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BİRİNCİ CELSE
Bed'i Müzakerat; Saat : 2,40
REİS : Kâzım Paşa
KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Talat Bey (Çankırı)

REÎS — Celseyi açıyorum efendim.

1. — ZAPTI SABIK HULASASI
REİS — Zaptı sabık hülâsası okunacaktır :
Yetmiş Üçüncü İçtima
18 Mart 1926

Perşembe

Birinci Celse
İsmet Beyin tahtı riyasetlerinde inikat ederek zap
tı sabık hülâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide aid
oldukları mahallere havale olundu.

Haklarında tayini muameleye mahal olmıyan muh
telif mesai! hakkındaki mazbatalar kıraat ve kabul
olundu.
Badehu memurin kanunu lâyihasının mevaddı mütebakiyesi müzakere ve intaç ve kanunun heyeti umumiyesi ekseriyetle kabul edildikten sonra cumartesi
günü içtima edilmek üzere celse tatil olundu.
REİS — Zaptı sabık hakkında mütalaa var mı
efendim? (Hayır sesleri) aynen kabul edilmiştir.

EVRAKI VARİDE
Teklifler
/. — Çankırı Mebusu Talât Beyin; Köy Kanunu
nun bazı mevaddını muaddel teklifi kanunisi. (2/558)
REİS — Lâyiha encümenine havale olundu.
2. — Siverek Mebusu Kadri Ahmet Beyin; Me
murini fa'alenin zati hayvanlarının tarafı
devletten
iaşesi hakkında teklifi kanunisi. (2/559)
Mazbatalar
/. — Mübadeleye tabi ahaliye verilecek emvali
gayrımenkule hakkındaki 16 Nisan 1340 tarihli ka
nuna bir madde tezyiline dair (1/851) numaralı kanun
lâyihası ve İskân encümeni mazbatası.
REİS — Ruznameye alındı.
Tezkereler
7. — Edirne Mahkemei asliye aza mülazımı Ra
gıp Efendiye ait İstiklâl madalyası şeridinin kırmızı
ya tahvili hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/603) '
REİS — Müdafaa! Milliye encümenine havale
edilmiştir.
Takrirler
/. — İsparta Mebusu Mükerrem Beyin, Hazinece
tekasiti muhtelife ile satılmış ve satılacak olan emlâ
kin tediye edilmeyen tekasit bedelleri miktarınca si
gorta ettirilmesi hakkında takriri.

REİS — Temenni mahiyetinde olduğundan Baş
vekâlete gönderiyoruz.
Efendim, bugünkü ruznamemizde Maarif teşkilâ
tı hakkında kanun vardır. Bugün müzakere edilmesi
tahtı karara alınmıştır. Bir de takrir vardır okuna
caktır :
2. — Ticaret Vekili Ali Cenani Beyin, Petrol Ma
denleri Kanununun tercihen ve müstacelen müzakere
sine dair takriri.
REİS — Okunacak.
Riyaseti Celileye
Ruznamenin 15 nci maddesinde bulunan Petrol
Madenleri Kanununun tercihen ve müstacelen müza
keresini rica eylerim.
Ticaret Vekili
Ali Cenani
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
Bizim lâyihalardan sonra...
REİS — Efendim, Maarif Teşkilâtı Kanununundan sonra bu petrol lâyihai kanuniyesiniıı müzake
resi teklif ediliyor. Kabul edenler lütfen el kaldırsın...
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
memiştir,
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3. — MÜZAKERE El3ÎLEN MEVAD
1. — Maarif Teşkilâtı hakkında (1/838) numaralı
kanun lâyihası ile Urfa Mebusu Rafet Beyin, ilkmektep Muallimleri Kanununun birinci ve ikinci ve se
kizinci ve Orta Tedrisat Kanununun 12 nci ve 13 ncü
maddelerinin tadili hakkında (2/493), (2/495) numa
ralı teklifi kanunileri ve Maarif ve Dahiliye ve Muvazenei. Maliye encümenleri mazbataları. (1)
REİS •— Müzakeresine başlıyoruz, söz isteyen var
mı?
TUNALI HİLMÎ BEY (Zonguldak) — İnkılâpçı
ve ihtilalci bildiğim Maarif Vekili, ümit ederim ki
böyle karmakarışık Türkçe ile yazılmış kanunu mec
lise getirmekten içtinap eder bulunsun. Arapça ve Farisice kelimelerle doldur. Maarif Encümenine teşek
kür ederim ki bundan mümkün mertebe içtinap et
miştir. Ümit ederim ki Maarif Vekili bundan böyle
bu gibi bir kanunla karşıma çıkmaktan çekinir.
HALİT BEY (Kastamonu) — Muhterem arkadaş
lar! Maarifimizi ilerletmek ve Maarif teşkilâtımızı
takviye etmek için ne kadar para sarf etsek hepsine
taraftarım, yalnız bu kanun vesile»iyle Heyeti Celilenizin bazı noktalarda ' nazarı dikkatini celbedeceğim. Evvelâ bu kanunda idari aziller vardır, rızaya
bakılmadan tahviller vardır. Halbuki üç gün evvel
kabul ettiğimiz memurin kanununda dedik ki, bu ka
nun askerlerden maada bütün memurini devlete şâ
mildir Binaenaleyh bununla tezat teşkil ediyor, im
kân derecesinde telif edilsin.
İkincisi bu kanunu tetkikte ana mekteplerine te
sadüf etmedim. Halbuki mevcut ana mektepleri var.
Bunlar ipka edilecek mi? Bana kalırsa memleketimiz
de müessesat, fabrikalar çoğalıyor, binaenaleyh ame
le hayatı da başlıyor. İşçiler, kadınlar, çalıştıkları
müddetçe çocuklarını bu mekteplere verebilirler ve
bugün bunun lüzumuna kaniim, vekil bey lütfen bu
bapta bizi tenvir buyursunlar.
Sonra «ilk tahsil çağındaki çocuklar meslek mek
teplerine giremezler» diyorlar. Bu çağın hududu ne
dir? Yoksa Maarifi Umumiye Kanunundan bahsedi
liyor, onda mı izah edilecek? Bu bapta da bizi tenvir
etsinler. Bazı memleketler bu çap tespit etmişlerdir.
Meselâ Amerika altı ile on dört, Bulgarlar yedi ilâ
on dört yaşını kabul etmişlerdir. Biz de bu çağın hu
dudu nedir? Bulgaristan maarifi hakkında bir rapor
tevzi edilmiştir, tabiî tetkik buyurulmuştur, ben de
(1) Zaptın sonuna merbuttur,

gözden geçirdim. Orada diyor ki, ilk tahsilini bitiren
talebenin yüzde yirmisi yüksek ve orta mekteplere,
yüzde sekseni hayatını kazanabilmek için sanata inti
sap etmek ister. Onun için yüzde seksen talebe mut
laka meslek mekteplerine girer.
i
Halbuki bizde meslek mektepleri henüz esaslı su
rette teessüs etmemiştir. Bizde bazı sanayi mektepleri
var, bu kanunda meslek mekteplerine dair hiç bir şey
görmedim. Binaenaleyh meslek mekteplerinin ticaret
vekâletine merbutiyeti kabul ediliyor zannederim. Ge
çen sene tevhidi tedrisat Kanunu yaparken birtakım
yanlış zihniyetle o meslek mekteplerim, hatta askerî
mektepleri bile maarif vekâletinin emrine vermek is
tedik. Şimdi bu kanundan anlıyoruz ki meslek mek
teplerini aid oldukları vekâlete vermek zihniyeti ta
karrür etmiştir. Hepimiz bu meslek mekteplerinin
zannederim ki lüzumuna kaniiz. Hatta bunun zama
nı gelip geçtiğine bile kaniim. Memlekette meslek
mektepleri teessüs etmelidir ve bilhassa Ticaret Ve
kili Beyin bununla alâkadar olmasını çok rica ede
rim. Meşrutiyet devrinde, istibdat devrinde de bir
çok vilâyetlerde bazısı hükümetin, bazısı ahalinin
gayreti ile bir çok sanayi mektepleri teessüs etmiştir.
Bugün de bazı yerlerde vardır. Bu sanayi mektepleri,
meslek mekteplerine pek güzel bir esas teşkil edebi
lir, programlan tevsi edilir. Vekil Bey bu bapta da
bizi lütfen tenvir buyursunlar.
Bir de köy mekteplerinde çocukları köy hayatın
dan ayırmayacak bir tarzda hayatı t^limiye ve tedrisiye tesisi meselesi çok sayam şükrandır ve çok te
şekkür olunur. Bununla beraber köy çocukları da
âli tahsilden mahrum kalmasın. Malûmu âliniz köy
lerin saf muhiti içinde yüksek zekâ ve seviyeye sa
hip çocuklar da bulunur. Bilhassa bir talim ve terbiye
heyeti teşkil ediyoruz. Badema büyük zekâları arayıp
bulmalı ve bu talim ve.terbiye heyeti bunlar için usul
ler vaz etmelidir. Köy mekteplerinde de inkişafa mü
sait zekâlar görülürse bunları seçmeli, r devlet himaye
sine almalı ve bunlan yükseltmelidir. Yalnız üç sene
tahsilini bitirip köy içine atmamahdır. Bu hususu da
rica ederim.
Birinci ve ikinci maddelerde dil heyetinden, talim
ve terbiye heyetinden bahsedilirken deniliyor ki bun
ların vazifelerinin hududu İcra Vekilleri heyetince
tayin olunacaktır. Evet gerek vekili muhtereme, ge
rek Heyeti Vekileye itimat olunabilir^ Yalnız alelıt
lak işin mahiyetini anlamadan bir salâhiyet vermek
5 —
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doğru olamayacağından bu vazaifin hududunu, anahatlarım olsun, gerek efkârı umumiyenin, gerek heyeti
Celilenizin bilmesi lâzımdır, çünkü para vereceğiz.
Ben birisine para verirsem onun yapacağı işi anla
yarak o parayı veririm. Binaenaleyh evvelâ ne yapıcaktır, vazaifin hududu nedir, bilhassa şu noktalan
bilmek isterim.
Dil heyetinden bahsediliyor. Sonra bugünlerde
gazetelerde latin hurufatından bahsediliyor. Maarif
Vekâletinin bu meselede şimdiye kadar sabit bir ka
ran var mıdır ve ne düşünüyor? Bizi bu nokta etra
fında da tenvir buyursun.
Sonra umumî talim ve terbiye heyeti demek ki,
memlekette umum maarif içn bir gaye tespit edecek,
talim ve terbiye için bir istikamet gösterecektir. Va
zifesi böyle olmak iktiza eder.
Bilhassa Maarif Vekâleti Neşriyat Şubesinin neş
rettiği külliyat mahiyetinde asar var. Onu tetkik et
tim ve onda anlıyorum ki her millet maarifi için bir
gaye tespit etmiştir, programlarını da o gayeye göre
yürütüyor. Meselâ Amerika'da talim ve terbiye usul
leri diye bir kitap var. Onda Amerikalılar şöyle bir
esas vaz ediyorlar. Diyorlar ki: Memleketin, milletin
terbiyesi millî, iktisadî, ahlâkî bir unsur üzerine aşı
lanmalıdır. Keza Almanlar harbi umumideki o fecayii gördükten sonra Cumhuriyet ilân ettiler. Kanunu
esasilerinde bile mekteplerde nasıl vatan terbiyesi ve
rileceğine dair maddeler tespit ettiler. Binaenaleyh bu
talim ve terbiye heyeti teşekkül ettikten sonra vaziresi İcra Vekilleri heyetince tahdit edilesek, fakat su
reti umum iyede bazı anahatlar vardır. Bu hususta da
Vekil Bey bizi lütfen tenvir buyursunlar.
Vatanî talim ve terbiye de nasıl bir gaye gözetile
cektir. Tabiî eski devirle bugün arasında çok fark
vardır. Cumhuriyet* ilân ettik, bir çok inkılâp yap
tık, Vatanî terbiyei, bilhasas bu hususta çocukların
ahlâkî, seciyevî havasını yükseltmek ve tenmiye et
mek ve dimağalarına vatanî terbiyeyi aşılamak için
ne gibi metotlar takip edecektir. Müstakil ders mi
icat edecektir? Yoksa Coğrafya, Tarih ve diğer ders
ler arasında bazı malûmat mı verilecektir?
Bir de arkadaşlar, kanunun esbabı mucibesinde
deniliyor ki, millette okuma ve yazma arzusu pek çok
tur. Çok doğru. Bu mukaddes ihtiyaca kemmiyeten
olduğu kadar keyfiyeten de kuvvetli vasıtalarla cevap
vermek için, Maarif Vekâletinin rakamlara ve şeeniyete istinat eden vazıh bir programa malik olması
icabeder. Teklif olunan kanun bu programın esasla
rını ihtiva etmektedir. Vekâlet badema
yürüyeceği

yolda kemmiyetten ziyade keyfiyete ehemmiyet vere
cektir. Her meslekte böyledir. Keyfiyet kemmiyete
tercih edilir. Yalnız kemmiyeten acaba yüksek mi
yiz? Kemmiyeti de atamayız, kemmiyetin de bir kıy
meti vardır. Bendenize bir devlet salnamesi vermiş
lerdi. Tabiî devletin en resmî ve ihticaca salih bir
vesikasıdır. Bunda maarif vaziyetimizi tetkik ettim,
Heyeti Celileniz de mütalâa buyurmuşlardır, nazarı
dikkati âlilerine arz edeceğim. Kemmiyeten de ne ka
dar geri olduğumuz bundan anlarız. Bu sözlerim ken
di vaziyetimizin diğer tarakki etmiş devletlere nisbetidir. İhtimal ki bugün ve muhakkak eski zamana
nihbetle maarif vaziyetimiz daha iyidir. Bu, şayanı
şükran olabilir. Fakat biz medenî devletleri, alelhusus komşularımızı gözeterek mümkün olduğu kadar
maarifimizi ilerletmeye çalışmalıyız. Bu noktai nazar
dan bizim vaziyetimiz henüz elemnâkdır.
Bir de şu noktaya dikkat ettim. Malûmu âliniz
geçen sene Şarkta şayanı teessüf bir hadise oldu. Bu
vakayiin tabiî bir çok sebepleri vardır. Bu vakayiin
sebepleri meyanında acaba maarifin dereci tesiri ne
dir? Bu noktai nazardan tetkikat yapalım.
Şu istatistik beliğ bir şehittir ki bu devlet salna
mesinden aldım, yetmiş iki vilâyetimiz vardır. Bu vi
lâyetlerde ilkmekteplerimizin adedi kız mekleb ola
rak (605), erkek olarak (4 270) dir. Demek ki, ilkmekteplerin yekûnu (4 875) dir. Bunların içerisinde lisele
rin ve orta mekteplerin ilk iptidaî kısımları dahildir,
ecnebi mektepler hariçtir. Bu 72 vilâyette 4 875 mek
tepten iskân sahası olan on üç vilâyetteki: Bitlis,
Van, Siirt, Diyarbekir, Muş, Genç, Dersim, Mamuratülazi, Malatya, Ergani, Mardin, Siverek, Hakkâri;
buralardaki mektebin miktarı kız (24), erkek mektebi
(191) dir. Yekûnu (215). Demek bütün Türkiye'de
(4 875) mektepten 215 mektep buralarda yani bu on
iki vilâyetedir. Yetmiş iki vilâyette 61 921 kız
266 263 erkek, cem'an 328 183 talebe vardır.
Bundan isyan sahasına isabet eden şudur: 1 398
kız, 7 348 erkek yani 8 376 talebe vardır, İlkmektepleri tarakki etmiş Saruhan Vilâyetinde belki bundan
daha fazla talebe vardır. Erkek oıia mektebi yetmiş
iki vilâyette 59 dur. Bunun 3 675 talebesi vardır. Ba
59 mektep içerisinde on iki vilâyete isabet eden yedi
tane orta mektep vardır, talebesinin mevcudu da 311
dir. İsyan sahasında bulnan vilâyetlerimizden Diyarbekir'deki bir lisenin 60 talebesi vardır.
Kız lisesi ve orta mektebi yetmiş iki vilâyette
on altı tanedir. Bu isyan sahasındaki vilâyetlerde hiç
bir taney oktur. Erkek mualim mektebi, kız muallim
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mektebi yetmiş iki vilâyete dokuz tane olup, talebenin
mevcudu 1 228 dir, Diyarbekir'de bir tanedir.
Tabiî benim bunların içinde en ehemmiyet ver
diğim ilk mekteplerdir. Bir Hakkâri vilâyetimiz var
dır ki, arkadaşlar, bu Hakkâri vilâyetinde ilk mektep
ten hiç bir tane mektep yoktur. Geçen sene Nasturi
Vakayii bizi çok işgal etmiştir. Bu vilâyette lise de
recesinde mektebimiz yoktur. Sonra arkadaşlar ilk
defa isyanın çıktığı genç vilâyetinde iptidaî mektep
lerimizin miktarı sekizdir. Talebenin miktarı 170' tir.
Arkadaşlar! İnsanın en büyük düşmanı cehildir derler.
Neden cehildir? Çünkü cahil adamın muhakemesi
yoktur, binaenaleyh cahil olan her şeyi yapar. Şu va
ziyeti anladıktan sonra Maarif Vekâehimizin bu saha
lara ne kadar ehemmiyet vermek lâzım geldiğini gös
terir. Buna arz ederken denir ki, diğer vilâyetlerde
mektep çok mudur, veyahut maarifimiz derecei kifayede midir? Hayır o da kâfi değildir. Nisbet itibariy
le arz ediyorum, oraları öteden beri pek bakımsız
kalmıştır. Bundan sonra maarif idaremizin, bilhassa
genç vekilimizn bu vilâyetlere daha ziyade ehemmi
yet vereceğini ümit ederim. Buralarda mektep açma
lıdır ve bu zavallı halkı okutmalıdır. Yoksa okutul
madığı surette filan beyin, filan şeyhin peşi sıra gider.
Onun için eğer bunu yapmazsak badema orada vukubulacak hadisattan hepimiz, milletvekilleri, devlet
mesul olur. Arkadaşlar! Yalnız ilkmektep miyardır.
tik tahsilde talebe yekûnuna baktım 37 597 dir.
Nüfusu umumimiz istatistikte 13 milyon küsurdur.
Nisbet aranırsa binde ne düşer? Binde nisbetimiz yir
mi sekizdir. Bu, arkadaşlar ağlanılacak derecededir.
Meselâ bir Alman taburunu alınız, bin mevcutlu bir
taburun içinde bir tane okumaz yazmaz bulamazsı
nız. Halis Bulgarların içinde yüzde sekseni okur ya
zar. Türk vesaireyi dahU ederseniz yüzde doksanı bu
lur. Bizde yüzde üçü veya beşi geçmiyor. Onun için
maarifimize ne kadar ehemmiyet versek, ne kadar pa
ra versek, yerindedir. Hatta bendeniz diyeceğim ki
İsmet Paşa Hükümeti en fazla şimendifere ehemmi
yet veriyor," milyonlarca para veriyor. Bendenize göre
maarif siyaseti de şimendiferle beraber yürümelidir.
Onun için şimendifer yaparsanız ahali cahil olursa
şimendiferin köprüsünü de yıkar. Nitekim, Hicaz
hattında gördük. Onun için şimendifer siyasetiyle
maarif siyasetimiz beraber yürümelidir. Maarife tah
sis ettiğimiz beş altı milyon lira çok azdır. Çok rica
ederim, Maarifimiz için âzami miktarda para tahsis
edilsin, ne yapmak lazımsa bir gün evvel yapılsın.
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
Muallim yoktur.
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MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
(İzmir) — Muhterem efendiler! Bugün mevzubahis
olan Maarif teşkilâtına dair olan kanun, Devletimizin
maarif teşkilâtının umumî kanunu değildir. Bende
niz vekil olduğum vakit memlekette mevcut olan
maarif teşkilâtını tetkik ettirdim, bizzat meşgul ol
dum. Nihayet kanaat ettim ki Maarif işlerini mah
dut bir zamanda halletmek imkân dâhilinde değil
dir. Onun için bunu mütehassıslara yererek, diğer
devletlerin maarifi umumiye kanunlarını tetkik ederek
yapmak lüzumuna kani oldum. Bu itibarla bir sene
zarfında Maarifi Umumiye Kanununu hazırlamak
ve Heyeti Âliyenize takdim etmeye karar verdim.
Buna gitmekteki maksadını, devletin ve milletin va
ziyeti umumiyesini görmeden, mekteplerin vaziyeti
umumiyesini tetkik etmeden, ihsaî malûmata vakıf
obuadan verilen karaların doğru olmayacağındandır.
Onun içindir ki, bu umumi maarif teşkilâtına ait
kanunu tehir ettirdim. Getirdiğim kanun vaziyetin
icabettirdiği tedabiri almaktan mütevellittir. Vaziyeti
haziranın ıslahı için icabeden tedabirin burada tayin
edilmiş olan mevadla alınabileceğine kani oldum.
Yaptığımız kanun doğrudan doğruya umumî maa
rif teşkilâtına ait değildir. Bazı mevadjnın ıslahına
ait kanundur. Bu da kanun okunduğu zaman görül
düğü veçhile bir kaç noktaya inhisar eder. Birisi
Türkiye'de dil meselsi haizi ehemmiyettir. Demin Tunalı Hilmi Bey arkadşımızın çok acı bir tarzda dermeyan ettiği veçhile henüz nasıl yazı yazmak lâzım
geldiği hakkında umumî ve müşterek bir kanaatimiz
yoktur. Onun için mevcut lisanımızı tetkik etmek, mil
lete lügat hazırlamak için bir dil heyetinle ihtiyaç var
dır. Memleketimizde mevcut mütehasısjarı toplaya
cağız, dilimizin ıslahı için ne yapmak lâzım gelirse
tedbir alacağız.
Burada bir arkadaşımız lâtin hurufu meselesinden
doğrudan doğruya devletin siyaseti meselesidir. De
ruhte ettiğim meselenin başından nihayetine kadar ihtiyacatımıza mutabık olduğuna kanaat hâsıl etmezsem
ve onun etrafında tetkikatımı yapmazsam o mesele
yi kabul etmem, onun içindir ki her hangi meseleyi
tetkik etmeden kabul edecek arkadaşınız değilim, mes
leğim eskiden beri budur. (Alkışlar) Lisân heyti tetkikatını yapar, devletin siyaseti umumiyetinde mevzu
bahis olur, ondan sonra karar verilirse kabul olu
nur. Henüz bu meseleyi tetkik ile meşgulüz ve bunu
daha esaslı tetkik edeck bir heyetimiz de teşekkül edi
yor.
Maarifi umumiyemizin teşkilâtına ait muhtelif ka
nunlar mevzubahis oldu. Devletin maarif hayatı 15 -
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20 seneden beri muhtelif safahat geçirmiştir. Mektep
lerin programları senelerin adedi kadar değişmiştir.
Denebilir ki, programlar her sene ayrı ayrı şekiller
alarak değişmiştir. Bütün bunları esaslı ve muntazam
bir hale getirmek lâzımdır. Bunu bir şahsın yapması
na imkân yoktur. Maarif teşkilâtı idariyesinin de va
kit tasarruf ederek bunu yapması mümkün değildir.
Diğer devletlerde olduğu veçhile milletin terbiyei
umurcıiyesine ait mesailini halletmek, mektep prog
ramlarını ve bütün düuyada intişar eden kitapları
ve her sene dünyada maarifin aldığı cereyanları tet
kik etmek için ayrıca bir talim ve terbiye heyetine ih
tiyaç vardır.
Talim ve terbiye heyeti yalnız bununla uğraşmaz.
Meselâ sinemalar, tiyatrolar, kitaplar vardır. Bunlar
memleketimize kontrolsuz girer. Bunları kontrol altı
na almaya ve memleketin terbiyei umumiyesi ile meş
gul olmaya mecburuz.
Sonra Maarif Vekâletinin vazifesi yalnız mektep
çocuklarına ait değildir. Memleket halkının terbiyesi
ne ait mesail ile uğraşmak da Maarif Vekâletinin va
zifesidir. Onun için bunlara ait tedabiri almak, prog
ramlarını ihzar etmek üzere Maarif Vekâletinin hari
cinde ve Maarif Vekâletine manevi bir kontrol vazi
fesi yapacak bir heyete ihtiyaç vardır.
Talim ve terbiye heyetinin hudut ve vazaifi bak
kamla arkadaşımız bir parça endişeli şekilde bahis bu
yurdular. Talim ve terbiye heyetini yaptığım zaman
bunun nizamnamesini kendim yapabilirdim. Fakat
düşündüm, talim ve terbiye müstakil bir heyet ola
caktır, büyük meselelerle meşgul olacaktır bunun ni
zamnamesini kendim yaparsam hata ekmek ihtimali
vardır. Bunlar toplandığı vakit kendilerinin hudut ve
vazaifini kendileri tayin etsinler, onu biz tasdik edeî?m. Bu, maarifi Umumiye Kanununa geçecek mesa
idendir. Gelecek sene Maarifi Umumiye Kanunu
lâyihası Heyeti Celilenize takdim edileceği zaman bu
nizamname de Heyeti Celilenize arz edilecektir. Şim
dilik taüm ve terbiye heyeti kendi nizamnamesini ya
pacak, ben tasdik edeceğim, Heyeti Vekile tasdik ede
cektir. Onun için ilme ait olan, ihtisasa ait olan işler
de mütehassıslara söz vermek, onları kendi halinde
çalıştırmak mecburiyeti ve ihtiyâcı vardır. Doğrudan
doğruya müdürlerin, reislerin, vekillerin bu hususta
3 apacağı nizamnameler doğru olmaz, Bu, hatalı bir
sistemdir, bunun için bu sisteme gittik.
Arkadaşımız yine daha bazı şeylerden endişeli bir
surette bahsettiler. Bunların hakkında Heyeti Celile-
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nizi tenvir etmek isterim. Memleketin Maarifi Umu
miye vaziyeti nasıldır? gibi bir suali mukaddere kar
şı cevap vermek lüzumu hâsıl olursa, ferahlıkla cevap
verilemez.
Maarifi umumiyemizin vaziyetini görmek için ilk
mekteplerin vaziyetini görmek icabeder. Malumu âlinizdir ki Türkiye'de maarif teşkilâtı üç idare tarafın
dan yapılır. Birisi idarei hususiyelere ait olan maarif
teşkilâtıdır. Diğeri idarei umumiyeye ait olan yani
vekâletin yaptığı maarif teşkilâtıdır. Bir de bazı vekâ
letlerin mektepleri vardır, ecnebi, hususî mektepler
vardır. Şimdiye kadar bunların umumî vaziyeti hak
kında muhtelif surette bazı rakamlar elde edilmiştir.
Bunlar tam manası ile hakikate mutabık rakamlar
denilebilir. İptidaî teşkilât üzerine ilk mekteplere bak
tığımız zaman, elde ettiğimiz ihsaiyata nazaran ipti
daî mektepleri 350 - 360 bin arasında evladı vatanı
okutmaktadır. Devletin deruhte ettiği vazife bir buçuk
milyon çocuk okutmaktır. Fakat bugün arz ettiğim
350 - 360 bin arasında çocuk okutabiliyoruz. Sonra
bu 360 bin çocuk da hakikî bir tarzda okutulmuş de
ğildir. Bunun için de hakikî olarak 100 bin tane addo
lunabilir.
Çünkü bunları okutmak için muallim yoktur, mu
allim mevcudu azdır. Bu, şimdiye kadar maarif ha
yatında tatbik olunan sistemin yanhşlığındandır. Vak
tiyle muallim mekteplerini açarken her Vilâyet her
hangi bir devletin teşkilâtını almış ve onu tatbik et
mek istemiştir. Her idarei hususiye bir muallim mek
tebi açsın denmiş, binaenaleyh her tarafta muallim
mektebi açılmış, mektep kapısına muallim mektebi
levhası asılmış. Fakat asıl mesele, onun levazımı tedrisiyesini, muallimlerini bulmaktır, muallim teşkilâtı
nı yapmaktır. Her tarafta açılınca hiçbir taraf faa
liyet gösterememiş. Yetiştirdikleri talebe 1 500 - 2 000
raddesindedir. Bu miktarın bir kısmı da meslekten
gitmiştir. Ondan sonra bunun hatalı olduğu anlaşıl
mış ve başka bir sisteme gidilmiş, demişler ki, bunları
•idareli umumiye idare etsin, bunları almışız. Şimdiye
kadar elimizde (25) tane kalmıştır. Bu mekteplerin bu
sene verdiği talebe yüz altmıştır. Fakat buna sarfet
tiğimiz bir milyon liradır. Binaenaleyh Muallim Teş
kilâtının derhal ıslâhı ve tanzimi lâzımdır. Maarif
Teşkilâtlınızın ıslâhı için evvelâ düşünülecek mesele,
muallim yetiştirmek meselesidir. Muallim ordusu, kad
rosu yapılmadan, doğrudan doğruya kapılı ve duvarlı
binalar yapmak tabiîdir ki doğru değildir. Onun için
dir ki muallim teşkilâtını takviye etmek ve muallim
lerimizi bîr an evvel yetiştirmek mecburiyetindeyiz.
Bunun üzerine azamî bir surette çalışarak, her sene
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üç bin muallim yetiştirmeliyiz ki on sene zarfında
bir buçuk milyon çocuğumuz okuyabilsin.
Arkadaşlarımızın bilhassa nazarı dikkatlerini celbetmek isterim. Maarif meselesi denilince bu, 'bugü
nün meselesi, yarının meselesi addedilmemelidir. Bu
na bir günde ilâç bulunmaz, sabır lâzımdır. Zama
nın ihtiyacatını tetkik etmek ve mütehassıs adamların
reyleri ile hareket etmek lâzımdır. Biz, muallim mek
teplerimizi ıslâh etmek lüzumuna kani olduk. Onun
için bu sene ilkmektep ve muallim mektepleri prog
ramlarını çıkarabileceğiz. Bu sene diğerleriyle uğraş
maya imkân yoktur. Çünkü zaman bize ancak bu
mekteplerin ıslâhı ve bu mektep kitaplarını yapmaya
imkân bırakmaktadır. Muallim teşkilâtı takviye edil
dikten ve muallim mekteplerimiz teksif olunarak kuv
vetli muallimler idaresinde idare edildikten ve hakîki
muallim yetiştikten sonra memleketimizde maarif
hayatı başlayacaktır. Hakikat bundan ibarettir. Bun
lardan maada tali mekteplerimiz vardır.
(Efendiler, tali mekteplerin mahsulü ilk mektep
lerdir. Yani tali mektepler ilk mekteplere bakar. Bun
ların mahsulü ne kadar çoğalırsa o mekteplerin feyzi
o kadar artar. Bugün ilk mekteplerden çıkan çocuk
ların ancak yüzde onu tali mekteplere girebilir. Bir
çocuk babası, çocuğunu okutmak için bir çok İhtiyacı
temin etmek mecburiyetindedir. Sonra memlekette ge
çim zorlaşmıştır. Çocuk babası çocuğunu okutmak için
10 - 15 sene tahammül edemiyor. Onun için devlet
bir çok çocukları meccani okutmayı deruhte etmiştir.
Bu suretle meccani okuyan çocuklardır ki tahsillerini
son sınıflara kadar devam ettirebilirler. Bu itibarla
hiç olmazsa ilk ve orta tedrisatta meccani tahsili ka
bul ediyoruz. Bu suretle hiç olmazsa ilk mekteplerdeki
çocukların yüzde yirmisini orta tahsile getirebilmek
için meccani ve leylî tahsili kabul etmek mecburiye
tindeyiz.
Her sene iptidaî mekteplerden çıkan çocukların
miktarını artıra'bilirsek, talî tahsil artar ve devletin
hayatı umumiyesmde o kadar feyz eseri başlar. Ak
si takdirde bu eser yavaş yavaş zail olur. Binaenaleyh
ilk tahsile ehemmiyet vermeyi vazife addediyoruz.
Arkadaşımız, canlı bir noktadan bahsettiler. Dedi
ler ki, meslek mektepleri vardır, ne olacak? Ş'imdiye
kadar bizim tahsilimizin, terbiyemizin çocuklarımıza
verdiği nedir? Namütenahi kitaplar okuyorlar ve ço
cuklar kafalarında bir çok şeyler olduğu halde amelî
hayatta muvaffak olamıyorlar. Bu, bir çok arkadaşla
rın kalbinde, ruhunda tesir yapan bir iştir. Bu hu
susta haklı bulunuyorlar. Onun içindir ki ilk mektep— 269
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ler programını amelî hayata mutabık şekilde yapaca
ğız, koy mekteplerini ıslâh edeceğiz. İlk mekteplerin
nazariyattan ziyade amelî tahsil verecek ve çocukları
vatanperver, milliyetperver şekilde yetiştirecek suret
te ıslâh etmek lüzumunu görüyoruz. Bunun içindir ki
bu mekteplerde Türkçe tahsil yapmak lüzumuna ka
ni olmuşuzdur, ilk mekteplerde yalnız Türkçe lisanını
yapmak kabul ederlerse çocuklarımızı yeni şekilde
amelî bir hayat üzerinde mekteplerimizi kuracağız.
İlk mekteplerden çıkan çocuklar orta mekteplerine
gider. Halbuki orta mektepleri terbiye müesseseleri
dir. Memleketimizde bazı meslek erbabına ihtiyaç
vardır, bu meslek erbabını da yetiştirmek lâzımdır.
Efendiler, Maarif Vekâleti bilumum meslek erba
bını, bilumum terbiye ve tedris vaziyetini idare ede
cek vaziyette olmadığı içindir ki meslek mektebi esasatını zamana terketmiştir ve meslek mektebi işini
de ait oldukları vekâletlere terketmiştir. (Eğer bütün
terbiyei umnmiyeyi bir elden idare edecek olursak
yanlış yoklan gitmiş oluruz. Elimizdeki vasait bunu
göstermiştir. Onun içindirki bu sene bu işi ait ol
duktan vekâlete terkettik. Yalnız vekâletler işi mun
tazaman yapamazlar. Çünkü onların terbiyei umumiyeye ait olan teşkilâtları yoktur. Biz onlarla birleşe
ceğiz ve bu mekteplerin programlarını yapacağız. Ta
ki biz bu meslekte mekteplerinin vaziyeti nedir, ne
şekilde idare oluyor? Bunlar tetkik edildikten sonra
bu işin müştereken yapılmasına kanaat edersek Maa
rif Vekâleti onları yapacaktır. Bunlar arasında Sa
nayi Mekteplerinden bahis buyurdular. Efendiler, ha
kikaten sanayi mektepleri feci vaziyettedir, bunu iti
raf etmek lâzımdır. Her vilâyet kendi bütçesinden bir
takım mektepler açar, bunun ismine sanayi mektebi
denir. Bu memleketin her tarafında (16) tane kadar
vardır. Devlet bunlara 8 - 9 bin lira sarfeder. Mevcut
talebesi 950 - 960 kadardır. Bu para ile daha çok iş
görülebilir ve bu mektepler daha muntazam bir şekle
sokulabilir. Onun için Ticaret Vekâleti bu sene sa
nayi mekteplerinin idaresini deruhte edecektir. Maa
rif Vekâletinin yaptığı müşterek kanunlarla bunu
tanzim edecektir. Bu mesele doğrudan doğruya oraya
aittir.
Halit Bey, köy çocukları meselesini mevzubahis
ettiler. Hakikaten köy çocuklarına ayrı bir tahsil ver
mek lâzımdır. Bunların babalan çocuksuz yaşayamıyorlar. Çocuğu çiftinde, tarlasında çalıştırmaya ve ine
ğini sağdırmaya mecburdur. Onun içindir ki köy mek
teplerinde tahsil müddetini üç sene yaptık. Bu üç se
ne zarfında çocuklar şehirde okudukları gibi okuma-
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yacaklardır. Bazen günde 2 - 3 saat okuyacaktır.
Mektepleri bazen altı ay tatil olacak ve çocuklar ba
balarının evlerinde kalacaklardır. İhtiyacata göre on
lara terbiye vereceğiz, maksadımız budur.
Bir de, vilâyatı Şarfciyedeki mektep teşkilâtından
bahsettiler. Devletin Maarif Teşkilâtı yapılırken umu
mî vaziyeti düşünmek lâzımdır. Malûmu âliniz i'lk tah
sil idare/ hususiyelere aittir. Maarif Vekâleti bunlar
hakkında yalnız programlar yapar ve bunların tat
bikatına ait teftişlerini yapar. Başka vazifesi yoktur.
Geçen sene, evvelki sene burada bu hususta cereyan
eden müzakerelerde bazı arkadaşlarımız bilhassa bu
na ehemmiyet vermişlerdir. Oralarda bu sene daha
ziyade leylî iptidaî mektebi açmaya çalışacağız. Maa
rifi umumiye programımızın esasında bu da vardır.
Vilâyatı Şarkiyede bilhassa leylî mekteplerin lüzu
muna kani olmuşuzdur ve programımız böyledir.
Bir de bu maarifi umumiye teşkilâtı yapılırken- na
zarı dikkatimize çarpan bir iş daha vardır, arz ede
yim : Bu da öksüz yurtları meselesidir. Bu her sene
Meclisi Âlinizde mevzubahis olmuş bir meseledir.
Teikikat yaptık, memlekette öksüz çocukları ayrı bir
sınıf olarak yaşatmak doğru olmadığına kani olduk.
Bunlar devletin diğer müessesatına giriyorlar. Orada
da yine boyunları büküktür, öksüzlerdir diye, orada
da öksüz kalıyorlar. Çünkü bunlar mekteplerde tam
terbiyei umumiye almazlar. Bunların bazılarının tah
silleri karışıktır. Bazıları da sinlerini doldurdukların
dan diğer mekteplerde tahsile gidemezler, sokakta ka
lırlar, sanayi işJerine atılırlar. Diğer bir kısmı mektep
lerimize girer. Teikikat yaptık; öksüz yurdu diye bir
müessesenin yaşamasına kani olmadık. Leylî iptidaî
halde bunları ipka edeceğiz ve leylî iptidaîlerde zengin
çocukları ile beraber okuyacaklardsr, bunların aralarında fark yoktur. Bu müessesat arasında öksüz yurt
tan ilga olunmuştur. Bunlar leylî iptidaîler, orta mek
tepler, âli mekteplerde tahsil edeceklerdir. Başka bir
sual sorulmamıştır. Bu lâyiha bilhassa Maarif, Dahili
ye, Muvazenei Maliye Encümenlerinde uzun uzadıya tetkik edilmiştir ve mütehassısları tarafından tet
kik olunduktan sonra Heyeti Celileye takdim olun
muştur. Müstacelen müzakere olunursa müteşekkir
kalırım.
'Riyaseti Celileye
Mesele tenevvür etmiştir. Müzakere kâfidir. Mad
delere geçilmelini teklif eylerim.
Çorum
ismail Kemal
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Riyaseti Celileye
Heyeti umumiye hakkındaki müzakere kâfidir.
Maddelere geçilmesini teklif ederim.
Siverek
Kadri
ÂBİDİN BEY (Saruhan) — Kifayet «teybinde
söyleyeceğim.
REİS — Daha başka söz isteyenler vardır. Esa
sına girmeyin!
ÂBİDİN BEY (Saruhan) — Müzakere gayrı kâ
fidir. Çünkü Vekil Bey arkadaşım bütün vuzuh ve
sarahatle bir maarif siyasetinin programının lüzumu
nu burada itiraf etmişlerdir.
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) Ben de kaniim ona!
ÂBİDİN BEY (Devamla) — Evet, Maliye Vekili
Beyin kanaati bilhassa tebe'HUr ettikten sonra mesele
daha ziyade kolaylaşır. Necati Beyin mabaat icraatı
na ehemmiyet ve isabetle intizar etmekteyiz. Necati
Bey arkadaşımın, Maarif Programını ve kendisinin
burada söylemiş oldukları programın ana hatları içe
risinde tatbikini isabetle bekleriz. Fakat kendiierindeîi
evvel maarif siyasetinin muntazam olmayışı, Maarifi
umumiyemizin vaziyetini bu kadar elim bir vaziyette
göstermelerine göre, seleflerine ait mesuliyeti kabul
etmelidirler. Buna ait müzakere gayrı kâfidir.
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY (İz
mir) — Âbidin Bey garip bir tarzda idarei kelâm et
tiler. Hakiki vaziyeti ifade etmek milletvekillerinin ha
kiki vazifesidir. Maarifi umumiye siyasetinden bahse
derken ben burada pek muhterem seleflerden bahset
medim. Vekil olduktan sonra aldığım vazifeyi tetkikte
şu tedbire tevessül ettim dedim ve bizim vazifemiz de
bilhassa Türk milletinin hakiki mümessillerinden iba
ret olan bu Meclisi Âli huzurunda, hakikati olduğu
gibi söylemekten ibarettir. Ben bunu yaptım. Binaen
aleyh bu vaziyetten dolayı diğerlerine ait mesuliyet
yoktur ve benden sonra gelenler de benim gibi söy
leyeceklerdir. Geçenlerin Söyledikleri de budur.
REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal
dırsın... Kâfi görmeyenler el kaldırsın... Müzakere
kâfi görülmüştür.
Maarif Teşkilâtına Dair Kanun
Birinci Madde — Türk dili ve buna müteallik bil
cümle İlmî meseleler ile iştigal etmek üzere Maarif
Vekâletinde bir Dil Heyeti teşkil edilmiştir. Heyet
azalarının ne suretle tayin edilecekleri ve vazifeleri
nin hududu İcra Vekilleri Heyetince yapılacak bir ta
limatname ile gösterilir.

— 270 —

I : 74

20 . 3 . 1926

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Geç olsun
da güç olmasın derler, inşallah bu sefer bu darbıme
sel ortadan kalkar da mümkün olabildiği kadar sü
ratle terâkki yolunu tutarız. Bugün karşınıza çıkan
arkadaşınız Türkler arasında kendisini kuvvetli bul
maktadır. 30 - 35 seneden beri çığlıklar kopardım,
naralar attım, yazdım, çizdim akıbet bugün emelime
kavuşuyorum. Zira Maarif Vekâletinde bir (Dil He
yeti) teşkil ediliyor. Arkadaşlar! Evvelki Meclis be
nim Türkçe kanunumu reddetti. Bu Meclisiniz Türkçe
kanununu bir buçuk senedir süründürüyor. Fakat bü
tün bunlara rağmen Tunah'nın mefkureleri tecelli
ediyor. Yaşasın Maarif Vekâleti!
BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Arkadaşlar!
Maarif Vekâletinde bir Dil Birliği Encümeninin te
şekkülünü şükranla, sevinçle karşılarım. Zannederim
ki bundan daha evvel yapılacak iş vardır ki, bir yurt
üstünde yaşayan insanları birbirine bağlayan duygu
dil birliğidir. Uzaklara gitmeyin. Şurada Ulucanlara
gidin, kahvelerin etrafında arnavutça işitirsiniz. Saf
ran Hanının etrafına gidiniz, kürtçe iştirsiniz. Tahtakaleye geliniz arap cıvıltıları vardır. Memleketin her
tarafında böyledir. Arkadaşlar, rica ederim, Roman
ya, Macarca konuşturmamak için kararlar ittihaz etti.
Araplar, Arapça kelimeleri Türkler kullanıyor diye
aynen kullanmıyorlar. Biz ne vakte kadar, hangi güne
kadar Türk dediğimiz halkın dilini Türk yapacağız.
Acaba neden cebretmiyoruz, neden sıkıştırmıyoruz.
Buraya gelen Arnavut neden Arnavutça konuşacak?
Boşnak Boşnakça, Çerkez Çerkezce konuşacak? Ko
nuşacaksa gitsin Arnavutluğa, gitsin Kafkasya'ya, Ara
bistan'a. O da bir millettir, hürmetim vardır, fakat
buraya gelince Türkçe konuşacaktır. Bunun için mem
lekette acilen bir kanunu Dahiliye Vekâleti mi ya
pacak, milliyetçiliğine çok iyi vakıf olduğum, çok iyi
hürmet ettiğim Necati Beyefendi mi yapacak? Kim
yapacaksa yapsın. İkincisi zannederim ki içimizden
bazı zevat ona muhalifmiş. Kendilerini Türkçü zan
nettiğim zevata çok acırım, çok acırım. (Kim onlar
sesleri) Kanun gelince görürsünüz. Bir de Dil Encü
menine seçilecek arkadaşlara dikkat etmelidir. Yazı
sına bakın, fikrine bakın, lüzumsuz Arapça, Acem
ce kelimeler kullanıyor mu, bize yaramaz. Şu eli
mizdeki kanun mecmuası, Türk milleti için yaptığı
mız kanundur. Getirin şuraya okuması olmayan bir
Türke bu kanunu okuyun anlar mı? Vicdanınıza so
ruyorum, anlamaz. Eğer yapacaksanız dernek de en
cümen de, evcümen de ne ise... Şimdiden size söylü
yorum, ilerde ben bunu yine Söyleyeceğim arkadaş
lar, bir adım ileri gidemeyeceğiz. Efendim, herhalde
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kanaatleri, kudreti ilmiyeleri muayyen olan zevatı
getirmelidir. Demeyin kendini takdim ediyor. Hâşâ!
Hâşâ! Ben alelade bir esnafını.
REİS — Efendim, madde hakkında başka söz
isteyen yok. Birinci maddeyi aynen reyinize vazedi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
İkinci Madde — Münhasıran talim ve terbiye iş
leri ile iştigal etmek üzere Maarif Vekâletinde bir
Talim ve Terbiye Dairesi İhdas olunmuştur. Bu daire
bir reisin idaresi altındadır. Dairenin şubeleri ile teş
kilâtını idare etmek üzere reisten başka azamî on mü
tehassıs bulunacaktır. Daireye lüzumu kadar memur
tay<in olunur.
Daire Reisi Vekâletin; azalar, daire reisinin tekli
fi ve vekâletin inhası ile İcra Vekilleri Heyetince ta
yin olunur. Dairenin teşkilâtı ve vazifesinin hududu
icra Vekilleri Heyetince yapılacak bir talimatname
ile tespit ve tayin edilir.
TÜNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim,
bu talim kelimesi evvelce çok kullanılıyordu ve tamamiyle bir istilâh makamına geçmişti. Sonra tedris
kelimesi geldi. Nitekim ilk tedrisat orta tedrisat deni
yor. Binaenaleyh zanmmca burada ahenk olabilmek
için talim ve terbiye yerine tedris kullanılması daha
münasip olur.
SAMİH RİFAT BEY (Biga) — Talim ve terbiye
dir, tedris değildir.
REİS — Efendim, madde hakkında tahriri bir
tadil'teklifi yoktur. İkinci maddeyi aynen kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen
ellerini kaldırsın... Aynen kabul edilmiştir.
Üçüncü Madde — Maarif Vekâleti veya diğer bir
vekâlet tarafından açılmış veya lüzumuna göre açı
lacak mekteplerle bilumum hususî mekteplerin dere
celerinin tayini Maarif Vekâletine aittir. Diğer vekâ
letlere merbut orta tedrisat derecesindeki mekteplerin
programlan alâkadar vekâletle Maarif Vekâleti tara
fından müştereken yapılır. Yüksek tedrisat mektep
lerinin programları - Maarif Vekâletinin mütalâası
alınmak şartı ile - ait olduğu vekâlet tarafından tan
zim ve Maarif Vekâletince tescil olunur.
REİS — Madde hakkında söz isteyen yoktur. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Dördüncü Madde — Türkiye'de hiçbir mektep Ma
arif Vekâletinin ruhsat ve muvafakati olmaksızın açı
lamaz. Vekâletler muayyen tahsil dereceleri haricinde
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kendi memur ve mensupları için muvakkat kurs ve ta
limgahlar açabilirler.
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Beşinci Madde — İlk mektepler :
1. Şehir ve kasaba gündüz,
2. Şehir ve kasaba yatı,
3. Köy gündüz,
4. Köy yatı mektepleri.
Gündüz ilk mektepleri vilâyetlerin idare! hususiye
varidatı ile açılır. Şehir ve kasaba yatı mekteplerini
muhtaç ve kimsesiz çocuklara mahsus olmak üzere
Maarif Vekâleti açar. Bu nevi mektepler aranılan şart
ları haiz olmak üzere vekâletin müsaadesi ile ma
hallî idareler ve belediyeler tarafından dahi açılabilir.
Köy yatı mektepleri, mektebi olmayan köylerin ço.
cılklarına mahsustur. Bu mektepler gerek umumî ve
gerek hususî bütçelerle idare olunabilir.
Köy yatı mektebi idare ve talim heyetleri, çocuk
ları köy hayatından ayırmayacak bir talim ve terbi
ye usulünü tatbik ile mükelleftir.
Köy mekteplerinin tahsil müddeti en az üç sene
dir.
RAFET BEY (Urfa) — Efendim, hükümetin, Ma
arif ve Dahiliye Encümeninin kabul ettiği bir fıkra
buradan çıkarılmıştır. Bu fıkra köy yatı mektepleri
ne aittir ki; köy yatı mektepleri şüphesiz şehirden
uzak olan yerlerdedir. Bunların ihtiyaçları kolay ko
lay tedarik edilemez. Binaenaleyh hükümetin teklif
etmiş olduğu fıkranın buraya ilâvesini teklif ederim.
O da, köy yatı mekteplerinin masrafları, alınacak
avanslarla ihtiyacı mahalliye göre pazarlık suretiyle
tedarik olunur. Bir köy yatı mektebinin bir aylık ih
tiyacına kâfi meblâğın daima mektep kasasında bu
lunması lâzımdır.
MAUİYE VEKİLİ BASAN BEY (Trabzon) —
Onu ayrı bir kanunla temin edeceğiz, lüzum yoktur.
HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim, ilk mek
tepler bilhassa gündüz ilk mektepelri idarei hususiyeler tarafından açılacak. Vekil Beyefendi bendenize ce
vap verirken, Şarkta mekteplerin azlığına idarei hususiyeîerin saik olduğunu söylediler. Tabiî bu böyle
dir. Şu halde parasızlık devam ettikçe oralar mektep
yüzü görmeyecektir.
Binaenaleyh böyle pek muhtaç olan yerlerde Ma
arif bütçesine bir para konup bu mekteplere yani ida
rei hususiy elere yardım etmelidir. Bunu çok rica ede
rim.
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İkincisi : Anamektepleri hakkında bir ricam var
dı, lütfen tenvir buyurdular. Bir de burada köy yatı
mektepleri, mektebi olmayan köylerin çocuklarına
münhasırdır. Diyorum ki, köy yatı mektepleri, mek
tebi olmayan yerlerin tercihan kimsesiz ve yetim ço
cuklarına mahsus olsun. Bilhassa köylerde yetim dolu
dur. Evvelâ anasız babasızlar alınsın, kadro müsaade
ederse diğerleri de alınsın. Fakat evvelâ kimsesiz olan
lar alınmalıdır. Onun için buraya (tercihan kimsesiz ve
yetim çocuklarm alınması) cümlesinin ilâvesini rica
ederim.
BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Arkadaşlar!
Bendeniz bir kaç sene evvel arz etmiştim, yine fikrimi
arz ediyorum. Köy yatı mekteplerini istemiyorum.
Çünkü köylü çocuğunu anasının babasının kucağın
dan alacağız, getireceğiz, aile hayatından uzaklaştıra
cağız. Biz kanunda, köy hayatından gayrı talim ve ter
biye verilmeyecektir diye ne kadar yazsak, istersek
en büyük puntolu harflerle yazalım, bir çok kavaninde olduğu gibi, olacağı yine budur. Başka bir şey
yapılamayacaktır. Köylü çocuğunu biz, orada tama
men köy hayatından ayırmış olacağız. Mektepten çık
tıktan sonra 'bir çok leylî mekteplerde görüldüğü gibi,
yani emsali görüldüğü gibi, ailesini, köyünü, validesi
ni beğenmeyecektir.
Onu ailesinin kucağında bırakın. Sonra müstahsil
olmayacak müstehlik olacaktır. Ona yapacağımız en
büyük iyilik onu anasının kucağından ayırmamaktır. O
ailesinin sıcak kucağında aldığı sevgi ile büyüsün ve
anasının verdiği sevgi ile büyüsün ve okusun. Bunu
yalnız bazı yerlerde açmak faydalıdır. Şarkta açılırsa
faydası olabilir, fakat beri tarafta bu para israftır.
Bunun fazlası ile bir mektep mi açacaksın, iki aç. Bu
nu bir muallim sıfatı ile söylüyorum arkadaşlar...
DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Öyle değil.
İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Efendim, bura
da (Köy yatı mektebi idare ve talim heyetler1! çocuk
ları köy hayatından ayırmayacak bir talim ve terbiye
usulünü tatbik ile mükelleftir) deniyor. Çok doğrudur.
Bugünkü mektep karikatürlerini kapayıp yalnız bunu
yatı mekteplerine teşmil etmek doğru değildir. Köy
gündüz mektepleri de bu kayıttan mütefid olmalıdır.
Malûmu âliniz frenklerin bu kabil bir çok mektepleri
vardır. Ecole Demie oJur, Ecole Demie enuit diye
gündüz mekteplerine teşmil etmişlerdir. Bu ciheti ka
bul buyururlar mı?
Sonra burada tahsil müddeti en az üç senedir di
yor. Bendenize kalırsa bu kaydı buraya koymak doğ
ru değildir. Nasılki hükümetin beş senelik bir teklifi
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vardır. Neharî mektepleri hakkındaki kaydı encümen
nasıl kaldırmış ise, biz de bu kaydı buradan kaldıra
lım. Maarifi Umumiye Teşkilâtı kaç seneyi muvafık
görürse o tespit edilir. Burada zikri faydasızdır zan
nediyorum.
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
(İzmir) — Bazı arkadaşlar, üç dört nokta üzerinde fi
kir dermeyan buyurdular. Birer birer cevap vereceğim :
Halit Bey, kanunda ana mektepleri mevcut değildir
diyor. Evet ana mektepleri hakikatte memleketimizde
mevcut değildir. Bunun için evvelâ ana muallimi yetiş
tirmek lâzımdır. Bu sene muallim mektebi açacağız.
Anamektebi idare için şimdi Avrupa'da tahsil gö
ren kızlarımız vardır, bu sene gelecektir. Saniyen mü
tehassıslar da getireceğiz. Evvelâ muallim yetiştirece
ğiz. Şimdiki mektepler sübyan mektebidir, denebilir.
Onun için buraya koymadık. Talim ve Terbiye Heye
ti Maarif Kanunu yaparken ana mekteplerinin vazi
yetini de düşünecektir.
Besim Atalay Bey arkadaşımız da, köy yatı mek
tepten doğru değildir buyurdular. Eğer köylerin adedi
muayyen olsa idi ve her köy üçyüz haneli bulunsa
idi ve muallim adedi de fazla olsa idi buraya hiç böyle
bir kayıt koymaya lüzum kalmazdı. Fakat bugün köy
lerin adedi kırk iki bini geçtikten sonra ve hane adet
leri gayrı muayyen olduktan sonra bir yatı mektebi
yapmak ve her köyün çocuklarını toplayıp orada okut
mak çdk hayırlı olduğu sabittir. Yalnız bir noktayı arz
edeyim : Köy çocuklarını köyden alıp da şehirde
u-ıutmak hatalıdır. Bu sistem tatbik edilmiş, mahzur
ları görülmüştür. Köyden çocukları almışlar, şehir
mektebinde okutmuşlar, mektebi ikmal edince o ço
cuklar köyüne dönmek istememişlerdir. Elimizde böyle
çocuklar vardır. Onun için köy çocuklarını şehirde
okutmayacağız, köyünde okutacağız. O, köyünde ne
görüyorsa o hayatı yaşayacaktır. Yani mektebin içinde
büyük bir arsa olacak, orada çalışacaklar hayvan bak
masını öğrenecek, bu suretle köylerinden aynimayacaklar. Tabiî bunların programlarını, Talim ve Terbiye He
yeti tetkik edecek, yapacaktır. Köy muallimlerini geti
receğiz, onların şahsî fikirlerini de nazarı dikkate ala
cağız. Ona göre mektep açacağız, ona göre de prog
ram yapacağız.
İhsan Hâmit Bey kardeşimiz de gündüz mektepleri
için de aynı teşkilâtın olmasını istiyorlar. Bittabi köy
gece mektepleri ne halde olacaksa, gündüz mektep
leri de o halde olacaktır.
Bir de Halit Beyefendinin bir noktai nazarları
vardır. O da köy mekteplerine muhakkak bir surette
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tercihan kimsesiz çocuklar alınsın. Bu doğru değil
dir. Köy mektepleri, köy çocuklarına aittir. Bizim şe
hir yatı mekteplerimiz vardır ki, demin de arz et
tim, onlar yetim fakir çocuklara aittir. Bunları bu
mekteplerde okutacağız, hayatı umumiyelerini takip
edeceğiz. Oradan çıktıktan sonra liseye, muallim ola
bilecekse muallim mekteplerine verip muallim yapa
cağız. Çünkü bunların hayatı umumiyesi milletin ke
faleti altındadır. Binaenaleyh o çocukları istidatlarına
göre hatta sanat mekteplerine de vermek şartı ile tâ
hayata yetişinceye kadar takip edeceğiz.
HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim, mad
dede, yatı mekteplerinde kimsesiz yetim çocuklar
okutulur, deniyor. Sırf bu çocuklar için mi açılıyor?
Başka kasabalarda vekâlet mektep açmayacak mı?
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
(İzmir) — Demin de arz ettim. Kimsesiz çocukları
şehir mekteplerinde okutacağız. Köylerde okutamayacağız. Bittabi bu çocuklardan maada talebeyi de
Maarif Vekâleti alabilir.
REŞİT BEY (Malatya) — Maddede şehir ve ka
sabalar yatı mekteplerine kimsesiz ve yetim çocuklar
alınır deniyor. Zengin çocukları alınmayacak mıdır?
Onu soruyorum. Zengin çocukları okumayacaklar da
cahil mi kalacaklardır?
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
(İzmir) — Efendim, maksadımız o değildir. Şehir ço
cukları da zengin çocukları da şehir mekteplerinde
okuyacaklardır. Bunları ayırmıyoruz.
REŞİT BEY (Malatya) — Bunlara mahsus olursa
zengin çocuklarını almıyacaksımz demektir.
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
(İzmir) — Bunun için sarahat koyduk. Zatıâlinizin
kastettiğiniz şey varit değildir.
İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Efendim, maddenin
sonunda yanılmıyorsam bir zaafı telif vardır :
Deniliyor ki köy mekteplerinin tahsili en az üç se
nedir. En azı üç sene olunca en çoğu kaç sene ola
caktır?
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
(İzmir) — Efendim, İhsan Hâmit Bey kardeşimiz, de
min bu nokta üzerinde İsrar ettiler. Köy mekteplerini
beş sene yapamıyoruz. Bunun sebebi ise köylü çocu
ğunun babasına lâzım olmasıdır. Bu çocuğu bir an ev
vel tahsili iptidaisini verip babasına teslim etmeyi dü
şünüyoruz. İşte bu düşünce ile üç sene yapalım dedik.
Verdiğimiz karar doğru mudur, eğri midir, bu bir
meselei ilmiyedir. Heyeti ilmiyeye tetkikat yaptıra
lım, onlar dört sene derlerse dört sene olur. Biz en az
kaydiyle yapıyoruz.
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HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Efendim, demin leylî köy mekteplerinden bahis buyurularken
memleketimizde 200 - 300 haneli köyler pek azdır
dediler. Acaba memleketimizdeki iki yüz haneli köy
lerde mektepler var mıdır?
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
(İzmir) — Efendim, demin Hali t Beyefendi ihsaî ra
kam arz ederken demişti ki mekteplerin adedi (4 500)
dür. Bizim son tetkikatımızda bunu (4 700) kadar bul
duk. Mevcut köylerimizin adedi 42 OOO'dir. 726 na
hiye, 360 kaza ve 76 vilâyet olduğunu hesap ederseniz
her köyde mektep Var mı, yok mudur sualine cevap
bulmuş olursunuz.
HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — O halde ev
velâ 200 - 300 haneli köyleri mekteplerle teçhiz ettik
ten sonra diğer cihete geçmek icabeder.
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1 talâaat deımıeyan olunurken yerdiğini cevapta dedim
ki, köy mekteplerine tatbik edeceğimiz usul, hayatları
j ile tev'eraı olacaktır. Bazı yerlerde altı ay, bazı yer
lerde dört ay tatil yapacağız. Bazı yerlerde günde
üç saat, bazı yerlerde dört saat okutacağız ve mem
lekettin vaziyetine göre teşkilât yapacağız.

I

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efen
dilin! Köy yatı mekteplerindeki talîm heyetleri, köy
çocuklarının köy hayatında tatbik edecekleri usulü
öğretmelidir. Bendeniz bu fikirden şunu anlıyorum.
Köy mektebinde köy hayatı devam edecektir. Yatı
mektepleri köy dahilinde mi yapılacaktır?
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
(İzmir) — Tabiî tabiî.

I

Riyaseti Celileye
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
Müzakere kâfidir. Maddenin takrirle beraber
(İzmir) — Efendim, buralarda eskiden beri devam I reye vaz'ını ara ve teklif ederim.
eden şekilde ehliyetnameli muallimler tarafından ted- I
Urfa
risat yapılıyor. Fakat tabiî bu şekillerin devamına ma- I
Rafet
ni olacak teda'bir alacağız ve herhade iyi muallim
Riyaseti Celileye
bulmaya çalışacağız. Zamanla bu mektepleri açmak j
Köy yatı mektepleri, şehirlerden uzak yerlerde
lüzumunu düşüneceğiz. Binaenaleyh bugün yapmak
olacağı için talebe ihtiyacının temini, şehir ve ka
imkânı yoktur.
sabalarda bulunan yatı mekteplerine benzemez, bu
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim,
gibi mahalerde müşkülât vardır. Bu müşkülâtı ber
köy mekteplerinin müddetinden bahsederken, buyur- I
taraf etmek üzere maddenin nihayetine hükümetin
d ular ki bu ilmî bir meseledir. Aynı zamanda hangi I
teklifi veçhile aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve tek
nöktai nazara müstenit olduğunu da söylediler ve I
lif ederim.
«analarına, babalarına bir an evvel onları mal et- I
Urfa
mek için» dediler. Fakat âcizane ilmî bir noktayı
Rafet
düşünmeme ve söylememe müsaade buyurulursa de
rim ki, çocukların dimağları fotoğraf makineleri gibi- I
Nihayetine ilâve olunacak fıkra :
ılh'. Zaman onların fotoğraflarını çok çabuk alır. Bi- I
Madde — ... Köy yatı mekteplerinin ihtiyaçları
naenaîeyh bu tahsil müddeti köylerde oldukça uzun I alınacak avanslarla pazarlık suretiyle tedarik olunur.
olmalıdır. Fakat gündüzleri kısa bulunmamalıdır. Bi- I Bir köy yatı mektebinin bir aylık ihtiyacına kâfi meb
ısaenaîeyh Maarif Vekâleti yanlış düşünmüştür.
N I lâğ daima kasasında bulunur.
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
Riyaseti Celileye
(İzmir) — Efendim, demin de arz ettim ki, bu He- I
Maddedeki (Köy yatı mektebi idare ve talim he
yetj İlmiyeye aliıt IbSr husustur. Beş sene derlerse beş I
yetleri... illi..) fıkrasının (blumum köy mektepleri
sene olacak tır. Koyduğumuz müddet asgari bîr müd- I
idare ve talim heyetleri... Ilh.) şeklinde tadilini teklif
dettir.
I
ederim.
HALÎT BEY (Kastamonu) — Efendim^ malu
Ergani
mu âliniz köylerde müddeti tahsil tespit ediliyor.
İhsan Hâmit
Müddeti tahsil dokuz ay zannediyorum. Köy inek- I
tepleri içinde böyle yaparsanız, köy mektepleri yine I
Riyasete
devam etmeyecektir. Onların muayyen bir hasat za- I
Beşinci maddede (Köy yatı mektepleri, mektebi
manian vardır ki o zaman mekteplerin tahsil vakti
oîmıyan köylerin) fıkrasından sonra (tercihan muhtaç
dir.
ve kimsesiz) fıkrasının ilâvesini teklif ederim.
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
Kastamonu
(İzmir) — Efendim, demim arz ettim. Umumî mü- |
Halt
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Riyaseti CelOeye
Maddedeki (Köy mekteplerinin tahslîl müddeti en
az üç senedir.) fıkrasının tayyını teklif ederim.
Ergani
İhsan Hamut
REİS — Efendim, takrirler muhtelif mealdedir.
Hepsini ayrı ayrı nazarı dikkate almak üzere reyi
alinize arz edeceğim.
HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim, takririmi
geri alıyorum.
MUVAZENEt MALİYE ENCÜMENİ R E M
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — Efen
dim, Refet Beyin teklifi Muvazenei Maliye Encüme
nine taalluk ettiği için cevap vereceğim. Eldeki ka
nun zaten bunu temin ediyor. İhale ve münakaşa
kanununda hangi şeylerde pazarlık yapılacağı ve ne
zanııan yapılacağı tamamiyle tasrih edilmiştir. İhtiyaç
olduğu yerlerde pazarlık yapabilirler. Mani olacak
hiç bîr şey yoktur. Avans vereceğiz. Ne kadar avans
verileceği de Muhasebei Umumiye Kanununda vardır.
Şimdi avans vereceğiz diye her mektepte ayrı bir
muhasibi mesul mü bulunduranın? Yeni bir masraf
mı açılıyor? Bunlar İhale Kanununda tamamen tas
rih ediünıiislir. Mutemetlere verilecek avans yetişmez
se ve tezyit edilmek lâzım gelirse İcra Vekilleri Heye
tinin kararı ile daha ziyade para verilebilir. Burada,
bu kanunda bunu tesriha hiç lüzum yoktur.
REİS — Efendim, takriri nazarı mütalâaya alan
lar lütfen el kaldırsın... Nazarı mütalâaya ahnıyanlar
el kaldırsın... Nazarı mütalâaya atamamıştır.
(Ergni Mebusu İhsan HâmSt Beyin tadil takriri
tekrar okundu.)
İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Maarif Vekil
Beyefendi de kabul ediyor.
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
(İzmir) — Kabul ediyorum efendim.
REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar el kal
dırsın..; Nazarı dikkate almayanlar el kaldırsın... Na
zarı dikkate alınmıştır. Encümen de tadile muvafakat
ediyor. (Bilumum köy mektepleri olacak) maddeyi
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmıiyenîer
el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Altıncı Madde — tik Tedrisat Mektepleri Maarif
Vekâletinin müsaadesi ile açıhr. Bunların program
ları İle tedris tarzlarının tayini ve murakabesi Maarif
Vekâletine aittir. İEk tahsil çağındaki çocuklar mes
lek mekteplerine giremezler. İlk tahsil çağını geçir
miş ve hiç tahsil görmemiş çocukları kabul eden mü
esseseler bunlara ilk tahsili de vermeğe mecburdur.
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HALİT BEY (Kastamonu) — İlk tahsil çağı han
gi yaşlardır. Demin de sormuştum.
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
(İzmir) — Efendim, iptidaî tahsil kanununda yedi
yas Üe on dört yaş arasında gösterilmiştir. Bu tabiî
talim ve terbiye heyetince yeni baştan tetkik oluna
caktır.
REİS — Efendim, altıncı maddeyi kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir.
Yedinci Madde — Orta tedrisat mektepleri :
1J Liseler,
2J Orta mektepler,
3. İlk muallim mektepleri,
4. Köy muaHiim mektepleridir.
Bu mekteplerden başka yüksek ve orta muallim
mektepleri vardır.
Yüksek muallim mektebi lise muallimlerini, orta
muallim mektebi orta mekteplerle ük ve köy muallim
mekteplerinin muaüimlerini ve ilk tedrisat müfettişle
riyle tatbikat müdürlerini yetiştirir.
HALİT BEY (Kastamonu) — limanı Hatip mek
tepleri de orta mektepler meyamnda idi. İşitiyorum
ki, Mğv ediliyormuş. Vekil 'Beyefendi lütfen bunlar
hakkında malumat versinler!
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
(İzmir) — Efendim! İmam Hatip mektepleri şimdi
ye kadar orta mektep zümresinden idi. Şimdi, bu
bir meslek mektebi olduğu için, meslek mektepleri
o!arak ayrıldıklarından, imam ve hatip mektepleri
oîarak ayrıldıklarından imam ve hatip mektebi olarak
kalacaklardır. Bunlar terbiyei umumiyeye ait mek
tepler değildir. Meslek müessesesidir. Tabiî, mem
lekette İmam hatip mekteplerine lüzum vardır. Doğ
rudan doğruya lâğv edemeyiz. Bu sene bütçemizde
bir kısmını esash bir şeküde ipka ederek tanzim ve
tespit edeceğiz. Tabiî bunlar meslek mektebidir ve
imam ve hatibe ihtiyaç vardır. Umuru divaniye ri
yasetinin bu iş için teşkilâtı yoktur. Bu sene hali aslîsiyle ipka edeceğiz, sonra esash 'bir şekilde tedbir
alacağız. Fakat elimizde, bulunan mekteplerin kısmı
küllisinin 9, 10 talebesi olduğu için haizi ehemmiyet
değildin'. Bunları bür araya toplayarak kuvvetli bir
müessese haline getireceğiz. Düşündüğümüz nokta
budur.
İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Efendim, orta
muaffîm mektepleri orta mektepler meyanına dahil
değil midir?
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MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
(İzmir) — Hayır efendim.
İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Maddedeki
(bu mekteplerden başka) kaydı neyi ifade ediyor?
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
(İzmir) — Efendim! MuaHinı mektepleri olarak ay
rıca bir teşkilât yapıyoruz. Muallim yetiştireceğiz.
BESİM ATALAY BEY (Ankara) — Arkadaş
lar! Maarif Vekâleti gerek orta mektepler mualimTerine mahsus olan orta muallim mekteplerini ve gev
rek bilhassa ilk mektepler muallimlerine mahsus olan
muallim mekteplerini 10 -15 yerde mi, yoksa bir yer
de mi açacaktır? Bunu öğrenmek istiyorum; Muh
telif yerlerde çok miktarda açılan darülmualinılerden hiç bir fayda olmamıştır. Memlekette kıymetli
muallim daha az olduğu için darülmualfrnlere mütesavi tarzda yerleştirilemiyor, seÇüemîyor. öyle mu
allim mektepleri vardır kli haritası yoktur. Bende
niz arzu ediyorum ki» üç muhtelif yerde hanbiye
mektebi gibi üç büyük darüîmuallimin açmalı. Me
selâ, Eskişehir'de, SivasMa, Erzurum'da veyahut
Elâzfz'de ve her hangi başka bir yerde artık darülmualimin olmamalıdır. Her vilâyet göndereceği tale
be niislbetinde o mektebin masrafına iştirak etmelidir.
Alınacak talebe katiyen şehirli çocuğundan oîmamahdu\
Arkadaşlar, on beş seme bu meslek arasında yu
varlandım. Belki beşyüz kişiye şehadetname ver
dim. İşte Cevdet Bey dahi biliyor. Bugün beş kişi
bile muallim değildir. Şehirli çocuklar köylerde mualimlik yapmağa gitmiyor.
Onun için zorla koy mektebine muallim gönde
rirsek gitmez, vazifesini yapmaz. Binaenaleyh köy
lerden bilhassa öksüz, kimsesiz çocukları toplamalı,
memleketin böyle muhtelif yerlerinde yapılacak üç
büyük darülmuallimuıe göndermeli ve oralarda kifa
yetli ve ehliyetli muallimleri (toplamalı, bugünden iti
baren buna doğru yürümeli. Bir kere bina yapıl
malı, ondan sonra mektepleri açmalıdır. Bunun
için de her vilâyet, mektebin masarifine talebesi nisbe tinde iştirak edecektir. Bunun en büyük faydası
da yeknasak bir terbiye vermektir. Arkadaşlar.
Aynı mektepten çıkan, bir talebeyi, yine darülmua'Mmine muallim yapmak mecburiyetinde kaldık.
Avrupa'dan aldığımız etek etek paraları EmruIMı
Efendi merhumun «tulba» ağacı nazariyesine kurban
ettik, bunlar yandı gitti. Bugün o paraların hiç bir
hayrı, bir istifadesi olmamıştır. Netice gerek köy
yatı mekteplerine gerek başka türlü teşkilâtı, gerek
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dil encümenine, bilmeni nereye verilecek paraları
bırakalım, ilk muallim mekteplerini harbiye tarzın
da yapalım. Üç dört bin talebe bir arada okusun,
talini yeknasak olsun, terbiye yeknasak olsun, böy
lece talebe de yekdiğerini köylü çocukları olmak doîayısiyîe iyice anlarlar ve köye giderler.
Bu cihetlere doğru gidersek, zannederim maarif
hayatımız biraz semeredar olur.
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
(İzmir) — Demin arz ettiğim veçhile muallim mek
teplerimin vaziyetinden bahsetmiştik. Gönül arzu
eder ki bir tane muallim mektebi olsun ve mükem
mel olsun. Fakat demlin de arz ettiğim gibi yirmi se
ne var ki, bir tane okun, iyi olsun şeyine vasıl olun
muştur. Besim Atalay Bey de bu kanaate vasıl ol
muştur. Bir Darüîmuallimin binası asgarî sekiz yüz
bin iriaya yapılır. Bir darüfmuallîmin de beş yüzden
fazla talebe toplayamaz. Bin talebe korsanız orası
darüîmuaîîimin olmaz. Onun yanında tatbikat mek
tebi olacaktır. Talebe efendiler oraya gidecek, ders
vereceklerdir. Bir mektep idaresi beş yüzden fazla
sını idare edemez. Beş bin talebeyi bir araya top
layıp da okutmak imkânı yoktur. Bunlar beşer yü
ze ayrılır, evvelâ binalar yapılır, bunun için ted
bir ahnır. Bu sene üç bina yapmak için bazı şeyler
düşündük, para anyonuz, her halde en evvel darüîmuaîîimin binalarını yapacağız. Ondan sonra tek
sif etmek ihtimali vardır. Bugün elimizde mevcut
olanları kapatarak bir tane yapmanın imkânı yoktur.
Onun için bazılarını, yaşayaımıyacak olan mektep
leri kapatacağız ve teksif ederek kuvvetli yapacağız,
âlât ve edevat topluyacağız, bu suretle -her sene
bir iki muallim mektebi yaparak- muallim mektep
lerimizi kuvvetli bir hale getireceğiz. Bu, böyledir.
Orta muaSâm mektepleri her tarafta zaten bir ki
tane açılır, fazla açılmaz. Bugün Türkiye dahilinde
br orta muallim mektebi açmak en müşkül bir şeyi
yapmak demektir. Çünkü, burası için muallimimiz
yoktur veya azdır. Fransa'da 'bile orta muallim mek
tebi iki tanedir. Belçika'da bir tanedir. Binaenaleyh
Besimi Atalay Bey, arkadaşımızın telâşına hacet yok
tur. Bu sene orta muaDinı mektebi bir tane yapıla
caktır.
Bir de, mualim mektebi talebesinin bilhassa kim
sesizlerden olması üzerinde ısrar ettiler, öksüz yurt
larını leylî iptidaî yapmaktan maksadımız buradan
çıkacak olan çocukları muaîîîm yapmak içindir. Şim
diye kadar çıkanlar, muallim yapılmıyordu, tahsili
ikmal eder etmez dışarda iş bulup, çalışıyorlardı,
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Şimdi bunları leylî iptidaî yapmaktan maksadımız
oradan yıkanları muallim yetiştirmek içindir. Bu
nun hakkında evvelce de izahat vermiştim. (Doğru
REİS — Başka söz isteyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Sekizinci Madde — İlk, orta ve yüksek mualfim
mektepleri mezunları vekâletin göstereceği yerlerde
sekiz sene hizmet etmeğe mecburdurlar. Bu müddet
zarfında kendi isteği ile meslekten ayrılan muallim
mektebi mezunlarının tahsilde bulundukları müddete
ait mektep masraflarımdan hisselerine düşen miktarı,
yüzde ©İli fazlası ile ve aslının faiziyle birlikte ken
dilerinden veya kefillerinden Tahsili Emval Kanunu
na tevfikan tahsil edilir. Bu gibi muailîîm mektebi
mezunları borçlarını ödemedikçe devlet dairelerinden
hiç birinde kullanılamazlar. Mecburî hizmetten ka
çan muallimleri badelhtar istihdam eden maK ve ik
tisadî müesseselerle ticarethaneler, bu tazminatı üzer
lerime almış sayılırlar. Muallim mektepleri talebe
sinden tahsili isteği île bırakanlarla muallim mekteplerfinden şimdiye kadar çıkmış olanlar ve ecnebi mem
leketlerde devlet parası ile tahsil edenler aynı ahkâma
tabidirler.
İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Efendim, dün
ksftnıl ettiğimiz memurin Kanununun 64 ncü madde
sinde şöyle bir kayıt vardır, (devlet, idareli hususiye
ve belediye hesabına ecnebi mekteplerinde tahsil gör
müş olanlar avdetlerinden İtibaren üç ay zarfında
bilmüracaa tayin edilmek şartı ile... SDu hizmet
etmeğe mecburdurlar) diyor, aksi halde bu parayı
mafaiz ödemeyi taahhüt ediyorlar. Yani memurin
kanunu her hangi bir adam için sarf edilmiş olan
bu parayı hizmetten kaçtığı takdirde faiziyle beraber
tahsil ediyor. Halbuki bu maddedeki kayıt, hükü
metin teklifi hilâfına olarak, Muvazenei Maliyece
kabul edinen şekle göre, yüzde elli fazlası ile ve fai
ziyle tahsilini tazammun ediyor. Bu, memurin ka
nunu ile taaruz teşkil etmektedir. Zaten hükümetin
teklifinde de böyle bir kayıt yoktur. Hükümetin
teklifi, sekiz sene hizmet etmeğe mecburdurlar, aksi
hâlde bu parayı faiziyle beraber öderler şeklindedir.
Binaenaleyh bendeniz hükümetin teklifinin gayet mu
vafık olduğunu ve o suretle kabulünü arz ve rica
ediyorum. Yalnız orada unutulan bir kayıt vardır ki,
tart olunan talebeler hakkında bir kaydı ihtiva etmemıesMir. Her hangi bir sebepten dolayı mektepten
tart edilenlerden de kanaatimce aynı masarif tahsil
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edumek lâzım gelir. Bu hususta bir takrir arz ede
ceğim, kabulünü rica ederim.
Riyaseti Celileye
Kanunun sekizinci maddesi ahkâmı memurin ka
nunu ahkâmına miinafidir. Binaenaleyh mezkûr mad
de 13e telif için berveçhiati tadilini teklif ederim.
Yozgat
Süleyman Sırrı
Maarif Vekâleti tarafından açılan i k ve orta mu
allim mektepleri mezunları tahsillerini i ikmalden iti
baren nihayet (3) ay zarfında tayin edilmek şartı fle
vekâletin göstereceği yerlerde (5), yüksek muallim
mektebi mezunları (8) sene hizmet etmeğe mecbur
durlar. Üç ay zarfında tayin edilmemiş olanların
mecburiyetleri sakıt olur. Bu müddet; zarfında ken
di isteği ile meslekten ayrılan muallim mektebi me
zunlarının tahsilde bulundukları müddete ait mektep
masraflarından hisselerine düşen miktarı kendilerin
den veya kefillerinden Tahsili Emval Kanununa gö
re tahsil edilir. Bu gibi muallim mektebi mezunları
borçlarını ödemedikçe devlet dairelerimde kuUandamazîar. Mecburî hizmetten kaçan muallimleri bedellhtar istihdama davet eden bilumumj müessesat bu
tazminatı üzerlerine almış sayılırlar. Muallim mek
tepleri talebesinden tahsili isteği ile bırakanlarla; mual
lim mekteplerinden şimdiye kadar çıkmış olanlar ay
nı ahkâma tabidirler. Devlet, bekdijye, idarei hususiyeler hesabına ecnebi mekteplerinde tahsil eden
ler müddeti tahsillerinin iki niteli hizmete mecbur
durlar.
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
(İzmir) — Efendiler, bu madde muaüKim teşkilâtının
ruhudur. Memlekette muallime muhtacız. Bu efen
dileri senelerce besliyoruz. Beş sene besledikten son
ra bir defa beş senelik müddeti kaybettiriyorlar ve
hem de beş senelik bir masraf ettiriyorlar ve mual
lim olmuyorlar. Mektepten çıkar çıkmaz başka bir
yere giriyorlar ve devletin bir müessesesinde yetişip
milletini çocuklarını okutmaktan istiflkâf eden bu
efendiler için hükümetin kanunu hakim olmalıdır.
Eğer üç sene, beş sene okuyup, bu seneler zarfında
okuduğu müddete aiit olan parayı verip çıkarsa, o
vakit ımıaHhn bulmak müşkülâtı vardır. Muallim
mesleği diğer meslekler gibi değildir. Çok mütevazı,
çok sabırlı, çok sıkıntı ile çalışılacak bir meslektir,
maaşları da azdır. Bir muallim günd£ beş altı saat
çocuklarla uğraşmaya ve akşam da evfinde derslerini
hazırlamağa mecburdur. Yukarıda Söylediğim veç
hile maaşların azlığı dolayısiyle muallim olan insan-
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îar, dalma harice kaçmağa çalışırlar. Muallimleri
mesleklerine bağlamak için bir taraftan onları meslek
lerine bağlamakla beraber diğer taraftan yeni teşki
lâtın anadaman olan Muallim Kanununa ehemmiyet
verdiğiınlJzden dlolayıdır ki, bu maddenin aynen ka
bulünü rica edenim. Bu kanunun Memurin Kanunu
na muhalif maddesi yoktur. Çünkü Memurin Kanu
nundaki ahkâm ecnebi mekteplerinde tahsil eden ta
lebeye aittir. Halbuki bu kendi devlet teşkilatımıza
alt olan esastan bahseder. Onun için Memurin Kar
nıımına muhalif değildir. lütfen aynen kabulünü
rica ederim.
İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Tart edilenler
hakkında ne (olacaktır?
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
(İzmir) — Aynen bu kanunu tatbik edeceğiz.
BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Mahsus bîr
kabahat yapar, tabiî tart edilenler için de tatbik
edilir.
REİS — Efendim! Süleyman Sırrı Beyin takdiri
ni kabul edenler el kaldırsın.;. Kabul etmiyenler el
kaldırsın... Kabul edilmemiştir. Efendim, madde ay
nen kabul edilmiştir^
Dokuzuncu Madde — İlk tedrisat muallimleri
nin maaşları en az on beş liradır. İlk tedrisat muaîiUm muavinlerinin maaşları en az sekiz liradır.
Orta tedrisat sabit muallimleri staj müddetinde
iki bin kuruş maaş alırlar. Muallim unvanım ka
zandıktan tarihten itibaren maaşları iki bin beşyüz
kuruşa iblâğ edilir. Orta tedrisat mevkut muallimle
rinin maaşı bin beş yüz kuruştan başlar. Staj müd
detinin nihayetinde bin yedi yüz kuruşa çıkarılır.
Gerek orta, ve gerek ilk tedrisat sabit muallimleri
nin maaşlarına her üç senede yüzde on beş ve mevkut
muallimlerin maaşlarına yüzde on nisbetinde zam
icra edilir.
REİS — Efendim, kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmiyenler el kaklırsın.. Kabul edilmiştir.
Onuncu Madde — Devlet hizmetlerinden birinde
ımistahdem bulunan bir zata görülecek ihtiyaca bi
naen bir muallimlik verildiği takdirde o derse ait
muaîlîmlik mebde maaşı ile tahsisatı nöbetinde üc
ret verilir.
REİS — Kalbul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul
etmiyenler el. kaldırsın». Kabul edilmiştir.
On Birinci Madde — İlk tedrisat muallim ve mu
avinlerine ayrıca ayda bin kuruştan çok, beşyüz
kuruştan az olmamak üzere ev kirası verilir.
REİ S— Mütalâa var mı efendim?
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İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Bu madde hak
kında bir takrir takdim ediyorum, lütfen okunsun.
Riyaseti Cef ileye
Maddeye atideki fıkranın ilâvesini teklif ederim.
(Bu miktar ilk tedrisat Meclisince tayin edilir)
Ergani
İhsan Hanı it
İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Ev kirasını kim
tayin edecektir?
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
(İzmir) — Bu zaten vilâyet kanunlarında vardır.
REİS — Efendim, İhsan Hamit Beyin takririni
nazarı dikkate alanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate
almayanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamış
tır. ö halde maddeyi aynen reyinize arz ediyorum.
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Aynen kabul edilmiştir.
On İkinci Madde — Maarif hizmetinde aslolan
muallimliktir.
REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... On ikinci madde aynen
kabul edilmiştir.
On Üçüncü Madde — İlk mektepler müdür ve
başmuallimlerine, kıdemlerine göre, alacakları mual
limlik maaşından başka idarî hizmetlerine mukabil
olmak üzere ücret olarak, ilk tedrisat meclislerinin ka
rarı ile ayda on liradan yirmi liraya kadar tahsisat
verilir.
İlk Tedrisat Müfettişleri kıdemlerine göre, alacak
ları maaştan, başka ücret olarak, vilâyet Maarif İda
relerinin takdiri ve vekâletin tasdiki ile on beş liradan
otuz liraya kadar tahsisat alırlar.
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul
etmeyenler el kaldırsın.» On üçüncü madde kabul
edilmiştir.
On Dördüncü Madde — Orta mektep müdürleri
kıdemlerine göre kanunen alacakları maaştan başka
idarî vazifelerine mukabil ayda yirmi liradan otuz li
raya kadar ücret alırlar.
Lise ve Muallim mektepleri müdürleri kidemlerine göre kanunen alacakları maaştan başka idarî hizmet
lerine mukabil otuz liradan altmış liraya kadar ücret
alırlar.
MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim!
Burada bir şey var zannediyorum, maddede (orta
mektep müdürleri kıdemlerine göre kanunen alacak
ları maaştan) diyor. Oraya bir muallimlik demek Iâmızdır, zannediyorum. Sonra taaruz eder.
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MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
(İzmir) — Kıdemli olan iş muallimliktir. Müdürlük
olunca kıdem yoktur. (Zapta geçti kâfi sesleri)
REİS — Efendim, on dördüncü maddeyi aynen
kabul edenler el kaldırsın. ..Aynen kabul edilmiştir.
On Beşinci Madde — Vazifesinde müspet mesaisi,
ehliyet ve iktidarı mahallinin en büyük Maarif maka
mı tarafından esbabı mucibeye müsteniden beyan edi
lerek kendilerine takdirname verilmesi teklif olunan
muallimlere, Müdürler encümeninin inhası ile, vekâ
let tarafından takdirname verilir. İki senelik hizmeti
fiiliye zarfında Uç takdirname alan muallimin kıdemi
ne bir sene zammedilir. İki sene zarfında bu suretle
üç defa tevbih cezasına uğrayan muallimlerin kıdem
leri bir sene tenzil edilir.
REİS — On beşinci maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir.
On Altmcı Madde — Maarif mesleğinin her han
gi şubesinde vazife ifa eden muallimlerle mebus ve
asker olanların müddeti hizmetleri kıdemlerine zammolunur. Ancak, mazereti makbuleye müstenit ol
maksızın muallimlikten çekilen ve bilâhara muallimli
ğe gelmek isteyen kimselerin eski kıdemleri nazarı
itibara alınmaz.
İSMET BEY (Çorum) — Bu maddede (Maarif
mesleğinin her hangi şubesinde ifayı vazife eden mu
allimlerle mebuslar) kaydı vardır. Buradaki ifade bi
raz umumidir, tavzih edilmek lâzımdır. Mebusları
muallimlikle birleştiren şey «vazifei teşriiyeye mani
olmayan tabiriyle» geçen fıkrayı tefsiriyedir. Bu geçenki tefsirle tahakkuk etmiştir. Vakıa Maarif mes
leğinde aslölan muallimlik ise de, şubede, idarî vazaif ile iştigal edenler de vardır. Binaenaleyh böyle
idarî vazifelerle mebusluk birleşmez. Burada, mual
limlik ile, talim ile mebusluğun birleştiği tavzih olun
malıdır.
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
(İzmir) — Efendim, muallimlik bir meslektir. Nasıl,
askerlik bir meslek telâkki ediliyorsa, muallimlik de
öylece bir meslektir. Binaenaleyh Maarif teşkilâtının
herhangi bir şubesinde çalışan mutlak muallim ola
caktır. İlk tedrisat müdüri umumisi mutlak muallim
dir, başkası olamaz. Bu şekle sokmaz isek, meslek
taazzuv etmez. Lâalettayin her daireden bir adamı
alıp, iş başına getirmek demek, o mesleğin taazzisine
imkân bırakmamak demektir. Müdür olan, muallim
lerdir.
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Yoksa mümeyyizler memurdur. Memurin Kanu
nunda kabul ettiğimiz tarzdadır.
İSMET BEY (Çorum) — Efendim, biz doğrudan
doğruya muallim olanlara yani, esas mesleği muallim
lik olanlara bir şey demiyoruz, o vazıhtır. Mebus ol
duğu halde ancak muallimlik yapabilir ve talim ile
mebusluk birleşir. Fakat idarî işlerde vazife göremez.
Bu noktanın vâzıhan anlaşılması ve taayyün etmesi
lâzımdır.
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
(İzmir) — Efendim, bir mebus, ilk tedrisat veya or
ta tedrisat muallimi olamaz. Ancak, Darülfünun mü
derrisi ve Yüksek mektep muallimi olabilir. Yoksa
bir taraftan haftada otuz altı saat ders okutsun, di
ğer tarafta mebus olsun, bunun imkânı yoktur. An
cak Darülfünun ve yüksek mektep muallimi olabilir.
REİS — Efendim, madde hakkında başka söz
isteyen yoktur. Maddeyi aynen kabul edenler el
kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul
edilmiştir.
On Yedinci Madde — Uzaklıklarına veya sıhhî ve
idarî esbaptan dolayı hususî vaziyetleri haiz olma
larına binaen İcra Vekilleri Heyetince tayin ve
tefrik ve dereceleri tespit olunan mahallere bu mahal
ler haricinden gönderilen mualimlere sülüsten bir
misle kadar maaş zam ve ona göre tahsisatı fevkalâ
de ita ve iki senei kâmileye mukabil bir seneye kadar
kıdem zammolunur. Bu gibi mahallere gönderilen
muallimler üç senei kâmile nihayetinde başka ma
halle tahvillerini bihakkın talep edebilirler. Müra
caattan ertesi tedris senesi iptidasına kadar terviç
olunmayan mualimlerin istifaları mücaz olup, ken
dilerine memuriyeti sabıkalarına muadil memuriyet
verilinceye kadar tam maaş ve tahsisat ita kılınır.
REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir.
On Sekizinci Madde — Maarif Vekâletinin mes
lekî hizmetleriyle mektep müdürlüklerine münhasıran
müderris ve muallimler tayin olunur.
REİS — Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etme
yenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir.
On Dokuzuncu Madde — Bu kanunun neşrinden
sonra ilk muallim mektepleriyle köy muallim mektep
lerinden mezun olanlara elbise ve teçhizat bedeli olarak bir defaya mahsus olmak üzere seksener lira ve*
rilir.
REİS — Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
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Yirminci Madde — Türkiye Maarif Teşkilâtı iti
bariyle mıntıkalara ayrılmıştır. Bir veya bir kaç vilâ
yetten teşekkül eden her mıntıkada bir Maarif Emini
bulunur. Her vilâyette ayrıca bir Maarif Müdürü ve
ya memuru dahi vardır.
REİS — Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etme
yenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir.
Yirmi Birinci Madde — Maarif Emini, ilk mek
tep muallim ve muallim muavinleri ile, müdür ve baş
muallimlerini, ilk tedrisat müfettişlerini, Eminlik maiyy e tindeki kalem heyetini, maarif mıntıkası dahilin
deki vilâyetlerin maarif kalemi başkâtip ve kâtiplerini
ve vekâletçe tayin ve azilleri kendilerine bırakılacak
diğer maarif müntesiplerini kanun ve talimatnameler
dairesinde tayin ve azleder. İhtar, tekdir ve kafi maaş
gibi eczalar da verir. Maarif Eminleri vilâyet bütçele
rindeki maarif tahsisatı hakkında Meclisi umumilere
arz edilmek üzere vilâyetlere teklifatta bulunurlar.
Maarif Eminleri mıntıkası dahilindeki orta tedrisat
mekteplerini de murakabe eder.
İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Efendim, bu
azil kelimesi kalacak mıdır? Azil yoktur.
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
(İzmir) — «Vekâlet emrine alınmaları» diyeceğiz.
İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Maddenin son
fıkrasında «Maarif Eminleri mıntıkası dahilindeki
orta tedrisat mekteplerini de murakabe eder.» deni
yor. Meslek mekteplerini murakabe edemez mi?
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
(İzmir) — Efendim! Yukarıda bir maddei kanuniye
geçmiştir. Orada deniliyor ki bilumum maarif müesscsatını, müfettişler teftiş eder. Onun için tabiî bun
ları teftişe de salahiyeti vardır.
REİS — Efendim; Maddeyi «maarif kalemi Baş
kâtip ve kâtiplerini ve vekâletçe tayin ve vekâlet em
rine alınmalarını» ve aşağıdaki fıkrada da «tayin eder
ve vekâlet emrine alır» şeklinde tashihi teklif edi
liyor. Encümen bu tarzda tadili kabul ediyor mu?
MAARİF ENCÜMENİ NAMINA İZZET ULVİ
BEY (Afyonkarahisar) — Kabul ediyor efendim.
REİS — Efendim! Encümenin kabul ettiği ta
dile göre maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul
edilmiştir.
Yirmi İkinci Madde — Maarif Vekâleti muallim
leri, «maaş ve sınıflarına halel gelmemek üzere» lü
zum gördüğü yere tahvil eder. Bilâ mazeret kabul et
meyenler mazul addolunur.
(Müstafi addolunur denecek sesleri).
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MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
(İzmir) — Vekâlet emrine alınır.
TAHSİN BEY (Aydın) — Müstafi addolunur de
nilmesi daha muvafık olur. Vekâlet emrine alınınca
vazife görmediği halde maaş alacaktır.
MAARİF ENCÜMENİ NAMINA REFET BEY
(Urfa) — Müstafi addolunur, tabiri daha muvafıktır.
Encümen kabul ediyor.
REİS — Efendim, maddeyi «müstafi addolunur»
şeklinde tadilen reyi âlinize arz ediyorum. Kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir.
Yirmi Üçüncü Madde — Maarif hizmetine da
hil olan muallimlerin maaşlarından yirmi yaşına ka
dar aidatı tekaüdiye tevkif edilmez.
REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir.
Yirmi Dördüncü Madde — Türkiye'de yapıla
cak resmî mektep binaları, kütüphaneler ve müze
ler ancak Maarif Vekâletinin hazırladığı projeler
dairesinde yapılır.
REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir.
Yirmi Beşinci Madde — Diğer kanunların bu ka
nuna uymayan ahkâmı mülgadır.
İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Efendim, bu
maddede «diğer kanunların bu kanuna uymayan ah
kâmı mülgadır» deniyor.
Halbuki memurin kanununda buna mugayir mad
de kabul ettik, nasıl olur rica ederim?
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
(İzmir) — Efendim, bu kanunda memurin kanununa
mugayir olan madde yoktur. Birer birer tetkik edil
miş ve muhalif maddeleri düzeltilmiştir.
MAARİF ENCÜMENİ NAMINA REFET BEY
(Urfa) — Efendim, maarif memurları ile muallimlere
ait olan diğer kanunların bu kanuna uymayan ahkâmı
mülgadır dersek, maksat temin edilmiş olur.
REİS — Trabzon Mebusu Muhtar Beyin bu mad
denin tadili hakkında bir takriri var okunacaktır.
Riyaseti Celileye
Maddenin atideki veçhile tebdilini teklif ederim.
Diğer kanunların bu kanuna uymayan ahkâmı, mu
allimler hakkında mer'î olamaz.
Trabzon
Ahmet Muhtar
REİS — Encümen maddenin bu tarzda tadilini
kabul ediyor mu?
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MAARİF ENCÜMENİ NAMINA SAMİH Rİ
FAT BEY (Biga) — Kabul ediyor efendim.
REİS — Madeyi bu şekilde tadilen reyinize arz
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etme
yenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir.
Yirmi Altıncı Madde — Bu kanun neşri tari
hinden muteberdir.
REİS — Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Yirmi Yedinci Madde — Bu kanunun ahkâmını
icraya Dahiliye, Maliye ve Maarif Vekilleri memur
dur.
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Memur
durlar denecek.
ALİ RIZA BEY (Mardin) — Encümenden bir
sual soracağım. Bu kanunun yalnız muallimlere mah
sus olduğundan bahis buyurdular.
Yirmi yedinci maddede «bu kanunun ahkâmını
icraya Dahiliye, Maliye ve Maarif Vekilleri memur
dur» deniyor. Halbuki bir takım vekâletler vardır ki
onların da bu gibi müesseseleri ve muallimleri vardır.
Bu kanun, onlara da ait midir, değil midir?
MAARİF ENCÜMENİ NAMINA REFET BEY
(Urfa) — Efendim, bu üç vekâlet yalnız bu kanunda
muharrer olan, mekteplere ve muallimlere karışır
lar. Diğer vekâletlere ait olan muallimlere karışmaz
lar. Onun için bu kanunun ahkâmını icraya Dahiliye,
Maliye, ve Maarif Vekilleri memurdurlar, denilecektir.
(ler) unutulmuştur. Dahiliye Vekâleti ilk mektep
lerden dolayı alâkadardır. Maliye Vekâleti de para
meselesinden alâkadardır. Maarif Vekâletini de bittabiî bu kanun alâkadar ettiğinden her üçü maddede
zikredilmiştir.
REİS — Diğer vekâletlere mensup meslek mek
tepleri muallimleri bu kanunun ahkâmına tabi ola
cak mı?
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
(İzmir) — Onlar aidoldukları vekâletlere tabidir.
Zaten arz ettim, meslek mektepleri ayrıdır, vekâletle
rine verilmiştir. Biz onlara karışmayız. Yalnız Maa
rif Vekâletinin kadrosu dahilindeki mualimlere kanşuız.
REİS — Efendim, kâfi derecede izahat verildi.
Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul
etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir.
Efendim! Kanunun heyeti umumiyesini tayini esa
mi ile reye arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, ka
bul etmeyenler kırmızı rey vereceklerdir. Kutuları
gezdirecekler, herkes reyini istimal buyursun!
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2. — İspirto ve meşrubatı küûliye inhisarı hak
kında (1/856) numaralı Kanun Lâyihası ve Ticaret
ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye Encümen
leri mazbataları (1)
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
Reis Paşa! Müsaade buyurur musunuz? Şimdi, müza
keresine iptidar olunacak lâyiha! kanuniye müstace
liyet kararı ile müzakere edilmek lâzım gelir. Bütçe
ye taalluku vardır. Eğer müstaceliyet kararı olmaz
sa, Rİzmanameye göre tahsisat kanunlarından maada
diğer kanunlar iki defa müzakereye tabi olurlar. Hal
buki varidat kanunlarını Heyeti Celile bu sene hep
bir defa müzakere etti. Bu da varidat kanunu oldu
ğundan dolayı müstacelen müzakeresini teklif ve rica
ederim.
REİS — Müstaceliyet teklifini kabul edenler... Et
meyenler... Kabul ediimiştir.
RASİH BEY (Antalya) — Varidatı safiyenin yüz
de yirmisini idarei hususiyelere verirsen kabul ede
riz.
REİS — Kanunun heyeti umum iyesi hakkında söz
isteyen var mı?
HALİT BEY (Kastamonu) — Muhterem arka
daşlar! Bu kanunun aleyhinde söz söyleyecek değilim.
Yalnız bu da bir inhisar kanunudur. Şimdiye kadar
Meclisi Âli müteaddit inhisar kanunları kabul bu
yurdu. Bu suretle Heyeti Çeliklerinden bir temennide
bulunacağım, o da şudur. Memurin Kanunu müza
kere edilirken Maliye Vekili Beyefendiden bir sual
sormuştum. Cevaben demişlerdi k i : Bu, memur ka
nunu bundan sonra tekaüt olacaklara şâmildir, bun
dan evvelkilere şâmil değildir. Bendeniz de dedim k i :
Bunlara evvelce vaad etmiştik, vaadimiz vardır. Bi
naenaleyh terfihe imkân yok mu? Buyurdular İd, büt
çemizin vaziyeti malumdur, imkân yoktur, tabiî im
kân olunca yapılacaktır. Hiç olmazsa terfih imkânı
hâsıl oluncaya kadar, bunları kısmen olsun terfih ede
bilmek için bu inhisar kanunu mucibince teşekkül
edecek idarelerde istihdam edilecek bir çok memu
rine tercihan, mütekaidinden işe yararlan istihdam
edilsin. Buna dair bir takrir verdim. Heyeti Celileriz
tasvip buyurursa, tasviben hükümete havale buyurulsun.
REİS — Efendim! Temenni mahiyetinde bir tak
rirdir.
HALİT BEY (Kastamonu) — Tasviben gönderil
mesini arz ediyorum, paşam!
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Zaptın sonuna merbuttur.
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RASİH BEY (Aatalya) — Olamaz, olamaz.
REİS — Öyle ise okunsun!
Takrirler
3. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin, inhisar ida
relerine tercihan mütekaidinden memur alınmasına
dair takriri
Riyaseti Celileye
Bütçe vaziyetinden dolayı mütekaidinin terfihine
imkân olmadığı memurin Kanununun müzakeresi sı
rasında Maliye Vekili Beyefendinin beyanatından an
laşıldı. Mütekaidinin hali cümlemizce malumdur. Ter
fihleri imkânı hâsıl oluncaya kadar mütekaidinin bir
kısmım olsun terfihe medar olmak, üzere Meclisi Âli
ce kabul olunan inhisar kanunları mucibince teşek
kül edecek inhisar idarelerine bir çok memurlar alı
nacağından bu memurların tercihan mütekaidinin işe
yararları meyamndan alınmasının tasviben hükümete
tebliğini temenni ederim.
Kastamonu
Halit
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
Takriri hükümete tevdi buyurun! Elimizden geldiği
kadar icabım icra ederiz.
REİS — İtiraz eden var mı? (Yok sesleri). Efen
dim, takrire itiraz eden yok, tasviben hükümete gön
deriyoruz.
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim,
Türkçe de bir kelime ile gayet sarih bir surette ifade
edebüiriz : İspirto ve içki kanunu...
REİS — Efendim, Kanunun heyeti umumiyesi
hakkında başka söz isteyen yoktur. Kanunun Heyeti'
Umumiyesinin müzakeresini kâfi görüp, maddelere
geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-,
mistir.
İspirto ve Meşrubatı küuliye inhisarı hakkında
Kanun
Birinci Madde — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde
bilumum ispirtolar ve meşrubatı küuliyenin (şarap,
bira her nevi likör de dahil) imal veyahut hariçten
celp ve ithali ve dahilde füruhtu hükümetin tahtı in
li isanndadır. Hükümet bu inhisarı kısmen veya tama
men bir Türk anonim şirketine devir suretiyle idare
edebilir.
REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim,
madde hakkında teklifim vardır.
REİS — Şimdiye kadar niçin istemediniz?
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TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Şimdi isti
yorum. Gerek Ticaret Encümeninden, gerek vekâlet
ten soruyorum. Güzel Türkçemin içki kelimesi var
ken, neden meşrubatı küuliye deniyor? Hasan Bey
cevap versin! (Doğru sesleri).
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
Efendim, bu cevaptan müstağni bir vaziyettir. Şimdi*
ye kadar lisanımızda istimal edilen kelime budur.
Türkçesi içkidir. Heyeti Celile kabul buyurursa iç
kiler diyelim. Bunda bir mahzur yoktur. Kelime üze
rinde münakaşanın faydalı olduğuna kani değilim.
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Böyle te
lakkiler değil midir ki benim güzel Türkçemi terak
kiden mahrum ediyor.
REİS — Abdülhalik Beyefendi! Kanunun ismi
hakkında bir tadile lüzum görüyor musunuz?
MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ- NAMINA
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — Deği
şebilir.
REİS —Başka itiraz eden var mı? Kanunun ser
levhasının ispirto ve içki inhisarı olarak tadilini ka
bul edenler... Lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmedi efendim. Öylece
kaldı.
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Zavallı!
Türkçeyi bilmeyen arkadaşlarım! (Handeler)
REİS — Birinci maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir.
İkinci Madde — Tahtı inhisara alman ispirto ve
meşrubatı küuliye Maliye Vekâletince tespit ve He
yeti Vekilece tasdik olunacak fiyatlarla füruht olu
nur.
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Üçüncü Madde — Şarabın işbu kanunda münderiç ahkâm dairesinde imal ve ihracı serbesttir. Da
hilde füruhtu devletin tahtı inhisarındadır. İdarei iııhisariye memleketin mevaddı iptidaiyesinden şarap
imaliyle ve bu sanatı islâh ile mükelleftir.
REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir.
Dördüncü Madde — Memleketin ihtiyacatı tıbbi
yesi için sıhhiye vekâletinin lüzum göstereceği şarabı,
inhisar idaresi tedarike mecburdur.
REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler... Ka^
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Beşinci Madde — İnhisar idaresi kanunun neşri
tarihinden itibaren iki sene zarfında hükümetçe ten
sip edilecek mahallerde senevi lâekal üç milyon kilo
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ispirto istihsal edebilecek kabiliyette fabrikalar tesis
edecektir. İşbu fabrikalar mevaddı iptidaiyenin her
nev'inden ispirto istihsal edecek şeraiti fenniyeyi haiz
olacaktır. Beşinci sene nihayetine kadar da her taraf
ta memleketin ihtiyacını tatmin edecek müessesat vü
cuda getirecektir. Bu fabrikaların muhtaç olduğu me
vaddı iptidaiyenin ziraat vekâletince deruhte edilmek
şartı ile dahilî istihsalattan alınması mecburidir.
REİS — Beşinci maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir.
Altıncı Madde — Eîyevm mevcut ispirto, bira ve
meşrubatı küuliye fabrika ve imalâthaneleri esbabı
işbu kanunun neşri tarihinden itibaren bir ay zarfın
da fabrika ve imalâthanelerin mevkii ile mesahai
sathiyesi ve kabiliyeti istihsaliyesi ve derunlarındaki
sabit ve gayrısabit bilumum alât ve edevatı taktiriye
ve teferruatının eb'at ve aksamını beyanname ile in
hisar idaresine haber vermeğe mecburdur.
REİS — Altıncı maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir.
Yedinci Madde — İnhisar idaresi hıaddei sabıka
daki fabrika ve imalâthanelerin kısmen veya tama
men devamı faaliyetine müsaade edebilir. Bu suretle
müsaade edilecek fabrikalarla imalâthanelerin kazan
ları yirmi dört saatte lâekal iki yüz elli kilo saf is
pirto istihsaline müsait olacaktır. Aynı zamanda kontör alâtı He mücehhez bulunacak ve inhisar idaresi
nin kontrolü altına vaz edilecektir.
REİS — Efendim, maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir.
Sekizinci Madde — Kanunun neşrinden itibaren
hükümetin müsaadesi olmaksızın yeniden fabrika ve
imalâthane kuşat ve muattalları tamir ve her nerede
olursa olsun kazan ve imbik imal ve ithal edilemez.
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Paşa Hazret
leri! Çok istirham ederim, ben mebus olduğum hal
de anlamıyorum, bu ne demektir? Hiç olmazsa iza
hat versinler!
REİS — Bu madde kabul edildi geçti.
Dokuzuncu Madde — Yedinci maddedeki şeraiti
gayrı haiz fabrika ve imalâthaneler ile idarei inhisariyenin kendi elinde bulunmasına lüzum gördüğü fab
rika ve imalâthaneleri, Ticaret Vekâleti ile İnhisar
idaresi ve fabrika ve imalâthane mümessillerinden
mürekkep bir heyet tarafından takdir edilecek fiyatla,
inhisar idaresi mubayaa edecektir. Bu suretle taay
yün eden fiyat ile fabrika ve imalâthanesini füruhta
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muvafakat etmeyenler üç ay zarfında fabrika ve ima
lâthanelerinin aksamı menkulesini sökerek memaliki
ecnebiyeye ihraca mecburdur. Bu müddet zarfında
ihraç olunmayan alât ve edevat zaptolunur.
REİS — Dokuzuncu maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Maarif Kanununa henüz rey vermeyenler varsa
lütfen versinler!
Onuncu Madde —. İnhisar idaresi devamı faali
yetine karar verilen ispirto ve meşrubatı küuliye fab
rika ve imalâthanelerinin mamulâtım mal olduğu
miktara temettü namı ile yüzde beşten on beşe kadar
zammederek satın alacaktır.
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
On Birinci Madde — Erbabı ziraat veya şeker
fabrikalarının şeraiti fenniye dahilinde ve inhisar ida
resinden müsaadei mahsusa istihsali suretiyle ispirto
yapmak için tesisat vücuda getirmeleri caizdir. Bun
ların istihsali onuncu madde de muharrer olduğu veç
hile inhisar idaresince mubayaa edilir.
REİS — On birinci maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir.
On İkinci Madde — İnhisar idaresi MUdafaai Milliyenin ispirto ihtiyacatını temin etmeğe çalışacaktır.
Mahaza MUdafaai Milliye Vekâleti kendi ihtiyacını
temin için ayrıca fabrika tesisine ve inhisar idaresi
nin temin edemediği metalibini hariçten tedarike salâhiyattardır.
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
On Üçüncü Madde — Kanunun tarihi meriyetin
de tüccar ve fabrika, dükkân ve mağazalarında mev
cut meşrubatı küuliye bittespit sermayesine yüzde on
safi temettü ita olunarak Maliyet fiyatı ile satış fi
yatı arasındaki fark defaten istiyfa olunur.
REİS — On üçüncü maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir.
On Dördüncü Madde — Bağ mıntıkalarında ima
lâtını satmak üzere yaş üzümden şarap imal edecek
ler bağ bozumundan evvel hangi mahalde şarap imal
edeceklerim beyanname ile inhisar idaresine ihbar
ederek ruhsat alacaklardır.
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
On Beşinci Madde — İmal olunan şarabın mik
tarı tahakkuk komisyonları tarafından tespit ve âmil
ler namına zimmet kaydolunur. İşbu komisyon inhi
sar idaresi memuriyle mıntıkanın heyeti ihtiyariyesin-
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den iki kişiden mürekkep olarak teşkil edilir. Bu su
retle zimmet kaydolunan şaraplardan ihraç olunmıyanları inhisar idaresi mal olduğu miktarda temettü
namı ile yüzde on dan on beşe kadar zammederek
satın alabilirler.
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Maarif Kanununa ait istihsali ârâ hitam bulmuş
tur,
Sureti füruht
On Altıncı Madde — Meşrubatı küuliye için yüz
de ona kadar beyiye verilebilir.
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
On Yedinci Madde — Bilumum ispirto ve meşru
batı küuliye bayileri inhisar idaresinden ruhsat alma
ğa mecburdurlar.
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
On Sekizinci Madde — Derunlannda içilmiyerek
şişe ile müskirat satan ticarethaneler icarı senevisinin
humsunu ve kadeh ile satanlar rub'unu beyiye resmî
olarak vereceklerdir. Ticarethanelerinde başka eşya
da furuht edenler bu mekadirin nısfım tediye eder. is
pirto ve meşrubatı küuliye satanlar kapılanılın görü
necek mahalline bir levha talik edeceklerdir.
İcar bedelleri için musaddak kontrotalar muteber
dir. Şüphe husulünde inhisar idareleri yeniden icar
takdir edebilir.
REİS — Efendim, bunun hakkında bir takrir
varda*.
Riyaseti Celiîeye
On sekizinci maddenin ikinci fıkrası gayrı vazıh
olduğundan (Ticaret hanelerinde umumî sermayesinin
lâekal nısfı derecesinde başka eşya satanlar bu me
kadirin nısfını tediye eder) şeklinde tadilini teklif
ederim.
izmir
Rahmi
RAHMİ BEY (İzmir) — Efendim, bu ikinci fıkra
(Ticarethanelerinde başka eşya da furuht edenler bu
mekadirin nısfını tediye eder) diyor. Müskirat mağa
zasına bir çuval şeker getirir, derki ben başka şey de
satacağım. Binaenaleyh bu miktar sarih olmak lâzım
dır. Sermayesinin lâekal yarısını koymuş bulunursa
nısfını verir diyorum, madde sarih olsun.
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
Kabul ediyoruz.
REİS — Encümen kabul ediyor mu?

I
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MUHTAR BEY (Trabzon) — Yine müphem olu
yor, filhakika Rahmi Beyefendinin buyurduğu gibi,
müskirat mağazasına bir çuval şeker kor ve müski
rat resminin nısfım tediyeden içtinap eder. Lâkin bu
na mukabil eczahanelerde ecza makamında bir kaç
şişe meşrubat, şampanya bulunur. Bunun gibi bir
I dükkânda da bir kaç şişe müskirat bulunacak diye
mutlaka diğer vergilerden maada bu meşrubat dolayısiyle nısfı kadar da bu meşrubatın vergisini vereI çektir. Onun için buraya doğrudan doğruya bir nisbet koyalım. Yani bütün mağazada mevcut olan em
valin gayrı meşrubat nisbetinde bir vergi versin. Bu
nun ayniyle kabul edilmesi - Rahmi Beyin dediği gi
bi - hatalıdır. Rahmi Beyin dediği gibi geçmesi yine
I bir türlü hatalıdır. Onun için Encümen bu hususta
I bir şekil bulsun.
REİS — Efendim, madde hakkında bir tadil var
dır. Nazarı dikkate alınırsa Encümene veririz. Tak
riri nazarı dikkate alanlar el kaldırsın... Almayanlar
el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmıştır. Takriri En
cümene veriyoruz.
On Dokuzuncu Madde — Bey'iye tezkeresi al
maksızın müskirat satanlardan beyiye iki kat olarak
alınır.
I
REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Nakliyat
I
Yirminci Madde — Her nevi meşrubatı küuliye
I ile ispirtoların herhangi bir mahalden diğer bir ma
halle nakli behemahal inhisar idaresinden nakliye
I tezkeresi ahzına mütevakkıf, tezkeresiz nakliyat memI nudur.
Nakliye tezkeresinin itası eshabı tarafından be
yanname ile müracaata mütevakkıftır. Nakliye tezke
resi inhisar. idaresince tayin ve tezkere derununa dere
edilecek müddetçe muteber addolunur. Yalnız ihtiyacatı zatiyeleri için müstehliklerin evlerine götürecekI leri ve yolcuların beraberinde taşıyacakları etiketli ve
memhur şişeler derunundaki meşrubatı küuliye on ve
I ispirto yarım kilodan fazla olmamak üzere nakliye
tezkeresine tabi değildir. Ancak şehir dahilinde on
beş kiloya kadar ispirtolarla rakılar ve otuz kiloya
kadar usulü dairesinde etiketlenmiş ve memhur şişe
ler darunundaki meşrubatı küuliye fabrikatör veya
hut tüccarın faturaları ile naklolunabilir. Bu fatura
ların muteber addolunması yazıldığı anda defteri
mahsusa kaydedilmiş olmasına mütevakkıftır.
DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efen
dim, yukarıda geçen maddelere nazaran bizim ecza| hanelerde beyiye resmi vermesi ve ruhsat alması gibi
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bir çok müşkülâta maruz olacaktır. Halbuki malumu
âliniz eczahaneler belki meşrubatı küuliye bulundu
rabilir. Fakat bunların bulundurdukları meşrubatı
küuliye maksat noktai nazarından, meşrubatı küuliyeden sayılmaz. Bir deva olarak verilir bu, bir tabip
reçetesi ile verilir. Meselâ gerek konyak olsun, ispir
to olsun, şampanya olsun gayet az miktarda bulundu
rur ve az miktarda verir. Binaenaleyh onu meşrubatı
. küuliye diye satmış olmaz, bir devayı tıbbî diye sa
tar. Binaenaleyh yukarıda geçen 16, 17, 18 nci mad
delerin dairei şümulünden hariç olmak lâzımdır. Bu
hususta' bir takrir veriyorum, lütfen kabulünü rica
ederim.
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
Müsaade buyurunuz bir noktayı tavzih edelim : Eczahanelerin tabip raporuna istinaden verecekleri mah
dut miktardaki şarap, hususî evsafı haiz şarap yahut
herhangi bir meşrubatı küuliye için tabiî eczahanelerin ayrıca meşrubatı küuliye satan Ticarethaneler gibi
müskirat resmine tabi olmaması muvafıktır. Fakat
ancak şimdiye kadar bendeniz rakı satan bir eczahane bilmiyorum.
DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Satar,
fakat rakı olarak değil.
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
Şu halde tabip raporuna istinaden verdiği meşrubat
için ruhsatiye tezkeresi aramam, fakat eczahaneler
ruhsatiye tezkeresine tabi değildir deyince rakıyı, vis
kiyi, votkayı sair şeyleri de ehK keyfe satmağa baş
larlarsa...
RASİH BEY (Antalya) — Ona hiç şüphe etme.
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — O
vakit tezkeresiz, ruhsatsız müskirat bayiliği yapıyor
muamelesini tatbikten çekinmeyiz. Yoksa reçeteye
müstenit olarak vereceği gerek alkol, gerek şarap,
gerek diğer herhangi bir şeyi yani reçeteye müstenit
ilaç nev'inden verdiği şey için mesele yoktur. Fakat
alelade şeyler için, başka nevi eşya He birlikte müs
kirat satan tacirler gibi, bayiler gibi muameleye tabi
tutulması icabeder.
DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Zaten
geçen gün kabul ettiğimiz kodeks kanunu mucibince
eczahanede bulunması lâzım gelen ilaçların envaını
ve bunların satılacağı zaman ve miktarını tayin eder.
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
O vakit ruhsat tezkeresine lüzum yoktur ve eczahanelerin bundan dolayı müskirat bayii gibi bir şey ol
dukları hatırımıza gelmemiştir.
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DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Saraha
ten zikredilsin.
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Tİrabzon) —
Fakat şunu arz ediyorum ki, eczahaneler meşrubatı
küujiyeden dolayı vergiye tabi değildir diye bir ka*
yit korsak mutlak olarak şüphe etmeyin ki, o vakit
eczahaneler müskirat deposuna benzeyecek, rakı, vis
ki mevcut olacak, o vakit haklarında lâzım gelen
muameleyi yaparız. Yok» tabip reçetesi ile meşrubatı
küuliye verirse eczahaneler müskirat bayii addedil
mez. Fakat böyle yazılırsa kabul ederim.
Riyaseti Celileye
Münhasıran, bir ihtiyacı tıbbîyi temin için mües
seselerinde ispirto ve meşrubatı küuliyeden cüzî bir
miktar bulundurmak mecburiyetinde bulunan ve yal
nız bir tabip reçetesi ile eşkâli muhtelifei ispençiya
riye de satan eczahaneler salifüzzikir 17, 18 ve 19 ncu
maddelerin dairei şümulüne dahil olmayacağı tabiî ol
duğundan eczahaneler vaziyetinin vazıhan tespiti için
maddei atiyenin yirminci madde olarak kabulünü arz
ve teklif eylerim.
Çorum
Doktor Mustafa
Madde 20. — Türk Kodeksinin tespit ettiği şekil
de ve asgarî miktarda ispirto ve meşrubatı küuliye
bulunduran ve satan eczahaneler 17, 18 ve 19 ncu
maddelerin dairei şümulünden hariçtirler.
Çorum
Doktor Mustafa
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
Tabip reçetesine müsteniden diye bir kaynSilâve edil
sin.
DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Kabul
edilen kodekse nazaran başka türlü satamaz efen
dim.
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
Ben, kodeksten anlamam, tabip raporuna müsteniden
denilsin.
REİS — Efendim! Takriri nazarı dikkatinize arz
ediyorum. Kabul ederseniz Encümene veririz.
Mustafa Beyin takririni nazarı dikkate alanlar lüt
fen el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar el kal
dırsın... Nazarı dikkate alınmıştır. Maddeyi Encüme
ne veriyoruz.
Ahkâmı Cezaiye
Yirmi Birinci Madde — İnhisar idaresine haber
verilmeksizin fabrika ve imalâthane tesisi,; şarap tasirf, imbik imali ve fabrikalar mevaddı iptidaiye ithali
ve ıslatılması ve taktiri ve mahtum imbiklerin mü-
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hürlerinin fekki kontür ve kapalı kaba hile ikaı ve
tağyir edilmiş ispirtoların tasfiyesine cür'et edenler
den yüz liradan bfn liraya kadar cezayı nakdî alınır
veya bir haftadan bit seneye kadar hapis cezası hükmolunur.
Riyaseti Celileye
Yirmi birinci maddenin birinci fıkrasının tecziye
de sarahat lüzumuna binaen (İnhisar idaresinden mü
saade almaksızın... ilh.) şeklinde tadilini teklif eyle
rim.
İzmir Mebusu
Rahmi
REİS — Efendim! Encümen bu tadil teklifini ka
bul ediyor mu?
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) —
Biz de iştirak ediyoruz.
REİS — O halde maddeye bu seretle ilâve ede
lim.
HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Efendim, iba
rede bir yanlışlık vardır, ibare karışıktır, tashihi lâ
zım gelecektir.
RAHMİ BEY (İzmir) — Maddeyi Encümene ala
lım efendim.
REİS — Efendim! Maddeyi encümen istiyor. En
cümene veriyoruz.
Yirmi İkinci Madde — Kaçak olarak derdest edi
len veyahut biîâ tezkere naklolunan ispirto ve meşru
batı küuliyenin zapt ve müsaderesi ile beraber birinci
defasında inhisar resminin beş misli ve tekerrüründe
on misli cezayı nakdî alınır. Cezayı nakdi derhal te
diye ve temin edilmedfği halde vesaiti nakliye tevkif
olunur. Bir hafta zarfında tesviye edilmediği takdirde
mevkuf vesaiti nakliye bilfuruht esmanı baligası ce
zaya mahsup edilir. Fazlası red ve noksanı emvali
sairesrne müracaatla iştiyfa olunur.
HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Efendim!
Burada bir defa biîâ tezkere deniliyor. Zannederim,
buradaki tezkere kelimesinden anlaşılan, bir tezkere
dir. Bir tezkerede küllî miktarda meşrubat vardır.
Şimdi, bu beş araba ile, sekiz kayıkla naklolunacaktır. Bunlar da aralarında zaman afrkı ile hareket et*
miş olabilirler. Tezkereyi hangisi alacaktır.
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
Ayrı zaman zarfında olmaz. Her araba ayrı zaman
da hareket edecekse ayrı tezkere alınır.
HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Bir de efen
dim burada, nakliye, araba, kamyon olduğu gibi,
posta vapuru, şimendifer veyahut posta ve telgraf ida
relerinin posta nakleden arabası dahi olabilir. Bunlar
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doğrudan tevkif edilirse, vakıa vergi tahsil noktasın
dan bir menfaat olabilir, fakat diğer taraftan men
faati umumiye haleldar olur.
. MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
Niçin?
HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Çünkü men
faati umumiye haleldar olur, bundan mesul olan o
idare demektir. İhtimal gemiyi idare eden kaptanın,
treni idare eden hareket memurunun bundan malu
matı yoktur.
Şimdi bunu tevkif ettirirse nasıl olur? Sonra treni
de mi satacaksanız? Ne olacaktır. Yani, meselenin bi
raz daha tavzih edilmek üzere encümene havalesini
teklif ediyorum.
KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Efendim, mad
dedeki fürulıt kelimesi yanlıştır. Bu satılır şeklinde
türkçe olarak yazılsa muvafık olur.
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
Efendim, maddenin ibaresi öyle yazılmıştır ki, kaçak
eşya nakleden araba ve vasaiti nakliye, aynı zaman
da kaçak eşyayı nakleden adamın malı olarak talakki edilmiştir. İbre bunu istilzam ediyor. Fakat kaçak
eşya bir vapur için de gelmiştir. Bu kanunu tatbik
ettiğimiz zaman, bizim limanlarımız da kendisine ait
olan meşrubatı kimliye ve ispirtoyu gümrük eşyasın
da olduğu gibi mühürler. îstfhlâk edeceği, sarfedeceği kısım tabiî tespit olunur. Kaçak meşrubatı küuliye
ve ispirtoculuk yaparsa bittabi tevkif ettireceğim.
Kaçak eşyanın cezasını almadan hareket ettirmem.
(Lüit Tiryestino) nın vapurları, meselâ benim sahille
rimde bu memleketin malı olmadan meşrubatı küuli
ye satıyor. Halbuki bizim hududumuza geldiği za
man, bizim memleketin haricinde kullanılmak üzere
bulundurduğu eşyadan ?. bunun gümrüğü de verilmenr'ştir - bunları mühürlemek lâzımdır. Buna rağmen
vapur bizim limanlarımızda kaçak meşrubatı küuliye
satarsa, bunlardan bittabi o cezayı nakdîyi tahsil için
vasaiti nakliyeye müracaat etmek lâzımdır. Benim li
manımdan hareket edip, çıktıktan sonra onun nesini
alacağım, hiç bir şeysini alamam. Onun için madde
nin bu suretle kalması zarurîdir. Kaçak mal şimen
diferde bulunursa, şimendifer tabiî devletin malıdır,
içinde kaçakçılık edenin malı değildir. İçinde kaçak
meşrubatı kUuliyeden dolayı cezayı nakdîyi tahsil için,
şimendiferin vagonunu satmak kimsenin hatırına bile
gelmez zannederim. Bu, vasaiti hususiyedir. Vasaiti
hustısiyeye müracaat hakkının verilmesi lâzımdır,
yoksa bu kanun zayıf olur. Vasaiti hususiyeye müra
caat edebilmeliyim, başka çare yoktur. Çünkü vasaiti
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nakliye sahibi malı nakil için alıyorsa, mal sahibin
den alelusul malın nedir? Hani inhisar idaresinden
aldığın tezkere diye sorar, tabiî aramak mecburiyetin
dedir. Onu aramayıp da kaçakçılık nakliyatına teves
sül etti mi; ister araba, ister otomobil ister vapur ol
sun, hususi vesaiti nakliyeye müracaat edebilmeliyim,
başka çare yoktur.
REİS — Efendimi Madde hakkında başka söz
isteyen yoktur, tadil teklifide yoktur.
KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — «Büfuruht» ke
limesini çıkaralım. Farisi kelimenin başında arapça
bir harf var.
MEHMET BEY (Biga) — Satılarak diyelim efen
dim.
REİS — Mahzur var mı, encümenin bu hususta
fikri nedir?
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çantan) —
Hayır efendim.
REİS — Satılarak suretinde tashih ettik. Başka
söz isteyen yoktur. Maddeyi reyinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Ahkâmı müteferrika
Yirmi Üçüncü Madde — İşbu kanunun ahkâmına
mugayir hareketten dolayı İnhisar İdaresi memurları
tarafından usulüne tevfikan tanzim kılman zabit na
meler aksi isbat edilinceye kadar mehakimce mamulünbih addolunur.
REİS — Madde hakkında söz isteyen yoktur.
Maddeyi reyinize arz ediyorum... Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Yirmi Dördüncü Madde — İşbu kanun mucibin
ce tahsil edilecek cezayı nakdîlerin yüzde ellisi mik
tarı muhbirlere ve kaçağın meydâna çıkarılmasına
hizmet edenlerle bu bapta mesaisi sebkedenlere veri
lir.
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) —
Yirmi dördüncü madde işbu kanun mucibince tahsil
edüecek cezayı nakdilerin yüzde ellisi kelimesinden
sonraki (miktarı) kelimesi çıkacaktır. Yüzde ellisi ga
yet sarihtir.
REİS — Miktarı kelimesi kalktı, maddeyi reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Yirmi Beşinci Madde — İşbu kanun mucibince
tahakkuk eden inhisar resmî ve cezayı nakdînin tah
silinde tahsili emval kanunu tatbik olunur.
REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir,
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Yirmi Altıncı Madde — İşbu kanunun süveri tatbikiyesi hakkında Maliye Vekâletince I ayrıca bir tali
matname tanzim edilir. İşbu talimatname İcra Vekil
leri heyetince tasdikten sonra mevkii tatbike vaz olu
nur.
REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Yirmi Yedinci Madde — İnhisar idaresi tarafın
dan memleket dahilinde mevaddı muzirradan arî ola
rak sarfedilmek üzere imal ve tedarik edilecek bilu
mum meşrubatı küuliyenin muhtevi olacağı ispirto
nun derecesi Sıhhiye Vekâleti ile müştereken tayin
edilir.
DOKTOR HAKKI SİNASİ (İstanbul) — (İspir
tonun cins ve dereces?) denilse iyi olur.
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY i (Trabzon) —
«Cins» kelimesini ilâve edelim. Sıhhî murakabe inhi
sarın esbabı mucibesidir.
REİS — Maddeyi «ispirtonun cins ve derecesi»
suretinde tashihle kabul edenler... Kahjul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Yirmi Sekizinci Madde — 15 Ağustos 1289 tarih
li beyiye nizamnamesi ile 1 Nisan 1334 tarihli müs
kirat Resmî Kanunu ve mezkûr kanunun bazı mevad ve fıkaratının tadiline dair 8 kânunusani 1336 ta
rihli kararname ve 14 Eylül 1336 tarih ve 22 numa
ralı kanun ahkâmı mülgadır.
REİS — Maddeyi kabul edenler.». Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir.
Yirmi Dokuzuncu Madde — Bu kanun 1926 se
nesi Haziran iptidasından muteberdir.
REİS — Efendim! Bu maddenin müzakeresine
geçmezden evvel iki takrir vardır.
Riyaseti CeHleye
Kanuna atîdeki maddenin ilâvesini arz ve teklif
eylerim :
Madde — İspirto ve meşrubatı küuliye inhisarın
dan alınacak hâsılatı safiyenin yüzde onu vilâyat ıdarei huşusiyelerine terk olunmuştur.
İşbu yüzde on her vilâyete nüfus nisbetinde tevzi
olunur.
Antalya
Rasih
Riyaseti Celileye
Madde — İspirto ve meşrubatı küuliye inhisarı
varidatı gayrı safiyesinin yüzde onu |darei hususiyeIer emrine verilir. İşbu meblağ idarei hususiyelerce
münhasıran umuru sıhhiyeye sarfedilen üzere vilâyet-
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lerde Sıhhiye Vekâletinin tensibidairesinde nüfus nisbetinde tevzi olunur.
Çorum Mebusu
Mustafa
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
Efendim, bunun şekli tatbiki şöyle olur...
TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazian
tep) — Sermayeden mi vereceksin?
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
Yüzde on hâsılatı gayrı safiye sermaye üzerinde yük
lemek demektir. Sen, hesap bilmiyorsun öyle ise.
(Handeler) Bu ispirto ve meşrubatı küuliye inhisarın
dan idarei hususiyelere bir hisse çıkaralım, bendeniz
de çıkaralım derim. Ancak Mustafa Beyin takririn
de umuru sıhhiyeye sarfedilmek gibi bir kelime var
dır.
DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Oraya
verelim de ne yaparsa yapsın.
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
Müsaade buyurun, yani tahsisi varidat şeklinde yap
mak doğru değildir. Hidematı umumiye meyamnda
umuru sıhhiye ile meşgul bir vekâlet vardır. Oraya
lâzım gelen tahsisat imkân dairesinde, lüzumu daire
sinde konulmaktadır. Binaenaleyh hususî bir surette,
tahsisi varidat şeklinde burada kabul edemeyiz. Biz
bunu doğrudan doğruya idarei hususiyelere veririz.
Bazı yerler umuru sıhhiyesine sarfeder, bazı yerler
umuru maarifine sarfeder. Binaenaleyh tahsisi vari
dat şeklinde doğru değildir. Saniyen hâsılatı gayrı safiyenin yüzde onu diyor, bakalım hâsılatı safiyenin
yüzde onu kadar Hazineye kalacak mı? Vereceğimiz
hâsılatı safiyen in yüzde onu...
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Hatta
yüzde on beşini verelim.
MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
Hepsini oraya verelim, bu kanunu onun için yaptık.
Bu kanunu bütçe açığını kapamak için yaptık, zam
mı tabiiden başka kaç kanun geçmiş ise, zannederim
idarei hususiyelere ayrıca hisseler tefrik ettik. Bu ka
nunda bir de Tayyere Cemiyetine verilmesi istenilin
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yor. (Öyle yok sesleri). Var efendim, binaenaleyh
Tayyere Cemiyetine idarei hususiyeye sıfıra sıfır el
de var hiç. Elde hiç olunca, Hazinei Maliye böyle bir
şey yapamaz. Binaenaleyh hâsılatı safiyenin yüzde be
şini Tayyere Cemiyetine, yüzde onunu idarei hususi
yelere verelim, hâsılatı safiyenin yine yüzde onbeşi
Hazinenin elinden çıkmış olur. Rica ederim, esaslı bir
kanundur, varidatı Hazineye dahil bir kanundur. Hâ
sılatı safiyenin yüzde beşini Tayyare Cemiyetine, yüz
de onunu idarei hususiyelere... Fakat idarei hususi
yelere bunu toptan koyacağız. Tevziatını Dahiliye Ve
kâleti yapacak. (Sıhhiye Vekâleti yapsın sesleri). O
halde arzu ederseniz ve imkânı varsa her mahalde
sarfedilen meşrubatı küuliyenin hâsılatını her mahal
leye verelim.
RASİH BEY (Antalya) — Nüfus nisbetinde tak
sim olunsun.
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
O hakle mahallî olanlar, çok hisse verenler çok hisse
aîu', iîz hisse verenler, az hisse alır. İsterseniz vilâ
yetlerde böyle yapalım, yahut yekûnunun yüzde onu
nu Dahiliye Vekâletine bırakırız, öylece kabul ede
riz.
DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Maliye
Vekili Bey esas itibariyle bu teklifi kabul ediyorlar.
Eşkâl itibariyle tabiî encümen maddeyi daha iyi tes
pit eder, encümene tevdiini lütfen reye koyunuz.
REİS — Efendim! (Şimdi takrirleri reye koymaz
dan evvel müsaade ederseniz takrirleri Encümene havele edelim. Maliye Vekilinin beyanatına göre Encü
men bir madde yazar, getirir, onu müzakere edersi
niz. Ya kabul veya reddedersiniz.
Efendim, Kanunun Encümende olan maddeleri
geldikten sonra müzakeresine devam edeceğiz.
Maarif Teşkilâtına dair kanun lâyihasına (122)
zat rey vermiştir. (122) kabul vardır. Fakat muamele
tamam değildir. İkinci defa reye konulacaktır.
Pazartesi günü saat on dörtte içtima etmek üzere
celseyi tatil ediyorum efendim.
Hitamı Müzakerat; Saat : 17,00
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Maarif Teşkilâtına Dair Kanunun Netice! Ârâsı
(Nisap Yoktur.)
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[Kabul Edenler]
AFYONKARAHİSAR
AIIi B.
İzzet Uîfvlil B,
Muisa Kazam B^
AKSARAY,
»eslim Atafllay B. Neşet B.
AMASYA
Ali Rıza B.
Naffcı B.
ANKARA
AliJB^
ŞakülT, B.
ANTALYA
Hasan Sıtkı B.
Rasih B.
ARDAHAN
Talât B.
ARTVİN
Hilmi, B.
AYDIN
Dr. Reşit Galib B.
T a M n B, ,
BİGA
Mehmet B.
Samih Rifat B.
Şükrü B.
BÎTLÎS
Muhittin Nâmi B.:
BURSA
Nurettin Paşa
ÇANKIRI
Mustafa Abdülhalik B.;
Rifat B.
Talât B.
ZJya B.

ÇORUM
Dır. Mustafa B,.
IsmlalJl Kemal B.
Müttte B.
.Zİİya.B.
DENİZLİ
Maahar Müfit B,
Necip AM B.
Yulsıuıf B.
DERSİM
Ahmet Şükrü B.
Ferlidun Flilorf B.
DİYARBEKİR
Caviilt B.
İbrahim Tâli B.
Şeref B.
i Zü'M' B.
EDİRNE
Cafer Tayyar Paşa
Faik B,
Hüseyin Rıfkı B.
ERGANİ
İhsan Hâmdt B.
Kâzım Vehbi. B.
ERTUĞRUL
Ahmet İffet B.
ERZİNCAN
AbdüJhalk B.
ERZURUM
Câzfitm B.
Müriir. Hüisrev B.
ESKİŞEHİR
Arif B,
GAZİANTEP
Alili Cenanî B.
Feri* B,

Kılıç Ali' B,ŞaMlnı B.
>
'' GENÇ'
MiulhiilCtiiın' B.

KOCAELİ
İbrahim' Bj
İbriaihlknı SüireyytaJ B
Saffet©, ]

HAKKÂRİ
. Nazmi B.

KONYA
Eyüp Sahıf B.

İSPARTA
Mükerirem B.

Fuat B.
Kâzım Hüsnü B.
Musa Kâzmt B^
Mustafa &
Mustafa Feyzsi B.
Refik B,

• ÎÇEL
Dr. Tetvfik B.
Emikı B'.
İSTANBUL
Ahmet Mühıta* B.
Akçoir&oğhı Yûsuf B.
A i Rıza B.
Dr. Hakiki Şimasıi Paşa
Hlaımldli) B.
'
Kâzım Kaıîalbekiır Paşa
Tevfiiik Kâmil B.
İZMİR
Kâmia B\
'Maihmiult Celâl B.
iMdstaıftu Necati B.
\Mu's*aifa Rahmi B.

Tevffflk F8kjrtst B,
K0ZAN
Ali Şadü B. *
KÜTAHYA
Rağıp B.
Rızla B.
MALATYA
Bed'ir B.
Dr. H M J B .
R e # B. !

MJARAŞ
AbdüJlkadiıf B.
°

KASTAMONU
Aü Nazmi' B.,
H a l t B,
Mehmet Fuat B.

MARDİN
AbdülıganiiB.
Abdülteizzak B.
Ala- Rıza B<

KAYSERİ
Ahmet H i m i B.
Dr. Haft B,
SalbiLt B,
KIRKLARELİ
Dr. Fuat B.

MEjNTESE
Bsalt B.:
MERSİN
'Besim B. |
• "NİĞDE
Atla B,
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ORDU
HalM Stot(kı B,
Haimldü B,
Recaii B.

Etth&m B.
Ylaışiar B.
SÎİRT1
Hail Huflkli B,

RİZE
'Bük B.,
Aİı B,

SİNOP
Recep Zütıtü B.
Yusuf Kemal1 B,

SARUHAN
Attüd'm B,

SİVAS
Muıaımlmier B_«
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RaisÜm B.
Ziyaletitinı B.
SİVEREK
HaCll Fahri B.
Mahırnü* B.(_
ŞARKİKARAHİSAR
Mehımıet Emlin B.
(TEKİRDAĞ
Oemli B,

TRABZON
Ahmet Mulhtaır B.
Hasan B.
. Süflbyman1 Sırrı B.
URFA
Refel B,
ZONGULDAK
Ragııp B«
Tunlalı HÜJmli B.

[Reye İştirak Etmeyenler]
ADANA
İsmail Safa B. (M.)
Kemal B. (M.)
Zamir B. •
AFYONKARAHİSAR
Kâmül B.
Ruşef Eşref B.
Sadık B. (M.)
AKSARAYı
Mustafa Vehbi B.
AMASYA
Esat B.
ANKARA
Ali Fualt Paşa (M.)
Gazi Mustafa Kemal
Paşa (Reisicumhur)
Hilmi B.
İhsan B.
ANTALYA
Ahmet Saki B,
Murat B.
ARDAHAN
Tahsin B.
AYDIN
Dr. Mazhar B.
Mithat B. (M.)
BAYEZİD
Süleyman Sudi B. (M.)
Şefik B.
BOLU
Cevat Abbas B.
Dr. Emin Cemal B.
Faİih Rıfkı B.
Mehmet Vasfi B.
Şükrü B. (M.)
80ZOK
Ahmet Hamdi B.

Avni B. (İstiklâl Mah. A.)
Salih B.
Süleyman Sırrı B. (M.)
BURDUR
Hüseyin Baki B.(M.)
Mustafa Şeref B. (M.)
BURSA
Mustafâ Föhmi B.
Necati B.
Osman Nuri B. (M.)
Refet B.
CANİK'"
Cavit Paşa
Süleyman Necroi B.
Talât Avni B.
CEBELİBEREKET
Avni Paşa
Ihsfcn B,
ÇATALCA
Şa'kir B.
ÇORUM
İsmet B.
DENİZLİ
Dr. Kâzım B.
Haydar Rüştü B.
DİYARBEKİR
Feyzi B.
ELÂZİZ
Hüseyin B.
Muhittin B.
Mustafa B.
Naci B.
Süleyman B.
ERGANİ
İhsan B.
ERTUĞRUL
Dr. Fikret B.

Halil B
İbrahim-B,
Rasim B. (M.)
ERZİNCAN
Sabit B. (M.)
ERZURUM
Halet B.
Ralif B,
Rüştü Paşa
Ziyaettin B (M.)
ESKİŞEHİR
Abdullah Azmi B. (M.)
Ernin B.
GAZİANTEP
Ahmet Remzi B.
GELİBOLU
Celâl" Nuri B.
GİRESUN
Hacim Muhittin B. (İstik
lâl Mah. Reisi)
Hakkı Tarık B. (M.)
Kâzım B.
Şevket B. (M.)
Tabir B. (M.)
GÜMÜŞHANE
Cemal Hüsnü B (M.)
Hasan Fehmi B.
Zeki B. (M.)
HAKKÂRİ
Asâf B.
İSPARTA
Hüseyin Hüsnü B. (M.)
İbrahim B.
İSTANBUL
Behiç B.
Dr. Refik B.
Edip Servet B.
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Hamdullah Suphi B.
Hüseyin Rauf B.
İsmail Canbulat B. (M.)
Refet Paşa
İZMİR
Dr. Tevfîk Rüştü B. (V.)
Mahmut Esat B.
Münir B. (M.)
Osmanzade Hamdi B.
Saraçoğlu Şükrü B.
KARESİ
Ahmet Süreyya B. (İstiklâl
Mah. Müd. U.)
Ali Şuuri B.
Haydar Adil B. (M)
Hulusi B. (M.)
Kâzım Paşa
Mehmet Cavit B.
Mehmet Vehbi B.
Osman Niyazi B.
KARS
Ağaoğlu Ahmet B.
Ömer B.
KASTAMONU
Ali Rıza B.
Hasan Fehmi B.
Necmettin Molla B. (M.)
Veled Çelebi B.
KAYSERİ
Zeki B.
KIRKLARELİ
Şevket B.
KIRŞEHİR
Ali Rıza B. (M.)
Lûtfi Müfit B. (İstiklâl
Mah. Azası)
Yahya Galip B. (M.)
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KOCAELİ
Mustafa B.
Şükrü B.
KONYA
Bekir B. (M.)
Naim Hazım B.
KOZAN
Ali Sahip B. (İstiklâl
Mah. Azası)
KÜTAHYA
Cevdet B.
Faik B.
Nuri B.
Recep B. (V.)
MALATYA
İsmet Paşa (Başvekil)
Mahmut Nedim B.
MARAŞ
Mehmet B.
Mithat B.
Tahsin B. (İstiklâl Mah,
Azası)
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MARDİN
Necip B. (M.)
Yakup Kadri B.
MENTEŞE
Şükrü Kaya B.
Yunus Nadi B.
MERSİN
Niyazi B. (M.)

İ

MUŞ
İlyas Sami B.
Osman Kadri B. (M.)
Rıza B.
NİĞDE
Ebubekir Hazım B.
Galip B. (M)
Halit.B. (M)
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Fuat B.
Hasan Cavit B.
SARUHAN
Kemal B.
Mehmet Sabri B.
Mustafa Fevzi B. (M.)
SİİRT
Mahmut B.
SİNOP
Dr. Rıza Nur B,

|
TOKAD
f Bekir Sami B.
Emin B.
Kâmil B. (M.)
Mustafa Vasf B. (M.)
TRABZON
Abdullah B.
Nebizade Ham d i B.
Rahirdİ B,
Şefik B. (M.)

SİVAS
Dr. Ömer Şevki B.
Halis Turgut B.
Rahmi B.
SİVEREK.
Kadri Ahmet B. (M.)

URFA
Ali B.
Saffet B. (M.)
Yahya Kemal B (M.)

ŞARKİ KARAHİSAR
Ali Sururi B.
İsmail B. (M.)
TEKİRDAĞ
Faik B.

ORDU
Faik B (M.)
İsmail B.
j
RİZE
I Ekrem B.

[Münhaller]
İstanbul
Manisa

:
:

Toplam

2
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VAN
Hakkı B. (M.)
İbrahim B. (M.)
Münip B.
ZONGULDAK
Halil B. (M.)
| Yusuf Ziya B.
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Sıra Numarası : 111
MAARİF TEŞKİLÂTI HAKKİNDA (1/838) NUMARALI KANUN LÂYİHASI İLE URFA MEBUSU
REFET BEYİN, İLKMEKTEP MUALLİMLERİ KANUNUNUN BİRİNCİ VE İKİNCİ VE SEKİZİNCİ
VE ORTA TEDRİSAT KANUNUNUN ON İKİNCİ VE ON ÜÇÜNCÜ MADDELERİNİN TADİLİ
HAKKINDA (2/493), (2/495) NUMARALI TEKLİFİ KANUNİLERİ VE MAARİF VE DAHİLİYE VE
MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI.
Büyük Millet Meclisi Riyasetine
Maarif Teşkilâtı hakkında Maarif Vekâletince tan
zim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 27 Kânunusani
1926 tarihli içtimamda tezekkür ve Meclisi âliye arzı
tasvip olunan kanun lâyihası ile esbabı mucibe maz
batasının musaddak sureti takdim olunmuştur.
Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arma müsaa
de buyurulmasııu rica ederim efendim.
Başvekil
İsmet
Esbabı Mucibe
Tanzimi bir maddesi ile vaad olunan «Maarifi
Umumiye» Kanunumuza esas olmak ve mevcut maa
rif müesseselerinin daha müfit bir halde çalışmalarını
temin eylemek maksadı ile vücuda getirilen «Maarif
Teşkilâtı» Kanun layihası leffen takdim edilmiştir.
Bu kanun lâyihası ile istihdaf edilen gaye Lisan He
yeti, Terbiyei Umumiye Heyeti gibi şimdiye kadar
Maarif Vekâletinin merkezi teşkilâtı içine girmemiş
ilmî kısımları ihdas ederek, Maarif Vekâletinin ilmî
velayetini artırmak diğer taraftan memleketin umumî
ihtiyaçlarını düşünmekle beraber bu ihtiyaçlara muay
yen bir program dahilinde muntazaman cevap vere
bilmek üzere mahdut ve kifayetsiz olan kuvvetlerimi
zi teksif ve tevdit etmektir.

Ana hatları şu suretle arz olunan melfuf kanun
lâyihasının tetkiki ile kabulünü rica ve istirham eyle
rim efendim.
Türkiye Büyük Millet
Meclisi Maarif Encümeni
Adet : 13

Maarif Vekili
Mustafa Necati
13 . 2 . 1926

Maarif Encümeni Mazbatası
Büyük Millet Meclisi
Riyaseti Celilesine
Encümenimize tevdi olunan Maarif Teşkilâtı Ka
nunu tetkik ve müzakere olundu. Lâyihai kanuniye
Maarifi umumiyemizin inkişaf ve terakkisine hadim
ve müstacelen yapılması zarurî olan bazı mühim, ye
ni esasat ve teşkilâtı ve muallimlerin mesleğe daha
kuvvetle merbutiyetlerini temin edecek maddeleri ihti
va eylediği için Encümenimizce Heyeti Umumiyesi
itibariyle tasvip edilmiştir. Ancak, maksadın daha
ziyade husulünü temin ve mesleğin bazı ihtiyaçlarını
tatmin için bir kısım maddeler üzerinde tadilât yapılmıştr.
Encümenimizce kabul edilen (Maarif Teşkilâtına
dair kanun) lâyihası Heyeti Umumiyeye arz edilmek
üzere takdim olunmuştur. Müstacelen müzakeresini
teklif ve rica eyleriz efendim.
Maarif Encümeni Reisi
Mazbata Muharriri
Biga
Afyonkarahisar
Samih Rtfat
Ruşen Eşref
Kâtip
Aza
Afyonkarahisar
Urfa
İzzet Ulvi
Refet
Aza
Aza
Sivas
Konya
Rahmi
Naîm Hazım
Aza
Aza
Mehmet

Millette hissedilen okuma yazma arzusu pek bü
yüktür. Bu mukaddes ihtiyaca kemmiyeten olduğu ka
dar keyfiye ten de kuvvetli vasıtalarla cevap vermek
için Maarif Vekâletinin rakamlara ve şeniyete istinat
eden vazıh bir programa malik olması icabeder. Tek
lif olunan kanun bu programın esasatlanm ihtiva et
mektedir.
Yeni nesli seciyeli ve şuurlu yetiştirecek mektep
lerimize istikbal ümitlerimizi bağlarken bu müessese
lerimizi canlandıracak mütevazi ve fedakâr muallimle rimize refah vermek ve onların istikballerim düşün
Aza
mek ıztırarındayız. Vaziyetlerini yakından bilen ve
kâlet bu kanun ile teklif eylediği maaşlar kabul edil
İlk mekteplerde istihdam olunacak muallim mua
diği takdirde muallimlerimizin mümkün olduğu kadar
vinlerinin orta mektep yahut, eski beş senelik idadi
maişet derdinden azade bir sây hayatı yaşayacaklarına mezunlarından tayini ve elyevm müstahdem muvak
kani bulunmaktadır.
kat ehliyetnamen* muavinlerin liyakatsizlerini tefrik
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için ilk tedrisat kararnamesinin 43 ncü maddesinin hemen tatbiki taraftarıyım.
Aza
Çankırı
Ahmet

Aza

Aza

Aza
Türkiye
Büyük Millet Meclisi
Dahiliye Encümeni
46

14 . 12 . 1926

Dahiliye Encümeni Mazbatası
Riyaseti Celileye
- Maarif Teşkilâtı hakkında Maarif
Vekâletince
tanzim ve Başvekâleti CelUeden tevdi edilen Maârif
Teşkilâtı kanım lâyihası ile ilkmektep muallimleri
kanununun birinci ve ikinci ve sekizinci maddeleri
nin tadili hakkında Urfa Mebusu Refet Beyin 493
numaralı teklifi kanunisi Encümenimizce tetkik ve
müzakere olundu.
Hükümeti Cumhuriyeti tarafından teklif olunan
lâyihai kanuniye Refet Beyin teklifi kanunisini bel
geleyen mabelağ ihtiva eylemesi ve Maarifi Umumiyemizin inkişaf ve tarakktsine hadim ve maarifi umu
miye vaziyeti hazırasımn ıslah ve tasfiyesi noktaî na
zmından tedabiri şaibeyi cami bulunması dolayısıyle Encümenimizce de kabul edilmiş ve ancak mual
limlerin hakkı tekaüdünün tedrisata en çok on sekiz
yaştan daha evvel başlamaları ve muallime de ihti
yaç bulunması ve zaten hükümet cumhuriyemizin
hakkı intihabı on sekiz yaş olarak kabul eylemesi do
layısıyla muallimlerin hakkı tekaüdünün (18) yaş
tan itibar edilmesi muvafık görülerek ayrıca bir mad
de tedvin edilmiş olmakla müstaceliyetle müzakeresi
ricası ile Heyeti Umumiycye arz Ve takdim olunur.
Dahiliye Encümeni Reisi
' Niğde
Mehmet Ata

Mazbata Muharriri
İzmir
Münir

Kâtip
Kâmil

Aza
İsmail Kemâlettin

Aza
Muallimlerin hakkı
tekaüdünün on sekiz
yaşından bed etmesine
taraftar değilim.
Kocaeli
İbrahim

Aza

Aza
Rize
Esat

Türkiye
Büyük Millet Meclisi
Muvazene! Maliye Encümeni
Mazbata Numarası : 176
Esas Numarası : 1/838
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası
Riyaseti Celileye
Maarif Teşkilâtına dair kanun lâyihasının Encü
menimizi alâkadar eden maddeleri tetkik edildi.
Beşinci Maddenin (1) işaretli fıkrasında (şehir)
kelimesinden sonra (ve kasaba) kelimesinin ilâvesi (2)
işaretli fıkra ile temini tenazur için muktazi görül
müştür.
(Yatı mekteplerinin bütün masrafı alınacak avans
larla temin olunur. Bu mekteplere ait mübayaat ma
hallî ihtiyaca göre pazarlık suretiyle yapılır. Üç ay
lık ihtiyaca kâfi para mektep kasasında bulunduru
lur). fıkraları ise metni kanuna vaz edilmelerinde ame
lî bir fayda derpiş edilemediğinden ve bazan da mah
zuru badi vaziyetler ihdasına müsait görüldüğünden
tayyedilmiştir. Bu maddenin orta Tedrisat mekteple
ri cümlesinden sonuna kadar olan kısmı ayrı ahkâmı
muhtevi olduğundan müstakil bir madde halinde tes
pit olunmuştur.
Yedinci Maddede (hisselerine düşen miktarı) cüm
lesinden sonra (yüzde elli fazlası ile ve ashnın) cüm
lesi ilâve edilmiştir. Çünkü bu madde ile temin edil
mek istenen gaye Maarif Vekâletinin yetiştirdiği genç
lerden muayyen bir müddet zarfında münhasıran Maa
rif müesseselerimiz hesabına istifadedir. Yalnız yüz
de dokuz faiz zammı ile masarifatı vakıanın tahsili
bugünkü yetişkin adam buhranı muvacehesinde kâfil
bir vaziyet ifade edemez. (Mecburî hizmetten ka
çan muallimleri) cümlesinden sonda (badel ihtar) kay
dının ilâvesi ise adaletin en iptidaî icabatmdandır.
Bir çok hükümleri ihtiva eden sekizinci maddeye
gelince: İçindeki hükümlerin taaddüdü itibariyle ka
nunun sarahatini teminden beş maddeye ayrılmıştır.
İlk ve orta tahsil müesseselerinde talim ve terbiye iş
lerini deruhte eden mürebbilerin hayat ve refahlarına
taalluk eden bu mevad, memleketin aynı derece tah
sil görmüş olan evlâdının bizzat devlet teşkilâtı da
hilinde aldıkları maaşa nisbetle mütevazi bir derecede
tutulmuştur. Esas sekizinci maddenin (bu kanunun
neşri tarihinde kıdemlerine göre daha az maaş alan
muallimlerin maaşları kanunda gösterilen miktara çı
karılır) fıkrasının taalluk ettiği hüküm, 13 Mart 1340
tarihli Orta Tedrisat Muallimleri Kanununun yirmi
beşinci maddesi ile tatbik edilmiş olduğundan tayye-
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dilmiştir. Binaenaleyh halen müstahdem muallimlerin
bugünkü maaşlarına tekabül eden yeni zammı alma
ları en âdil bir şekil haldir. Yine esas sekizinci mad
denin (maarif mesleği haricinde geçen devlet memu
riyeti müddetleri muallimlik kıdemine zammedilmez)
fıkrası da 13 Mart 1340 tarihli Orta Tedrisat Kanunu
nun yirmi dördüncü maddesinde sarahatle zikredilmiş
olduğundan tayyedihniştir.

limlerin eski kıdemlerinin nazarı itibara alınmayacağı
da bir fıkra ile tasrih edilmiştin
Muallim mekteplerine kabul olunan talebe kısmen
yetim ve kısmen de maişet ve refah itibariyle muta
vassıt tabakanın dununda olduklarından mektepten
çıktıkları vakit mütevazı ve fakat temiz bir surette
giyindirilmeleri ve bu husus için bir defaya mahsus
olarak seksener lira Verilmesi muvafık görülmüştür.

13 Mart 1340 tarihli kanunun 13 ncü maddesinin
son fıkrasında çok esaslı bir ihtiyacın mahsulü ola
rak Sıhhiye ve diğer vekâletler mensupları gibi, mual
limler için vaz edilen vilâyatı baide zammı hakkın
daki para memurin ve hükkâm Kanunundaki müte
nazır maddeye nazaran nakıs görüldüğünden yeni bir
madde tanzim edilmek suretiyle bu ihtiyaç da tatmin
edildû

Dahiliye Encümeninin onuncu maddesinde yapı
lan tadil, bir maarif müdürü kelimesinden sonra, (veya
memuru) kelimesinin ilâvesinden ibarettir.
Dahiliye Encümeninin on üçüncü maddesine ge
lince :
Memurin Kanununda tekaütlük müddetinin yirmi
yaşından itibar edilmesi mezkûr olduğundan muallim
lerin on sekiz yaşından bu hakka mazhariyetleri tea
düle münafi görüldü.

Dahiliye Encümeninin sekizinci maddesi mucibin
ce yapılacak zamaim memurin kanununun ahkâmı
mütenazırası ile tevzin edilmiş ve Memurin kanunu
ile mevcut münazeratı itmam için kıdem zam ve ten
ziline dair bir madde ilâve olunmuştur. Ancak usu
lü mevzua dahilinde muallim maaşatına baki olacak
zam kaydı nihaî ile mukayyet değildir.
(Maarif mesleğinin herhangi şubesinde vazife ifa
eden muallimlerle mebus ve asker olanların müddeti
hizmetleri kıdemlerine zammohınur.) Fıkrasında mev
zubahis mebus maarif ve mektep müdürlerinin tatbi
katta temini istifadeleri için bir noktanın zikr ve
tasrihi Iabüftür. 5 Nisan 339 tarihli ve 320 numaralı
kanun mucibince muallimler müstesna, merkezden
mansup memurların ikinci Büyük Millet Meclisine aza
intihap edilebilmeleri için intihabata mübaşeretten iki
ay evvel istifaları meşrut olduğundan merkezden man
sup olmak dolayısıyle istifa etmiş olan bu kabil me
murlar hakikatte vazifeden af talebinden ziyade şe
raiti intihabı itmam hareketinde bulunmuş oldukla
rından ve bu kanun mucibince maarifte esas meslek
muallimlik olup, maarif ve mektep müdürlerinin de
başka bir sıfatları kalmamış olduğu halde mezkûr
5 Nisan 1339 tarihli kanunun neşri sıralarında ayrı
olduğundan karışıklığa meydan vermemek ve bir kı
sım maarif müntesiplerini meslektaşları ile müsavat
ta bulundurmak lâzım görülmüş Ve şu fıkranın hük
mü noktaî nazarından muallimlik sıfatlarının devam
da addedilmesi tabiî telâkki edilmiştir. ,
Mazereti makbuleye müstenit olmaksızın muallim
likten çekilen muallimlerin eski kıdemlerini nazarı al
mak üzere aradığımız istikrar ve devamı hizmete
miinafi bir vaziyet ihdas edeceğinden bu gibi mual

Ancak mekteplerin derecesine göre kız muallim
mekteplerinin bir kısmından on yedi yaşında, erkek
mekteplerini bir kısmından da on sekiz yaşında şehadetname alıp, vazifeye geçmek varit olduğundan
ve ber külfetin bir nimete tekabül ettirilmesi tabiî
bulunduğundan madde mesleki talimde müstahdem
olanlardan yirmi yaşına kadar tekaüdiyen namı ile bir
şey tevkif edilemeyeceği şeklinde tadilen tespit edildi.
Bu kanunla tevhiden müzakere edilmek üzere en
cümenimize tevdi buyurulan Orta Tedrisat Kanununun
12 nci ve 13 ncü (1) ve ilk mektep muallimleri Ka
nunun birinci, ikinci ve. sekizinci maddelerini muad
del (2) teklifler bu kanunun mevaddı mahsusasında
nazarı itibare alınmıştır. Encümenimizce tadilen ka
bul edilen işbu lâyihai kanuniye Heyeti Umum iyece
tasdik buyurulmak üzere Riyaseti Celileye arz edildi.
15 Mart 1926
Reis Vekili Mazbata Muharriri
Kâtip
Çatalca
Konya
Şakir Bey
Fuat
Hini imzada bulunmadı
Aza
Aza
Ertuğrul
İsparta
Doktor Fikret
Mükerrem
Aza
Aza
İstanbul
tzmir
Ahmet Münir
Ali Rıza
Aza
Aza
Diyarbekir
Hakkâri
Asaf Bey
Şeref
Hini imzada bulunmadı
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Aza
Gaziantep
Ahmet Remzi
Aza
Kırşehir
Yahya Galip Bey
Hini imzada bulunmadı
Aza
Giresun
Musa Kâzım

Aza
Konya
Naim Hazım
Aza
Kütahya
Mehmet Nuri
Aza
Maraş
Mithat Bey
Hini imzada bulunmadı

(1) Uıfa Mebusu Refet Beyin, (2/495) numaralı
teklifi kanunisi :
Riyaseti Celileye
Lise, orta ve Muallim Mektepleri muallimlerine
verilmekte olan maaşların azlığı dolayısıyle muallim
ler terki vazife etmekte ve binnetice mekteplerimiz
muallimsiz kalmaktadır. Bu yüzden mekteplerimiz
bugün çok açıklı bir vaziyettedir. Derslerin pek çoğu
vekâletle idare edilmekte ve mühim bir kısmı da açık
kalmaktadır. İlk ve orta ve yüksek tahsilini ikmal eden
muallime bin beş yüz kuruş kadar ehemmiyetsiz bir
maaş verilmektedir. Muadili devairin vermekte ol
dukları maaşla kıyas edilirse ınualimlerimizi hakika
ten meslekten kaçıracak bir derecede olduğu görülür.
Bu yüzden terki vazife ederek hariçte bir kaç misli
para tedarik eden muallimlerin adedi pek çoktur. Bu
nun önüne geçmek maarifimizu ihyası noktai na
zarından ehem ve elzem bir vazifedir. Bunun için
Orta Tedrisat Muallimleri Kanununun 12 nci ve 13
ncü maddeleri yerine kaim olmak üzere aşağıdaki
maddelerin kabulünü Heyeti Celileye arz ve teklif ey
lerim efendim.
Uıfa
Rafet
Orta Tedrisat Kanununun 12 nci ve 13 ncü mad
delerini muaddel maddeler
1. Sabit muallimler staj müddetinde iki bin ku
ruş maaş alırlar. Muallimlik unvanını ihraz ettikleri
tarihten itibaren maaşları iki bin beş yüz kuruşa ib
lağ olunur.
2. Sabit mualimler, her iki senede üç yüz kuruş
zam görürler.
3. Bu kanun 1342 senesi Martından itibaren mu
teberdir.
4. Bu kanunun icrasına Maarif ve Maliye Ve
killeri memurdur.
(2) Urfa Mebusu Rafet Beyin (2/493) numaralı
teklifi kanunisi :

Riyaseti Celileye
Bir millet ve memleket için hayatî bir mesele olan
iptidaî tahsilin tamimindeki kıymet ve ehemmiyet arzı
izahtan varestedir. Bizim memleket gibi çok geri kal
mış yerlerde buna lâyık olduğu ehemmiyeti vermek
zarurîdir. Mühim olan bu hakikate, bu hedefe vara
bilmek için muallim ve mürebbiye ihtiyaç vardır.
Mualim cihetinden fakir olan yurdumuz, mevcut
muallimlerini de, birer birer kaybetmekte, diğer
mesleklere kaçırmaktadır. Bir çok devairde iptidaî
tahsilini ikmal edenlere asgarî bin beş yüz kuruş ve
rildiği halde, iptidaî tahsilin ikmalden sonra senelerce
muallim mekteplerinde çalışarak muallim çıkanları
bin kuruşla çalıştırmak, mesleğe olan hevesi kırmakta,
kudretli muallimleri birer birer kaçırmaktadır. Ha
riçte bir kaç misli maaş bulan bir muallime, aç kar
nına bin kuruşla çalış demek makul, mantıkî ve doğ
ru bir teklif olamaz. Evde çocuklarının açlık vavey
lasını dinleyen bir muallim ne kadar vatanperver, ne
kadar mesleğe aşık olursa olsun sınıfta talebesi ile,
talebesini seviyei irfaniyle tam bir alâka gösteremez.
Şüphesizdir ki, o muallim o halden bir acı, bir elem
ve bir ızdırap duyar. Hem evde aç kalır, hem de mek
tepte vatanına, milletine müfit olamaz. Nihayet bu iki
sıkıcı vaziyet karşısında terki vazifeye karar verir.
İşte şimdiye kadar hep meslekten ayrılanlar, meslek
lerine çok muhip ve çok fedakâr muallimlerdi. Fakat
arz olunan gayri kabili tahammül malî vaziyet kar
şısında çok sevdikleri meslekten ayrılmak ıztırar ve
mecburiyetinde kaldılar. Bunun önüne geçmek vatanî
vazifedir. Bunun için ilk tedrisat muallimleri kanunu
nun maaşa taalluk eden birinci ve ikinci maddeleri
nin tadiline şiddetle ihtiyaç vardır. Mâruz iki mad
de yerine kaim olmak üzere aşağıdaki maddelerin
kanuniyetini Heyeti Celileye arz ve teklif eylerim.
Urfa Mebusu
Rafet
İlk Mektep Muallimleri Kanununun birinci ve ikinci
ve sekizinci maddelerini muaddel maddeler
1. İlk mektep muallimlerinin aylığı asgarî on altı
liradır. İki senede bir iki lira zammedilir. Çocukları
olan muallimlere her çocuğu için ayda ayrıca beş
lira zam verilir.
2. İlk mektep muallim muavinlerinin aylığı as
gari sekiz liradır. Muallim muavinleri bu suretle istih
dam olundukları müddetçe iki senede birer lira zam
görürler.
3. İlk mektep muallimlerine birinci madde mu
cibince alacakları maaşlardan başka idare hizmetle-
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rine mukabil ücret olarak ilk tedrisat meclislerinin
takdiriyle ayda on ilâ yirmi lira tahsisat verilir.
4. İlk Tedrisat müfettişleri maaşı kıdemlerine
göre kanunen alacakları muallimlik maaşından başka
müfettişlik vazifesini ifa ettikleri müddetçe ayrıca
olarak vilâyet ve maarif idarelerinin takdiri ve Maarif
•"-'*

Vekâletinin tasdiki ile yirmi liradan kırk liraya kadar tahsisat alırlar. Harcırah ve yevmiyeleri buna dahil değildir.
5. Sükna bedeli, mahallin vaziyetine göre ihtiyacı hakikiye tekabül edecek miktarda verilir.
6. tik Tedrisat muallimleri maaşatı kanununda buna muhalif olan maddeler mülgadır.
7. Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir.
8. Bu kanunun icrasına Maarif, Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur.

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Hükümetin Teklifi
Maarif Teşkilâtı Kanunu
Madde 1. — Türk dili ile ve buna müteallik bil
cümle mesaili ilmiye ile iştigal etmek üzere Maarif I
Vekâletinde bir lisan heyeti teşkil edilmiştir.
I
Heyet azalarının sureti tayini vazifelerinin hudu- I
du Heyeti Vekilece yapılacak bir talimatname üe I
gösterilir.
I
Madde 2. — Bilhassa ilim ve ihtisas noktai na- I
zarından talim ve terbiyei umumiye vazaifi üe iştigal I
etmek üzere Maarif Vekâletinde bir terbiyei umumi- I
ye dairesi ihdas olunmuştur. İşbu daire bir reisin tahtı I
idaresindedir. Dairenin şuabat ve teşkilâtını idare et- I
mek üzere reisin maiyetinde âzami on mütehassıs bu
lunacaktır. Daireye lüzumu kadar memurin ilhak *
olunur.
Terbiyei umumiye dairesi Reisi Vekâletin inhası
ile Heyeti Vekile kararıyle tayin olunur. Daireye I
memur mütehassıs aza daire reisinin teklifi ve vekâ- I
letin inhası ile Heyeti Vekile karariyle intihap ve ta- I
yin olunur. Dairenin vazaifi ve teşkilâtı Heyeti Ve
kilece yapılacak talimatname ile tanzim olunur.
I
Madde 3. — Maarif Vekâleti veya diğer herhangi
bir vekâlet tarafından hasbelicap açılmış veya açıla- I
cak mekteplerle hususî mekteplerin derecelerinin ta- I
yini Maarif Vekâletine aittir. İşbu derecatın şeraiti
kavanin ve nizamatı mahsusa ile tayin olunacaktır. I
Âli dereceye kadar olan mekteplerin programları alâ
kadar vekâletle Maarif Vekâleti tarafından müştere
ken yapdır. Âli mekteplerin programlan, dereceleri
tayin olunurken Maarif Vekâletince tescil olunur. Bi
lumum mektepler Maarif Vekâleti müfettişleri tara- I
fnidan teftiş ve murakabe olunur.
|

Madde 4. — Türkiye'de hiç bir mektep Maarif
Vekâletinin izni olmadan açılamaz. Maarif Vekâleti
tarafından hususî bir derece verilmemek üzere vekâ
lete kendi memurlan ve mensuptan için kurslar ve
talimgahlar ve mektepler açabilirler.
Madde 5. — İlk Mektepleri : 1. -j Şehir nehari,
2. — Şehir ve kasaba yatı, 3. — Köy nehari, 4. —
Köy yatı mektepleridir. Şehir nehari mektepleri beş
senelik olup, vUâyetlerin mahallî varidatı ile açılır.
Şehir ve kasaba yatı mektepleri öksüz ve bîçare ço
cuklara mahsustur. Bunlan Maarif Vekâleti acar,
vekâlejtin müsaadesi ile mahalî idareler ve belediye
ler ve belediyeler de açabilirler. Ancak bunların da
vekâletçe açılan mekteplerin aynı şartlan bulunması
lâzımdır. Köy Nehari mektepleri vilâyetlerin varidatı
üe açılır. Köy yatı mektepleri hem umumî hem hu
susî muvazeneden açılabilir. Bir yerde i köy yatı mek
tebi açabilmek için vekâletin veya mahallî idarele
rin köy çocuklannı muhitinden ayırmayacak terbi
yeye müsait binayı ve şartlan temin eylemeleri lâ
zımdır. Köy mekteplerinin tahsil müddeti en az üç
senedir. Köy yatı mekteplerinin masrafları alınacak
avanslarla ihtiyacı mahaliye göre pazarlık suretiyle
tedarik olunur.
Bir köy yatı mektebinin bir ayhk ihtiyacına kâfi
meblâğın dalma mektep kasasmida buhınması lâzım
dır.
Orta Tedrisat Mektepleri : 1. — Liseler, 2. — Orta
mektepler, 3. İlk Muallim mektepleri,'4. — Köy mualim mektepleridir. Bu mekteplerden başka yüksek
ve orta muallim mektepleri vardır. Yüksek Muallim
mektebi lise muallimi, orta muallim mektebi orta
mekteplerle ilk ve köy muallim mekteplerine mual
lim, ilk tedrisat müfettişi ve tatbikat j müdürü yetiş
tirir.
Madde 6. — İlk tahsil mektepleri i Maarif Vekâ
leti tarafından müsaade edilerek açılır. Bunların proğramlanmn ve şekli tedrislerinin tayin ve daimî mu
rakabesi Maarif Vekâletine aittir. İlk tahsil çağın
daki çocuklar meslek mekteplerine giremezler. İlk
tahsil çağını geçmiş ve hiç tahsil görmemiş çocuk
tan kabul etmek isteyen meslek mektepleri veya bir
talim müesesesi çocuklara aynı zamanda ilk tahsili
vermeye mecburdur.
Madde 7. — İlk, orta, yüksek nıualim mektepleri mezunlan devletin göstereceği yerlerde sekiz se
ne müddetle hizmet etmeye mecburdurlar.

Bu müddet zarfında kendi isteği ile meslekten ay
rılan muallim mektebi mezunlarından tahsilde bu
lundukları müddetçe mektep masrafından hisselerine
düşen miktarı faiziyle birlikte tahsili emval Kanunu
na tevfikan kendilerinden veya kefillerinden tahsil
edilir. Bu gibi muallim mektebi mezunlan borcunu
ödemedikçe devlet dairelerinden hiç birinde kullanıla
maz. iktisadî, malî müesseselerle Ticarethaneler mec
burî hizmetten kaçan muallimleri kendilerine yapılan
tebliğe rağmen yine kullanırlarsa bu tazminatı üzer
lerine almış sayılırlar. Mektepte okurken tahsili bı
rakanlar da aynı suretle borçlarını öderler. Muallim
mekteplerinden şimdiye kadar çıkmış olanlar taahhüt
etmiş bulundukları hizmeti ifaya mecburdurlar. Aksi
takdirde tesviyesini taahhüt ettikleri tazminat kezalik
tahsili Emval Kanununa tevfikan îstiyfa olunur. Di
ğer âli mekteplerde veya memafiki ecnebiyede devlet
parası ile ve muayyen taahhüt mukabilinde tahsil
edenler hakkında dahi taahhütlerini ifa etmemek için
işbu ahkâm caridir.
Madde 8. — tik Tedrisat Muallimleri işe başla
dıkları zaman bin beş yüz kuruş alırlar. Her üç sene
de bir maaşlarına ikişer yüz kuruş zammedilir. Bun
dan başka her muallime ayda bin kuruştan fazla ol
mamak üzere ev kirası verilir. «1909» dan sonra üç
senelik muallim mekteplerinden çıkıp da muallim
olanların maaşları işbu kanunun neşri tarihinde bin
beş yüzden aşağı ise bu miktara çıkarılır. Orta Ted
risatın sabit muallimleri staj müddetinde iki bin ku
ruş maaş alırlar. Muallimlik unvanını kazandıktan iti
baren iki bin beş yüz kuruşa çıkarılır. On sekizinci
hizmet senesi nihayetine kadar her üç senede ve on
sekizinci seneden başlayarak her iki senede beşer yüz
kuruş zammedilir. Mevkut muallimlerin maaşları bin
beş yüz kuruştan başlayarak staj müddetinin nihaye
tinde bin yedi yüz kuruşa çıkarılır.
Yirmi ikinci hizmet senesi başlangıcına kadar her
üç senede ve yirmi ikinci seneden başlayarak her iki
senede üçer yüz kuruş zammedilir. Bu kanunun neşri
tarihinde kıdemlerine nazaran aşağı maaş alan mual
limlerin maaşları kanunda* muayyen olan hadde çıka
rılır. Muallim hizmeti haricinde diğer bir vazife ka
bul ederek muallimlikten çekilenler Maarif Vekâleti
tarafından yeniden bilfiil muallimlik mesleğine kabul
olundukları takdirde eski muallim hizmetlerinin müd
detine göre müstehak oldukları maaşla yeni vazife
alırlar. Muallim mesleği haricinde geçen devlet me
muriyeti müddetleri muallimlik kıdemine tesir etmez.
Orta Mektep Müdürleri muallim mesleğinden münte-

hap olunurlar. Müdür iken, uhdelerinde muallimlik
bulunmaz. Orta Tedrisat mektepleri müdürlerinin
maaşı aslileri dört binden başlar. Her beş senede beş
yüz kuruş zammolunur. Müdürler bilfiil muallimliğe
rücu ettikleri zaman muallimlikten son defa ayrıldık
ları maaş ve kıdem ile vazifeye devam ederler.
Muallimlik ve orta tedrisat mektepleri müdürlük
lerine mahsus olan işbu zammı maaşat bilfiil mual
limlik ve müdürlük vazifesinde ifayı hizmet edenlere
münhasırdır. Hidematı devletten birine mensup olan
memurinden birisinin asaleten veya vekâleten muallim
lik ifa etmesini Maarif Vekâleti hasbelihtiyaç kabul
ettiği halde bu kabil memurin yalnız bir ders deruhte
edebilirler ve bu halde o derse ait muallimlik mebde
maaşını tamamen veya bu nisbette ücret olarak ala
bilirler. Muallimlerin hizmet müddetine göre olan
hukukundan ve zammı maaşlarından müstefit olamaz
lar.
Madde 9. — Bu kanunun neşri tarihînden sonra
ilk muallim mekteplerinden mezun olanlara elbise ve
teçhizat bedeli olarak bir defa da altmış lira verilir.
Madde 10. — İlk mektepler de dahil olmak şartı
ile bütün mektep muallimlerini, müfettişlerini ve Maa
rif memurlarım Maarif Vekâleti veya eminleri tayin,
azil ve tahvil eder. Vilâyetler ilk tedrisat muallim mua
vinlerini Maarif Vekâletine inha ederler.
Madde 11. — Maarif teşkilâtı itibariyle Türkiye,
mıntıkalara ayrılmıştır. Bir veya daha ziyade vilâyet
ten mürekkep olan her mıntıkada vekâleti temsil et
mek üzere bir Maarif Emini bulunur. Her vilâyette
de ayrıca birer maarif memuru vardır. Maarif Ve
kâleti eminlerin vazifelerini, salâhiyetlerini bir tali
matname ile tayine salâhiyettardır. Maarif eminleri
vilâyet bütçelerindeki maarif tahsisatı hakkında Mec
lisi umumilere arz edilmek üzere vilâyetlere teklifatta
bulunur.
Madde 12. — Maarif müntesipleri Maarif Vekâ
letince tevdi olunan vazifeyi aynı derecede olduğu hal
de kabul etmezlerse mazul addolunurlar. Resmî heyeti
sıhhiyeler nazarında hastalığı tebeyyün edenler bun
dan müstesnadır.
Madde 13. — Türkiye'de yapılacak resmî mek
tep binaları, resmî kütüphaneler ve resmî müzeler an
cak Maarif Vekâletinin hazırladığı projeler dahilinde
yapılır.
Madde 14. — Diğer kanunların bu kanuna uyma
yan ahkâmı mülgadır.

Madde 15. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir.
Madde 16. — Bu kanunun ahkâmını icraya Da
hiliye, Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 27 Kâ
nunusani 1926
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Madde 1. — Türk Dili ve buna müteallik bilcüm
le ilmî meselelerle iştigal etmek üzere Maarif Ve
kâletinde bir dil heyeti teşkil edilmiştir. Heyet aza
larının ne suretle tayin edilecekleri ve vazifelerinin
hududu tcra Vekilleri, Heyetince yapılacak bir. tali
matname ile gösterilir.
Madde 2. — Münhasıran talim ve terbiye işleriyle
iştigal etmek üzere Maarif Vekâletinde bir Talim ve
Terbiye dairesi ihdas olunmuştur. Bu daire bir re
isin idaresi altında dairenin şubeleriyle teşkilâtını ida
re etmek üzere reisten başka azamî on mütehassıs bu
lunacaktır. Daireye lüzumu kadar memurin tayin olu
nur.
Daire Reisi vekâletin, azalar daire reisinin teklifi
ve vekâletin inhası île İcra Vekilleri Heyetince ta
yin olunur. Dairenin teşkilâtı ve vazifesinin hududu
İcra Vekilleri Heyetince yapılacak bir talimatname
ile tespit ve tayin edilir.
Madde 3. — Maarif Vekâleti veya diğer bir ve
kâlet tarafından açılmış veya lüzumuna göre açılacak
mekteplerle bilumum hususî mekteplerin derecelerinin
tayini Maarif Vekâletine aittir. Diğer vekâletlere mer
but orta tedrisat derecesindeki mekteplerin program
lan alâkadar vekâletle Maarif Vekâleti tarafından
müştereken yapılır. Yüksek tedrisat mekteplerinin
programlan - Maarif Vekâletinin mütalâası alınmak
şartı ile - aid olduğu vekâlet tarafından tanzim ve
Maarif Vekâletince tescil olunur.

Madde 4. — Türkiye'de lıiç bir mektep Maarif
Vekâletinin ruhsat ve muvafakati olmaksızın açılamaz.
Vekâeltler muayyen tahsil dereceleri haricinde kendi
memur ve mensuplan için muvakkat kurs ve talim
gahlar açabilirler.
Madde 5. — İlk mektepler: 1. — Şehir ve kasaba
gündüz, 2. — Şehir ve kasaba yatı, 31 — Köy gün
düz, 4. — Köy yatı mektepleridir. Gündüz ilk mek
tepleri vilâyetlerin idarei hususiye varidatı ile açılır.
Şehir ve kasaba yatı mekteplerini muhtaç ve kimse
siz çocuklara mahsus olmak üzere Maarif Vekâleti
açar. Bu nevi mektepler aranılan şartlan haiz olmak
üzere vekâletin müsaadesi ile mahallî {idareler ve be
lediyeler tarafından dahi açılabilir. Koy yatı mektep
leri, mektebi olmayan köylerin çocuklarına mahsus
tur. Bu mektepler gerek umumî ve gerek hususî büt
çelerle idare olunabilir.
Köy yatı mektebi idare ve talim heyetleri, çocuk
lan köy hayatından ayırmayacak bir talim ve terbiye
usulünü tatbik ile mükelleftir.
Köy mekteplerini tahsil müddeti en az üç sene
dir. Yatı mekteplerinin bütün masrafı alınacak avans
larla temin olunur. Bu mekteplere aitimübayaat ma
hallî ihtiyaca göre pazarlık suretiyle yapılır. Üç ay
lık ihtiyaca kâfi para mektep kasasında bulundurulur.
Orta Tedrisat Mektepleri: 1. — Liseler, 2. — Orta
mektepler, 3. — İlk muallim mektepleri, 4. — Köy
muallim mektepleridir. Bu mekteplerden başka yük
sek ve orta muallim mektepleri vardır. Yüksek mu
allim mektebi lise muallimlerinin, orta muallim mek
tebi orta mekteplerle ilk ve köy muallim mektepleri
nin muallimlerini ve ilk tedrisat müfettişeriyle tatbi
kat müdürlerini yetiştirir.
Madde 6. — İlk tedrisat mektepleri Maarif Vekâ
letinin müsaadesi üe açılır. Bunlann programları ile
tedris tarzlarının tayin Ve murakabesi Maarif Vekâ
letine aittir. İlk tahsil çağındaki çocuklar meslek
mekteplerine giremezler. İlk tahsil çajbnı geçirmiş ve
hiç tahsil görmemiş çocuktan kabul eden müesseseler
bunlara ilk tahsili de vermeye mecburdur.
Madde 7. — İlk, orta ve yüksek muallim mektep
leri mezunlan vekâletin göstereceği yerlerde sekiz se
ne hizmet etmeye mecburdurlar.
Bu müddet zarfmda kendi isteği ile meslekten ay
rılan mualim mektebi mezunlarının tahsilde bulunduk
tan müddete ait mektep masraflarından hisselerine
düşen miktarı yüzde elli fazlası ile ve aslın faiziyle
birlikte kendilerinden veya kefillerinden tahsili Emval
Kanununa tevfikan tahsü edilir. Bu gibi muallim

mektebi mezunları borçlan ödemedikçe devlet daire
lerinden hiç birinde kullanılamazlar. Mecburî hizmet
ten kaçan mualimleri badelihtar istihdama devam
eden malî ve iktisadî müesseselerle ticarethaneler
bu tazminatı üzerlerine almış sayılırlar. Muallim mek
tepleri talebesinden tahsili isteğiyle bırakanlarla mual
lim mekteplerinden şimdiye kadar çıkmış olanlar ve
ecnebi memleketlerde devlet parası ile tahsil edenler
aynı ahkâma tabidirler.
Madde 8. — tik tedrisat muallimlerini maaşı en
az on beş liradır. Her Uç senede üç yüz kuruş artırı
lır. tik tedrisat muallim muavinlerinin maaşları en
az sekiz liradır. Her üç senede üç kuruş artırılır
Muallim ve muallim muavinlerine ayrıca ayda bin ku
ruştan çok, beş yüz kuruştan az olmamak üzere ev
kirası verilir, tik mektep müdür ve Baş muallimlerine
kıdemlerine göre alacakları muallimlik maaşlarından
başka idarî hizmetlerine karşılık olmak üzere ücret
olarak ilk tedrisat meclislerinin kararı ile ayda on li
radan yirmi liraya kadar tahsisat verilir, tik Tedrisat
müfettişleri, kıdemlerine göre kanunen alacakları mu
allimlik maşından başka ücret olarak vilâyet maarif
idarelerinin takdiri ve vekâletin tasdikiyle on beş li
radan otuz liraya kadar tahsisat alırlar.
Orta Tedrisat sabit muallimleri staj müddetinde
iki bin kuruş maaş alırlar. Muallimlik unvanını ka
zandıktan tarihten itibaren maaşları ikibin beş yüz
kuruşa çıkarılır. On sekizinci hizmet senesi nihayeti
ne kadar her Uç senede ve on sekizinci seneden son
ra her iki senede maaşlan beşer yüz kuruş arttınlır.
Muvakkat muallimlerin maaşı bin beş yüz kuruş
tan başlar. Ve staj müddetinin nihayetinde bin yedi
yüz kuruşa çıkarılır. Yirmi iknici hizmet senesi baş
langıcına kadar her Uç sened ve yirmi ikinci seneden
itibaren her iki senede maaşlan üçer yüz kuruş artı
rılır. Bu kanunun neşri tarihinde kıdemlerine göre
daha az maaş alan muallimlerin maaşlan kanunda
gösterilen miktara çıkanhr. Maarif hizmeti haricin
de diğer bir vazife alarak muallimlikten çekilenler ye
niden muallimlik mesleğine avdet ettikleri takdirde
evvelce mualimlikte geçirdikleri hizmet müddetlerine
göre müstahak olduklan maaşı alırlar. Maarif mesle
ği haricinde geçen devlet memuriyeti müddetleri mualimlik kıdemine zammedilmez.
Orta Mektep Müdürleri kıdemlerine göre kanu
nen alacaklan muallimlik maaşından başka idarî va
zifelerine mukabil ayda yirmi liradan otuz liraya ka
dar ücret alırlar. Lise, ve muallim mektebi müdür
leri kıdemlerine göre kanunen alacakları muallimlik

maaşından başka idarî hizmetlerine mukabil otuz li
radan kırk liraya kadar ücret alırlar. Maarif hizmetin
de. aslolan muallimliktir. Maarif mesleğinin herhangi
şubesinde vazife ifa eden muallimlerle mebus ve as
ker olanların hizmet müddetleri muallimlik kıdemine
zammedilir.
Maarif Vekâletinin meslekî hizmetleriyle mektep
müdürlüklerine münhasıran müderris ve muallimler
tayin olunur.
Devlet hizmetlerinden birinde müstahdem bulu
nan bir zata görülecek ihtiyaca binaen bir muallim
lik verildiği takdirde o derse ait muallimlik mebde
maaşı ile tahsisatı nisbetinde ücret verilir. Bu gibi
ler, muallimlerin hizmet müddetlerine ait maaş zamlarından istifade edemezler.
Madde 9. — Bu kanunun neşrinden sonra ilk
muallim mektepleri ile köy muallim mekteplerinden
mezun olanlara elbise teçhizat bedeli olarak bir defa
ya mahsus olmak üzere seksen lira verilir.
Madde 10. — Türkiye, Maarif Teşkilâtı itibariyle
mıntıkalara ayrılmıştır. Bir veya bir kaç vilâyetten te
şekkül eden her mıntıkada bir Maarif Emini bulunur.
Her vilâyette ayrıca bir Maarif Müdürü veya memu
ru dahi vardır.
Madde 11. — Maarif Emini ilk mektep muallim ve
muallim muavinleri ile Müdür ve Baştnuallimlerini,
ilk tedrisat mifettişlerini, Eminh'k maiyyetindeki ka
lem heyetini, maarif mıntıkası dahilindeki vilâyetlerin
maarif kalemi Başkâtip ve kâtiplerini ve vekâletçe ta
yin ve azilleri kendilerine bırakılacak diğer maarif
müntesiplerinin- kanun ve talimatnameler dairesinde
tayin ve azleder. İhtar, tekdir ve kafi maaş gibi ce
zalar da verir. Maarif Encümeni vilâyet bütçelerinde
ki maarif tahsisatı hakkında Meclisi Umumilere arz
edilmek üzere vilâyetlere teklifatta bulunurlar. Maarif
Eminleri mıntıkası dahilindeki orta tedrisat mektep
lerini de murakabe ederler.
Madde 12. — Maarif Vekâleti, muallimleri - maaş
ve sınıflanna halel gelmemek üzere - lüzum gördüğü
yere tahvil eder. Bilâ mazeret kabul etmiyenler mazul addolunur.
Madde 13. — Türkiye'de yapılacak resmî mektep
binalan, kütüphaneler ve müzeler ancak Maarif Vekâ
letinin hazırladığı projeler dairesinde yapılır.
Madde 14. — Diğer kanunların bu kanuna uyma
yan ahkâmı mülgadır.
Madde 15. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir,

Madde 16. — Bu kanunun ahkâmını icraya Da
hiliye, Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur.
Dahiliye Encümeninin Teklifi
Maarif Teşkilâtına Dair Kanun
Madde 1. — Türk Dili ve buna müteallik bilcüm
le ilmî meseleler ile iştigal etmek üzere Maarif Ve
kâletinde bir Dil Heyeti teşkil edilmiştir. Heyet azala
rının ne suretle tayin edilecekleri ye vazifelerinin hu
dudu İcra Vekilleri heyetince yapılacak bir talimat
name ile gösterilir.
Madde 2. — Münhasıran talim ve terbiye işleriyle
iştigal etmek üzere Maarif Vekâletinde bir Talim ve
Terbiye dairesi ihdas olunmuştur. Bu daire bir reisin
idaresi altındadır. Dairenin şubeleriyle teşkilâtını idare
etmek üzere Reisten başka azamî on mütehassıs bulu
nacaktır. Daireye lüzumu kadar memur tayin olunur.
Daire Reisi Vekâletin, azalar daire reisinin teklifi
ve vekâletin inhası ile İcra Vekilleri heyetince tayin
olunur. Daire teşkilâtı ve vazifesinin hududu İcra Ve
killeri Heyetince yapılacak bir talimatname ile tes
pit ve tayin edilir.
Madde 3. — Maarif Vekâleti veya diğer bir ve
kâlet tarafından açılmış veya lüzumuna göre açılacak
mekteplerle bilumum hususî mekteplerin derecelerinin
tayini Maarif Vekâletine aittir. Diğer vekâletlere mer
but orta tedrisat derecesindeki mekteplerin program
lan alâkadar vekâletle Maarif Vekâleti tarafından müş
tereken yapılır. Yüksek tedrisat mekteplerinin prog
ramları - Maarif Vekâletinin mütalaası alınmak şar
tı Me - aid olduğu vekâlet tarafından tanzim ve Maarif
Vekâletince tescil olunun
Madde 4. — Türkiye'de hiç bir mektep Maarif
Vekâletinin ruhsat ve muvafakati olmaksızın açılamaz.
Vekâletler muayyen tahsil dereceleri haricinde kendi
memur ve mensupları için muvakkat kurs ve talimgah
lar açabilirler.
Madde 5. — İlk Mektepler : 1 — Şehir gündüz,
2. — Şehir ve kasaba yatı, 3. — Köy gündüz, 4. —
Köy yatı mektepleridir. Gündüz ilk mektepleri vilâye
tin idarei hususiye varidatı ile açılır. Şehir ve kasaba
yatı mekteplerini muhtaç ve kimsesiz çocuklara mah
sus. olmak üzere Maarif Vekâleti açar. Bu nevi mek
tepler aranılan şartları haiz olmak üzere vekâletin mü
saadesi ile Mahallî idareler ve belediyeler tarafından
dahi açılabilir. Köy yatı mektepleri, mektebi olmayan
köylerin çocuklarına mahsustur. Bu mektepler gerek
umumî ve gerek hususî bütçelerle idare olunabilir.
Köy yatı mektebi idare ve talim heyetleri, çocukları
köy hayatından ayırmayacak bir talan ve terbiye usu
lünü tatbik ile mükelleftir.

9KÖy mekteplerinin tahsil müddeti en az üç sene
dir.
Yatı mekteplerinin bütün masrafı alınacak avans
larla temin olunur. Bu mekteplere ait mübaayat ma
hallî ihtiyaca göre pazarlık suretiyle yapılır. Üç aylık
ihtiyaca kâfi para mektep kasasında bulundurulur.
I
Orta Tedrisat Mektepleri : 1. — Liseler, 2. — Orta
Mektepler, 3. — İlk Muallim Mektepleri, 4. — Köy
muallim mektepleridir. Bu mekteplerden başka yüksek
ve orta muallim mektepleri vardır. Yüksek muallim
mektebi lise muallimlerini, Orta muallim mektebi or
ta mekteplerle ilk ve köy muallim mekteplerinin mu
allimlerini ve ilk tedrisat müfettişleriyle; tatbikat mü
dürlerini yetiştirin
'Madde 6. — İlk Tedrisat mektepleri Maarif Vekâ
letinin müsaadesi ile açılır. Bunların programları ile
tedris tarzlarının tayini ve murakabesi Maarif Vekâ
letine aittir. İlk tahsil çağındaki çocuklar meslek mek
teplerine giremezler. İlk tahsil çağım geçirmiş ve hiç
tahsil görmemiş çocukları kabul eden müesseseler bun
lara ilk tahsili de vermeye mecburdur.
Madde 7. — İlk, orta ve yüksek muâBim mektep
leri mezunları vekâletin göstereceği yerlerde sekiz se
ne hizmet etmeye mecburdurlar. Bu müddet zarfında
kendi isteğiyle meslekten ayrılan muallim mektebi me
zunlarının tahsilde bulundukları müddete ait mektep
masraflarından hisselerine düşen miktarı faiziyle bir
likte kendilerinden veya kefillerinden tahsili Emval Ka
nununa tevfikan tahsil edilir.
Bu gibi muallim mektebi mezunları borçlarım
ödemedikçe devlet idarelerinden hiç birinde kulla
nılamazlar. Mecburî hizmetten kaçan njuallimleri is
tihdam eden malî ye İktisadî müesselerle ticarethane
ler bu tazminatı üzerlerine almış savdırlar. Muallim
mektepleri talebesinden tahsili isteğiyle bırakanlarla
muallim mekteplerinden şimdiye kadar çıkmış olan
lar ve ecnebi memleketlerde devlet* parası ile tahsil
edenler aynı ahkâma tabidirler.
Madde 8. — İlk tedrisat mualiimlerjnin maaşı en
az on beş liradır. Her üç senede üç yüz kuruş artın
la1. İlk tedrisat muallim muavinlerinin maaştan en
az sekiz liradır. Her üç senede yüz kuruş artırılır.
Muallim ve muallim muavinlerine ayrıca ayda
bin kuruştan çok, beş yüz kuruştan az olmamak üze
re ev kirası verilir. İlk mektep müdür ve başmuallimlertine hizmetlerine göre alacakları muallimlik
maaşlarından başka idarî hizmetlerine karşılık olmak
üzere ücret olarak ilk tedrisat meclislerinin kararıyle
ayda on liradan yirmi liraya kadar tahsisat verilir.

İlk tedrisat müfettişleri, hizmetlerine göre kanu
nen alacakları muallimlik maaşından başka ücret
olarak vilâyet maarif idarelerinin takdiri ve vekâle
tin tasdiki ile on beş liradan otuz liraya kadar tah
sisat alırlar.
Orta tedrisat sabit muallimleri staj müddetinde
İki bin kuruş maaş alırlar. Muallimlik unvanını ka
zandıkları tarihten itibaren maaşları iki bin beş yüz
kuruşa çıkarılır. On sekizinci hizmet senesi nihaye
tine kadar her üç senede ve on sekizinci seneden
sonra her iki senede maaşları beşer yüz kuruş artırıkr. Mevkut muallimlerin maaşı bin beş yüz kuruş
tan başlar ve stap müddetinin nihayetinde bin yedi
yüz kuruşa çıkarım*. Yirmi ikinci hizmet senesi baş
langıcına kadar her üç senede ve yirmi ikinci sene
den itibaren her iki senede maaştan üçer yüz kuruş
artırılır. Bu kanunun neşri tarihinde kıdemlerine gö
re daha az maaş alan muallimlerin maaşları kanım
da gösterilen miktara çıkarılır. Maarif hizmeti hari
cinde diğer bir vazife alarak muallimlikten çekilen
ler, yeniden muallimlik mesleğine avdet ettikleri tak
dirde evvelce muallimlikte geçirdikleri hizmet müd
detlerine göre müstahak oldukları maaşı alırlar. Maa
rif mesleği haricinde geçen devlet memuriyeti müd
detleri muallimlik hizmetine zammedilmez.
Orta mektep müdürleri kıdemlerine göre, kanunen
alacakları maaştan başka idarî vazifelerine mukabil
ayda yirmi liradan otuz lirada kadar ücret ahrlar.
Lise ve muallim mektebi müdürleri kıdemlerine gö
re kanunen alacakları muallimlik maaşından başka
idarî hizmetlerine mukabil otuz liradan kırk liraya
kadar ücret alırlar. Maarif hizmetinde aslolan mual
limliktir. Maarif mesleğinin herhangi şubesinde va
zife eden muallimlerle mebus ve asker olanların hiz
met müddetleri muallimlik kıdemine zammedilir.
Maarif Vekâletinin meslekî hizmetleriyle mektep
müdürlüklerine münhasıran müderris ve muallimler
tayin olunur. Devlet hizmetlerinden birinde müstah
dem bulunan bir zata görecek ihtiyaca binaen bir
muallimlik verildiği takdirde o derse ait muallimlik
mebde maaşı ile tahsisatın ispetinde ücret verilir. Bu
gibiler, muallimlerin hizmet müddetlerine ait maaş
zamlarından istifade edemezler.
Madde 9. — Bu kanunun neşrinden sonra ilk
muallim mektepleri ile köy muallim mekteplerinden
mezun olanlara elbise ve teçhizat bedeli olarak bir
defaya mahsus olmak üzere seksen lira verilir.
Madde 10. — Türkiye, Maarif Teşkilâtı itibariy
le mıntıkalara ayrılmıştır. Bir veya bir kaç vilâyetten

l u teşekkül eden her mıntıkada bir Maarif Emini bu
lunur. Her vilâyette ayrıca bir Maarif Müdürü dahi
vardır.
Madde 11. —• Maarif Emini ilk mektep muallim
ve muallim muavinleriyle müdür ve başmualllmlerini,
ilk tedrisat müfettişlerini, Eminlik maiyetindeki kalem
heyetini, maarif mıntıkası dahilindeki vilâyetlerin
maarif kalemi başkâtip ve kâtiplerini ve vekâletçe ta
yin ve azilleri kendilerine bırakılacak diğer maarif
müntesiplerini kanun ve talimatnameler dairesinde
tayin ve azleder. İhtar, tekdir ve kafi maaş gibi ceza
lar da verir. Maarif Eminleri Vilâyet bütçelerinde
maarif tahsisatı hakkında meclisi umumilere arz edil
mek üzere vilâyetlere teklifatta bulunurlar. Maarif
Eminleri mıntıkası dahilindeki orta tedrisat mektep
lerini de murakabe ederler.
Madde 12. — Maarif Vekâleti, maarif memurlarıyle muallimleri - maaş ve sınıflarına halel gelme
mek üzere -. lüzum gördüğü yere tahvil eder, BiSânıazeret kabul etmeyenler mazul addolunur.
Madde 13. — Yirmi yaşından evvel maarif
hizmetine dahil olan muallimlerin tekaütlük müddeti
on sekiz yaşından itibaren hesap edilir.
Madde 14. — Türkiye'de yapılacak resmî mektep
binaları, kütüphaneler ve müzeler ancak Maarif Ve
kâletinin hazırladığı projeler dairesinde yapılır.
Madde 15. — Diğer kanunların bu kanuna uyma
yan ahkâmı mülgadır.
Madde 16. — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir.
Madde 17. — Bu kanunun ahkâmını icraya Dahi
liye, Maliye ve Maarif vekilleri memurdur.
Muvazene! Maliye Encümeninin Teklifi
Maarif Teşkilâtınla Dair Kanun
Birinci Madde — Türk dili ve buna müteallik
bilcümle ilmî meseleler ile iştigal etmek üzere Maarif
Vekâletinde bir dil heyeti teşkil edilmiştir. Heyet aza
larının ne suretle tayin edilecekler ve vazifelerinin hu
dudu İcra Vekilleri Heyetince yapılacak bir talimat
name ile gösterilir.
İkinci Madde — Münhasıran talim ve terbiye iş
leriyle iştigal etmek üzere Maarif Vekâletinde bir
Talim ve Terbiye Dairesi ihdas olunmuştur.
Bu daire bir reisin idaresi altındadır. Dairenin şu
beleriyle teşkilâtını idare etmek üzere reisten başka
azamî on mütehassıs bulunacaktır. Daireye lüzumu
kadar memur tayin olunur.

— 11 —
Daire Reisi vekâletin; azalar daire reisinin teklifi
ve vekâletin inhası ile îcra Vekilleri Heyetince tayin
olunur. Dairenin teşkilâtı ve vazifesinin hududu îcra
Vekilleri Heyetince yapılacak bir talimatname ile tes
pit ve tayin edilir.
Üçüncü Madde •— Maarif Vekâleti veya diğer bir
vekâlet tarafından açılmış veya lüzumuna göre açı
lacak mekteplerle bilumum hususî mekteplerin dere
celerinin tayini Maarif Vekâletine aittir. Diğer vekâ
letlere merbut orta tedrisat derecesindeki mekteplerin
programları alâkadar vekâletle Maarif Vekâleti tara
fından müştereken yapılır. Yüksek tedrisat mekteple
rinin programları - Maarif Vekâletinin mütalâası alın
mak şrtı ile - ait olduğu vekâlet tarafından tanzim ve
Maarif Vekâletince tescil olunur.
Dördüncü Madde — Türkiye'de hiçbir mektep
Maarif Vekâletinin ruhsat ve muvafakati olmaksızın
açılamaz. Vekâletler muayyen tahsil dereceleri hari
cinde kendi memur ve mensupları için muvakkat kurs
ve talimgahlar açabilirler.
Beşinci Madde — İlk mektepler : 1 - Şehir ve
kasaba gündüz, 2 - Şehir ve kasaba yatı, 3 - Köy
gündüz, 4 - Köy yatı mektepleridir. Gündüz ilk mek
tepleri vilâyetlerin idarei hususiye varidatı ile açılır.
Şehir ve kasaba yatı mekteplerini muhtaç ve kimsesiz
çocuklara mahsus olmak üzere Maarif Vekâleti açar.
Bu nevi mektepler aranılan şartları haiz olmak üzere
vekâletin müsaadesi ile mahallî idareler ve belediyeler
tarafından dahi açılabilir. Köy yatı mektepleri, mek
tebi olmayan köylerin çocuklarına mahsustur. Bu
raektepîer gerek umumî ve gerek hususî bütçelerle
idare olunabilir.
Köy yatı mektebi idare ve talim heyetleri, çocuk
ları köy hayatından ayırmayacak bir talim ve terbiye
usulünü tatbik ile mükelleftir.
Köy mekteplerinin tahsil müddeti en az üç sene
dir.
Altıncı Madde — tik tedrisat mektepleri Maarif
Vekâletinin müsaadesi ile açılır. Bunların programları
ile tedris tarzlarının tayini ve murakabesi Maarif Ve
kâletine aittir. İlk tahsil çağındaki çocuklar meslek
mekteplerine giremezler, tik tahsil çağını geçirmiş ve
hiç tahsil görmemiş çocukları kabul eden müesseseler
bunlara ilk tahsili de vermeye mecburdur. •
Yedinci Madde — Orta Tedrisat Mektepleri :
1 - Liseler, 2 - Orta mektepler, 3 - tik muallim mek
tepleri, 4 - Köy muallim mektepleridir. Bu mektepler
den başka yüksek ve orta muallim mektepleri var
dır.

Yüksek Muallim Mektebi lise muallimlerini, orta
muallim mektebi orta mekteplerle ilk ve köy muallim
mekteplerinin muallimlerini ve ilk tedrisat müfettiş
leriyle tatbikat müdürlerini yetiştirir.
Sekizinci Madde — tik, orta ve yüksek muallim
mektepleri mezunları vekâletin göstereceği yerlerde
sekiz sene hizmet etmeye mecburdurlar. Bu müddet
zarfında kendi isteğiyle meslekten ayrılan muallim
mektebi mezunlarının tahsilde bulundukları müddete
ait mektep masraflarından hisselerine düşen miktarı
yüzde elli fazlası ile ve aslının faiziyle birlikte kendi
lerinden veya kefillerinden Tahsili Emval Kanununa
tevfikan tahsil edilir. Bu gibi muallim mektebi me
zunları borçlarını ödemedikçe devlet dairelerinden hiç
birinde kullanılamazlar. Mecburî hizmetten kaçan
muallimlerin badelihtar istihdam eden malî ve iktisadî
müesseselerle ticarethaneler bu tazminatı üzerlerine al
mış sayılırlar. Muallim mektepleri talebesinden tah
sili isteğiyle bırakanlarla muallim mekteplerinden şim
diye kadar çıkmış olanlar ve ecnebi memleketlerde
devlet parası ile tahsil edenler aynı »likama tabidirler.
Dokuzuncu Madde — tik tedrisat muallimlerinin
maaşları en az on beş liradır. İlk tedrisat muallim
muavinlerinin maaşları en az sekiz liradır.
Orta tedrisat sabit muallimleri staj müddetinde iki
bin kuruş maaş alırlar. Muallim unvanını kazandık
ları tarihten itibaren maaşları iki bin beş yüz kuruşa
iblâğ edilir. Orta tedrisat mevkut muallimlerinin ma
aşı bin beş yüz kuruştan başlar. Staj müddetinin niha
yetinde bin yedi yüz kuruşa çıkarılır. Gerek orta ve
gerek ilk tedrisat sabit muallimlerinin maaşlarına her
üç senede yüzde on beş ve mevkut muallimlerin ma
aşlarına yüzde on nispetinde zam icra edilir.
Onuncu Madde — Devlet hizmetlerinden birinde
müstahdem bulunan bir zata görülecek ihtiyaca bina
en bir muallimlik verildiği takdirde o derse ait mu
allimlik mebde maaşı ile tahsisatı nispetinde ücret
verilir.
On Birinci Madde — İlk tedrisat muallim ve mua
vinlerine ayrıca ayda bin.kuruştan çok, beş yüz kuruş
tan az olmamak üzere ev kirası verilir.
On İkinci Madde — Maarif hizmetinde aslolan
muallimliktir.
On Üçüncü Madde — İlk mektepler müdür ve başmuallimlerine kıdemlerine göre alacakları muallimlik
maaşından başka idarî hizmetlerine mukabil olmak
üzere ücret olarak ilk tedrisat meclislerinin karariyle
ayda on liradan yirmi liraya kadar tahsisat verilir.
İlk tedrisat müfettişleri kıdemlerine göre alacakları
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nin takdiri ve vekâletin tasdiki ile on beş liradan otuz
liraya kadar tahsisat alırlar.
On Dördüncü Madde — Orta mektep müdürleri
kıdemlerine göre kanunen alacakları maaştan başka
idarî vazifelerine mukabil ayda yirmi liradan otuz
liraya kadar ücret alırlar. Lise ve muallim mektepleri
müdürleri kıdemlerine göre kanunen alacakları maaş
tan başka idarî hizmetlerine mukabil otuz liradan
altmış liraya kadar ücret alırlar.

On Dokuzuncu Madde — Bu kanunun neşrinden
sonra ilk muallim mektepleriyle köy muallim mektep
lerinden mezun olanlara elbise ve teçhizat bedeli ola
rak bir defaya mahsus olmak üzere seksener lira ve
rilir.
Yirminci Madde — Türkiye, maarif teşkilâtı iti
bariyle mıntıkalara ayrılmıştır. Bir veya bir kaç vilâyatlen teşekkül eden her mıntıkada bir Maarif Emi
ni bulunur. Her vilâyette ayrıca bir Maarif Müdü
rü veya memuru dahi vardır.

On Beşinci Madde — Vazifesinde müspet va
zifesi, ehliyet ve iktidarı mahallinin en büyük maarif
makamı tarafından esbabı mucibeye müsteniden ken
dilerine takdirname verilmesi teklif olunan muallim
lere müdürler encümeninin inhası ile vekâlet tara
fından takdirname verilir. İki senelik hizmeti fiiliye
zarfında üç takdirname alan muallimin kıdemine bir
sene zam edilir. İki sene zarfında bu suretle üç defa
tevbih cezasına uğrayan muallimlerin kıdemleri bir
sene tenzil olunur.

Yirmi Birinci Madde — Maarif Emini ilk mek
tep muallim ve muallim muavinleriyle müdür ve
başmuallimierini, ilk tedrisat müfettişlerini, Eminlik
mayyetindeki kalem heyetini, maarif mıntıkası dahi
lindeki vilâyetlerin maarif kalemi, başkâtip ve ka
tiplerini ve vekâletçe tayin ve aziileri kendilerine bırakdacak diğer maarif müntesiplerini kanun ve talimat
nameler dairesinde tayin ve azleder. İhtar, tekdir ve
fcat'ı maaş gibi cezalar da verir. Maarif Eminleri vilâ
yet bütçelerindeki maarif tahsisatı hakkında meclisi
umumilere arz edilmek üzere vilâyetlere teklifatta bu
lunurlar. Maarif eminleri mıntıkası dahilindeki orta
tedrisat mekteplerini de murakabe eder.

On Altıncı Madde — Maarif mesleğinin herhangi
şubesinde vazife ifa eden muallimlerle mebus ve as
ker olanların müddeti hizmetleri kıdemlerine zammoîunur. Ancak, mazereti makbuleye müstenit olmaksı
zın muallimlikten çekilen ve bilâhare muallimliğe gel
mek isteyen kimselerin eski kıdemleri nazarı itibare
alınmaz.
On Yedinci Madde — Uzaklıklarına veya sıhhî ve
idarî esbaptan dolayı hususî vaziyetleri haiz olma
larına binaen İcra Vekilleri Heyetince tayin ve tef
rik ve dereceleri tespit olunan mahallere bu mahal
ler haricinden gönderilen muallimlere sülüsten bir
misle kadar maaş zam ve ona göre tahsisatı fevka
lâde ita ve iki seneyi kâmileye mukabil bir seneye
kadar kıdem zammolunur. Bu gibi mahallere gönde
rilen muallimler üç senei kâmile nihayetinde başka
mahalle tahvillerini bihakkın talep edebilirler." Müra
caatları ertesi tedris senesi iptidasına kadar terviç
olunmayan muallimlerin istifaları mücaz olup, "ken
dilerine memuriyeti sabıkalarına muadil memuriyet
verilinceye kadar tam maaş ve tahsisat ita kılınır.
On Sekizinci Madde — Maarif Vekâletinin mes
lekî hizmetleriyle mektep müdürlüklerine münhasıran
müderris ve muallimler tayin olunur.

Yirmi İkinci Madde — Maarif Vekâleti, muallim
leri -. maaş ve sınıflarına halel gelmemek üzere - lü
zum gördüğü yere tahvil eder. Bilâiüiazeret kabul et
meyenler mazul addolunur.
Yirmi Üçüncü Madde — Maarif hizmetine dahil
olan muallimlerin maaşlarından yirmi yaşına kadar
aidatı tekaüdiye tevkif edilmez.
Yirmi Dördüncü Madde — Türkiye'de yapılacak
resmî mektep binaları, kütüphaneler ve müzeler an
cak Maarif Vekâletinin hazırladığı projeler dairesinde
yapılır.
Yirmi Beşinci Madde — Diğer kanunların bu ka
nuna uymayan ahkâmı mülgadır.
Yirmi Altıncı Madde — Bu kanun neşri tarihinden
muteberdir.
Yirmi Yedinci Madde — Bu kanunun ahkâmını
icraya Dahiliye, Maliye ve Maarif Vekilleri memur
udur.
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Sıra Numarası : 99
İSPİRTO VE MEŞRUBATI KÜULİYE İNHİSARI HAKKINDA BAŞVEKÂLETEN GELEN (1/856) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE TİCARET VE KAVANÎNİ 'MALİYE VE MUVAZENEİ MALİYE
ENCÜMENLERİ MAZBATALARI
Başvekâlet
Kalemi Mahsus
Müdüriyeti
Adet : 6/489

9 Şubat 1926

Büyük Millet Meclisi Riyasetine
İspirto ve meşrubatı küuTiye inhisarı hakkında Ma
liye Vekâletince tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heye
tinin 9 Şubat 1926 tarihli içtimaında tezekkür ve Mec
lisi Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyihası ile esbabı
mucibe mazbatasının musaddak sureti takdim olun
muştur.
Muktezasmın ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de buyurulmasını rica eylerim efendim.
Başvekil
İsmet
İspirto ve Meşrubatı Küulİye İnhisarı Hakkındaki
Kanunun Esbabı Mucibesi
Men'i Müskirat Kanununun mevkii meriyete vaz'ı
ile müskirat istimaline sed çekilemedigi halde devlet
mühim bir membaı varidatından mahrum kaldığı bittecrübe anlaşılması üzerine 1340 senesi bütçesinin tan
zimine mübadelet olunduğu zaman bütçemizin açı
ğını mehmaemken tehvin çareleri aranıldığı sırada
mezkûr kanunda dahi esaslı tadilât icrası teemmül
Gİuüargk Meclisi Âlii milliye bu bapta bir kanun
lâyihası takdim olunmuş idi. Mezkur layihanın Mu
vazene! Maliye Encümenince esnayı tetkikinde Men'i
Müskirat Kanununun tadili ancak müskirata inhisar
vaz'ı ile kabil olacağı kabul ve takdir ve hatta encü
meni müşarünileyhaca ihzar olunan Muvazene* Umu
miye Kanunu lâyihasına bu bapta bir maddei mah
susa da dere ve ilâve edildiği cihetle bu maddeden
mülhem olarak elde mevcut vesaika ve âsârı saireye müracaatla bir kanun lâyihası tanzim edilmiştir.
Müskirata inhisar vaz'ı derpiş olunduğu zaman muh
telif şekiller varidi hatır- olabilir.
1. İstihlâki dahiliye muktazi küulların istihsal ve
hariçten ithali ile münhasıran hükümetin tavzif edil
mesi.
2. Bilumum luiu'Iann liecelittasfiye hükümet ma
rifetiyle imbiklerden geçirilmesi.
3. Efrat ve müessesat tarafından tasfiye olunan
tekmil küulların hükümet tarafından mubayaa edile
rek kendi vesaiti resmiyesi ile halka satılması.

4. İmal, tasfiye ve satışı ihtiva eden tam bir hü
kümet inhisarı.
Maksat, küulün tahtı inhisara alınmasiyle beraber
bir taraftan da ziraatın inkişafına mani olmamak ve
bilâkis terâkkisini temin etmek olmasına nazaran
memlekette tatbik edilecek şekil bu noktadan teem
mül edilerek kanun lâyihasında, bilhassa bağcılığın
inkişafı için bağ mıntıkalarında şarap imali inhisar
haricinde bırakılmış ve bunun haricinde her nevi is
pirto ve ispirtolu içkiler istihsali ve imali ve fürahtu
ye ecnebi memleketlere ihraç ve ledelicap hariçten it
hali inhisar altına alınmıştır. Kanunun hini tanzimin
de memleketin ahvali ziraiye ve iktisadiyesi nazarı
dikkate alınarak inhisar haricinde kaian şarap imalâ
tı yalnız muayyen bir resme tabi tutulmakla iktifa
edilmiş ve bittabi bu bapta bazı kuyut ve şurut vaz
edilmiştir.
Ancak her yerde alelıtlak şarap imalinin serbes
tisi iktisadiyatı memleket noktai nazarından muvafık
görüiemeyerek şarap imalinde menfaat mutasavver
olan menatıkm Ziraat Vekâletiyle İnhisar İdaresi bey
ninde tayin ve tefriki esası kabul edilmiştir.
İspirto ve İspirtolu İçkilerin İmali
Tahtı inhisara alınan mevad esasen İnhisar İdare
sinin tesis edeceği fabrika ve imalâthanelerde istih
sal ve imal edilecek ise de bu fabrikaların derhal vü
cuda gelmesi müşkül olduğu cihetle kanunun neşri
tarihinden itibaren iki sene zarfında Maliye ve Tica
ret Vekaletleriyle İnhisar İdaresi beyninde kararlaş
tırılarak tefrik edilecek üç mıntıkada üç milyon kilo
ispirto istihsaline müsait fabrikalar tesisi ve beş sene
nihayetinde memleketin ihtiyaca tına kâfi tesisat vü
cuda getirilmesi şart ittihaz edilmiştir. Bu suretle tesi
satın İnhisar İdaresince her tarafa teşmiline kadar
elyevm mevcut fabrikalar kendi murakabei daimesi
tahtında bulundurmak ve matlup enva ve miktarda
ispirto ve ispirtolu içkiler imal etmek şartiyle icrayı
sanatta devama müsaade itasına ve ledelhace bun
lardan arzu edilecek olanları da mubayaa ve istim
lâke İnhisar İdaresi salâhiyattar kılınmıştır. İnhisar
bedelinin atiyen ihtiyaca göre, tespit olunabilmcsini
ve istihsalâtın her tarafta aynı bedelle satılmasını teminen kanunda bu cihet hükümetin salâhiyetine ter
kedilmiştir.
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Meşrubatı Küuliyenin Satışı
İspirtolu içkiler İnhisar İdaresinin alâmetti farika
sını havi bandrollu kaplar derumında toptan ve pera
kende surette ve kapalı olarak ve müsaade mahsusa
ile açılacak yerlerde İnhisar İdaresince tayin oluna
cak fiyat ile sattırılarak yalnız yüzde ona kadar be
yiye itası kabul edilmiştir.' Lüzum görülecek mahal
lerde kuşat olunacak meyhanelerle kulüpler, oteller,
lokantalar, gazinolar ve umumî bahçeler derunun
da yemek vesaire dahi verilen birahaneler, barlar ve
emsali umuma mahsus mahallerde açık olarak sathrıîabileceği hakkında bir kayıt vaz edilmemiştir. İşbu
müessesat ve ticarethaneler umumî ruhsat tezkere
sine ve ayrıca ruhsatiye resmine tabi olacaktır.
Bunların umumunun ruhsat tezkeresine tabi tutul
ması İnhisar İdaresince ve indelicap alâkadar devair
müfet&şleri tarafından her an teftiş ve murakabele
rinin temini maksadiyledir.
Ahkâmı Cezaiye
Şarap resminin tâyin militan ve cibrönun ispirto
istihsalinde kullanılmamasını temin için şarap imaîâihanelerilnin muayene ve murakabesi muktazi bulundu
ğu gibi, ispirto ve ispirtolu içkiler istihsal ve imaline
müsaade olunacak fabrikalar ile satış mahallerinin ve
iezkeresiz olarak ispirto ve müskirat satacak mahal
lerin tahtı murakabe ve teftişde bulundurulması icabeder. Binaenaleyh gerek bu vazaifi nifasını ve gerek
İnhisar Kanununda münderiç ahkâmın tamamii me
riyetini temin etmek üzere kanuna tazminat ve ceza
suretinde muhtelif derecede ağır ahkâmı cezaiye vaz
edilmiştir. Cezaların mümkün olduğu kadar ağır ol
ması gerek sıhhat ve ahlâkı umumiyenin muhafazası
noktai nazarından, gerek inhisarın selâmeti itibariyle
zarurîdir.
Türkiye
Büyük Millet Meclisi
18 . 2 . 1926
Ticaret Encümeni
Ticaret Encümeni Mazbatası
Riyaseti Celileye
Encümenimize muhavvel İspirto ve Meşrubatı
Küuliye Kanunu Maliye Vekili Beyin huzuriyle tet
kik olundu.
Sıhhî ve malî nokatı nazardan en mühim inhisar
mevzuu şüphesiz ispirto inhisarıdır. Nitekim, bu İn
hisar Kanunu mahsus ile geçen seneden beri tatbik
olunmakta ve bu lâyihai kanuniye ile meşrubatı küuliyeye de inhisar teşmil edilmektedir.
Malum olduğu veçhile Türkiye bağcılık ve mey
vecilik itibariyle halen mühim bir mevkii haiz ve is-

tikbalen de dünyanın en zengin bir kıtası olmaya nam
zettir. İklim ve toprağımın icabatı tahliyesinden olan
bu feyz ve müstesna mazhariyeti fennî ve iktisadî
bir himaye ile tarakki ve inkişaf ettirmek lâzımdır.
Harbi umumiden evvel yalnız Edirne vilâyetimıizde
beş yüz bin dönüm bağ mevcuttu. Halen İzmir ve
Samban vilâyetlerinde de beş yüz bin dönümü mü
tecaviz bağ mevcuttur. Diğer vilâyetteki bağlar da
hesap edilirse bu şubeli ziraatin derecei ehemmiyeti
tezahür eder. Bu bağlardan senevi 2 0 - 3 0 milyon
kilo şarap, 54 milyon küo rakı ve yüz milyon kilo
kuru üzüm, bir milyon kilo pekmez istihsal olunur.
Bu mahsulât içinden yapılan ihracat memlekete sene
sine göre 1 5 - 2 5 milyon lira arasında para kazan
dırmaktadır.
Bu mevaıd içinden (karaböce) denilen çekirdeksi
zin aşağı neviîeriyle, hurda incirler ve diğer meyve
ler ispirto, rakı vesaıir meşrubatı küuliye imalinde
kullanılır. Binaenaleyh bu nıevaddı iptidaiiyeyi mahreçsıiz ve imıaMz bırakacak bîr vaziyete düşürme
mek, bir kışını ziraat ve sanayiimizin terakkisinde
ehemmiyetle nazarı dikkate alınacak ve mahsulâtımı
zın haricî piyasalarda kıymetini yükseltmeğe me
dar olacak iktisadî işlerimizdJendir. İspirto ve meş
rubatı küuliye memlekette mevcut mevaddı iptida iye
den imal edildiği takdimle teessüs edecek ispirto ve
meşrubatı .küuliye sanayilinden zürra ve ziraatım izin
büyük istifadeler edeceği tabiî olmakla beraber inhi
sar şeklinden bir kısım erbabı sanat ve teşebbüsün
de mutazarrır olacakları şüphesizdir. Fakat zaten
mallı elerde olmayan ve sıhhati umumîye ile çok alâ
kadar olan bu sanayiin büyük sermaye ve tesisatı fen
niye ile teminindeki fevaidi azümei sıhhîye ve maliye
nazarı dikkate ahnır. Ye mahallî istihlâk bulama
mak yüzünden yok pahasına elden çıkarılan pek çok
mevaddı iptiddiyemıize devamlı bir mahreç bulunabil
mekteki ziraî menafii düşürülürse faydası mazarra
tına çok gaüp olan bu şeklin kabulünde tereddüt
edilmez. Vakıa kanunun dördüncü maddesi metni
mevaddı iptidaiyeııin dahilden tedarikli mecburiyetini
şarta talik etmekte ise de menafii memleketi müdrik
biç bir hükümet zarureti acile ve fevkalâde ve fiyat
larda büyük tefavütler görmedikçe aynı ve mümasili
memlekette bulunan ve yetişen mevaddı iptidaiye ve
mamuleyi hariçten getirmeyi hatırına bile getiremiyeceği şüphesiz bulunduğu gibi. lâyihanın dördüncü
maddesi ile fabrikalar inşası mecburiyetini vaz etme
si ve üçüncü maddesi bu inhisar mevaddına ait ziraî
ve sınaî bütün menafim memleket halkına hasrı gaye»
sini sarih olarak takip eylediği görülmektedir,
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Mevzu esaslar, memleketin bir şulbei sanayi re
Türküye
ziraatinde kuvvetli tarakki ve inkişaf ümitleri ver
Büyük Millet Meclisi
'
mekte ve bilhassa gayrı fennî bir surette muza* fispar- Muvazenei Maliye Encümeni
tolarla imal edilen meşrubatı kiiufiyenin taammümü
Mazbata Numarası : 165
İstimali yüzünden bünyei miDete arız olması tabiî
Esas Numarası : 1/856
evlan zaafı izale gibi içtimaî ve sıhhî mühim fayda
Muvazeneli Maliye Encümeni Mazbatası
ları aşikâr bulunmakta olan kanun lâyihası huturu
Riyaseti Celüeye
esaslyesi İtibariyle kabul edilmiş ve maddelerde bazı
İspirto ve meşrubatı küuliye inhisarı hakkında
Bât İcrası ile heyeti umunriyeye arza takarrür eyBaşvekâletten varit ohıp, 11.2.1926 tarihi heyeti
umumiye içtimaında Ticaret, Kavanhı ve Muvazenei
Mafiye encümenlerine havale buyurulan kanun lâ
Reis
Mazbata Muharri
yihası Ticaret ve Kavaniini Maliye encümenleri maz
Mustafa AMüîhaîik
bataları ile birlikte Encümenimize tevdi kılınmakla
Aza
Kâtip
Maliye Vekili Bey hazır olduğu halde tetkik ve mü
Aza
Aza
zakere olundu. Müskirat resminin tezyidine ve men'i
Ömer Şevki
Müskirat Kanununun tadiline dair olan 9 nisan 1340
Aza
Aza
tarihli kanunun yedinci maddesi ile Maliye Vekâleti
Mehmet Kemal
Kâzım Hüsnü
ne İspirtoya inhisar vaz'ı salâhiyeti verilmekle be
raber müskirat imal, furuht ve ithali için de inhisar
Türkiye
vaz ve tesisi hakkında hükümete mezuniyet verilBüyük MiBet Meclisi
13.
ıraiş ve işbu inhisarın şeraiti ile sureti idaresinin ka
Kavaninli Malîye Encümeni
nunu mahsus ile tayin olunacağı kabul buyurulmuş
Adet : 52
Mi. İşbu Myihaıi kanuniye üse salifüzzükir 9 nisan 1340
tarihli, kanunun yedinci maddesi hükmüne muvafık
Kavanîni Maliye Encümeni Mazbatası
olarak teklif edilmekte olup, temin edeceği varida
Riyaseti Celİleye
tın 5 - 6 milyon lira arasında olduğundan yeni lâyi
İspirto ve meşrubatı küuliye inhisarı hakkında
Maliye Vekâletinin İcra Vekilleri Heyetince bfttasvip
hadan 4-5 milyon liralık bir fazlai varidat temin edil
Ticaret Encümenince tetkik ve tada olunarak Encü
miş olacak demektir. Diğer taraftan Ticaret Encü
menimize tevdi kılınan lâyühaa kanunüyesi Maliye Ve
meninin mazbatasında da izah edildiği! veçhile ispir
kili Hasan Beyin huzuruyle mütalaa ve tetkik olun
to ve meşrubatı küuKyenin memleketimizde imal
du* Encümenimiz Ticaret Encümeninin noktai na
sıhhî ve ziraî ve binnetice iktisadî fevait temin eyle
zarına iştirakle lâyihai mezkûreyi kabul etmiş ve
miş olacaktır. Esasa ait olan maruzatı mütekaddiyalnız 10, 14, 17, 27, 28 nci maddelerinde tadilât ic
meden sonra Ticaret Encümenince kabul olunan şek
rası ile diğer mevaddı aynen kabul ederek foermulin 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21,
dbi havale Muvezenei Malîye Encümenine tevdie ka
22 nci maddeleri aynen kabul ve mütebaki maddeler
rar vermiştir.
de cüzi tadilât ve tashihat icra edilerek Heyeti Umumi
yeye arzı karargir olmuştur.
Mazbata Muharriri
10 mart 1926
Kavanini Maliye Encümeni
Süleyman Sırrı
Reisi
Muvazenei Maliye
Mazbata Muharriri
Bayazıt
Encümeni
Çatalca
Şefik
Çankırı
Şakir Bey
Mustafa AbJüihaKk
Kâtip
Hini İmzada bulunmadı
Aza
Tabir
Konya
Aza
Kâtip
Mustafa
Konya
İsparta
Fuat
MüJkerrem
Aza
Aza
Aza
Ham şarabın inhisarına
İstanbul
İzmir
muhalifim
Ahmet; Münir
Ali Rıza
M. Ragıp
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Aza
Dlyarbekir
Şeref
Aza
Giresun
Kâzım

Aza
Kütahya
Mehmet Nuri Bey
Hini imzada bulunmadı
Aza
Maraş
Mithat

Hükümetin Teklifi
İspirto ve Meşrubatı Küllüye Kanunu
Madde 1. —- Türkiye Cumhuriyeti d ahunu! o bi
lumum ispirtolar ve meşrubatı küuliyenm (şarap, bi
ra ve her nevi likör de dahil) imal veyahut hariçten
celp ve ithali ve dahilde füruhtu hükümetin tahtı inMsarındadır. Hükümet bu inhisarı kısmen veya ta
mamen bir Türk anonim şirketine devir suretiyle
üdare edebilir.
Madde 2. — Tahtı inhisara alınan ispirto ve meş
rubatı küulîye Maliye Vekâletince tespit ve Heyeti
Vefcilece tasdik olunacak fiyatlarla furuht olunur.
Madde 3J — Şarabın imali ve ilhraıcı serbesttir.
Dahilde füruhtu devletin inhisarindadır. İdarci inhisariye memleketin mevaidldı iptidaiyesinden şarap
imaliyle ve bu sanatı ıslah ile mükelleftir. Memleket
tin ihtiyacaltı tılbbiyesi için Sıhhiye Vekâletinin lüzum
göstereceği şaıraibı inhisar idaresi tedarike mecburdur.
Madde 4. — Yüzde on ikiden fazla ispirtoyu haıvS
şaraplar için sair meşrubatı küuîiye giibi» ayrıca bir
satış fiyatı tayin olunur.
Madde 5. — İnhisar idaresi kanunu neşri tarihin
den itibaren iki sene zarfında hükümetçe tensip edi
lecek üç mahalde senevi lâekal üç milyon kilo ispir
to istihsal edebilecek kabiliyette üç fabrika tesis ede
cektir. İşbu fabrikalar mevaddı rptîdaiyenin her
nevrinden ispirto istihsal edecek şeraiti fenmiyeyi haiz
olacaktır. Beşinci senesine kadar da her tarafta mem
leketin ihtiyacını tatmin edecek müessesat vücuda ge
tirecektir. Bu fabrikaların muhtaç olduğu mevaddı
iptidaîyenin Ziraat Vekâletince deruhte edilmek şartı
ile dahilî istilısalâttan alınması mecburîdir.
Madde 6. — Elyevm mevcut İspirto, bira, ve meş
rubatı küulîye fabrika ve imalâthaneleri esbabı işbu
kanunun neşri tarihinden itibaren bir ay zarfında fab
rika ve imalâthanelerin mevkii ile mesahayı sathiyesi
ve kabiliyeti islkhsaîyesi ve derunlarmdaki sabit ve
gayri sabit bilumum allat ve edevatı taktiriye ve te
ferruatının elb'at ve aksamını beyanname ile inhisar
idaresine haber vermeğe mecburdur.
Madde 7. — İnhisar İdaresi maddei sabıkadaki
fabrika ve imalâthanelerin kısmen veya tamamen de

vamı faaliyetine müsaade edebilir. Bu suretle müsaa
de edilebilecek fabrikalarla imalâthanelerin kazanla
rı İstanbul Şehremaneti hududu dahliMndekiier 750
ve şimendifer güzergâhında bulunanlar 500 ve dahil
de bulunanlar 300 kilo istiabında bulunacak ve lâakal yirmi dört saatte iki yüz elli kilo saf küul istih
saline müsait olacaktır. Aynı zamanda kontür alâtîyle mücehhez bulunacak ve inhisar idaresinin kon
trolü alına vaz ediecektir^
Madde 8. — Kanunun neşrinden itibaren yediden
fabrika ve imalâthane kuşat ve muattallarının tami
rine ve her nerede Olursa olsun kazan ve imbik ima
line müsaade edilemez.
Madde 9. — Yedinci maddedeki şeraiti gayrı caiz
fabrika ve imalâthaneler ile devamı faaliyetine Mali
ye Vekâletince lüzum görülmiyecek olanları Ticaret
Vekâleti ite İnhisar İdaresi ve fabrika ve imalâtha
ne mümessillerinden mürekkep bir heyet tarafından
tekdir edilecek fiyatla İnhisar İdaresi mubayaa ede
cektir. Takdir edilen fiyatta ihtilâf hasıl olursa Mali
ye Vekâletince tayin olunacak miktar tarafeyn için
katı addolunacaktır. Bu suretle taayyün eden fiyat
ile fabrika ve imalâthanesini furhta muvafakat etnıiyenler iki ay zarfında fabrika ve imaJâthamelerimıin
aksamı menkulesini sökerek menıaliki ecneibiyeye ih
raca mecburdur. Bu müddet zarfında ihraç olun
mayan alât ve edevat müsaadere olunur.
Madde 10* — İnhisar İdaresi devamı faaliyetine
kadar verilen ispirto ve meşrubatı küuliye fabrika ve
imalâthanelerinin manıulâtını mal olduğu miktara te
mettü namı ile laekal yüzde beş zammederek satın
alacaktır.
Madde 11. — Erbabı ziraat veya şeker fabrika
larının şeraiti fenniye dahilinde ve inhisar idaresinden
müisaadei mahsusa istihsali suretiyle alkol yapmak
için tesisat vücuda getirmeleri caizdir. Bunların istihsalâü onuncu maddede muharrer olduğu veçhile
inhisar idaresince mubayaa edilir.
Madde 12. — İdarei inhisariye lüzum gördükçe
devamı faaliyetine müsaade edilen fabrikaları seddedebilir. Bu takdirde dokuzuncu madde hükmü tatbik
olunur.
Madde 13. — İnhisar İdaresi Müdafaai Milliyemin ispirto ihtiyacatım temin etmeye çalışacaktır. Mahaza Müdafaai Milliye Vekâleti kendi ihtiyacını te
min için ayrıca fabrika tesisine inhisar idaresinin
temin edemediği metalibini hariçten tedarike salâhiyettardır.
Madde 14. — Kanunun tarihi neşrinde tüccar ve
fabrika dükkân ve mağazalarında mevcut meşrubatı
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külliye bittespit maliyet fiyatı ile satış fiyatı arasın
daki fark defaten istiyfa olunur.
Madde 15. — Bağ mıntıkalarında yaş üzümden
şarap imal edecekler bağ bozumundan evvel hangi
mahalde ve ne miktar şarap imal edeceklerim bağ be
yanname inhisar idaresine ihbar ederek ruhsat ala
caklardır.
Madde 16. — İmal olunan şarabın miktarı tahak
kuk komisyonları tarafından tespit ve âmiller namı
na zimmet kaydolunur.
îşbu komisyonlar inhisar idaresi memuruyle mın
tıkanın heyeti ihtiyariyesinden iki kişiden mürekkep
olarak teşkil edilir. Bu surette zimmet kaydolunan
şaraplardan ihraç olunmayanları inhisar idaresi mal
okluğu miktara temettü namı ile yüzde beş zam ede
rek satm alır.
Usulü Murakabe
Madde 17. — İspirto ve meşrubatı küuMye fabri
ka ve imalâthaneleri inhisar idaresinin mürakaıbei
daımesinde bulunacaktır. İnhisar idaresinden mü
saade istihsal edilmeksizin fabrika ve imalâthanelere
mevaddı iptidaiye ithal edilemeyecek ve fabrikada
bulunan mevaddı iptidaiye de gene müsaadesiz ıslatdamayacaktır. Fabrika ve imalâthaneler derununda
mevaddı iptidaiye veya ispirto ve meşrubatı küulKyeden maada bir şey bulundurulamayacağı gibi, her
ne suretle olursa olsun ispirto ve meşrubatı küuffiye
istihsalinden gayri bir maksatla istimal olunamaya
caktır. Fabrika ve imalâthanelerde perakende satış
memnudur.
Sureti Füruht
Madde 18. — İspirto ve meşrubatı küufiye inhi
sar idaresinin alâmeti farikasını havi kaplar derunun
da furuht edilir. Etiketli ve memhur şişelerle mevkii
furuhta konulur.
Madde 19. — Meşrubatı küulliye için yüzde ona
kadar beyiye verilir.
Madde 20. — Bilumum ispirto ve meşrubatı
küuMye bayileri inhisar idaresinden ruhsat afcnaya
mecburdur.
Madde 21. — Deruntarmda içilmeyerek şişe ile
müskirat satan ticarethaneler kan senevisinin rub'umı ve kadeh ile satanlar nısfını beyiye resmî ola
rak vereceklerdir. Ticarethanelerinde başka eşya da
furuht edenler bu mekadirin nısfını tediye eder. İs
pirto ve meşrubatı küufiye satanlar kapılarunn görü
lecek mahalline bir levha talik edeceklerdir.
İcar bedelleri için musaddak kontraltolar mute
berdir. Şüphe husulünde inhisar idareleri yeniden
takdiri icar edebilir,

Madde 22. — Beyiye tezkeresi almaksızın müski
rat satanlardan beyiye iki kat olarak »hnır.
Nakliyat
Madde 23. — Her nevi meşrubatı küuMye ile is
pirtoların herhangi bir mahalden diğer mahalle nak
li behemahal inhisar idaresinden nakliye tezkeresi
ahztna mütevakkıf ve tezkeresiz nakliyat memnudur.
Nakliye tezkeresinin itası esbabı tarafından babeyannatne müracaata ınütevakkıftır. NakMye tezkeresi
İnhisar İdaresince tayin ve tezkere derununa derceditecek müddetçe muteber addolunur. Yalnız şehir
dahilinde on beş kiloya kadar ispirtolarla soma tabir
olunan ham raküar ve otuz kiloya kadar usufii daire
sinde etiketlenmiş ve memhur şişeler derunundaki
meşrubatı küuliye fabrikatör veyahut tüccarın idarei
intnsariyeden musaddak faturaları ile nakJohmabiIir.
Bu faturaların muteber addalunması, yazıldığı anda
defteri mahsusuna kaydedilmiş olmasına mütevak
kıftır. Ihtiyacatı zatiyeleri için yolcuların beraberinde
taşıyacakları etiketli ve memhur şişeler derunundaki
meşrubatı küufiye ihtiyacatı zatiyelerine mahsus ol
duğuna şüphe bırakmayacak mahdut miktarda olmak
şartıyle nakliye tezkeresine tabi değildir.
Ahkâmı Cezaiye
Madde 24. — İnhisar idaresine haber verilmeksi
zin fabrika ve imalâthane tesisi, şarap tâsiri, imbik
imali ve fabrikalara mevaddı iptidaiye ithali ve ısla
tılması ve taktiri ve mahtun imbiklerin mühürlerinin
fekki kontör ve kapan kaba hile ikaı mugayyer is
pirtoların tasfiyesine cüret edenlerden yüz liradan bin
liraya kadar cezayı nakdî alınır veya bir haftadan bir
seneye kadar hapis cezası hükmolunur.
Madde 25. — Kaçak olarak derdest edilen veya
hut bilâ tezkere naklolunan ispirto ve meşrubatı küuliyenin zapt ve müsaderesiyle beraber birinci defasın
da inhisar bedelinin beş misli ve tekerrüründe on mis
li cezayı nakdî ahnır. Cezayı nakdî derhal tediye ve
temin edilmediği halde vesaiti nakfiye tevkif olunur.
Bir hafta zarfında tesviye edilmediği {takdirde mev
kuf vesaiti nakliye bitfuruht esmanı baligası cezaya
mahsup edilir fazlası red ve noksanı emvali sairesine
müracaatla istiyfa olunur.
Ahkâmı Müteferrika
Madde 26. — İşbu kanunun ahkâmına mugayir
hareketten dolayı inhisar idaresi menfurları tarafın
dan usulüne tevfikan tanzim kıhnan zabıtnameler
aksi isbat edilinceye kadar mahafcimce memuHinbih
addolunur,
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Madde 27.— İşbu kanun mucibince tahsil edile
cek cezayı nakdîlerin yüzde ellisine kadar miktarı
muhbirlere ve kaçağın meydana çıkarılmasına hizmet
edenlere ve bu bapta mesaisi ısebkat edenlere verilir.
Madde 28. — İşbu kanun mucibince tahakkuk
eden inhisar resmî ve cezayı nakdînin tahsilinde tah
sili Emval Kanunu tatbik olunur.
Madde 29. — İşbu kanunun suveri tatbikiyesi
hakkında Maliye Vekâletince ayrıca bir talimatname
tanzim edilecektir. İşbu talimatname heyeti veküece
l.adettasdik mevkii tatbike vaz olunur.
Madde 30. — İnhisar idaresi tarafından memle
ket dahilinde sarf edilmek üzere imal ve tedarik edi
lecek bilumum meşrubatı küuliyenin muhtevi olacağı
alkol derecesi Sıhhiye Vekâleti ile müştereken tayin
edilir.
Madde 31. — 15 Ağustos 1289 tarihli beyiye ni
zamnamesi, 1 nisan 1330 tarihti Kanun ve 8 kânunu
sani 1336 tarihli Kararname ve 22 numaralı ve 14
eylül 1336 tarihli ve 470 numaralı 1 nisan 1340 ve
531 numaralı 6 kânunuevvel 1340 tarihli kanunlar
mülgadır.
Madde 32. — Bu kanun neşri tarihinden itibaren
üç ay sonra mevkii meriyete konacaktır.
Madde 33. — Bu kanunun ahkâmını icraya Ad
liye, Maliye, Dahiliye ve Sıhhiye vekilleri memurdur.
9 Şubat 1926.
Başvekil
İsmet
Müdafaai Milliye
Vekâleti Vekili
M. Cemil
Dahiliye VekiM
M. Cemil
Maliye Vekili
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Behiç
Ticaret Vekili
Ali Cenanı

Adliye Vekili
Mahmut Esat
Bahriye Vekili
İhsan
Hariciye Vekili
Dr. Tevfik Rüştü
Maarif Vekili
Mustafa Necati
Ziraat Vekili
Mehmet Sabri
Sıhhiye ve Muaveneti
İçtimaiye Vekili
Dr. Refik

Ticaret Encümeninin Teklifi
İspirto ve Meşrubatı Küuliye Kanunu
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde bilu
mum ispirtolar ve meşrubatı küuliyenin (şarap, bira
ve her nevi likör de dahil) imal veyahut hariçten celp
ve ithali ve dahilde furuhtu hükümetin tahtı inhisa-

rındadır. Hükümet bu inhisarı kısmen veya tamamen
bir Türk anonim şirketine devir suretiyle idare ede
bilir.
Madde 2. — Tahtı inhisara alınan ispirto ve meş
rubatı küuliye Maliye Vekâletince tespit ve Heyeti
Vekilece tasdik olunacak fiyatlarla furuht olunur.
Madde 3. — Şarabın imal ve ihracı serbesttir.
Dahilde furuhtu devletin tahtı inhisanndadır. tdarei
inhisariye memleketin mevaddı iptidaiyesİnden şa
rap imaliyle ve bu sanatı ıslah ile mükelleftir. Mem
leketin ihtiyacatı tıbbiyesi için Sıhhiye Vekâletinin lü
zum göstereceği şarabı İnhisar İdaresi tedarike mec
burdur,
Madde 4. — İnhisar İdaresi Kanunun neşri ta
rihinden itibaren iki sene zarfında hükümetçe tensip
edilecek üç mahalde senevi taekal üç milyon kilo is
pirto istihsal edebilecek kabiliyette üç fabrika tesis
edilecektir. İşbu fabrikalar mevaddı iptidaıiyenin her
nevinden ispirto istihsal edecek şeraiti fenniye haiz
olacaktır. Beşinci sene nihayetine kadar her tarafta
memleketin ihtiyacını tatmin edecek müessesat vü
cuda getirecektir. Bu fabrikaların muhtaç olduğu
mevaddı iptidaiyenin Ziraat Vekâletince deruhte edil
mek şartı ile dahilî istihsalâttan alınması mecburîdir.
Madde 5. — Elyevm mevcut ispirto, bira ve meş
rubatı küuliye fabrika ve imalâthaneleri eshabı işbu
kanunun neşri tarihinden itibaren bir ay zarfında
fabrika ve imalâthanelerin mevkii ile mesahiyi sathiyesi ve kabiliyeti istihsaliyesi ve derunlarındaki
sabit ve gayri sabit bilumum alât ve edevatı takdıiriye ve teferruatının eb'at ve aksamını beyanname ile
inhisar idaresine haber vermeye mecburdur.
Madde 6. — İnhisar idaresi madde i sabıkadaki
fabrika ve imalâthanelerin kısmen veya tamamen
devamı faaliyetine müsaade edebilir. Bu suretle mü
saade edilecek fabrikalarla imalâthanelerin kazanları
yirmi dört saatte laekal iki yüz kilo saf ispirto istih
saline müsait olacaktır. Aynı zamanda konıtör alâtı
ile mücehhez bulunacak ve inhisar idaresinin kontro
lü altında vaz edilecektir.
Madde 7. — Kanunun neşrinden itibaren hükü
metin müsaadesi olmaksızın yeniden fabrika ve ima
lâthane kuşat ve muattalları tamir ve her nerede olur
sa olsun kazan ve imbik imal ve ithal edilemez.
Madde 8. — Altıncı maddedeki şeraiti gayrı haiz
fabrika ve imalâthaneler ile idarei inhisariyenin ken
di elinde bulunmasına lüzum gördüğü fabrika ve
imalâthaneleri Ticaret Vekâletiyle inhisar idaresi ve
fabrika ve imalâthane mümessillerinden mürekkep
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bir heyet tarafından takdir edilecek fiyatla inhisar
idaresi mubayaa edecektir. Bu suretle taayyün eden
fiyat ile fabrika ve imalâthanesini furuhta muvakkat
etmeyenler iki ay zarfında fabrika ve imalâthanelerin
aksamı menkulesini sökerek memaliki ecnebiyeye
ihraca mecburdur. Bu müddet zarfında ihraç olun
mayan alât ve edevat zapt olunur.

Madde 17. — Derunlarmda içilmjyerek şişe ile
müskirat satan Ticarethaneler icarı senevisinin hu
musunu ve kadeh ile satanlar rub'unu beyiye resmî
olarak vereceklerdir. Ticarethanelerinde başka eşya
da furuht edenler bu mekadirin nısfını tediye eder.
İspirto ve meşrubatı küuliye satanlar kapılarının
görünecek mahalline bir levha talik edeceklerdir.

Madde 9. — İnhisar idaresi devamı faaliyetine
karar verilen ispirto ve meşrubatı küuliye fabrika
ve imalâthanelerinin mamulâtını mal olduğu mikta
ra temettü namı ile azami yüzde on beş zammede
rek satın alacaktır.
Madde 10. — Erbabı ziraat veya şeker fabrika
larının şeraiti fenniye dahilinde ve inhisar idaresin
den müsaadei mahsusa istihsali suretiyle ispirto yap
mak için tesisat vücuda getirmeleri caizdir. Bunların
istihsalatı onuncu maddede muharrer olduğu veç
hile inhisar idaresince mubayaa edilir.

İcar bedelleri için musöaddak korjtratolar mute
berdir. Şüphe husulünde inhisar idareleri yeniden icar
takdir edebilir.
Madde 18. — Beyiye tezkeresi almaksızın müs
kirat satanlardan beyiye iki kat olarak alınır.

Madde 11. — tnhisar idaresi Müdafaai Milliyenin ispirto ihtiyacatını temin etmeğe çalışacaktır.
Mahaza Müdafaai Milliye Vekâleti kendi ihtiyacını
temin için ayrıca fabrika tesisine ve inhisar idare
sinin temin edemediği metalibini hariçten tedarike
salâhiyattardır.
Madde 12. — Kanunun tarihi neşrinde tüccar
ve fabrika, düküân ve mağazalarında mevcut meş
rubatı küuliye bittespit ve sermayesine yüzde on beş
safi temettü ita olunarak maliyet fiyatı ile satış fi
yatı arasındaki fark defaten istiyfa olunur.
Madde 13. — Bağ mıntıkalarında imalâtım sat
mak üzere yaş üzümden şarap imal edecekler bağ
bozumundan evvel hangi mahalde şarap imal ede
ceklerini beyanname ile inhisar idaresine ihbar ede
rek ruhsat alacaklardır.
Madde 14. — İmal olunan şarabın miktarı ta
hakkuk komisyonları tarafından tespit ve âmiller na
mına zimmet kaydolunur. İşbu komisyon inhisar
idaresi memuriyle mıntıkanın heyeti ihtiyarıyesinden
iki kişiden mürekkep olarak teşkil edilir. Bu suretle
zimmet kaydolunan şaraplardan ihraç ohınnuyanları inhisar idaresi mal olduğu miktara temettü na
mı ile yüzde ondan on beşe kadar zammederek sa
tın alabilirler.
Surtei Füruht
Madde 15. — Meşrubatı küuliye için yüzde ona
kadar beyiye verilebilir.
Madde 16. — Bilumum ispirto ve meşrubatı küu
liye bayileri inhisar idaresinden ruhsat almağa mec
burdurlar.

Nakliyat
Madde 19. — Her nevi meşrubatı küuliye ile is
pirtoların her hangi bir mahalden diğer mahalle nak
li behemahal inhisar idaresinden nakliye tezkeresi
ahzına mütevakkıf ve tezkeresiz nakliyat memnu
dur.
Nakliye tezkeresinin itası eshabı tarafından be
yanname ile müracaata mütevakkıftır. Nakliye tez
keresi inhisar idaresince tayin ve tezkere derununa
dere edilecek müddetçe muteber addolunur. Yalnız
şehir dahilinde on beş kiloya kadar ispirtolarla rakı
lar ve otuz kiloya kadar usulü dairesinde etiketlen
miş ve memhur şişeler derunundaki meşrubatı küu
liye fabrikatör veyahut tüccarın idarei inhisarıyeden
musaddak faturaları ile naklolunabilirler. Bu faruralaruı mukayyet addolunması, yazıldığı anda def
teri mahsusa kaydedilmiş olmasına mütevakkıftır.
İhtiyacatı zatlyeleri için yolcuların beraberinde ta
şıyacakları etiketli ve memhur şişeler derunundaki
meşrubatı küuliye ihtiyacatı zatiyelerine mahsus ol
duğuna, şüphe bırakmıyacak mahdut miktarda ol
mak şartı ile nakliye tezkeresine tabi değildir.
Ahkâmı Cezaiye
Madde 20. — İnhisar idaresine haber verilmek
sizin fabrika ve imalâthane tesisi, şarap tasiri, im
bik imali ve fabrikalara mevaddı iptidaiye ithali ve
ıslatılması ve taktiri ve mahrum imbiklerin mühür
lerinin fekki kontör ve kapalı kaba hile ikaı ve tağ
yir edilmiş ispirtoların tasfiyesine cüret edenlerden
yüz liradan bin liraya kadar cezayı .nakdi alınır ve
ya bir haftadan bir seneye kadar hapis cezası hükmolunur.
Madde 21. — Kaçak olarak derdest edilen veya
hut bilâ tezkere naklolunan ispirto ve meşrubatı küuliyenin zapt ve müsaderesi ile beraber birinci defa
sında inhisar resminin beş misli ve tekerrüründe on
misli cezayı nakdî alınır. Cezayı nakdî derhal tedi-
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ye ve temin edilmediği halde vasaiti nakliye tevkif
olunur. Bir hafta zarfında tesviye edilmediği takdir
de mevkuf vesaiti nakliye bilfuruht esmam baligası
Cezaya mahsup edilir. Fazlası red ve noksanı em
vali sairesine müracaatla istiyfa olunur.
Ahkâmı Müteferrika
Madde 22. — İşbu kanunun ahkâmına mugayir
hareketten dolayı inhisar idaresi memurları tarafın
dan usulüne tevfikan tanzim kılman zabıtnameler
aksi isbat edilinceye kadar mehakimce mamulünbih
addolunur.
Madde 23. — îşbu kanun mucibince tahsil edi
lecek cezayı nakdilerin yüzde ellisine kadar miktarı
muhbirlere ve kaçağın meydana çıkarılmasına hiz
met edenlere ve bu bapta mesaisi sebk edenlere ve
rilir.
Madde 24. — tşbu kanun mucibince tahakkuk
eden inhisar resmi ve cezayı nakdinin tahsilinde, tah
sili Emval Kanunu tatbik olunur.
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Madde 25. — İşbu kanunun suveri tatbikiyesi
hakkında Maliye Vekâletince ayrıca bir talimatname
tanzim edilecektir. İşbu talimatname Heyeti Vekilece badettasdik mevkii tatbike vaz olunur.
Madde 26. — İnhisar idaresi tarafından memleket
dahilinde sarfedihnek üzere imal ve tedarik edilecek
bilumum meşrubatı küuliyenin muhtevi olacağı alkol
derecesi Sıhhîye Vekâleti ile müştereken tayin edilir.

Beşinci Madde — İnhisar İdaresi Kanunun neşri
tarihinden itibaren iki sene zarfında hükümetçe tensip
edilecek mahallerde senevi lâekal Uç milyon kilo ispir
to istihsal edebilecek kabiliyette fabrikalar tesis»ede
cektir. İşbu fabrikalar mevaddı iptidaiyenin her ne
vinden ispirto istihsal edecek şeraiti fenniyeyi haiz ola
caktır. Beşinci sene nihayetine kadar da her tarafta
memleketin ihtiyacını tatmin edecek müessesat vücuda
getirecektir. Bu fabrikaların muhtaç olduğu mevaddı
iptidaiyenin Ziraat Vekâletince deruhte edilmek şartı
ile dahüi istihsalâttan alınması mecburîdir.

Altıncı Madde — Ticaret Encümeninin beşinci
maddesi altıncı madde olmak üzere aynen kabul edil
miştir.
Yedinci Madde — Ticaret Encümeninin altıncı
maddesi yedinci maddede olarak aynen kabu] edilmiş
tir.
Sekizinci Madde — Ticaret Encümeninin yedinci
maddesi sekizinci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Dokuzuncu Madde — Yedinci maddedeki şeraiti
Kavanini Maliye Encümeninin Teklifi
gayn haiz fabrika ve imalâthaneler ile idarei inhisariyeMadde 10. — Bu maddedeki (Onuncu madde) ta
nin kendi elinde bulunmasına lüzum gördüğü fabrika
biri yerine dokuzuncu madde ibaresi kabul edilmiştir. ve imalâthaneleri, Ticaret Vekâleti ile İnhisar idaresi
Madde 14. — Bu maddedeki tespit kelimesinden
ve fabrika ve imalâthane mümessillerinden mürekkep
sonra (Beher nüfus başına senevi otuz kilo ihtiyacatı
bir heyet tarafından takdir edilecek fiyatla inhisar
şahsiye için terk olunduktan sonra) ibaresi ilâve edile I idaresi mubayaa edecektir. Bu suretle tayyün eden fi
rek madde ol veçhile kabul edilmiştir.
yat ile fabrika ve imalâthanesini füruhta muvafakat
Madde 17. — Bu maddenin sonundaki yeniden ke
etmeyenler üç ay zarfında fabrika ve imalâthaneleri
limesinden sonra (Emsaline kıyasen takdiri icar) iba
nin aksamı menkulesini sökerek memaliki ecııebiyeye
resi ilâve edilmiştir.
ihraca mecburdur.
Madde 27. — İşbu kanuna muhalif olan bilcümle
Bu müddet zarfında ihraç olunmayan alât ve ede
ahkâm mülgadır.
vat zaptolunur.
Madde 28. — Bu kanun 1 Haziran 1926 tarihinden
Onuncu Madde — İnhisar idaresi devamı faali
muteberdir.
yetine karar verilen ispirto ve meşrubatı küuliye fabMadde 27. — 15 Nisan 1289 tarihli beyiye nizam
namesi, 1 Nisan 1330 tarihli kanun ve 8 Kânunusani
1336 tarihli kararname ve 22 numaralı ve 14 Eylül
1336 tarihli kanunlar mülgadır.
Madde 28. — Bu kanun neşri tarihinden itibaren
üç ay sonra mevkii meriyete konacaktır.
Madde 29. — Bu kanunun ahkâmını icraya Adli
ye, Maliye, Dahiliye ve Sıhhiye Vekilleri memurdur.
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Muvazenei Maliye Encümeninin Teklifi
İspirto ve Meşrubatı Küuliye İnhisan hakkında Kanun layihası.
Birinci Madde — Ticaret Encümeninin birinci
maddesi aynen kabul edilmiştir.
İkinci Madde — Ticaret Encümeninin ikinci maddesi aynen kabul edilmiştin
Üçüncü Madde — Şarâbın işbu kanunda münderiç ahkâm dairesinde imal ve ihracı serbesttir. Dahilde
furuhtu devletin tahtı inhisarmdadır. İdarei inhisariyle
memleketin mevaddı iptidaîyesinden şarap imalinde ve
bu sanatı ıslah ile mükelleftir.
Dördüncü Madde — Memleketin ihtiyacatı tıbbiyesi için Sıhhiye Vekâletinin lüzum göstereceği şarabı inhisar idaresi tedarike mecburdur.
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rika ve imalâthanelerinin mamulâtını mal olduğu mik
tara temettü namı ile yüzde beşten on beşe kadar
zammederek satın alacaktır.
On Birinci Madde —Ticaret Encümeninin onun
cu maddesi on birinci madde olmak üzere aynen ka
bul edilmiştir.
On İkinci Madde — Ticaret Encümeninin on bi
rinci maddesi on ikinci madde olmak üzere aynen ka
bul edilmiştir.
On Üçüncü Madde — Kanunun tarihi meriyetin
de tüccar ve fabrika dükkân ve mağazalarında mev
cut meşrubatı küuliye bittespit ve sermayesine yüzde
on safi temettü ita olunarak Maliyet fiyatı ile satış
fiyatı arasındaki fark defaten istiyfa olunur.
On Dördüncü Madde — Ticaret encümeninin on
üçüncü maddesi on dördüncü madde olarak aynen
kabul edilmiştir.
On Beşinci Madde — Ticaret Encümeninin on dör
düncü maddesi on beşinci madde olarak aynen kabul
edilmiştir.
On Altıncı Madde — Ticaret Encümeninin on be
şinci maddesi on altıncı madde olarak aynen kabul
edilmiştir.
On Yedinci Madde — Ticaret Encümeninin on al
tıncı maddesi on yedinci madde olarak aynen kabul
edilmiştir.
On Sekizinci Madde — Ticaret Encümeninin on
yedinci maddesi on sekizinci madde olarak aynen kabu3 edilmiştir.
On Dokuzuncu Madde — Ticaret Encümeninin on
sekizinci maddesi on dokuzuncu madde olarak aynen
kabul edilmiştir.
Yirminci Madde — Her nevi meşrubatı küuliye
ile ispirtoların her hangi bir mahalden diğer mahal
le nakli behemahal inhisar idaresinden nakliye tezke
resi ahzına mütevaffık ve tezkeresiz nakliyat memnu
dur.
Nakliye tezkeresinin itası eshabı tarafından beyan
name ile müracaata mütevakkıftır. Nakliye tezkeresi
inhisar idaresince tayin ve tezkere derununa dere edi
lecek müddetçe muteber addolunur. Yalnız ihtiyacatı
zatiyeleri için müstehliklerin evlerine götürecekleri ve
yolcuların beraberinde taşıyacakları etiketli ve memhur şişeler derunundaki meşrubatı küuliye on ve is
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pirto yarım kilodan fazla olmamak üzere nakliye tez
keresine tabi değildir. Ancak, şehir dahilinde on beş
kiloya kadar ispirtolarla rakılar ve otuz kiloya kadar
usulü dariesinde etiketlenmiş ve memhur şişeler deru
nundaki meşrubatı küuliye fabrikatör veyahut tücca
rın faturaları ile naklolunabilirler. Bu faturaların mu
teber addolunması yazıldığı anda defteri mahsusa
kaydedilmiş olmasma mütevakkıftır.
Yirmi Birinci Madde — Ticaret Encümeninin yir
mi iki maddesi yirmi birinci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir.
Yirmi İkinci Madde — Ticaret Encümeninin yir
mi birinci maddesi yirmi ikinci madde olarak aynen
kabul edilmştir.
Yirmi Üçüncü Madde — Ticaret Encümeninin yir
mi ikinci maddesi yirmi üçüncü madde olarak aynen
kabul edilmiştir.
Yirmi Dördüncü Madde — tşbu kanun mucibince
tahsil edilecek cezayı nakdilerin yüzde ellisi miktarı
muhbirlere ve kaçağın meydana çıkarılmasına hizmet
edenlerle bu bapta mesaisi sebkedenlere verilir.
Yirmi Beşinci Madde — Ticaret Encümeninin yir
mi dördüncü maddesi yirmi beşinci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir.
Yirmi Altıncı Madde — İşbu kanunun suveri tatbikiyesi hakkında Maliye Vekâletince ayrıca bir ta
limatname tanzim edilir. İşbu talimatname İcra Ve
killeri Heyetince tasdikten sonra mevkii tatbike vaz
olunur.
Yirmi Yedinci Madde — İnhisar idaresi tarafın
dan memleket dahilinde mevaddı muzırradan âri ola
rak sarfedilmek üzere imal ve tedarik edilecek bilu
mum meşrubatı küuliyenin muhtevi olacağı ispirto de
recesi Sıhhiye Vekâletiyle müştereken tayin edilir.
Yirmi Sekizinci Madde — 15 Ağustos 1289 tarihli
Beyiye Nizamnamesi ile 1 Nisan 1334 tarihli Müski
rat Resmi Kanunu ve mezkûr kanunun bazı mevad
ve fıkaratımn tadiline dair 8 Kânunusani 1336 tarihli
Kararname ve 14 Eylül 1336 tarihli ve 22 numaralı
Kanun ahkâmı mülgadır.
Yirmi Dokuzuncu Madde — Bu Kanun 1926 se
nesi Haziranı iptidasından muteberdir.
Otuzuncu Madde — Bu Kanunun ahkâmını icra
ya Adliye, Maliye, Dahiliye ve Sıhhiye Vekilleri me
murdur.
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