadele, İmar 
ve İskân Vekâletinin bu hususta bir hakkı talebi 

yoktur. Heyeti Âliyoniz istediği şekilde karar 
verebilirsiniz. Yalınız bir nokta vardır, arzetmek 
isterim. Emcümcmdcm geçerkon bemdeniz bulun
madım. Burada yalnız düşmanın tahrip ve sa
ire kaydı konmuştur. Halbuki düşman birçok 
yerlerde meselâ İzmit mıntıkasında Karamürsel 
mıntıkasında daha böyle bir takım mıntıkalar 
vardır. Düşman yakmıştır. Bunlardan kâfi mik
tarda vermek lâzım gelebilir..Bir nisbeti muayye
ne tahtında gerek yanan gerek tahrip göron 
halka da verilmesi lâzımdır. Onun için böyle bir 
kemun çıkarmaya lüzum hasıl olacak olursa mem
leketin vaziyeti umumiyesini düşünerek bir nis
beti âdilamede bütün yangından tahrip ve düş
manım yakmasından, usafm taaruzundam muta
zarrır olanlara da vermek mümasibolur. Bu kay
dın konması ieabeder. 

EMİN B. (Eskişehir) — İskân mıntıkala
rımda mübadeleye tâbi olmıyan eşhasım arazisi 
oradaki mühtacinc tazminat mukabilimde veri
lecek arazi bu kanunda dâhil midir? Bunu da 
anlamak istiyorum. 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ B. 
E bendim. Bugün kanunun bahşeylediği salâhiyete 
binaen bilûmum emvali metrukoyi muvakkaten iş
gal eder ve oraya muhacir korum. Variyetim bun
dan ibarettir. Fakat bir kanun çıkarırda doğru
dan doğruya mübadeleye tâbi olmıyan eşhasın 
emlâki muheacine verilecektir veyahut Maliye 
Vekâletine verilecektir. Dediğiniz gün bu emval 
ile İmar Vekâleti kat'ı alâka eder. Muhtacînc 
verirseniz ve zaten bugün bumu yapmaktayız. 
Malûmâliniz, Mübadele, İmar ve İskân Kanu
nunda yalnız gelecek muhacire ait kaydı var
dır. Vilâyatı Şarkiye muhacirlerimden muhtacı 
muavenet olan muhacirin; tarafınızdan iskân 
edilmektedir ve bugün iskân mıtakalarımda tah
minen beş, altı bin o; mülteciler tarafımdan doğ
rudan doğruya meşguldür. Bu, onum içindir. 
İmar ve İskam Vekâletinin sclâhiyctini gösteren 
kanunum birimci maddesindeki sarahat mucibin
ce gerek muhtacı muavenet olam muhacirini, ge
rek Vilâyatı Şarkiye mültecilerini ve gerekse 
memleketimizde dehalet ederek gelen muhaci
rini ve yangımdan mutazarrır olamlarıda iskân 
etmekteyiz. Zaton bu suretle muvakkaten ver
miş olduğumuz yerleri biz bir kanımla ebedi su
rette vermiş olacaksınız. Vaziyet bundan iba-
retir. Onun için mübadele, İmar ve İskân VQ--
kâletinin bununla alâkası yoktur, 
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REİS — Efendim. Müzakerenin kifayeti
ni reyinize koyacağım. Müzakereyi kâfi göre
rek maddelere geçilmesini kabul edenler el 
kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul ct-
miyenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir efen
dim. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Birin
ci maddenin fıkrası hakkında sözüm vardır. 

REİS — Madde okunsun efendıim. 
Hükümet yedinde sahipsiz olarak mevcut 

bulunan emlâkin, emvali ve emlâki düşman, 
pusat ve hasbellüzum Hükümet tarafından 
tahribedilmiş olanlara nisbet dâhilinde tevzii 
hakkında kanun. 

Madde 1. — Mübadeleye gayritabi eşhasa 
aidolup Hükümet yedinde bulunan emlâki met
ruke ; düşman, pusat ve hasbellüzum Hükümet 
tarafından hedim ve tahribedilmiş olan emlâk 
sahiplerine muhtacolanlar tercih edilmek şar-
tiyle zayihatlarınm derecesi nisb etinde tevzi ve 
temlik olunur. 

REİS — Efendim müteaddit tadil takrir
leri vardır. Heyeti Celilcniz müsaade buyu-
rursa tadil takrirleri okunsun. Müzakere ona 
göre daha muntazam cereyan eder. (Hayır ses
leri) 

HALİS TURGUT B. (Sivas) — Esasen mü
zakere birinci madde hakkında cereyan ediyor. 
(Hayır sesleri) (Evet sesleri) 

REİS — Birinci madde hakkında verilmiş 
olan tadil takrirlerini okuyacağız: 

Riyaseti Celileyc 

Birinci maddenin «Tahribedilmiş olan em
lâk ve merakibi bahriye sahiplerine» suretinde 
bir kaydın ilâvesini teklif ederim. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi 

Riyaseti Celileyo 

Birinci maddedeki emlâki metrukenin «Em
lâk ve arazii metrukc:> suretinde tadilini teklif 
ederim. 

Erzincan 
•Sabit 

Riyaseti Celileyc 

Birinci maddenin üçüncü satırındaki (He
dim ve tahribedilmiş) kelimesinden sonra (Düş

man istilâsı dolayısiyle yangından mutazarrır) 
kaydının ilâvesini teklif ederim. 

Denizli 
Haydar Rüştü 

Riyaseti Celileyo 

Müzakere kâüidir. Birinci maddedeki «Muh
tacolanlar tercih edilmek sar iyle kcl'mclerlnin 
tay, emlâkimetruke kelimesinden sonrada «ara
zi ve arsa» kelimelerinin ilâvesini teklif ederiz. 

13 Mart 1340 
Bayazıt Muş 
Şefik Osman Kadri 

Riyaseti Celileyo 

Mübadeleye gayritabi eşhasa ait arazi; mad
dede mesb'itunanh geçildiğinden maddeye «ara-
z'i metruke» kaydının da ilâvesini teklif ey
lerim. 

Erzurum 
Ziyacddin 

REİS — Buyurun Hasan Beyefendi. 

HASAN RÜŞTÜ B. (Denizli) — Takriri ga
yet sarihtir. Anladık Reis Beyefendi. 

REİS — Takrirlerini izah edecekler efen
dim. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Gerek 
Harbi Umumi ve gerekse İstiklâl mücadelesi 
esnasında ufak, büyük merakibi bahriyenin or
dumuzu mücahidatımızı ne dereceye kadar tak
viye etmiş olduğunu takdir buyurmuyan Heye
ti Âliycniz içerisinde kimse tasavvur et
miyorum. Böyle hem canını hem malını teh
likeye koymak suretiyle mühimmat ve s^ireyi 
nakletmek hususunda merakibi bahriyesini ve 
hayatlarını kaybedenlerin de nazarı itibara alın
ması için Heyeti Cclilcnizc bir fıkra teklif edi
yorum. (Emlâk ve merakibi bahriye sahipleri
ne) fıkrasının ilâvesini ve bu suretle icrayı ada
let buyurulmasını rica ve istirham cyliyorum. 

SABİT B. (Erzincan) — Erendim. Bende
niz takririmde emlâki metruke mc-yamna ara
zii metrukenin da ilâvesini rica ettim. 
Çünkü birçok yerlerde meselâ Muş, Yan, 
Bitlis ve saire gibi yerlerde emvali metrüre
den bir şey kalmamıştır. Hiç olmazsa bu gibi 
kimselere arazii metrukeden bir şey verecek 
olursak hem zaiyatları telâfi edilmiş olur ve 
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hem de arazinin imarına sebebiyet verilmiş olur. 
Bunun kabulünü istirham ediyorum. 

ŞEFİK B. (Boyazit) — Bizim takririmiz 
de o yoldadır ben de iştirak ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ ABDÜLHALİK B. (Kân-
gırı) — Erendim. Arazi; mâlûmuâl'niz temdid 
edilmez. Arazi doğrudan doğruya eşhasa tem
lik edilemez. Arazi; Hükümete aittir. Millete 
aittir. Hiç kimseye temlik edemeyiz ve bizde1 i 
arazinin tarzı hakkındaki usul; lr'çbir Hükü
mette yoktur. Araziyi tutup da filân kimseye 
temlik etmenin imkânı yoktur. 

Oradaki tevziden maksat; imkânı tevzii olan 
araziyi ufak bir bedel nisbetinde onlara tevzi 
edebilmektir. Fakat böyle araziyi tamamen mec-
canen onlara veremeyiz. Araziyi koymayın. 

SABİT B. (Erzincan) — Emlâki olmıyan 
yerlerde efendim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA
LİK B. (Devamla) — Arazi bu şekilde olamaz 
efendim. Arazi tamamiyle Hükümetindir. Üç se
ne işlcmiyen arazi bile Hükümete geçer. Onun 
ayrı usulleri vardır. Böyle terk edilmiş olan, 
üç sene tatil edilmiş olan »razi; doğrudan doğ
ruya Hükümetindir. Başkasının tasarrufunda 
değildir. 

REİS — Eefendim takrirleri; birer birer re
yi âlinize koyacağım. (Erzurum Mebusu Ziya-
eddin Efendinin takriri tekrar okundu) 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Arazii 
metruke yoktur. 

REİS — Bcyazit Mebusu Şefik Beyin tak
riri de aynı mealdedir. Yalnız «emlâki metru
ke» kelimesinden sonra «arsa ve arazi» kclimc-
lerJnin ilâvesi vardır. 

ŞEFİK B. (Bcyazit) — Efendim, müsaade 
buyurursanız takririm için bir kaç söz söyliye-
ceğim. 

REİS Söylediniz efendim, takrirlerini izah 
için söz verdiğimiz zevat takrirlerini izah et
mişlerdir. 

ŞEFİK B. — Hayır efendim bendeniz izah 
etmedim. 

REİS — Maliye Vekili Bey cevap verdi. 
Yine aynı şeyi söyliyecekscıniz müzakerenin ki
fayetine karar verilmiştir. Efendim. Birinci 
maddedeki «emlâki metruke kelimesinin «emlâk 
ve arazii metruke» suretinde olan teklifi reyi
nize koyacağım. Ondan sonra «arsa» yi reyini

ze koyacağım. Birinci maddedeki emvali metru
ke fıkrasının «emval ve arazii metruke» suretin* 
de tadiline dair olan teklifi kabul edenler lût* 
fon el kaldırsın. (Red sesleri) Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Ka* 
bul edilmedi. 

;x\rsa kelimesinin ilâvesini reyi âlinize koya
cağım. 

ALİ CENANİ B. (Gaziantep) — Arsa zaten 
mülktür ve dâhildir. 

REİS O halde Şefik Beyefendi takrirlerini 
geri alıyorlar demektir. 

ŞEFİK B. (Bcyazid) — Hayır alınıyorum 
efendim. 

REİS «Arsa» kelimesinin dâhi ilâvesini kabul 
edcınlcr lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmiyonler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edildi. Bincnaleyh birinci maddede «emlâki 
metruke ve arsa» «metruk emlâk ve arsa» ola
caktır. 

REİS — Denizli Mebusu Haydar Rüştü Be
yin teklifini reye koyacağım. (Donizli Mebusu 
Haydar Rüştü Beyin teklifi tekrar okundu) Bu 
teklifi kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksi
ni reye koyuyorum. Kabul etmiyonler lûfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. Şu halde madde şu 
şekli aldı: 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Tahrip ve 
ihrak edilmiş diyelim efendim. 

REİS — Efendim yani.. Ve hasbellüzum Hü
kümet tarafından hedim ve ilâh... 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Ama 
efendim, bu adaletsizlik olur. «Ve hasbellüzum 
Hükümet tarafından hedim» den Hükümet tara
fından tarip ve ihrak edilmiş manâsı çıkar ve 
düşman tarafından ihrak cdilon demeli esasen 
Vilâyeti Garbiyede tahrip te ihrakta dâhil idi 
fakat alt tarafına «düşman tarafından» dersek 
daha iyi olur. Muharebelerde ordu ric'at ederken 
birçok mahallere Hükümeti mahalliye hasbellü
zum ateş verdi ve oraları yaktı. O zaman bu 
adamların istifade etmemesi lâzım gelir. Bu bir 
haksızlık olur binaenaleyh harik deyince ihrak 
demeye lüzum yoktur, harik kelimesi kâfidir, hab 
neticesinin de hasbeklüzum bizim ordu, bizim 
Hükümetimiz yattı veyahut tesadüfen yandı. 

REİS — Hasbellüzum Hükümet tarafından 
hedim ve tahrjbcdilmiş... 
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VEHBİ B, (Karesi) — Efendim. Bendeniz 
bizim Hükümet tarafından yakılmış bir yeri ha
tırlamıyorum. 

REİS — (Efendim muvafık görürseniz habel-
lüzum cümlesinden sonra hedim ve tahribedil-
miş veya harb dolayısıyla ihrak edilmiş diye
lim, (Muvafık sesleri) 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşime) — Reis 
Beyefendi bendenizin arz ettiğim izahat Harbi 
Umumiye aiddir. Harbi Umumide hasbellüzum 
birçok yerler yakılmıştır. 

REİS — ıBu cihetle anlaşılmıştır efendim. 
(Harb dolayısiyle ihrak edilmiş) dedik. 

Efendim Karasi Mebusu Vehbi Beyin de tak
rir lerinde belediyeler kaydının ilâvesini teklif 
ediyor. Bu teklifi reiâlinize koyacağım; Hükü
met ve belediyeler tarafından... 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK tB. — Efendim belediyeler için ayrı bir ka
mun tedvin edilmiştir. Halihazırda ya Dahiliye 
veya Muvazenei Maliye Encümeninde dir. On 
yirmi otuz senede yavaş yavaş itfa edeceklerdir. 
O surette Muvazenei Maliyeden ya çıkmıştır 
ya çıkmak üzeredir. 

ALÎ CENANİ 3B. (Gaziantep) — Muvaze
nei Maliyeden çıkmıştır efendim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B. — Çıkmış ise Heyeti Celilededir. 

OSMAN KADRİ B. (IMUŞ) — Bual soracağım 
Reis Bey. 

Bizim taraflarda emlâk namına bir şey kal-
mamıtır. Kalan şey ya arazi veya arsadır. iŞim-
di memleketlerimizde birçok ızayiat -vardır. 

Herkesin elinde evrakı vardır. Bunu muka
bilinde arazii mi tahsis etmek istiyorsunuz. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B; — Onu arz etmiş idim efendim. Bizim 
memleketimizde arazinin satılmadığını ve temlik 
edilmediğini zaten bilvesile arz etmiştim. 

OSMAN KADRİ B. (Muş) — Fakat bu su
retle bizim zararımız tahmin edilemez. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜL-
HALİK B. — Orada arsalar emlâk dahilindedir. 

ALİ RIZA B. (ıMuş) — Kendi arsasını yap
maktan âcizdir öteki arsayı alıp da ne yapa
cak, kendisi yaptırmıyacak İmar Vekâleti de 
yapmıyacak sonra ne olacak? 

MUSTAFA ABDÜLHALİK B. (Kângırı: — 
Beyefendi oradaki (180) köyü tevzi mi ede
lim; nasıl istiyorsunuz? 

RIZA B. (Muş) — Fakat orada hiç emlâk 
kalmamıştır. 

REİS — Vehbi Bey (belediyeler) kelime
sinin ilâvesini teklif ediyor (belediyeler) keli
mesinin ilâvesini reyinize koyacağım. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bendeniz takririmi 
geri alıyorum efendim. Bizim Encümenden 
çıkan kanunla bunu temin ettiklerini söyledi
ler. Ayrıca o kanun gelecektir. O kanuna ait
tir. Geriye alıyorum. 

(Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi Efendi
nin takriri tekrar okundu) 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul et-
miyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiş
tir efendim. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddemin şu şekilde tadilini tek

lif ederim. 
... bu misüllü arazii metruke o misüllü eş

hasa tercihan ve meccanen tefruiz olunur. 
Tokat 
Emin 

EMİN B. (Tokat) — Arkadaşlar mâlûmu-
ihsanınız, arazinin rukbesi beytil male aidoldu-
ğu için temliki icra edilmiyor. Yalnız bu misül
lü arazii metruke o misüllü eşhasa tercihan ve 
meccanen tefviz edilirse Meclisi Âlinizce hakkı 
âdil gayesi istihdaf edilmiş olur. (Hayır ses-
leni) 

REİS — Tokad Mebusu Emin Bey; böyle 
bir fıkranın ilâvesini teklif ediyorlar. Bu tek
lifi kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul olunmadı efendim. Madde şu 
şekli almıştır: 

Madde 1. — Mübadeleye gayritâbi eşhasa 
aidolup Hükümet yedinde bulunan metruk em
lâk ve arsa, düşman, usat ve hasbellüzum Hü
kümet tarafından hedim ve tahrip veya harb 
dolayısıiyle ihraç edilmiş olan emlâk sahiplerine, 
muhtacolanlar tercih edilmek şartiyle zayiat
larının derecesi nisbetinde tevzi ve temlik olu
nur. 

REİS — Maddeyi bu şekilde reyinize koyu
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler el kal
dırsın. Kabul edildi efendim. 
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Madde 2. — Bu suretle tevzi ve temlik edi
lecek emvali gayrimenkulenin bedelâtı bilâ-
hara Maliye bütçesinden istihsal olunacak tah
sisata mahsub olunur. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Mânası
nı anlıyalım. 

REİS — Söz istiyen var mı? 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Encü
men izahat versin efendim. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Mânası
nı anlıyalım. 

ŞEFİK B. (Bayazid) — Reis Beyefendi. Bu 
ikinci maddenin burada hiçbir lüzumu yoktur. 
Çünkü emvali metruke Hazineye irat kaydedil
miş değildir, metruktür. Hazinenin sonra bunu 
iradı masraf yapması zannederim lüzumsuzdur. 
Maliye Vekili de bunun burada kalmasına razı 
olmaz bendeniz bunun tayymı teklif eylerim. 

REİS — Şefik Bey- maddenin tayymı tek
lif ediyor. Bu teklifi reyi âlinize koyacağım. 

ALİ CENANİ B. (Gaziantep) — Efendim, 
birinci maddeden maksat; tâyin edilecek bede
lin tahsilini temindir. Bir adamın evi yanmış, 
emlâki harabolmuş, tabiî buna bir bedel tak
dir olunacak ki ondan sonra emlâk verilecek. 
Verilen emlâkin de bedeli tâyin edilecek. Bun
ların tetkiki meselesi kendiliğinden olmuş bir 
meseledir, binaenaleyh madde doğrudur. 

REİS — Şefik Bey; maddenin tayymı tek
lif ediyorlar. Bu teklifi nazarı dikkate alan
lar lütfen el kaldırsın. Aksini reya koyacağım. 
Nazarı dikkate almıyanlar lütfen el kaldırsın. 
Nazarı dikkate alınmamıştır. Binaenaleyh 
maddeyi aynen reyinize koyacağım.. Kabul 

edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koya
cağım. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 3. — Hasar görenlerin ve muhtaco-
lanlarm tetkik ve tahkiki ahvali ile zayiatları 
derecesinin tesbiti ve bu kanunun süveri tat-
bikıyesi Hükümetçe tanzim olunacak talimat
name ile tâyin olunur. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri) Maddeyi aynen reyinize koyaca
ğım. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini 
reye koyacağım. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul olundu efendim. 

MADDE 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? Mad-
leyi aynen reye koyacağım. Kabul edenler 
"Ytfen el kaldırsın... Aksini reye koyacağım. Ka-
Yjl etmiyenler el kaldırsın... Dördüncü madde 
vTnen kabul 'edilmiştir efendim. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Heyeti Ve-
le memurdur. 

REİS — Söz istiyen var mı? Maddeyi aynen 
reyinize koyuyorum. Kabul edenler el kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir efendim. Efendim 
kanunun heyeti umumiyesini reyi âlinize vaz'e-
deoeğim. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyacağım. Kabul etmiyenler el kal
dırsın... Kanunun heyeti umumiyesi kabul olun
muştur 'efendim. 

Efendim, Cumartesi günü saat bir'buçukta iç
tima etmek ve muayyen ruzname ile işt :gal et-
•nek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı nıüzakerat; saat : 5,35 
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Orta Tedrisat Kanunu hakkındaki neticei ara 

(Kamın kabul edilmiştir) 
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Müstenkifler 

(Kabul cienler) 
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5 
2 
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