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1. — SABIK ZABIT HULASASI 

Altmış Üçüncü İnikat 
21 Nisan 1928 Cumartesi 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın riyasetleriyle akdolunarak sabık 

Bahriye Vekili ve Cebelibereket Mebusu İhsan ve Bi
lecik Möbusu Doktor Fikret Beyler hakkında divanı 
âlice verilen karara dair Başvekâlet tezkeresi okundu. 

Müteakiben 1928 senesi Muvazend Umumiye Ka
nunu lâyihasının müzalkeresine geçilerek Maliye Büt
çesinin 129 ncu faslı encümene tevdi ve diğer fasılla-
riyle duyunu umumiye bütçesi kabul edildikten son
ra teneffüs için celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Kâzım Paşanın riyasetleriyle açılarak nusumat, 

Tapu ve Kadastro Müdüriyeti Umumiyeieri bütçeleri 
müzaikere ve kabul ve celse tatil edildi. 

Reis 
Kâzım 

Kâtip 
Afyorikarahisar 
Ruşen Eşref 

'Kâtip 
DiyarbeMr 

îshak Refet 

>•«« 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Mazbatalar 
1. — 1097 numaralı kanun hükmünün refine İcra 

Vekilleri Heyetinin mezun olduğuna dair Kanunun 
ikinci maddesi ile verilen üç aylık müddetin temdidi 
hakkında (11194) numaralı Kanun lâyihası ve Dahili
ye Encümeni mazbatası. (Ruznameye) 

2. — Şehir ve' köy yatı mekteplerinin masarifi hak
kında (1/136) numaralı Kanun lâyihası ve Bütçe En
cümeni mazbatası. (Ruznameye) 

3. — Tahsisatı fevkalâde kararnamesinin tefsiri 
hakkında (3/3) numaralı Başvekâlet Tezkeresi ve Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları. (Ruznameye) 

4. — Maarif Vergisi Kanununa bazı mevat tezyi-
line dair (1/96) numaralı Kanun lâyihası ve maarif, 
Dahiliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları. (Ruzna
meye) 

»-•-<« 

BtRÎNCÎ CELSE 

Açılma Saati : 14.20 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Afyonkarahisar), İshak Raffet Bey (Diyarbakır) 

REİS — Celse açılmıştır. Bütçe müzakeresine 
devam edeceğiz. Sıra Dahiliye Vekâletinin bütçesine 
gelmişti. Fa'kat Dahiliye Vekili Bey hazır değildir. 
Huzuruyla müzakere edilmek lâzımdır. 

Şimdi Hariciye Vekâleti bütçesini müzaikere ede
ceğiz efendim. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/ . — 1928 senesi muvazenei umumiye kanunu ! REİS 
lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası. edeceğiz. 
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A) Hariciye Vdtâlöti Bütçesi : 
REİS — Bütçe müzakeresinde, sıra Dahiliye Ve

kâletinin Bütçesine gelmişti. Fakat Dahiliye Vekili 
Bey hazır değildir. Huzuruyla müzakere edilmek lâ
zımdır. Binaenaleyh Hariciye Vekaleti bütçesini mü
zakereye başlıyomz. 

DOKTOR TBVFİK RÜŞTÜ BEY (Hariciye Ve
kili) (İzmir) — Arkadaşlarım; Şark ile Garbın orta
sında irtibat köprü başını tutan ve medeniyeti hazi
ranın nevhayat bir limtlidadı olan yeni Türkiye, Mos
kova ve Ankara muahede ve itilâfnarnelerinden son
ra Lozan merhalesine vararak sulh yoluna girmiş 
ve bu yolda azami faaliyet ibraz ederek: evvelemir
de komşulariyle ve aynı zamanda bütün Dünya me-
deniyetiyle münasabatını tanzim eylemiş bulunmak
tadır. Filhakika bugün yeryüzünde rnütsazzuv dev
letlerim hemen kâffesi ile aramızda münasebatı res
miye teessüs etmiş olduğunu arz edebilirim. 

Komşularımızla hudutlarımızın meri muahede
ler dairesinde tahditine faaliyetle çalışılmış ve İtalya 
ile aramızdaki karasularının tahditi hususunda iki 
hükümet arasında dostane müzakerelerden sonra 
meselenin Lahey Mahkemesine havalesi sarahatla ta
karrür etmiş ve yalnız Suriye hududunda ihtilaf ha
linde duran tek bir mıntıkadan maada bilumum hu
dutlarımızda esaslı hiçbir münakaşa mevzuu kalma
mıştır. 

Şarkta Sovyet Rusyasıyla ve Irakla tahditi hu
dut ameliyeleri çoktan muvaffakiyetle neticelenmiş 
ve kezalik garp komşularımızla kara hudutları ta-
mamiyle tahdit edilmiş, bulunmaktadır. İran hudu
dunda şimdilik bir statüko mevcut olup orada tah
dit ameliyesinin iptidan meselesi kendisiyle mevcut 
dostane rnünasebatın inkişafına halihazırda hiçbir 
mani bulunmayan İran komşumuzla aramızda hu
dut mıntıkasında tarafeynce matlup olan emniyetin 
istikrarı için derpiş edilen tedabirjin tatbiki tehir 
edilmekle bir zaman meselesinden ibaret kalmıştır. 
Bu halde Suriyede ihtilaf halinde durduğunu arz et
tiğim bizim için hususî ve hayatî ehemmiyeti haiz 
olan hudut mıntıkası ihtilafı haricinde elyevm bilu
mum komşularımızla bir hudut meselesi kalmadığını 
memnuniyetle beyan edebilirim. 

Arz ettiğim Suriye hududu meselesinde de Fran
sa Hükümetine ahkâmı ahdiyei mevoude dairesinde 
tarafeynin ihtiyacı emniyeti nazarı itibara alınmak 
suretiyle bir itilâfa mütemayil ve taraftar olduğumu
zu ve bu işin de iyi komşuluğun fetilzam ettiği dost
luk esas atı dahilinde halledilmesini her vasıta ile be

yan ve ihsas eyledik. O halde ki bu hususun da bi
ran evvel hüsnühaüi Fransız Hükümetinin Türkiye' 
ye karşı bilmukabele bu bapta izhar edeceği tema
yül at ve ihtasasatı dostaneye tabi kalmaktadır. 

Yunanistan komşumuzla ameli bir şekilde esaslı 
olarak halli ve sureti katiyed'e intacı maksadiyle 
hakkında teatiyi efkara giriştiğimiz mübadeleden 
mütevellit husus at ile dayinler vekilleriyle müzake-
ratı çok ilerlemiş olup rnaliy; vekilimiz tarafından 
bütçe münasebetiyle vuku bulan beyanatta işaret 
edilmiş olan kupon meselesi şimdilik hariç tutulursa 
diğer komşularımızla ve alelumum devletlerle mü-

. nakaşa mevzuu olarak esaslı hiçbir meselemiz yok
tur. 

Şu kadar ki Yugoslavya'da iki hükümet arasında 
teati edilen nota mucibince iadesine başlanılan Türk 
vatandaşlara ait şehirlerdeki emlakin sahiplerine ta-
mamii teslimine ve arazi hakkında da makbul ve 
makûl bir şekli tesviye ve telafi /için bfir zemini iti
laf bulunmasına intizar etmekteyiz. 

Kezalik ticarî münasebatımız dahi bilumum dev
letlerle muahedat veya muvakkat itilâf nam elerle 
tanzim edilmiş bulunmaktadır. 

Münasebatı siyasiyemiz şark komşularımızdan 
Sosyalist Sovyet Cumhuriiyetleri Birliği ile çak dos
tane ve Afgan Devletiyle ve İran Devletiyle kezalik 
pek samimane devam etmektedir. 

Cenup komşularımızdan Irak Hükümetiyle mü
nasebatımız normal ve dostane olup Ankarada im
za edilen üçlü muahede neticesi olarak tarafeyn hü
kümetlerinin yekdiğeri nezdinde mütekabiilen temsi
li hususuna tevessül edilmiştir. 

Garp komşularımızdan İtalya ile münasebatımız 
çok dostanedir. Devrimizin çok mühim şahsi yetilerin
den komşu ve dost devletin reisi hükümeti ile Mila
no'da ahiren vuku bulan mülakat bu dostane müna-
sebat yolunda şayanı kayıt bir merhale olmuştur. 

Bugaristan'la münasebatımız çok dostane olup 
bilumum münasebatımız ahkâmı ahdiye ile tanzim 
olunmuş ve yeni limza edilen ve Bulgaristan Meclisi 
mebusanının tasdikine iktiran etmiş bulunan bir ti
caret muhadenesi Büyük Millet Meclisimizin tasvi
bine arz olunmuştur. 

Yunanistan'la münasebatımız kezalik dostane 
olup mübadeleden mütevellit hususatın sureti kafi
yede halli rnüzakeratı halihazırda aramızda şayanı 
kayıt bir havayı muhadenet dahilinde cereyan et
mektedir. Ahiren vuku bulan seyahatim esnasında 
bu iki komşumuzun münasebatı hariciyesini idare 
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eden ricaliyl© vuku bulan mülakatım Türkiye ile 
menafileri arasında hiçbir tezat mevcut olmadığını 
mütekabilen ve memnuniyetle müşahade etmekliiyimi-
ze yeni ve iyi bir vesile teşkil etmiştir. 

Her sahada bilvasıta veya bilavasıta kendisiyle 
daimi temasta bulunduğumuz Büyük Britanya İm
paratorluğu ile münasebatımızdaki iyilik devam et
mektedir. 

Suriye'de tatbik edilmekte olan idar© tarzından 
dolayı Türkiye'nin doğrudan doğruya karada hem 
hudut bulunduğu Fransa ile münasebatımız dosta
ne olup Suriye hududu münasebatiyle tarafeyn ara
sında vücudunu arz ettiğim müzakere ve münakaşa 
halihazırda bir havayı tabii içinde cereyan etmekde 
ve Hükümeti Cumıhuriyemiizoe meselenin dostane 
halli (istihdaf olunmaktadır. 

Amerika Cemahiri müttefikası ile müesses dos
tane münasebatımız günden güne inkişaf ve terakki 
istidadı göstermektedir. 

Japonya ile münasebatımız dostane devam etmek
te ve tarafımızdan Türkiye'ye büyükelçi tayin ve il
zamı huzuru tasvibinize arz olunan Hariciye Bütçe-
sıinde derpiş ledilmiş 'bulunmaktadır. 

Almanya ile müesses ve mevcut dostane münase
batımız hüsnü suretle devam etmektedir. 

,Diğer Balkan ve Avrupa devletleriyle münaseba
tımız normal ve dostane olup bizim gibi ıbir Akde
niz devleti olan İspanya ile işbu dostane münaseba-
tın tesbitinin listilzam ettiği müzakerata iptiidar edil
miş bulunmaktadır. 

Milletlerimiz arasında öteden beri hüsnü muha-
denet alakası mevcut olan Mısır devletiyle münase: 

batımız normal devam etmektedir. 

Amerikayı cenubi devletleriyle münasebatımız 
da önümüzdeki sene zarfında temaslarımızın teessüs 
ve tezayüdü suretiyle dostane ve iktisadi imkişafata 
intizar edebiliriz. Gerek mesahai sathiye ve gerek 
adedi nüfus (itibariyle asrın en büyük devleti olan 
Çin milletiyle gayrı resmi birçok temaslar vuku bul
du. Büyük Çin milleti ve onun müdiranı umuru ta
rafından kendilerine karşı mütehassis olduğumuz 
samimi hissiyatı dostanemize mukabil Türkiye'ye 
ve Büyük Reisimize karşı pek büyük inzicap ve mu
habbet izhar olunduğunu memnuniyetle zikrederim. 
Hülasa olarak Türkiye'nin beynelmilel vaziyeti Cum
huriyet hükümetinin müstakar ve sarih siyasetiyle 
muvazi ve mütenasiip bir surette inkişaf ederek is
tikrar peyda etmekte olduğunu arz ederim. (Alkışlar). 

REİS — Bütçenin heyeti umumiyesıi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Fasıllara geçilme
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmi-
yenler lütfen el kaldırsın... Fasıllara geçilmesi kabul 
edilmiştir, 

Birinci Kısım Cüzülerde 
Müşterek Tahsisat 

Fasıl Lira 

541 

542 

543 

544 

545 

546 

Vekil tahsisatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Maaşat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Ücurat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Tahsisatı fevkalâde 
REİS — KaJbul edilmiştir. 
Uzaklık ve pahalılık zammı 
REİS — Ka'bul edilmiştir. 
Tahsisatı maktua 

4 800 

147 300 

79 452 

91 485 

54 860 

5 00Q 

SAKİR BEY (Edirne) — Efendim gerek bu fasıl 
gerek bunu takilbeden iki fasılın yekûnlerinde tahsi
sat yapılmak lâzımdır. Bu faslın yekûnu 10 500 lira, 
547 nci temsil tahsisatı faslı (70 320) lira, 547 nci 
hayat pahalılığı ve kambiyo karşılığı faslı 1 909 082 
lira olacaktır, yekûn dahilinde bir tashihtir. 

REİS — Fasılları bu tahsisata göre okuyoruz : 

Fasıl Lira1 

545 

547 

548 

549 

550 

551 

552 

553 

554 

Tahsisatı maktua 
REİS — Kaibul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REİS — Kaibul edilmiştir. 
Hayat pahalılığı ve kambiyo kar
şılığı 
REİS — Kaibul edilmiştir. 
Mefruşat ve demirbaş 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Levazım 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Müteferrika 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vekâlet otomobil masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Elçilik için mülbayaat olunacak 
otomobil bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Masarifi mütenevvia 

10 500 

70 320 

1 909 082 

65 000 

80 000 

20 000 

9 500 

30 OOP 

321 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
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140 000 

3 500 

125 000 

5 000 

44 000 

71 000 

60 000 

Fasıl Lira 

555 Harcırah ve kuriye masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

556 Resmi telefon masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

557 Ücretli muhabere ve mükaleme 
masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

558 Dahili resmi telgraf ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 

559 Tahsisatı daime 
REİS — Kabul edilmiştir. 

560 Masarifi mütenevvia 
REİS — Kabul edilmiştir. 

561 Tahsisatı mesture 
REİS — Kabul edilmiştir. 

562 Masafirini ecnebiye otomobil 
masrafı 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

563 Kongre, konferans, komisyonlar 
ve muvakkat siyasi heyetlerle 
beynelmilel temessükât tercüme 
ve ta'bı masrafı 80 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

564 Muhtelif hakem mahkemeleri 
masrafı 130 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

565 Muhtelif mübadele komisyonu 
masrafı 190 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

566 Tahdidi hudut komisyonları mas
rafı 30 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

567 Senesi bütçesinde karşılığı olma
yan mütehakkak duyun 85 0125 
REİS — Kabul edilmiştir. 

568 788 numaralı Kanunun tatbiki 
masrafı 30 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

569 Geçen sene duyunu 50 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

570 lEsiki seneler duyunu 150 636 
REİS — Kabul edilmiştir. 

B) Matbuat Müdüriyeti Umumiyesli Bütçesi : 
REİS — Ma!tfbua!t Müdüriyeti Umumiyesinin Büt

çesini müzakere edeceğiz. Heyeti Umumiyesi hakkın
da söz isteyen varmı efendim? (Hayır sesleri) fasıllara 

geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Lira! Fasıl 

57H Maaşa* 
REİS — Kabul edilmiştir, 

572 Ücurat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

573 Tahsisatı fevkalâde 
REİS — Kabul edilmiştir. 

574 Uzaklık ve pahalılık zammı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

575 Tahsisatı maiktua 
REİS — Kabul edilmiştir. 

576 Mefruşat bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 

577 Levazım 
REİS — Kabul edilmiştir, 

578 Müteferrika 
REİS — Kabul edilmiştir. 

579 Masarifi mütenevvia 
REİS — Kabul edilmiştir. 

580 Harcırah 
REİS — Kabul edilmiştir. 

581 Resmi telefon masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

582 Ücretli muhabere ve müfkâmele 
masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

583 Dahili resmi telgraf ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 

584 Neşriyat ve telifat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

585 Ajans tahsisatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

586 Ajans telgraf ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 

C) Sıhhiye Vekâleti Bütçesi : 
REİS — Sıhhiye Vekâleti Bütçesinin müzakeresi-' 

ne başlıyoruz efendim. 
DOKTOR REFİK BEY (Sıhhiye Vekili) (İstanbul) 

— Efendim, heyeti celilenize 1928 senesi için takdim 
olunan bütçe 1927 senesinin hemen aynıdır. İçerisin
de üç noktada .tebeddül vardır : Sıltima mücadelesine 
120 bin zammediüniştir. Emrazı zühreviye mücade
lesine 70 000 lira zammiedlmiştir. Tırahom mücade
lesine 30 000 lira zammedilmiştir. Diğer husüsatta 
bütçe 1927 senesi bütçesinin aynıdır ve hidematta da 

8 070 

5 400 

11; 835 

7 220 

500 

500 

2 100 

1 650 

5 900 

500 

100 

200 

1 300 

30 000 

150 000 

240 000 
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hiçbir tebeddül yoktur. Bu zam yapılan mücadeleler 
hakkında heyeti celilenize gayet kısa maruzatta bulu
nacağım, 

Maluımualiniz şifana mücadelesi beş alttı mıntıka
da devam ediyordu : Ankara, Adana, Konya, Bursa, 
Balıkesir ve Ay'dın mıntıkaları. Bu mıntıkalarda elde 
ettiğimiz netayiç hakikaten bizi memnun edecek dere
celerde iyidir. Yine memleketimizin sıtma mıntıkala
rına dahil olupda mücadele tetlkikatı yapamadığımız 
yerlerden Samsun, Terme, Çarşamba mıntıkalarıyla 
Kocaeli mıntıkasında şimdiye kadar tetkikat yapmak
ta idik. Geçen seneden beri bütçemizin, sıtma müca
delesine tahsis olunan 120 bin lirasıyla bu mıntıkada, 
diğer menatıkda yaptığımız gilbi, büyük şifana teşki
lâtı yapacağız. Emrazı zühreviye mücadelesi. Bursa' 
nın Orhaneli mıntıkasiyle Sivas'ın Hafik kazasında 
yapılıyordu ve bittabi bütçemiz niislbetinde bir teşki
lâta talbi tutuluyordu. Elde ettiğimiz netayiç iyidir. 
Bu sene ds karadeniz sahilinde Ordu mıntıkasından 
Jtülbaren Şarka doğru sahil mıntıkasında mücadele 
teşki lâtın a geç i 1 ecek't i r. 

Tırahom mücadelesi Besni, Hasan Mansur mıntı
kalarında yapılmıştır. Bu seneki ilâvemizde bu mın
tıkanın noksanı olan dispanserle, ufak mıntıka has
taneleri tesis edilecek. 

iSon bir sene zarfında memleketimizde umumi bir 
afet halini alacak emrazı sariye ollmamıştır. Çocuk
lar arasında bazı mıntıkalarda görülmekte olan kızıl 
hastalığı da mümkün olduğu kadar mahdut kalmış ve 
mahdut olmak için de elimizden gelen bütan tedavir 
Mlhaz ve tatbik edilmiştir. Bendenizin heyeti celile
nize arz edeceğim 1927 senesinde memleketin ahvali 
sıhhiyesi 1926 senesine nazaran daha şayanı memnu
niyet derecededir ve mahsus bir terakki göstermiştir. 
Başka maruzatım yoktur. 

REŞİT BEY (Gaziantep) — Bazı mahallerde dis
panser teşkilâtı vardı; kaMırrlmışitır. Bü sene o dis
panserler iade edilecek midir? 

SIHHÎYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY — 
Zatıaliniz, Hasanmansur mıntıkasında geçen sene 
'bütçemizin noksanı dolayısiyle evvelce tesis edilmiş 
olan dispanserlerin lağvınden bahsediyorsunuz. Bu 
sene iade edilecektir. 

REŞİT BEY (Gaziantep) — Teşekkür ederim. 
REİS — Bütçenin heyeti umumiyesi hakkında 

'başka söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Fasıllara ge
çirmesini kaibul edenler lütfen el kaldırışın... Kaibul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

591 

592 

593 

594 

595 

596 

597 

598 

599 

6QQ 

601 

602 

603 

604 

605 

6Q6 

607 

608 

609 

610 

611 

612 

613 

Vekil tahsisatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez memurin maaşatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez ücura'tı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyet memurini maaşatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tahsisatı fevkalâde 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Uzaklık ve pahalılık zammı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tahsisatı maktua 
REİS — Kabul edilmiştir. 
ıMerkez mefruşatı ve derniribaş 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merfkez ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vekâlet otoraolbil masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat mefruşat ve derniribaş 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Vilâyat ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Masarifi müttenevvia 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Harcırah 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Resmi telefon masrafı 
REİS — Kabul edilmiştiır. 
Ücretli muhalbere ve mukâleme 
masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Dahili resmi ve telgraf ücuratı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Masarifi mukannene 

4 800, 

39 384 

39 300 

321 840 

206 100 

706 485 

140 000 

'600 

4 450 

5 000 

2 500 

2 000 

3' 500 

13 000 

14' 0010 

3 720 

2 ooa 

17 400 

75 000 

1 200 

ı 800: 

4 500 

3100 
REİS — Kabul edilmiştir. 
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Fasıl Lira 

225 000 

520 OiÜO 

22 QC!0 

70 000 

3 500 

81 273 

9 0(00 

20 000 

2 501 

77 500 

756 700 

614 Emrazı sariye mücadelesi 
REİS — Kabul! edilmiştir. 

615 Sıtma mücadelesi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

616 Masarifi müıtenevvia 
ıREİS — Kabul edilmiştir. 

617 Yem bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 

618 ıVesaiti nakliye masrafı 
(REİS — Kabul edilmiştir. 

619 İnşaat, tesisat, tamirat ve istimlak 
REİS — Kabul edilmiştir. 

620 Ecnebi mütehassısları 
«REİS — Kabul edilmiştir. 

621 Avrupaya gönderilecek ettibba 
REİS — Kabul edilmiştir. 

622 Muavenet 
REİS — Kabul edilmiştir. 

623 Hifzıssıhha umumiye masarifi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

624 Muaveneti içtimaiye masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

D) Maarif Vekâleti Bütçesi : 
REİS — Efendim; Adliye Vökili 'Bey Mecliste 

faazır bulunmadığından Adliye bütçesini tehir ediyo
ruz. 

Maarif Vekâleti bütçesinin müzakeresine başlıyo-

/<NIUSTAFA NECATİ BEY (Maarif Vökili) (İz
mir) _ Muhlfcerem efendiler; Heyeti Âliyenizin tet
kik ve tasvibine arz olunan ç ö j / senesi Maarif büt
çesi hakkında izahat vermeden evvel maarifimizin 
vaziyeti umumiyesi ve Maarif Vekâletine tahmil edi
len vazifenin ne suretle ifa edildiğini Heyeti Âliyenize 
ve millete arz eylemek isterim. 

Efendiler, bir müessesenin halihazırdaki vaziyetini 
bütün teferruatıyla yani 'keyfiyet ve kemiyet itibariy
le gösterebilmek için geçmiş senelerle mukayese et
mek mecburiyeti vardır. Anealk bu suretledir ki va
ziyet vuzuhla arz edilebilir. Huzuru âlilerinde bu 
mukayeseyi yaparken vazifenin yapıldığına vicdan 
inşirahı içinde kani bulunuyorum. Nazarlarınız önün
de bu hesabat tecelli ettiği zaman Cumhuriyetin 
maarif 'sahasında memleketi mesut bir inkişafa rnaz-
har ettiğini, imparatorluk hükümetlerinin ihmallerini 
telafi Ihususundaki gayretini görecek ve diğer cihetten 

milletimizin manevi inkişafı hususunda istikbale em
niyetle bakmamız mümkün olacaktır. 

Efendiler; demokrat olan her devlet için en esaslı 
vazife hiç şüphe yük ki her vatandaş için lâzıımgelen 
asgari terbiye ve malumatı temin eyleyecek ilk tahsili 
en kısa bir zamanda tamim eltmektir. Maarif Vekâ
letiniz, bu gayeye imkân 'mertebesinde süratle varmayı, 
mesaisine ilk hedef olarak teslbit etti. Halbuki, impa
ratorluk, devlet için en hayati bir gaye olan bu vazi
feyi ihmal etmişti. Bu ihmali süratle telafi etmek için 
Cumhuriyet hükümeti ve muhterem seleflerim azami 
mesai sarf etmişler ve ilk tedrisat sahasında büyük bir 
inkişaf teminine muvaffak olmuşlardır. 

Vicdanı âlilerinde bir inşirah tevlit edebilmek için 
müsaadenizle bu inkişafı 'tesbit eden rakamları aız 
edeyim. 

İlk Cumhuriyet senesinde yani »1923-19124 sene 
sinde bilumum resmi ilk mekteplerimizde talebe ye
kûnu 337 618 idi. Bu sente yani 1927 -1928 ders bo
nesinde bu rakam 423 263'e baliğ olmuştur. Yani 
dört sene evveline nisibetle ilk mektep talebimiz ;% 26 
nisbetinde artmış bulunmaktadır. 19213 -1924 senesin
de resmi ilk mekteplerimizin adedi 4 770 idi. Bu sene 
yani 1927 - 1928 senesi 6 060'a varmıştır. Aradaki 
farkı teşkil eden 1 290 mektep* istiskar olunamaya
cak bir faaliyetin şahididir. Bir taraftan da dört sene 
içinde milletimiz memlekete 1 179 mektep inşa ve 
tamir ederek hediye ı etmiştir. Talebe ve mektep va
ziyetini bu suretle tavzih ettikten sonra memleketimi
zin fedakâr ve faal uzuvları olan ilk mektep muallim
lerinin vaziyetini de izah edeyim. 

İmparatorluk devrinin daima ihmal ettiği genç 
muallim ordusu Cumhuriyetin teşekkülünden sonra 
hayatı iÇtimaiyemiBdeki mevki tabiisini ahzetmiş bu
lunmaktadır. Meclisi Âlinizin kabul eütiği kanunlarla 
muallimlik bir meslek haline gelmiş ve muallimleri
mizin refahına matuf kararlarınız muallimlerimizin 
manevi tesanüdünü temin hususunda Cumhuriyet hü
kümetinin aldığı tedbirler sayesindedir ki ilk mektep 
muallimliği göğsümıüzü kabartacak bir şekilde !taazzuv 
etmiştir. 

Arkadaşlar; bu icraatınızla iftihar edebilirsiniz. 
Türkiye Maarif Vekili srfa'tiyle huzuru âlinizde ve 
millet muvacehesinde çocuklarımızı 'bu genç ve güzide 
muallim arkadaşlarımıza emniyetle tevdi edebileceği-' 
mizi arz ederim. 
Efendiler; bu manzara karşısında ruhlarınızda hasıl 

iolan ümit ve inşirahı söndürmemek; isterim. Fakat 
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deruhte ettiğim millet vazifesinin bana emrettiği bir 
hakikati da huzuru âlilerinde 'söylemek 'lüzumunu 
duyuyorum. 

Arkadaşlar; bu mesut inkişafa rağmen varacağı
mız hedef uzaktadır. Tahsil çağında bulunup da oiku-
tamadığımız ve kendilerini okutturmak için Iher gü
nün yakamıza asılan çocukların adödi yukarıda oku-
tabildiğimizi arz ettiğim miktardan çok fazladır. 
Türlkiye Cumhuriyeti hükümeti her köyde bir mual
lim bulunduruncaya kadar bu hedefi uzak tanıyacak 
ve mutlak bu hedefe vasıl olmak için çalışacaktır. Bir 
gün 'Büyük Millet Meclisi karşısında herhangi bir 
Maarif Vekili mecburi -tahsil çağında bulunan çocuk
larımızın hepsini okutmakta olduğunu ve her köyde 
möktep ve muallim bulunduğunu söylem'ek bahtiyar
lığına kavuşursa o zaman Cumhuriyet ilk tahsilde 
çizmiş olduğu hedefe varmış olacaktır. Ben, bu bah
tiyar halefimi şimdiden gözlerimin karşısında görü
yorum. Onun meserretli 've mesut bahtiyarlığını mü-
şaihade ediyorum. Yani -efendiler; bu hedefi uzak gör-
'm'üyorum. Çünkü; Türk köylüsü ve Türk halkı o ka
dar dirilmiış ve o kadar ayaklanmıştır ki onun hayat 
isteyen, onun okumak isteyen çocuğunu biran evvel 
okutmaktan hiçbir hükümet, hiçbir Maarif Vekili ka
çınamayacaktır. Bu öyle bir millet farzı olmuştur ki 
o farzı ifa ebmekten istinkâf kabil olamayacaktır. 
Onun için burada tekrar Cumhuriyeti ve onun fey-
ziyle uzun mesafeleri yakın zamanda katıeden milleti
mi ve Cumhuriyetin muhterem ve aziz banisini ve 
banilerini hürmetle bu millet kürsüsünde selâmlar ve 
bunu kutsi bir vazife ifa edercesine huşu ile teyit 
eylerim. (Bravo sesleri) 

tnkilâp yalpan, bir çok eski müessese ve ananeler
den sıyrılmak cehdini gösteren milletimizi az zaman
da bu gayeye erdirecek ilk şart, mesleki malumatla 
mücehhez 'muallim yetiştirmektedir. Aldığımız tedbir
lerle bu vaziyet tanzim edilmiş ve azalmi on sene için
de tahsil çağında bulunan Türk çocuklarını okutacak 
muallimlerimizi yetiştirmek imkânı ihzar edilmiştir. 
Sırası gelince bu tedbirleri arz edeceğim. Yalnız 1924 
senesinde 2 846 muallim mektebi mezunu muallime 
malik olmar maarif teşkilatımızın bu sene 4 851 
muallim mektebi 'mezunu muallimi bulunduğunu arz 
dönekle dört sene içinde katedilen mesafeyi pişi itti-
laınıza vaz etmiş oluyorum. 

Arkadaşlar; bu şekilde mesleki malumaîtla müceh
hez muallim mektebi mezunu muallimlerimiz yeti-
şinceye kadar elimizde bulunan anasırdan istifade et

mek ye biran evvel daha fazla muallim kazanmak 
için aldığımız tedbirleri de izah edeyim. Mevcut mual
limlerimizin mesleki malumatlarını takviye için 11 
yerde kurslar açtık. Diğer cihetten ilik tedrisat prog
ramının istihdaf ettiği gayeyi istihsal için 24 kurs aç
tık ve 3 156 muallimi bu kurslardan okuttuk ve bun
larla elimizdeki anasırı manen ve mesleki malumat 
moktai nazarından teçhiz ettik. 

Diğer taraftan ilk mektep muallimlerini daima 
teftiş eden ve onlara 'meslekî hayatta ilk tedrisat mü
fettişliğini bir meslekî mahsus haline kalbederek ken
dilerinin hakiki birer mürşit olmalarını temin için 
biri Sivals'ta diğeri Ankara'da olmak üzere iki ilk ted
risat müfettişi kursu açtık ve 177 arkadaşı icabeden 
şekilde teçhiz ettik ve bunları vazifeleri başına gön
derdikten sonra daima murakabe ettik ve ehliyetli 
bilgili üstadlarımrzın, mürebbilerimizin eserlerini 'bun
lara rehber olacak bir şekilde tanzim ve tabettirerek 
gönderdik. Mekteplerimizi teftiş eden tâlim ve ter
biye azasiyle 'müfettişi umumilerin raporlarına naza
ran bu aldığımız tedbirlerin bizi hedefe doğru yak
laştırdığını gördük. Herhangi bir çocuk balbalsı ve 
Heyeti Âliyenizden herhangi bir arkadaş ilk mektep
lerimizi ziyaret ederek bu 'vaziyeti fiilen de gördür ve 
tedrisat sahasında usul itibariyle hâsıl olan tekâmülü 
müşahade ederler. 

Arkadaşlar; tahsilin Ikeyfiyet itibariyle tekamülü 
ancak müşahadedelerle teyüt edebilir. Geçen sene 
talim ve terbiye heyetince yapılan ve elyevm tatibik 
edilmekte bulunan ilk mektep programlarının tatbi
kattaki netayici mesude ve ameliyesini bilfiil müşaha
de ettiğimizi de arzeder ve burada vazifelerini büyük 
bir zevki manevi içinde feragat ve fedakârlıkla yapan 
ilkmektep muallimlerini ve müfettişlerini hürmetle 
yadetmeyi bir vazife addeylerim. (Alkışlar) 

ilk mekteplere muhasses tahsisatın ve buna ait 
olan 'vergilerin ihtiyaca cevap verebilecek bir hale 
ifraı hususunda bu sene zarfında alınması lâzım ge 
len çok esaslı tedbirleri Heyeti Âliyenlze arz edebile
ceğimi ümit ediyorum. 

Arkadaşlar; ilk mektep muallimlerimizin ifa et
mekte olduğu vaizifeyi taimamiyle ihata edebilmek için 
birazda halk mekteplerimizden ve halk konferansla
rından bahsedeyim. 

Muallimlerimiz gündüzleri vazifelerini ifa ettikten 
sonra geceleri de okumak yazmak bilmeyen ve tahsil 
çağını geçirmiş olan halkın okutulmasiyle tavzif edil
miştir. Bu husus için bütçemize 12 000 lira tahsisat 
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vaz olunmuş <ve idarei hususiye bütçelerinden 100 000 
halk mektepleri 'tahsisatı olarak temin edilmiştir. 
Bunlarla 100 halk mektebi açılmış ve buralardk 
45 000 genç cem edilebilmiştir. 

Efendiler; Cumhuriyet, tahsil çağını geçirmiş olap, 
ve bir mesleğe girmiş bulunan hu gençlerin gerek va
tandaşlık vazifeleri hususundaki noksan malumatlarını 
ve gerek girdikleri meslekler için lâzım gelen ©kuma, 
yazma ve hesap bilgilerini temin maksadiyle aldığı bu 
tedbirlerde de muvafalk olmuştur addedilebilir. 

Gece mektebinde dkutamadiklanmrzı konferans-
lara toplayarak vatanî ve milli vazifelerini telkininle 
çalışılmış ve bu suretle genç muallim ordusu açtığı 
seferberlikte 'kendisine azami muvaffakiyet temin 
etmiştir. Gelecek sene bu halk dersanelerinin tevsii 
için tedbirler alınmış ve bu hususta lâzım gelen di
rektifler maarif eminlerimize verilmiş ve idarei husu
siye bütçeleri ona göre tanzim ettirillrnişitir. Bu önü-
<müzdeki sene zarfında halk mektepleri için ayrıca 
kitaplar ve mecmualar da neşredeceğiz. 

'Arkadaşlar; ilkmektep muallimlerinin ve iikmet-
teplerin vaziyetlerini arz edenken şüphesiz hatıranız
da kalan bir meseleden bahsetmek mecburiyetini du
yuyorum. O da vaktiyle hepimizin kalplerini teneş-
sür içinde bırakan Darüleytamlardır. Cumhuriyet hü
kümeti bu yetim yavrularını, bu şehitzadelere meva 
olan mektepleri tanzim eJtmiştir. Artık yetim evi kal
mamış, Darüleytamlar şehiryatı mektepleri haliıte 
kalbedilmiştir ve burada okuyan ve beslenen çocuk-
larımuzm babalığını millet deruhde etmiştir. (Alkışlar). 

Darüleytamlar, şehiryatı mektebi haline kalbedil-
dikten sonra içinde gürbüz, zinde ve babasının rmUjet 
olduğunu anlayan asil şehitzadelerin maikarrı olmuş
tur. Son İstanbul seyahatinde bu mekteplerin bir iki 
'tanesini ziyaret ettim. Temin ederimlki; hayatta baiba 
ve anneye malık olan hiçbir çocuk bu kadar -şefkjat 
ve muhabbetle büyütülemez. 

Efendiler; anne şefkatine millet şefkatinin faik ol
duğunu görmekten mütevellit zevki huzuru âlinize arz 
ederken şehitzadelerin ve kimsesiz çocuklarımdan 
neşe ve muhalabes saçan nazarlarını biran karşımız
da yaşatırsanız vazifemizi ne kadar şefkat ve gayret
le ifa ettiğimizi ve bunlara bakan arkadaşlarımızın be 
kadar büyük muhabbetle bu aziiz yavruları himaye pt-
ıfciklerini takdir buyurursunuz (Alkışlar) 

Efendiler; geçen sene heyeti âliyenizin kabul bu
yurduğu bir tahsisatla açılan (prevantoryum) tasav-

' vur etçiğimiz şekilde ifasıyla muvazzaf olduğu 'işi bi

hakkın yapmıştır. (194) şehit çocuğu verem tehlike
sinden kurtarılmış. 'Prevanıtoryomuo bugünkünden 
fazla talebe ve muallim kabul edebilecek şekilde tev
sii için lâzım gelen tahsisat heyeti âliyenize teklif 
edilmiştir. Bunun mavazılehine saırfedileceğke emin 
olabilirsiniz. 

Arkadaşlar yukarıda muallim teşkilatımızdan bah
sedeceğimi 'Söylemiştim. Şimdi o vazifeyi ifa ediyo
rum. 'Malumıalıinizdir ki ilk 'tahsilin tamim ve maari
fimizin terakkisi meselesi muallim yetiştirmek işine. 
merbuttur. Onun için ilk mektep muallimlerini ve ih
tisasa müteallik olan. meslek muallimliği için lâzım 
gelen teşkilatı heyetli âMyenieden-.rica etmiş ve icabe-
den tahsisatı (talep eylemiştim. (Bu tahsisat icabı veç
hile sarf olunmuş ve açılması lâzım gelen müesSe&e-
seler açılarak faaliyete geçilmiştir. 

Efendiler; bu maksatlar için bana havale ettiği 
nıiz hususatın neticelerini arzedebilimek heyeti âliye
nizin kabul ettiği 4927 senesi 'bütçesine afcfınazar ey-
lemeikle mümkündür. Bu bütçeye nazaran ana, koy, 
orta muallim mekteplerinin derhal küşadı ve musiki 
muallim mektebi ile terbiyei bedenliye muallim nıek-
te'binin ve mevcut ilk muallim mekteplerimizin 
tanzim ve .teksifi emrolunmuştu. Bu vazife ifa edil
miştir. 1923 - 1924 senesinde-muallim mekteplerimizde 
(2 528) talebe mevcut iken 1928 senesinde bu mik
tar (5 151)'e baliğ olmuştur. Bu suretle muallim nam
zedi talebemiz bir misli fazla terayüt etmiştir. Aynı 
'bütçe ile bir misli tezayüdü teminetmek için muallim 
mekteplerimiz itanzim ve teksir ve muallimlerimizin 
ders saatleri tensik olunmuştur. 

Arkadaşlar, bir muallimin bir kasaba veya köyde 
yapacağı fikirlerle, okutacağı çocuklarla yapacağı te
sir nazarı dikkate alınırsa bu tezayüdün kıymeti tak
dir buyurdular. ıBir taraftan da leyli muallim mektep
lerinin yanında nehar bir muallim mektepleri açılmış 
ve Darüşefaka gibi tarihi bir müessesemizde de ayrı
ca bir muallim sınıfı kuşat ettirilmiştir. Bundan maa
da ana, orta muallim mektepleri Ankara'da açılmış
lardır. Her an nazarı tetkikinize amade olan bu iki 
mektebimiz için bir tekkelime ıjlâve etmeyeceğim. Köy 
muallim mektepleri de biri 'Kayseride, diğeri Denizli
de olmak üzere açılmıştır. Her ikisi de tekamüle doğ
ru gitmektedir. 

Musiki muallim mektebimizin göstermekte oldu
ğu tenalkki ve orada yetişmekte olan gençlerimizin va
ziyeti takdirle kaydolunacak bir şekildedir. 

Terbiyei bedeniye muallim mektebimizde biri kız, 
diğeri .erkek olmak üzere iki İsveçli mütehassısın âda-
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resinde olarak vazifesini! yapmaktadır. Geçen sene bu 
müesseseden çıkan muallimlerimizin mekteplerimizde 
vücuda getirdikleri eserler şayanı şükrandır. Bu mü
essesemizin tekâmülüne ve her vilâyetimizin merke
zinde bir terbiyei bedeniye salonu küşadına lâzım ge
len ehemmiyet 'verilmiş ve icap eden tedbirler alınmış
tır. Musiki ve terbiyei bedeniyenin bu asırda 'ifa et
mekte olduğu rol nazarı dikkate alınırsa bu mektep
lere vermekte olduğumuz kıymet nazarlarınızda teba
rüz eyler. 

Arkadaşlar; heyeti âlinizin kabul ettiği yüzde on
lar kanunu sile muallim mekteplerimizin bina ve tesisa
tı tanzim ve ikmal edilmiştir. IBu kanunun neşrin
den şimdiye kadar 3 210 000 lira 'temin edilmiş ve bun
larla mevcut muallim mekteplerimiz tanzim ve ders 
levazuma'tı tedarik edilmekle beraber Sivas, izmir, 
Adana muallim mekteplerimize pavyonlar ilâve olun
muş, Ankara (Gazi Mustafa Kemali) Büyük muallim 
mektebiyle musiki muallim mektebi binalarının inşaa
tına başlanmıştır. Önümüzdeki sene temin edeceğimiz 
varedata göre kanunen yapmayı deruhde ettiğimiz 
müessesatın bir kısım inşaatı da temin olunacaktır. 

(Arkadaşlar, bu hususatı arz ettikten sonra bir nok
tayı heyeti âliyenize izaha 'geçebilirim. Heyeti âliye-
nizin kabul ettiği kanunlaria tedris vesaiti iyileşen vs 
bina vaziyetleri tanzim olunan muallim mektepleri
mizde talebemizin hem malumaltı, hem meslek muhab
bet ve aşkı çok kuvvetlenmiştir. Gençler vekâletin tek
lif ettiği yerlere her neresi olursa olsun büyük bir şevk 
ve muhabbetle 'gidiyorlar ve şuurlu bir şevk ve mu
habbetle hocahk vazifelerimi ifa ediyorlar. Geçen sene 
vazifeye tayin edilen gençlere vazifeleri hakkımdaki 
.tahassüslerini ve bir müşküle marnız kalıp- kalmadık
larını sordum; hepsi memleketin her köşesinde aza
mi bir azim ile çalıştıklarını gösterir cevaplar verdi
ler. Bütün bunlar muallim mekteplerinin manevi ha
yatında vücuda gelmiş bulunan tekâmülün eserleridir. 
Muallim mekteplerimizin tedris cephesindeki bu kuv
vetli imkişafile beraber muallim namzetlerimizin ruh
larındaki heyecan ve maneviyeti ve memlekete kar
şı olan derin merbutiyet ve .aşkalarını heyeti âliyenize 
arz ederken ayrıca bir zevki Vicdani duyduğumuda 
ilâve eylerim1. 

ıOrta mektepler ve liseler; 
'tik tahsilde olduğu gibi 'orta tahsil sahasında büyük 

inkişaf görmekteyiz. 1923 - 1924 senesinde o zaman 
maarif vekâleti idaresinde bulunan askeri liseler tale
besi çıkarıldıktan sonra liselerimizde 2 677 talebe 
mevcuttu. Bu sene yani 1927 - 1928 ders senesinde 

ise bu rakam 7 386'ya baliğ olmuştur. Şu halde 
% /l'60 nispetinde, yani bir buçuk mislinden fazla 
bir tezayüt vardır. Orta mekteplere gelince 1923 -H 924 
senesinde bu mekteplerin talebe mevcudu 2 455 idi. 
Bu sene yani 1927-1928 senesinde ise 10 433 olmuştur. 
Demek ki bundan dört sene evveline nisbeten bu 
mektepler talebesi dört mislinden fazla artmıştır. Bu 
fazlalığa 'rağmen orta mektep ve lise tahsili için maa
rif vekâletimiz dört sene evvelki tahsisattan fazla tah
sisat almamış, aynı miktarla idarei umur ederek bu 
vaziyeti temine çalışmıştır. Tabidirki bu vaziyetin te
mini için mıek'tep.ler teksif edilmiş ve muallimlerimi
zin ders saatleri tanzim olunmuş ve hülasa verilen pa
ra sanitimi santimine mavazılehine sarf edilmiştir.. 

Bu rakamlar, heyeti âliyeniz nazarında memleket
te tahsil hususunda olan .inhimaki ilsbat edecek mesut 
vesikalardır. 

Arkadaşlar, bu mektepleri keyfiyet itibariyle de 
tekemmül ettirmek için -cehd sarf etmektedir. Mem
leketin münevver cümlesini yetiştirecek oliaın bu mek
tepler tedrisatının, gençleri hadiseler üzerinde dü
şünebilecek ve bu hadiseler muvacehesinde nasıl ha
reket etmek lâzım geleceğini kendi kendilerine tayin 
edebilecek meziyetler sahibi olarak yetiştirmek için 
tedbirler aldık. 

Gençlerimizin önlerine konulan meseleleri hallet
mek için kendilerinde taharri ve tetkik iştıikayının 
uyanması, mektepte ve hariçte hayatın çeşit çeşilt ha
diselerin muhazenesinde bizzat tesadüf edecekleri 
meseleleri elde eyleyecekleri vesaitle tahkik ve tec
rübe alışturılmasına kendilerinde okumak zevkinin, 
tahlil ve tenkit kabili yetinin inkişafını ve yapılan ted
risatın Türkiye mihveri etrafında cereyanını, umumi 
ve beşeri meselelerin de Türkiyeyi nasıl alakadar et
mekte olduğunu gösteren muayyen ve sabit bilgiler 
edinmelerini istiyoruz. Hülasa nazari bir tedris usu
lü yerine faal bir tedris tarzı ikamesi ve şahsi mesayL 
artıran bu usulün kabulü; vekâletin en kati bir ter
biye ve tedris hedefidir. Mekteplerimizin bu noiktaya 
doğru gitmesi için elimizden gelen bütün kudreti sarf-
etmekteyiz. 

Ancak efendiler, bu itibarla 'önümüze çıkan bir ta
kım müşkülat da vardır: Bir 'kere mekteplerimizin 
bir kısmı bina ve tedris vesaiti itibariyle ikmale muh
taçtır. 'Diğer cihetten daha kuvvetli lise muallimi te
min etmek için kendilerinin maddi 'vaziyetlerini 'terfih 
ederek hayatlarını tanzim 'etmek mecburiyetindeyiz. 
Talim anasırını takviye için her sene Avrupaya müm
kün mertebe fazla talebe gönderiyoruz. Tensik etmek-
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ye mesailinde isitişaresiz hiçbir karar vermemek ve 
daima en genç muallimden en büyük üstatlara ka
dar bütün meslektaşlarımızın noktaı nazarlarını top
lamak esas prensiplerimizdendir ve bu prensip dahi-
l'inıde yürümekteyiz., 

Teftliş işleri : 
'Bu sene zarfında tedrisat ive idare müfettişlerimiz 

vasıtası yi e mekteplerimiz teftiş ettirilmiş ve sıhhiye 
teşkilâtımız vasıtasiyle de mekteplerimizin ahvali sıh
hiyesi daiimi bir kontrol altında bulundurulmuştur. 
Aldığım raporlar ümitbahşdır. 

Beden terbiyesi : 
Mekteplerimizde tedrisata ehemmiyet vermekle 

'beraber gençlerim izin bedeni kudretlerini artırmak ve 
askeri bilgi ve kabiliyetlerinin yükseltmek ile de meş
gul olduk. IBunun için 'Müdafaan MilMye Vekâleti ve 
Erkânı Harbiyei Umumıiye ile elde vererek liseleri
mizde ve muallim mekteplerimizde yeni nesle bu ma
lumatı verdik. İzcilik işlerine ehemmiyet atfetmek
teyiz. Cılız, hastalıklı, atıl fertlerden mürekkep bir 
cemiyet yerine uyanık, faal ve tuttuğunu koparır genç
ler yetiştirmek için çalışıyoruz (Alkışlar). 

Gerek bu hususta çalışan asker arkadaşlarımızın 
ve gerekse talebemizin faaliyeti şayanı şükrandır. Ya
zın askeri kamplarda çadır altında silâhlarıyla çalışan 
bu gençliğin manzarası -hakikaten iftiharla göğüs ka
bartacak kadar ümütbahışdır. (İBozkurt Derneği) teş
kilâtı kanunuyle mektep haricindeki gençlerin de tarzı 
hayata girmelerini temin edeceğiz. iBu kanun alakadar 
encümenlerde tetkik olunmuş ve heyeti âliyenize der
desti takdim bulunmuştur. 

iSanayii nefise : 
ıGeçen sene heyeti âliyenize fındıklı sarayına nak

ledilmiş olan sanai nefise mektebinin inkişafı için sarf 
edeceğimiz faaliyeti arz etmiştim. Bugün sanaü ne
fise mektebi yeni binasında en modern bir şekilde te-
hessüs etmiştir. 

ıSariayii Nefise 'Mimari şubesinin tensik ve inkişa
fı için kabil olan faaliyeti sarf yetmek azmindeyiz. 
Vekâlet mimarı mütehassısını bu şubenin tensik ve 
ıslahı hususunda bir müşavir olarak istihdam eyli-
yoruz. Avusturya'dan getirdiğimiz sanaü tezyini mü
tehassısından istifade ©yiyoruz. Sanayi iNefisenin 
hurfete tatbiki ve halkın bedii terbiyesinin inkişafına' 
hizmet edecek olan tezyini sanatlar hususunda bu 
şubenin çok büyük 'hizmeti olacağına, hatta iktisadi 
sahada bazı milli sanatların inkişafına hizmet eyleye
ceğine kani bulunuyoruz. 

Neşriyat : 
iEfendiler, bu seneki bütçede 1(25 000 lira) mektep 

kitapları mütedavir sermayesi (25 000) lirada ilmii 
neşriyat mütedavit sermayesi mevcuttur. IBunun ha
ricinde talim ve terbiye heyeti işlerine tefrik edilen 
ayrıca 25 000 lira daha vardı. 

Gerek bunlarla, gerek devlet matbaası mütedavit 
sermayesinin yardımiyle 125 eser bastırdık. !Bu eser
lerin hir kısmı doğrudan doğruya muallimlerini mesle
ki malumatını takviye edecek eserlerdir. Bir kısmı 
tabıların basmadıkları lise ikinci devre veya muallim 
mektepleri son sınıflarına ait mektep kitaplaırıdur. (Bir 
kısmı da doğrudan doğruya ilim kitaplarıdır. Neşri
yat mütedavir sermayesinden basılan kitapların ade
di 88 779 ve satılan kitapların adedi 43 592 dir. Mek
tep kitaplarından 123 '805 kitap 'basılmış ve 73 497 
adet satılmıştır. 

Bu rakamlar heyeti âliyeniz huzurunda bu saha
da ne yaptığımızı göstermek için kâfi gelecektir zan
nediyorum. .Neşrettiğimiz kitapların her ay filhristini 
devlet matbası hazırlamakta ve ayrıca gazetelerle de 
ilân eylemektedir. Geçen sene basılacağını söylediğim 
(Türk lügati) nın ilk cildi intişar etmiş, ikinci cildi de 
yarılanmıştır. 

Efendiler, Türkiye Maarif Vekâletinin memleket
te ilim hayatının inkişafı ve Türkçemizin diğer mü
terakki milletlerin dilleri derecesinde derin ve zengin 
eserlere malik olması için lâzım gelen tedbirleri itti
haz etmek en esaslı vazifesidir. Bu vazife aleliıtlak 
tedris işine de merbuttur. (Mekteplerin inkişafı mual
limlerimizin seviyeten yükselmesiyle kaimdir. Mual
limlerin seviyeten yükselmesi ise onlara okuyacak
ları eserler temini ile mümkün olacaktır. Memleket
te ilim kitapları neşr edecek kuvvetli tabılar bulun
madıkça bu vazife kısmen devlete ait olacaktır. Ay
nı zamanda bu tahsisatla memlekette ilme çalışanlia-
'riını yazdıkları ve tercüme ettikleri eserlerin (mükâfatı 
nı demiyorum, çünkü: Maatteessüf onların mesaile
rini mükâfatiandırafcak kadar tahsisat veremiyoruz) 
hiç olmazsa neşredilmesine ve kendilerinin bu yolda 
çalışmalarına yardım edebiliriz. 

Geçen sene bütçeye bu hususta mevzu olan para 
çok oüzi idi. Buna rağmen vekâlet bu sahada yukarıda 
söylediğim müs'bet rakamlarla mümkün olan derece
de ehemmiyetle neşriyata yardım etmiştir. 

Müzelerimiz de asarı atika hafriyatı: 
Geçen seneki bütçe vesilesiyle Meclisi âlünüze 

Konya ve İzmir müzderimizkı tevsi ve tanzimi için 
teşebbüsaltta bulunduğumuzu arz eitm'iştim. Bu sene 
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hini İzmirde diğeri Konya'da olmak üzere iki zengin 
ve kıymetli müzeye sahip bulunduğumuzu iftiharla 
söyleyebilirim. Ankara'da inşaatı biten yeni müze bi
nasında da bir Etnografya müzesi tesisiyle meşgu
lüz. Burası daha ziyade Türk Etnoğrafisine ait asarı 
ihtiva edecek ve bilhassa inkılap tarihime tahsis olu
nan salonuyla müstakbel gençliğe Türk milletinin ma
zideki hayatını ve büyük 'inkılâbım nasıl ve ne gibi 
şerait içinde yapılmış olduğunu öğretecektir. 

Mütehassıs profösör IMesarus bu işle meşguldür. 
Bu terbitkâr müesseseyi bu sene içinde açmayı kuv
venle ümit ediyoruz. 'Bütün bunlardan başka müze
lerimizin en eskisi ve dünya müzelerinin en ehemmi
yetli ve zenginlerinden biri olan İstanbul asarı atika 
müzemizde mütemadiyen takâmül ederek bizi kendi
sinden iftiharla bahs ettirecek bir halde bulunmakta
dır. Münhasıraın merhum biraderiyle kendisinin mah
subu sayii olan bu müessesenin başında bulunan ve 
beynelmilel ilim âleminde bir mevki sahibi olan kıy-
me'tdar âlimimiz Halil Beyi hürmetle yadeder ve 
bundaın bir Türk genci sıfaifciyle, Türkiye Maarif Ve
kili sıfatiyle büyük bir zevki manevi duymakta oldu
ğumu arz eylerim. (Alkışlar) (braVo sesleri). 

Hafriyat işlerine gelince; bütün kadim medeniyet
lerin kıymetli eserlerini sinesinde saklayan vatanımı
zın ihtiva ettiği bu serveti ilmin istifadesine arz et
mek içim vaki olan müracaatları büyük bir alaka ile 
karşılayarak kendilerine azami teshıilat göstermekte
yiz. Amerikadan, Ayrupadan kalkıp gelen lalemşumül 
şöhret sahibi profösiörler her gün Türk vattanı ve ilimi 
alemi için yeni yeni keşiflerde bulunmaktadırlar. Bu
nun Cumhuriyetin ilme karşı gösterdiği kuvvetli ala
ka ile hiçbir devirde memleketlimizin mazhar olama
dığı asayişin tabii bir neticesi olduğunu burada bil
hassa kaydederken ayrıca bir memnuniyet duymakta
yım. (bravo sesleri). 

'Bu hususlardaki faaliyetlere devam etmekle bera
ber gelecek sene ilk defa Türk vatanında mevcut ve 
her biri ayrı bir bedihaisanaıt olan islâm ve Türkâsa-
rının tahrir ve tespit ettirerek hangilerinin 'doğrudan) 
doğruya devlet ve hangilerimin belediye taıalfımdan 
muhafaza olunacağımı ayırtacağız. Bu 'işe Strazburğ 
darülfünunu müderrislerinden ve islâm atikiyaitı rriü-
tehassüsılarmdan profösör Gabriyal memur edilmiş
tir. 

Mektep müzesi: İki sene evvel maarif teşkilâtı ka
nununun tatbikatına başladığımız sırada mektepleri- • 
mıizin muhtaç bulunduğu tedris vasaiti numuneleri
ni ihtiva etmek, muallimlerimize bunlarım tanzi ima-
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lini göstermek maksadiyle bir mektep müzesi teşkil 
etmiştir, itki sene zarfımda bu müze diğer memleket
lerdeki emsali derecesinde bir mükemmeliyete maz
har olmuştu. 'Memleketin her tarafındaki mektepleri
mizin vaziyeti umumiyemize ait vaşak ve fotoğrafları, 
talebemizin yapmış oldukları resim ve el işleriyle, 

: her -nevi tahriri vazifelerini burada görmek ve ilk 
mekteplerimizin terekkiyatı hakkında bir fikir 
edinmek daima mümkündür. 'Mekteplerimizin muh
taç olduğu tedris vesaitini memleketimiz dahilinde 
temin etmek için mektep müzemize bir ateliye 'ilâ-1 

vesi ve mekteplerimizin muhtaç olduğu terbiyevi ve 
tedrisi filimler için birmerkez tesisi bu vadide takip 
edeceğimiz tekâmül merhalelerinden belli başlılarını 
teşkil etmektedir. 

İnşaat dairesi : 
Geçen seneki bütçe hakkında maruzatta bulunur

ken vekâlette teşkil edilen inşaat ve mektep mimarisi 
dairesine mütehassıs sıfatiyle Viyana mimarı aka-
demesi muallimlerinden Profesör Eğliyi celp ettiğimi^ 
zi söylemiştim .̂ Bu sene bu dairenin mesaisini tevsi 
ettik ve memleketimizin her tarafında her türlü inşaat 
malzemesiyle yapılması mümkün muhtelif tipte irk
mek tep plânları ihzar ettirdik. Yeni muallim mek
teplerimizin ve diğer yeni yapılacak müesseselerimi
zin planları hep bu mütehassısın elimden çıkmakta
dır. 

Gelecek sene : 
İşte arkadaşlar; heyeti âliyeniz huzurunda maari

fimizin rakamlara müstenit olarak vaziyetini ve bir-
sene zarfında yapılan işleri arz ettim. Heyeti celileni-
zin tasvibime iktiran ederse yeni bütçe ile yapılacak 
olan işleri de şimdi müsaadenizle arz edeceğim. 

Geçen sene bütçesiyle bu sene encümeni âlinizin 
kabul ettiği bütçe arasındaki fark 416 874 liradır, 
Her iki sene bütçesini karşılaştırdığımız zaman gerek 
bu farkın, gerek diğer fasıl ve maddelerden vuku bu
lan tasarrufun bütçemize şu zamlarla temime hizmet 
ettiğini görürsünüz. 

195 000 lira inşaat ve tamirat 
90 000 lira tesisiye levazım 
40 000 lira mPuallim mektepleri masarifine 
75 000 lira ilmi ve mesleki kitaplar müteda-

vir sermayesine 
10 000 lira mektep kitapları mütedaVir ser

mayesine 
80 000 lira Avrupa talebe masarifine 
10 000 lira ecnebi mütehassıslarıma 
'20 000 lira Türk lügati neşrine 
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3 000 lira Halk dersanelerime 
5 000 lira 'kütüphanelere aıit tahsisatlara 

Zam kabul olunmuştur. (Bu rakamlar, kısmen ge
lecek sene (Maarif Vekâletinim fazla olarak yapaca
ğı işin programını teşkil eder. 

Yeni inşaat için .tahsis edilen 26 000 lira ile talebe
sini istiap edemiyen bazı liselere ilâveler yapılacak, 
teneffüshane ve bahçeden mahrum bulunan. bazı li
seler için teneffüshane ve bahçe temin edilecek ve 
bu meyanda Ankarada orta mektep binası da yapı
lacaktır. 

Orta ve muallim mektepleriyle liselerin muhtaç 
olduğu asgari tedris vesaiti tespit ettik. Levazımı teL 

sisiye faslında bulunan (tahsisatla bazı mekteplerimiz
de tam tedris vesaiti bulundurmaya çalışacağız. Bir 

.mıntıkada mevcut tedris vesaitinden imikâe mertebe
sinde o civardaki mekteplerimizin tamamen istifade 
edebilımderimi gaye ittihaz ediyoruz. Mektep müze-
sıinde mevcut olan tedris vesakimi bazı mıntıkalara mü
tehassıs memurlar vasıtasiyle göndererek tedris vesai
tinden nasıl istifade olunacağımı göstermek için ted
birler alacağız. 

Umumi neşriyat fasilımidaki (tahsisatlarda talim ve 
terbiye heyetinin çizdiği program dairesinde eserler 
ta'b ve neşrine devam edeceğiz. Remâfissabık ilk mek
tep muallimlerimizin mesleki malumatını artırmak 
üzere çıkan ve tabı adedi (îll 000) olan terbiye mec
muasının da faidesini tamime çalışacağız. 

Her sahada mütehassıs muallimlere muhtacız. Bi
zim için Avrupaya geniş nispette talebe göndermek 
ve gelenlerden azami -nispette 'istifade ötmek hayati 
bir zarurettir. Gönderdiğimiz talebenin hakikiyle isti
fade etmesi liçin en kati tedbirler aldık. Gittikleri mü
esseseleri idare edenlerle daimi muhabere ve müna
sebette bulunarak talebemizin oradaki mesaisini ya
kından takip ediyoruz. Heyeti âliyenizin tasvibine ik
tiran ederse bu senede muhtaç olduğumuz ilim şube
leri için yeniden fazla talebe göndereceğiz, 

El işleri ve resim tedrisatını tanzim etmek üzere 
yeniden getireceğimiz mütehassıslar için konulan tah
sisat tam yerinde istimal olunacaktır. ' 

Türk lügatinin tabına devam ederek daha iki cil
dini verilen tahsisatla bitirmiş olacağız. 

Maaiş faslında görülen fazlalık lise ve orta mek
teplerle muallim mekteplerinde açacağımız fazla şu
belerle yeniden açacağımız dört orta mektebin muadi
lim maaşları karşılığıdır. Orta tahsil sahasında tedri
satın keyfiyetini iyileştirmek içim mesaimize devam 
edeceğiz. İlk mekteplerde kabul ettiğimiz tedris gaye

sini istihsal için muallim mekteplerimizin programın
da bazı tadilat zaruridir. Tedricen ve muallim mek
tepleri muallimlerine hazm ettirecek surette bu tadi
latı yapmak bu senekıi programımıza dahildir. 

Mekteplerimizin keyfiyeten iyileşmesi için ve 
muallimlerimize vazifelerini ifa esnasında manen mu
avenet edecek surette talim ve 'terbiye azalariyle umu
mi müfettişlerimizi bu sene olduğu gibi bütün mek
teplerimizi teftişe memur edeceğiz. Böylece tedrisa
tın tekâmülünü temini emelimizdir. Gelecek sene 
Meclisi âlinizin huzuruna geldiğim zaman gösterece
ğim rakamlarla, vücuda getirilmiş olan eserlerle maa
rifimizin son sene zarfında da inkişafımı irae eyleye
bileceğimi ve bu. suretle heyeti âiiyenizin ve memle
ketin hakkındaki itimadına karşı şükranborcumu öde
yeceğimi emnıiyetle ümit eyliyorum. Bu ümit bir ta
raftan halkın maarif ihtiyacını duymasına, diğer ci
hetten kıymetli muallim arkadaşlarımın fedakârane 
mesailerine istinat ediyor. IBu iki istinatgahın kuvveti1 

her Maarif Vekilinin istikbale emnıiyetle bakmasına 
kâfi bir zamandır. Muallimlerimizin bu fedakâr me-
saileriyle yetiştirilecek olan genç nesil, Cumhuriyetin 
istikbâlinin İstinat edeceği en kuvvetli bir temel ola-
caktur. 

(Büyük müncimizin muallimlere hitap eden: «Cum
huriyet, fikren, ilmen, femmen, bedenen kuvvetli ve 
'yüksek seviyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu evsaf ve 
kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. Mümtaz va
zifenizin ifasına âli himmetlerle hasrı mevcudiyet ede
ceğimize asla şüphe etmem. iSizdn muvaffakiyetiniz 
Cumhuriyetin muvaffakiyeti olacaktır» 

Sözlerimi bütün meslektaşlarımın kendilerine bir 
şair olarak kabul ve bu ateşle çalışmakta olduklarını 
Meclisi âlinize arz ve temin eylerim. 

Meclisi âlinizin bütçe müzakeresi esnasında Maa
rife müteallik her mesele hakkında arkadaşlarım ir
şatlarına hürmetle müntazi'rım. 

Sözlerime nihayet verirken m ille timizin feyizkâr 
ruhu asilini hürmetle selamlamayı son bir vazife ad
dederim. Çünkü milletler içinde kendi kudret ve ham
lesiyle fıtri cibjliyet ve kabiliyetiyle az zamanda 
muvaffakiyetler yaratan milletlimiz, cihan ve tarih 
muVacehesriınde bu hürmete bühakfcin lâyık bir mev-
dedir. (şiddetli alkışlar). 

IBMİİİN (BEY ı(Eskişdbir) — Efendim, bendendz mes
leğin müntesibi olmamakla beraber bazı ricada bulu
nacağım. 

Mekteplerimizde haftada bir defa elbise değiştir
mek vardır. Bu bayramın elbisesi şöyle olacaktır. 
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Gelecek bayramın elbisesi şu şekilde olsun deniyor, 
bu 'bendenizi müteessir etmiştir. Bilmem daha fukara
sını ne yapmıştır? 

lİkinei ricam; köye 'gönderilecek muallimlerin 
memleketimiz için pek büyük 'bir servet olan köylü
lerimizin besatet hayatını ve muktesit bir şekilde 
yaşamalarını bozmamasından ibarettir. Hakikaten 
kendimizi Avrupa milletlerine benzetecek olursak 
ve oraya doğru gidecek olursak yanıldığımıza ve ya
nılacağımıza kaniim. Bugün serveti mevcudemizi top
layacak olursak Amerikadaki Fort 'kadar olamaz. Ya
ni buna göre düşünüp buna göre hareket etmek lâ
zımdır. 

(AlKlÇORAlOĞLU YUSUF IBBY (İstanbul) — Yal
nız maarif için bu söylenmemelidir, umumidir. 

lEMlTSf BEY {Devamla) — Müsaade buyurunuz 
Beyefendi; muallimlerimiz hakikaten bizim mürşitle-
rimıizdir. Muallimlerimiz esaslı vazife olanak iktisadı 
talim etmelidir. Bendeniz maalesef bazı şeylere şahit 
oldum. Bir muallim hakikaiten balkı tenvir ediyor. 
Fakat bir muallimin bulunduğu yere lüzumundan faz
la mükeyyefaıtda beraber geliyor. i(Handeler) 

Efendiler; iptida bendeniz de 'burada ihtisas bu
lunmadığını ve ricalarımın temenniden ibaret oldu
ğunu arz ettim. Evet muallimlerimizden her türlü ir
şadı bek'lıiyen 'halkımıza daima gittikleri yerlerde ta
sarrufun ve iktisadın da bu memleket için ebedi ve 
esaslı bir sermaye olduğunu teberrür ettirecek olur 
ve bu esaslar ihzar edilirse daha fiaideli olacağım arz 
ediyorum. 

Sonra efendim, Ankara'da oturuyoruz. 'Hükümet 
merkezimizdir. Burada çocuklarımızı başka yere gön
dermek hakikaiten biraz ağır geliyor. Hükümeti cum-
huriyede istanbul'da çocuğumu okutmak benim nef
sime ağır geliyor o parayı biraz daha fazla versem, fa
kat Ankara'da versem1, ve Ankara'da bu paralı mek
tepler yapılsa çok iyi olur ve bunu mümkün görü
yorum. O vakit çocuklar da gözümüzün önünde olur. 

Hayatı beşerin kısa olduğuna nazaran lisedeki tah
sil müddetinin çocukluğuna nazarı dikkati celp ede
rim. 'Kendi çocuğuma bakıyorum ve hesap ediyorum. 
ben bunu da ne vakit okutacağım ve ne vakit işe alış
tıracağım. Hakikaten bu müddeti çok uzun görüyo
rum. IBu ciheti erbabı ihtisastan rica ederim, acaba li
selerde biraz tenkisi müddet mümkün değil midir? 

'Sonra birde spor ve idman hakkında söyleyece
ğim. Acaba bizim memlekete bu İngiltere ve Fran-
sanın yaptığı idmanlar yabancı gelmezmi? ıBizim mem
leketimiz fakir, sonra ekseriyeti memur olmak dola-
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yısiyle âtıl yetişmiştir, İstihsalata fazla ihtiyacımız 
var, memleketimiz vasidir, istihsalle yaşayacaktır. 
Acaba bu idmanları kazma, kürek ve çapaya çevir
meye imkân yokmudur? 'Bunu da erbabı ihtisastan ri
ca ediyorum.. 

MAZHAIR 'MÜFİT IBEY (Denizli) — Galiba 
ucuz amele arıyorsun? 

EMİN 'BEY (Devamla) — Bendeniz Avrupa'ya 
her giden talebenin - maalesef şahidi olduk - şimdiye 
kadar arzu ettiğimiz tarzda avdet etmediğini görüyo
ruz. Hükümetten, bilhassa 'Maarif Vekâletinden rica 
edeceğim: Yaşını başını almış, 'vazifesini müdrik mü
fettişler göndersinler. On beş talebeye bir müfettiş 
göndermesini ve bu fedakarlıktan şekinmemesini rica 
ederim. ıBendenizin bu kendi müiahazamdır. Evvela 
arz ettim. Çok görmezsiniz. Bir mebus ve tercübeli 
bir adam sıfatlyle arz ediyorum: maarif eminliği teş
kilâtının bu kadar nal i ve faideli olmuyaoağını zan
nediyorum. Maarif Vekili İBeyeferidi bunun faidele-
leri olduğunu iddia buyurdular. Fakat bu teşkilâtın 
ümitbahş olduğu kanaati hasıl olmamış olanlar var
dır. Bu kanaat yerine gelsin. IBendeniz diyorum ki 
maarif emini yüksek bir zattır. O zatı Maarif Müdürü, 
Maarif müfettişi yapar, o salahiyeti ona veririz. Ben
deniz bu teşkilâtla arzu edilen bir neticeye vasıl oldu
ğumu görmüyorum ve bu kanaatimi da ıslah edeme
dim. Bu temenniyatın; esas itibariyle muhterem ve 
çok faal olan Maarif Vekili (Beyefendiyi tenkit ola
maz. Çünkü olsa olsa tenkidim faıaliyetin bu cephe
de kudreti maliyemizi fazla olduğu noktasıdadır. Ken
disinin mesaisini hürmetle yadederim. Şu noktayı na
zarlarımın işe yarar cihetleri varsa lütfen efbabı ih
tisasa havale buyursunlar. ıBelki memleketin maarifi
ne bir hizmet etmiş oluruz. 

(MAARIİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Arkadaşlar; demrn tahriri olarak ifadele
rimi arz ettiğim zaman Maarif vekâletinin noktai na
zarını arz etmiştim. IBu noktai nazarda esaslı cephem 
•şu idi: Maarif Vekâleti, herhangi işte olursa olsun 
mütehassısların ve memlekette bu işle meşgul olanla
rın noktai nazarlarını prensip olarak kabul etmiştir. 
Zati kararlarla, kendi noktai nazarımla mesele bal-
ledemem. İBu meslek, ilme, fenne, ihtisasa tecrübeye 
istinat eden bir meslektir. İBinaenaleyh mütehassısla
rın ve bu işle uğraşanların noktai nazarlarını dinler 
ve oma göre program yaparız. Emin Bey arkadaşı
mızın bu husustaki söylediklerine cevap vermek iste
rim. Çünkü 'millet kürsüsünden söylemiştir. Muallim
lerin ve talebenin hayatiyle alakadardır. Eğer yalnız 
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temenni mahiyetinde fcalıpda hiç kimseyi alakadar et
meseydi belki cevap vermezdim. Vekâlete mensup ar
kadaşların ve mıdfctepleınimıiz de okuyan çocuklarımızın; 
hef husustaki mesuliyetlerimi deruhde ettiğim için, 
onlar namına oevap vermek isterim. Elbise mesele
sinden bahs buyurdular. Efendiler; mekteplerde tale
benin elbisesiyle ayrıca meşgul olduk. Memleketimiz
de halkın iktisadiyatiyle mütenasip olarak mektep el
biselerini tanzim ettik. Mektep hayatıma 'bakarsak 
kıyafet meselesi ikinci derecede bir meseledir. Bir 
çok zamanlarda merasime iştirak için çocuk babala
rını düşünerek fiyat meselesini ayrıca düşündük ve 
tamimler yaptık. Binaenaleyh 'elbisedeki fazla ziynet, 
fazla süs meselesi mevzu ba'hs değildir. Herhangi 
mektebimize 'giderseniz gidiniz orada çocufclarıımızım 
ziynete kapılmadığımı görürsünüz. Yorganıma göre 
ayağını uzatan bir milletiz. Ona göre mektep çocuk
larının elbiselerine 'dikkat etmekteyiz. Onun için mefc-
<tep çocuklarımızın kıyafetleri 'hiçbir veçhile tenkit 
edilecek surette değildir. 

Asıl Emlim Beyin tariz etmiş olduğu nokta köy 
muallimleridir. Efendiler; bizim yaptığımız program
la tahsili iki surette (tatbik ediyoruz. Birisi şehirde tah
sil, diğeri de köyde tahsildir. Şehirdeki tahsil beş se
medir. Köydeki tahsil üç senedir. Köyde okuyacak ço
cuklarım şeraiti başkadır. Eğer çocuk kışım babasına 
lazımsa kışım babasının yanımda bırakırız. Yazım oku
turuz. Yazım lazımsa yazın bırakır, kışım okuturuz. Ha
kikaten köylüye çocuğu lâzımdır. Kendisime yardım 
eder. ISapanını sürer, öküzüme, tavuğuma bakar. Onu 
babasının elinden alamayız. O çocuk miüstahdildir. 
Boş bulunduğu zaman omu okuturuz. Memleketimizin, 
köyleri dağınık olduğu ve her köye muallim göndere-
mediğimiz için 10-15 köy için bir'leyli mektep yaptır
dık. «iBu mekteplere köylü çocuklarımı topluyoruz. 
fakat mektebe 'gelirken tarhamasimi da beraber getir
mesini tembih ettik. Yami bizim köy mekteplerimiz 
memleketimizin ikbisadiyetiyle mütanasiban açılmış 
mekteplerdir. Bundan daha aşağı bir tarzda mek
tep açmamın imkânı yoktur. iflBravo sesleri). 

•Köy 'hayatıma mutabık olarak yapılmıştır. Buraya 
giden köy muallimi dünyanın en şayanı takdir olan 
bir uzvudur, (doğru sesleri) efendiler, bunlar nasıl gi
der bilirmisimiz? İptidai tahsilini bitirir, beş senede 
devlet parasiyle muallim mektebinde okutturuz, on
dan somra bu gence emir veririz, 18-19-20 yaşımda ola
rak mektepdem çıkan bir çocuk - Kayseriye, Sivasa gi
der. Bu sene beşyüz tane gitmiştir. Mektepten çıkan 
ve doğrudan doğruya köye giden bu efendiler köyde 

uğraşmış gençler değillerdir. 'Köylerde mektepler aç
mışızdır. Hakikaten köylerde bütün hayatiyle çalış
makta ve geceleri dahi köylüleri okutmakla meşğul-
durlar. Şimdiye kadar aldığımız raporlar, bu genç 
uzuvlarım çok müfit olduğunu göstermektedir. Genç 
bir muallimin köydeki hayatı, hususi yeşime kadar 
göz dikmek biraz insafsızlık olur. Genç bir adamım 
hayatı hususiyesi köy hayatına uymaz. înısafla kabul 
etmek lazım gelirki, buradaki 'hayatımızla başka yer
deki hayatımız yekdiğerine uymaz. Onun için köy 
muallimimin 'hayatı hususiyes'ini tenkit etmek hiçbir 
vakit doğru olamaz. Köy muallimi oraya gittiği za
man arkasına bir elbise giyerek gider, herhalde köylü 
gibi giysim, gitsin ve 'köylü gibi yatsım denemez, ha
kikaten böyle görmek doğru değildir. Esasen muallim 
köylüye değil, köylü muallime temessül edecektir. 
Terakki de bu suretle kusur bulur. Aksi haksız bir 
düşüncedir. Çok fena bir haksizliktir. Emim Bey ar
kadaşımızı bu gibi haksızlıktan münezzeh görmek 
isterim, 

Arkadaşlar, Emim Bey biına meselesinden de bah
settiler. Elimizdeki paraya göre bina yapmaktayız. 
'Kabul etmek icap eder ki, Ankaıra'dafci inşaat diğer 
yerlerdeki inşaatan fazladır, musiki muallim mektebi
ne temel attık. Orta mektebi bu 'sene inşaa edeceğiz, 
daha elimizde ne kadar para varsa sarf edeceğiz. Mer
kezi hükümetimizin daha çok güzel mekteplere malik 
olması için çalışıyoruz. -Bumdan fazlasını yapmak im
kânı yoktur. (Bütçemizin vaziyeti daha fazla salah 
kesp ettiği zaman tabii heyeti mecmuasını düşünerek 
daha iyi yapmaya çalışacağız. 

'Bir mo'kta daha söylediler : 
Tahsil hayatı ile alakadardır. Diğer mıemıleketle-

ırim bir çoklarımda lise tahsili om iki seme ve hatta bir 
kısmımda da om üç semedir. Bizde de om birdir. Bum
dan daha aşağı indirmek imkânı yoktur. Çünkü ma
lumatı umumiyeyi iktisap için bu kadar zamana 'ih
tiyaç vardır. Bu ihtiyacımıza göre tenkis edilmiştir. 
Om bir seneye imdirilmiştir. Bumdan daha aşağıya in
dirmek fennem ve ilmen doğru değildir. 

Arkadaşımız meslek mekteplerimden, de bahs et
tiler. Meslek mekteplerimden bahs ederken hüküme
tim ayrıca 'bir .teklifi kanunide bulunduğunu ve yakın
da iş darülfünununun itemedi 'atılacağı ve önümüzde
ki sene meslek mekteplerine başlanacağımı arz etmek 
isterim. Binaenaleyh meslek mektebi başkadır, terbi-
yei umumiye mektebi başkadır, diğer mekteplerde 
başkadır. Terbiyei umumiye mekteplerinde meslek 
dersi veremeyiz. Muayyen çerçeve dahilinde veririz. 
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Meslek mekteplerine bu sene başiıyacağız, münevver 
sanatkârlar çıkaracağız. Emin Beyefendi bundan mut
main olsunlar. 

Avrupadaki talebe tipin 'de azıami tedbir aldık, !Biz-
zalt mekteplerinde kontrol ediyoruz, profösörîerle 
muhabere etmekteyiz. Bu hususta diğer devletler ne 
yapıyorsa bizde ona tevessül ettik. 

Asıl Emin Beyin itiraz buyurdukları maarif emir
liği meselesi. Bunun hakkında izahat vermek isterim. 
Marif meselesi biir mesleki mahsustur. Maarif teşki
lâtına ait kanunlar çıktığı zaman mübahasede bulun
dunuz. Bendeniz de maarif eminliği hakkında izahat 
verdim. Maarif eminliği teşkilâtı maarif teşkilâtının 
itaazzuvunu teşkil eden bir teşkilâttır. Bu maarif teş
kilâtının anâdamandır. Bu yıkılırsa maarif teşkilâtı 
'beraber yıkılır. Çünkü her mesleğin kendine mahsus 
bir takım usulleri, bir takım 'kayıtları vardır. Her 
hangi bir adamın bütün bu kaideleri bilmesi imkânı 
yoktur. Maarif Vekili sıfatiyle bana sorarsanız iik-
•mökteplerdeki tedrisat ayrı bir ilimdir, orta tedrisat 
ayrı bir 'ilimdir. Yüksek tedrisat ayrı bir ilimdir. Lise
de ders okutan bir muallim ilk mektepte dets o'ku-
tamaz. Onun için bunların her birinin ayrı ,ayrı sene
lere mütevakkıf mesaiye ihtiyaç vardır. Maarif emi
ni demek, bugün bu fee en kabiliyetli olan bir zat de
mektir. Eğer altmış altı tane maarif emini bulmak 
imkânı olsaydı ve her maarif emminin bulunduğu 
mıntıkanın bütün ilk tedrisat müfettişlerinin raporu
nu okumaya imkân olsaydı Emin Beyin dediği nokta
ya varırdık. Fakat bir ilk mektebinin teftişatı nasıl 
oluyor, terbiye itibariyle nasıl veriliyor? Bunlar ayrı 
ayrı işlerdir. Onun için maarif emini teşkilâtı bunları 
tesbtt eder, tasdik eder. Eğer Emin Beyefendi kar
deşimiz maarifin de ayrıca bir meslek olduğunu tak
dir buyursalardı bu itirazı yapmazdı. 

REŞİT BEY (Malatya) — Bazı mahallerde olan 
iptidai yatı mektepleri kapanmıştır. Bu sene yeniden 
bunların açılması im'kânı ydk mudur? Şayet imkânı 
yoksa ücretli açılması kabil değil midir? 

MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — tdarei hususiye bütçelerine lâzım gelen 
tahsisatı koymaları için direktif verdik ve ücretli ta
lebe alınmasını da yazdık. Bu suretle zatıaiinizin gör
mekte olduğunuz şey kalkmıştır.! 

REŞİT BEY (Malatya) — Çünkü geçen sene Ga-
zianteptek'i darüleytam, şehir yatı mektebine kaybe
dilmiştir. Buradan çıkan efendileri İstanbul'da hiçbir 
mektep almamışta. Bunlar için bir şey düşünülmüş 
müdür? 

MUSTAFA NECATİ BEY (Maarif Vekili) (İz
mir) — Şehir yatı mektebinden çıkan talebe iptidai 
mektebinden çıkmış talebelerdir. Bunlar hangi orta 
mCktebe müracaat ederlerse kabul olunurlar. 

Emin Bey arkadaşımız bir de spor işlerinden 
bahsettiler. Spor işi ilmi bir işitir. Bunun içm iki tane 
isveçli mütehassıs celbedi'lmişitir. Bunlara karışmaya 
hakkımız yoktur. Bu ciheti mütehassısa bıraktık. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Bir de milli iş var. 
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 

(İzmir) — Spor işi ayrıca ilme mütevakkıf olan bir 
işitir. Bunun kaideleri, usulleri vardır. Bu husus için 
iki mütehassıs getirdik. Bunların raporları üzerin© 
mektepler açtık ve bunların eline çocuklarımızı bırak
tık. Okutmaktadırlar. Başka bir şey yapamayız. 

KILIÇOĞLU HAKKI BEY (Kocaeli) — Efen
diler Maarif Vekili Necati Beyin faaliyetine şahit öl
dük, Arkadaşları da aynı suretle çalışıyorlar. Bina
enaleyh kendilerini daima takdirde, hürmetle yadede-
rim. Ancak maarifimize talluk eden bazı hususatta, 
beyanatta bulunmak isterim ve bilhassa kendilerinden 
bizi tenvir etmesini rica ederim. Maarif bütçemizi 
görüyoruz ki akeBi kalidir binaenaleyh bu bütçe ite 
Maarif Vekâletinden fazla işler beklemek zaittir ve 
hatta günahtır. Gönül arzu ederdi ki Vekil Beyefendi 
on milyon liralık bir bütçeyi azm ile müdafaa ede
rek buraya gelsinler, fakat belki ellerinde değildir. 
Bundan dolayı kendilerine bir şey diyemem. Fakat 
doğrudan doğruya kendilerine taalluk eden, talim 
ve terbiye esasatına temas eden bazı hususatta dik
kati âMlerini celbedeceğim. Evvela mekteplerde in
zibat ^meselesi: Bendeniz inzibat ve ahlaka iman et
miş olanlardanım. Bilhassa bu ahlak ve inzibat dik 
mekteplerimizde başlamazsa, orta ve yüksek mek
teplerimizde hiçbir zaman kıvamını bulmaz ve te
kemmül etmez. Binaenaleyh buradan başlamak lâ
zımdır. Fiilen şahüt olduğum ve birçoklarınızın da 
fiilen şahit olduğunuz vakayi vardır. Bugün gerek 
orta mekteplerimizde ve gerekse lise mekteplerimiz 
arasında ahlak ve inzibat biraz düşkündür. Hürri
yeti bendeniz başka türlü anlıyorum. Mektep tale
besine haddinden fazla hürriyet vermek tehlikemin 
en büyüğüdür. Demek ki; mektepler bir kışla hayatı 
yaşasın, fakat bir talebenin gideceği yer muayyen 
olsun. Görüşeceği kimseler az çok muayyen olsun. 
Okuyacağı kitaplar az çok muayyen olsun. Bunlar 
kontrol edilmezse bütün çocuklar zinclirsiz bırakılır
sa zannetmemki iyi terbiye ve iyi ahlâk almış bulun
sunlar. Bugün aranızda bulunan pek çok ricali âli
ye vardır ki bunların metin ahlâkları ve tiınzibatları 
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vaktiyle almış oldukları metin terbiyenin eserleridir. ı 
Bunlar ^inkâr edilmez, bunların isimlerini burada bi
rer tadat etmekte mana yoktur. Cümleniz tanırsınız. I 
Binaenaleyh bu seneden itibaren muhterem maarif 

•vekilimizin bu mektep terdeki inzibat ve ahlâk rnıe- j 
selesine fazla ehemmiyet atfedeceklerini ümit ede
rim. Zaten «kendilerinden başka birşey bekleyemem. 

Muallimlerden bahs ettiler. Evet muallimler çalı
şıyorlar. Fakat maalesef maziden intikal etmiş fena 
huylarla malûl olan muallimlerimiz idealist değiller
dir. Şifahi ve tahriri birçok teklifler karşısında kal
dım. 

Bu hanımlar ve beyler havası iyi ve latif deniz ke
narında bir yer istiyorlar. Nasıl olur rica ederim? 
Böyle düşünen bir muallimden ne dereceye kadar 
istifade edilir? Bundan anlaşılıyor ki muallim mek
teplerinde kendilerine elzem olan terbiyeyi almamış
lardır. Binaenaleyh muallim mekteplerine fazla ütü- I 
na lâzım gelir, tak i arzu ettiğimiz idealist muallim
lerimiz yetişsiin ve yalnız kendi midesini değil, vata
nın terbiye! mrdeniyesinıi istihdaf etsin, Şarkın, şi
malin, cenubun herhangi b'r köyünü öz vatanı ve 
doğduğu mahal gibi telakki ederek ve oranın çocuk
larını kendi çocukları gibi yetiştirmek azmiyle çalış
sın ve uzun zaman orada kalsın, ondan sonra diğer 
bir mahalle gitsin. Muhterem vekil Beyefendimin 
muallim .mekteplerine bu hususta atfı dikkat buyu
racaklarına eminim. 

Kitaplara geliyorum : 
Efendiler, başımızda arabın bize belâ bıraktığı 

(işlerden biri de elifba rneselesidÜr. Lâtin harflerini 
kabul edinceye kadar bu harfleri ister İstemez kulla
nacağız. Fakat hepimiz görüyoruz ki ne kadar mek
tep varsa o kadar da elifba kitabı varlır. Altundan 
tutun da tahtaya kadar elifba vardır, hepsi isimdir. 
Maarif Vekili muhteremin çok güzel düşünüyor. 
Ben onun düşüncelerine vakıfım ve kendi düşünce
siyle hiçbir şey yapmıyor. Fakat bu pek mühilm bir 
meseledir. Maarif Vekâletinin kendi riyasetlerinde 
veya nezaretleri altında, bir heyeti umumiye teşkil 
etsinler, ilk ve orta mekteplere ait olanların heyetli 
ilmiye tetkik ve tertip etsin, bunlar iyi basılsın ve 
bilhassa resimleri dilber olsun ve bunları çocuklar 
eiıine aldıkları zaman seve seve okusunlar. İlk mek
tep kitaplarını görüyoruz. Berbat resimler.. Çocuk
lar okumak bile istemiyorlar. Herkese bir elifba yaz
mak hakkı verilirse zannetmek ki mekteplerimiizde 
arzu ettiğimiz çığırda giden bir tahsil bulunsun. Her 
müellif başka türlü düşünüyor ve her müellif başka J 
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türlü yazıyor. Bendenizce bu haizi ehemmiiyet mese
lesidir. Heyeti celilenizde bendenizle beraber bunu 
takdir buyurursunuz. 

İlk yatı mekteplerli ait de birkaç söz söylemek is
terim. Bendeniz tetkiikatımda ilk yatı mekteplerinin 
psk faidesini gördüm. Arzu ederdim ki Maarif Ve
kili bey bize bu sene daha fazla ilk yatı mektebi.' ge
tirsin ve hiç değilse mevcutları biraz daha tevsi et
sin. Bir defa arz edeceğim efendiim; ikii sene evvel 
biir tetkik seyahati yaparken Afyonkarahisarına uğ
radım, orada bana hikaye ettiler ki - diinlediğiım zat 
şayanı itimattır - ilk yatı mektebinden bir çocuk ta
til zamanında evine gidiyor, babasına, ben toprakta 
yatamam, bana bir karyola ial, yerde yemek yi yemem, 
masa al, orada oturup yiyeceğiz, artık iinısan gibi ya
şayacağız diyor. Fakat cahil babası ve bütün köyün 
ihtiyarları bundan kızıyorlar, toplanıyorlar, maarif 
müdüriyetinle müracaat ediyorlar, biz yatı mektebi 
istemeyiz diyorlar. Bittabi maarif müdürü reddedi
yor. Bunu haber alan çocuk, maarif müdürüne ge
liyor, müdür bey eğer babanı benim dediklerimi yap
mazsa emin olun ki evi yakarım diyor. 

İşte efendiler; Türk çocuğunun ruhu budur. Me
deniyet ise yükselmek ister, binaenaleyh bunları yük
seltmek için çekirdekten yetiştirmek lâzımdır. İlk 
yalı mektepleri divan halinde yaşayan muhitlerimiz
de lâzımdır, çünkü on beş yirmi evden ibaret köyde 
mektep olmaz ve bunlar arasında alelekser yarım sa
at, b̂ ir saat mesafe oluyor, kışta değil, yazda bile ço
cuk gidemez. Temenni ederim ki muhterem maarif 
vekilimiz gelecek sene bütçesinde bunları da ehem
miyetle nazarı dikkate alır ve artırırlar. Arz ettiğim 
gibi bir tek misal Türk çocuklarının ilk yatı mektep
lerinden ne kadar istifade ettiğini bariz bir surette 
gösterir. 

Avrupaya -talebe izamı; tabiri mazur görünüz; 
bunun lüzumuna inanmayan kâfir olur. Binaenaleyh 
bizim talebemizle ufak milletlerin Avrupadaki tale-
besinii mukayese edersek bizim içlin pek ayıp olur. 
Yüzde iki değiil, bin, üç bin göndermeli. Ancak bu 
suretle istifade edilebilir. Binaenaleyh bu hususun 
da muhterem maarif vekillimin nazarı dikkate alma
sını rica ederim. Bunları söylerken heyeti celilenıizin 
benimle beraber yürüyeceğine hiç şüphe etmiyorum, 
çünkü yüreklerimiz beraber çarpıyor ve aynı netice
yi beraber düşünüyoruz. 

MAZFIAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim; 
muhterem Hakkı Beyefendi biraderimizin burada söy
ledikleri bir cümle bendenizi söylemek mecburiyetine 
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sevk etti. Buyurdular ,kii; mekteplerde ahlâk ve inzi
bat düşkündür. Efendiler, bilmem Hakkı Bey bira
derimiz ahlâk mefhumunun manasım nasıl telakkki 
buyuruyorlar? Eğer umumun telakkisi gibi kasıt 
buyuruyorlarsa bunu tamamen reddederim. Çünkü 
mekteplerimizde hepimizin evlâtları, kızları veyahut-
ta akrabaları vardır. Umumi manayı kast ediyorlar
sa o gençler hiçbir vakit ahlâksız değildirler. Belki 
inzibat düşkün olabilir. Fakat şurasını siize bir mlisal-
ile arzedebilirıim :ki geçen sene lilk mektepler müstes
na olmak üzere umum mektepler arasında yalnız 
bir efendiye tardı ceza vermişlerdir, bu da mektep-
lerdekii ahlâkın metanetine delalet eder. Ben öyle 
ürniit ediyorum ki Hakkı Beyefendinin ahlâk kelime
sinden, ahlâk düşkündür kelimesinden maksatları ah
lâkın umumi manasının çerçevesi dahilinde değildir 
zannederim. 

Yine Hakkı Bey biraderimiz buyurdular ki; mu
allimlerimiz maziden intikal etmiş' fena huylara ma
liktirler. İdealist değildirler. 

Bendeniz de pek esildi bir muallim olduğum için 
eski muallimlik ile yemi mualimliğin ne demek ol
duğunu tefrik edenlerdenim. Muallimlerimiz vatan 
perverdirler, yeni muallimlerimiz idealistirler, mual
limlerimiz nefislerinden birçok şeyler feda etmişler. 
Demin maarif vekili muhteremi beyefendinin buyur
duğu gibii mektepten çıkmış güzide genç muallimleri
miz filanca dağın başında vazife yapıyorlar. Bu zan
nederim ki kolay bir mesele değildir. Tenha bir mu
hitte, dağ başında vazife ile iştigal etmek, az feda
kârlık mıdır? Sonra o muallimden daha ne istiyor
sunuz? 

Emin Beyefendi biraz temas buyurdular. Mual
limler sefahat ediyorlarmış. Sefahatin bir telakkisi 
vardır. Sefahat ne demektir, ne istiyorsunuz? O mu
allim gitsin bir ahırdamı yatsın? Yapamaz efendi
ler... O muallim behemehal odada oturacak, karyo
lada yatacak, ve yanında bir tuvalet takımı bulunar 
çaktır. Yaşamak için lâzım olan şeyleri yanında bu
lunduracaktır. Bu sefahat değildir. Fakat muallim
ler içinde de beş parmak bir olmadığı gibi muhtelif 
adamlar, bulunabilir. Her memuriyette de olabilir. 
Herkes arasında iyisi de olabilir, fenası da. Bizim 
burada nazarı dikkate alacağımız herhangi kitle 
içinde iyi mi ziyadedir, fena mı? Hiç şüpesiz ki mu
allimlerimiz içinde ekseriyet iyilerdir ve kahir biir 
ekseriyettir. 

Yine buyurdularfci, bitlap meselesi de vardır. 
Efendier; kitapları tetkik edecek, uzun uzadrya 

araştıracak bizim bir talim ve terbiye dairemiz var-

. {dır. Talim ve terbiye dairesinden bir kitap geçme-
| dikçe onun tabına ve mekteplere kabul edilmesine 
| imkân yoktur. Talim ve terbiye dairesini teşkil eden 
: zevat da bu memleketin ilmen, fennen en müterakki 
zevatıdır. Bu heyetin nazarı tetkikinden geçmiş bir 
kâtip hakkında söz söylebiknek için ilmen onlardan 
yüksek olmaklılığın lâzımdır. Binaenaleyh o kitap
lar tetkik edilmeden... 

RASİH BEY (Antalya) — Kürsü mukayyet de
ğildir. Mazhar Müfit Bey. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Mukayyet 
olmadığı için fikrimi söylüyorum. Bendeniz söyîe-

! dim, sizde çıkar söylersiniz. Bu kurusunun elbette 
mukayyet olmadığına işte ben delilim. Delil olarak 
kendimi gösteriyorum. Mutlak aleyhte söylemek şart 
değil. Muakeyyet değilim, istediğimi söylüyorum'. 

i Hakkı Beyefendi buyurdular ki; çocuk köye git-
|; tiği vakit mektepte gördüğü karyolasını ilstemiştir. 
j | Tamam. Elbette istediğimiz budur. O mektepte ço-
1' cuk hayaltm ne demek olduğunu öğrenmiştir. Na-
!: sil yaşanacağını bilmiştir. İşte o çocuk köyde mü-
I rebbi vazifesini ifa ediyor demektlir. Bu çocuk bun-
i dan sonra elbette ahırda yatmayacak, gübre üzerin-
! de yatmayacak, îşte böyle hayatın ne demek oldu

ğunu bilerek yetişmiş olan çocuklardandır ki, vatan 
: çok şey bekliyor ve bekleyebiliriz. Binaenaleyh ma

ruzatımın hülasasını arz edeceğim: Mekteplerde 
ahlâk düşkün değildir, inzibat belki zayıf olabilir. 
Fakat ahlâk düşkün değildir. 

İkincisi muallimlerimiz maziden intikal eden fe
na birtakım seyyiat ile aludedir. «Cümlesini kabul 
edemem. Bu da böyle değildir. Muallimlerimıiz te-
dakâr gençlerdir. 

Üçüncüsü; kitaplarımız şayanı şükrandır. Talim 
ve terbiye heyeti tetkik etmekledir. Binaenaleyh 
onun içinde hiç endişeye mahal yoktur. 

KILIÇOĞLU HAKKI BEY (Kocaeli) — Efen
dim; Mazhar Müfit Bey arkadaşım fikirlerimi çok 
yanlış tefsir etmişler. Bugün ahlâkın ram bir tarifi 
yoktur ve bunu da hiç kimse tarif etmemiştir. Her 
yerde ahlâk başkadır. Bendenizin burada mevzu ba
his ettiğim ahlâk; kendilerinin murat ettiği ahlâk de
ğildir. Bence ahlâk doğruluk, samimilik ve doğru 
yola gitmektir. Diğer hususat herkesin nefsine mün
hasır kalıyor. Yalnız çocuklarımızın gınizi vazifele
rini ifa .edinceye kadar edep ve terbiye dahilinde 
onları yanlış düşüncelere ve yanlış yollara sapmak
tan men etmek de hepimizin hakkıdır ve bu hak da 
evleviyetle maarif vekâleti celilesine düşer. 
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Çünkü bütün çocuklarımız onların yeddi emane
tine mevdudur. Bir çocuk yailan söylerse ahlâksız
dır. Arkadaşım aldatırsa ahlâksızdır. Zannetmemki 
yalanı, hilakârlığı ahlâk tedaiklkıi eden bir fert bulun
sun. işte söylediğim1, muradım bunlardır. İkincisi 
muallimlerdir. Evet muallimlere çok hürmetkarım 
ve onlarla beraber yürümek isterim. Ancak o mu
allimler hakikaten hepimizin idealinde yer etmiş 
muallimler olsun. Bütün muallimler böyle ise me
sele mevcut değildir. Zannederim ahlâk hakkında 
bu kadar izahat kâfidir. (Kâfi sesleri). 

MAARİF VEKİLİ NECATI BEY (İzmir) — 
Arkadaşlar Hakkı Bey arkadaşımız zannederim hatır
larında Ikalan vakalardan, bazı hikâyelerden bahset
mek istediler. Eğer hakiki vakalada, manzaralarla 
karşı karşıya kakaydılar o vakaları söylerlerdi. Fa-
ıkıat hatıratında kalmış olan bazı hlkâyatı söylemek 
için burada yalnız beyanatta bulunmuş olurlar. Çün-
Ikü bizim elimizde 550 bin Türk çocuğu milletlin ve 
milletimizin istidat, kabiliyet ve ahlâkiyle mütena
sip olarak yetişmektedirler ve milletlin Ikabiliyeti ne 
halde ise onlarda o haldedir. Saniyen onlar üzerinde 
ayrıca mekteplerimizde yetişmiş, ilmen, ahlaken fa-
ziletkârlığın ne olduğunu öğrenmiş kuvvetli, metin, 
ıkarekter sahibi arkadaşlarımız mevcuttur. 

Şu halde milletin ruhundan gelen ve milletin bi
rer ferdi olan çocuklarımızla onların tedrisatını, ma
neviyatını tekamül ettirmek isteyen muallimlerimiz 
şayanı itimat ve ezberi cihet kıymettardırlar. Bunla
rın elinde yetişmekte olan evlâtlarımıza her vakit em
niyet edebilirsiniz. Onaların da faziletkâr ve ahlâkları
nın çok metin olduklarına kanaat edebilirsiniz. (Doğ
ru sesleri) Arkadaşlar ben bunları yalnız vaka ola
rak söylemiş olsa idim veya herhangi bir şeye cevap 
olarak söylemiş olsa idim kıymeti yoktu. Fakat maa
rif vekili sıfatiyle mektepleri teftiş ettirdim. Benim 
bugün üç yüzden fazla tedrisat müfettişim, yirmiden 
fazla terbiyei umumiye müfettişim, onların fevkinde 
altı tane de talim ve terbiye azası müfettişim vardır. 
Bu zevatın vazifesi; mektepleri tef Üş etmek, kitapla
ra bakmak, çocukların sıhhetlerine bakmak, mekte
bin hayatı umumiyesini görmektir. Bu işle müteveğ-
ğil olan üç yüzden fazla arkadaşın bana verdikleri 
raporlarda mekteplerimizin tekâmül etmekte olduğu
nu ve çocuklarımızın manen çok yükselmekte olduk
larını söylemektedirler. Efendiler buna misal istermi-
siniz? Yazın çocuklarımızı kampa çıkarırız. On
lar çadır altında iki ay askerlik vazifesi yaparlar. Bü
tün bu vazayif esnasında ciheti askeriyeden aldığım 

raporlarda çocuklarımızın karakterlerinin metanetini 
göstermektedir. Memleket çocuklarından daha ne İs
tiyorsunuz? Bu kadar faziletli gençliğe, çocuklara, 
çocukların istikbaline emniyetle bakmak lâzımdır. 
Çocuklariyle, kızlariyle bir kıymeti mabsusaya iti-
nat eden milletimiz ferden ferdag kıymetlidirler. 
Onun için istik'bâi bu kadar kuvvetli, parlak görmek
teyiz ve böyle göreceğinize kani olunuz. Muhakkak 
surette istikbâl nesli, iyi yetişmiş, kuvvetli, imanlı 
tuttuğunu koparır halde olacaktır. Onun için Hakkı 
Bey arkadaşımızın endişelerine mahal yoktur. Mek-
teplerimizdeki talebeye mektep cezasını sorarsanız 
alacağınız cevap çok şayanı memnuniyettir. Yani 
münferit vakalar karşısında kalmış ve münferit ce
zalar vermişizdir. 

,Mazhar Müfit Bey geçen sene bir talebeden bah
settiler. Azami verilen cezalar bizim tekdir cezaları
dır. Oda on taneden fazlasını geçmez. Buna Maarif 
Vuklli karışmaz. Mektep idaresi karışır. Mektep ida
releri inzibata riayetkar olduklarına, metin karaktere 
salhip olduklarına kanaat ettikleri için bu tarzda ha
reketi ihtiyar etmişlerdir. Şu halde gerek aldığımız 
raporlar, gerek manzarai umumiye ve gerek çocuk
larımızın hayatı itibariyle genç nes'le emniyetle bak
mak vazifemizdir ve emniyet etmek de lâzımdır. 

Arkadaşlar, asıl Hakkı Bey arilcadaşımızın sözle
rinin bana en çok dokunan noktası, «Muallimler ide
alist değiidirlerdır» noktasıdır. Geçen sene, evvelki 
sene muallim mekteplerimizden 479 efendi çıktı. Bu 
sene 521 efendiyi biz muallim mekteplerimizden 
memlekete dağıttık. Demekkl; iki sene zarfında mu
allim mektebinden çıkmış olan bin kadar evlâdı va
tan, bizim vekâletimizin kendisine tevdi etmiş olduğu 
vazife ile meşguldür. 

Arkadaşlar bu mekteplerimizin çoğu İstanbul'da, 
İzmir'de, Adana'da yani sahil mıntıkalarda ve güzel 
mıntıkalarda yani menabii hayâtiyesi İtibar iyle güzel 
mıntıkalardır. Bu arkadaşlarımızı biz bütün merkezi 
Anadoluya, vilâyatı şarkiyede mekteplere tayin ettik. 
Bunlardan bir tanesi bile ne İzmir'de, ne de İstanbul' 
da kalmışlardır. Bu, bin çocuktan 228 tanesi vilâyatı 
şarıkiyeye gitmişlerdir. Oradan gelen arkadaşlarımız 
görmüşlerdir. Binaenaleyh mektepten çıkarak asker 
gibi aldığı emri ifa eden ve oraya gidipte herhangi 
bir köyün içinde sökiz sene muallimlik eden bir genç 
şayanı takdirdir, ona lakırdı söylenmez (alkışlar). 

Muallimler için de; bizim elimizde on üç bin tane 
ilkmektep muallimi vardır. Hepsi idealisttirler. Mual
limlik mesleği içinde bulunan bu genç nesil bihakkın 
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ve cansiperane çalışmaktadır. Bu sene neşet edeni 
gençlerin hepsine ayrı ayrı mektup yazdım. Bunlara) 
sordum, ne haldesiniz, memnunmuısunuz, nasıl çalışı-j 
yorsunuz, bulunduğunuz mıntıkalardaki kimselerle) 
irtibatınız nasıldır? Hepsinden cevap aldım. Bunları! 
neşrettireceğim, muallimler mecmuasında görürsünüz.1 
Her birisi gittiği yerden memnundur. Milletin ken
disine gösterdiği muavenetten memnundur ve kendi-i 
lerinin aşklarını büyük bir heyecanla ifade etmekte-; 
diriler. Binaenaleyh herhangi bir genç 18 yaşında* 
yirmi yaşında mektepten çıkan bir genç yedi sekiz 
sene bir yerde ifayı vazife ederse ve onu da büyük| 
bir aşkla ifa ederse ona karşı yapılacak muamele) 
her halde takdirden başka bir şey olamaz. Ben de bu-: 
nu yapıyorum (doğru sesleri). 

Kitaplara gelelim dediler. Hakikaten kitapları-; 
mız hakkında belki malumattar değildirler. Çünkü) 
yeni çıkan eserleri belki tevzi edemiyoruz. Bu sene; 
biz (125) eser çıkardık. Bunların bir kısmı mektepj 
kitaplarıdm Bir kısmı da çocuklarımızın terbiyei} 
umumiyesine ait olan eserlerdir. 

Efendiler; çıikan eserlere bakacaik olursanız, şim-: 
diye kadar çıkan eserlerle bunları mukayese edecek j 
olursanız görürsünüz ki mektep kitaplarımız şimdi-; 
ye kadar çıkan kitaplardan gerek tabı ve gerek ne-; 
f aseti ve -gerek münderecâtı itibariyle çok fark var- i 
dır. Bu kitaplar ayrıca talim ve terbiye dairesinden j 
geçer, sonra talim ve terbiye dairesi bu tetkikatını| 
ayrıca mütehassıslar heyetine gönderir, onlar bakar-1 
lar. Binaenaleyh kitapların bir taraftan telif ve ter-; 
oümesine bir taraftan da en güzel bir surette tabı; 
olunmasına çalışırlar.' Bu kitapların ekmel olması,' 
daha güzel olması lâzımdır. Fakat biz çocuklarımı-1 
zın eline kitap verirken memleketimizin iktisadi vazi-1 
yetini de düşünmeye mecburuz. İlkmektep çocuğuna j 
otuz liralık bir kitap aldıramayız efendiler, onun ala-1 
cağı kitap babasının siai hali ne kadarsa o kadardır, j 
Kitaplarımızın her birini ciltli muntazam çıkarmak, j 
iç sayfadaki yapraklarım gayet güzel parlak kâğıt- j 
lara basmak belki doğru olaibilir. Fakat mektep ço- i 
cuğuna parlak kâğıtlara basılmış kitap lâzım değil- j 
dir. Memleketin iktisadiyatı ile mütenasip bir şekil-! 
de o çocuğun alacağı kitap mevzubahistir. Yoksa bi-1 
zıhı güzel talb olunmuş kitaplarımız da vardır. Fakat | 
onlar ayrıca millet içinde herhangi bir arkadaşın alıp | 
kütüphanesine koyacağı kitaplardır. Çocukların ala- | 
cağı kitaplar, güzel kâğıtlara basılmış şık ciltli kitap- | 
lar olmaz. Onların da usulleri vardır. Bunları da ya- ! 
parlar. 

Burada dokundukları bir nokta da; elifba mese
lesi ve Lâtin huruf u meselesidir. 

Lâtin huruf u hakkında zaten kongrede lâzım ge
len karar verilmiş ve fırkamız lâzım gelen veçheyi 
vermiştir. O veçhe dâhilinde çalışıyoruz. Fakat elifba 
meselesi doğrudan doğruya her mütehassısın salâhi-
yattar olduğu bir meseledir. Herkes elifba yazabilir. 
Biz bunu men edemeyiz. O elifbalar bize gelir. Talim 
ve terbiye dairesi o elifbalardan hangisi işe yarıyor
sa; elifba işinden anlayan zevata gönderirler, onların 
da tensibi üzerine bunlar mekteplerde çocuklara ve^ 
rilir. Binaenaleyh talim ve terbiye dairesinin tasdik 
ötmediği bir elifbanın dkutturülması imkânı yoktur. 

Efendiler; şimdiye kadar mekteplerimizde kitap 
yoktu, hepimizin çocukları var, bilirdiniz, geçen sene, 
evvelki sene yani Cumhuriyetin teşekkülünden itiba-
rendir ki bütün mekteplerimize kitap grimiştir. Bu
gün hçbir lisemiz yoktur ki bütün kitapları tamam 
olmasın. Hiçbir muallim mektebimiz yoktur ki kitap
ları tamam olmasın. Vaktiyle bunları çocuklar not 
halinde alır yazarlardı. Ellerinde kitap yoktu. Cum
huriyet sayesinde kitap elde etmeye muvaffak olmuş
lardır. Şu halde maarif vekâleti deruhte etmiş olduğu 
vazifeyi ifa etmiş ve bütün mektep kitaplarımızı elle
rine vermiştir. Arkadaşlar ilk yatı mekteplerinden 
bahsettiler. İlk yatı mektepleri kanunu mahsusla doğ
rudan doğruya vilâyetlere bırakılmıştır, ilk tedrisat 
mektebi' idarei hukukiye meselesidir. Buna idarei 
umumiye karışmaz. Devletin idare edeceği mektepler 
orta mekteplerdik. Liseler, darunfün ve diğer mek
teplerdir. ilk -mektepler idarei hususiyeye aittir. Vekâ
letçe yalnız bunlardan şehit çocuklarına ait darüley-
tamların idaresini deruhte etmiştir. Yalnız ilk yatı 
mektepleri açmak İdarei hususiyelere aittir. Şunu da 
arz edeyim ki : Dört sene evvelki yatı mekteplerine 
nazaran şimdikiler arasında fark yoktur. Onun için 
her taraf ta ' köylerin arasındaki mesafe uzak olursa 
10 - 15 köye bir yatı mektebi açmaktayız ve bunların 
tarzı idaresini de demin arz ettim, idarei hususiye 
bütçeleri yükseldikçe ve vilâyetlerin varedatları art
tıkça yatş mektebi teşkilâtı memlekette yeni bir te
şekkül olacaktır. Hakkı Beyin sözlerine . cevap ver
dim. >. 

Heyeti celilenizin vicdanlarında bir şüphe kalma
mak için arz ödeyim ki : Çocuklarımıza ve muallim
lerimize emniyet edebilirsiniz. Onlar hakikaten fazi-
letkâr ve memleketin ruhundan aldıkları feyz ile mü-
tehallikdirler. Onların açmış olduğu çığır her halde 
istikbâlde mıületimizi daha müterakki bir şekle götü
recektir. 
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KILIÇOĞLU HAKKI BEY (Kocaeli) — Vekil 
beyefendinin sözlerimden çok müteessir olduklarını 
görüyorum. Sözlerimin vekil beye ızdırap verdiğinden 
müteessirim. Fakat bendeniz gerek muallimlerimizi 
gerek talebelerimizi bir kül olarak görüyorum ve onu 
bir elmas telakki ediyorum. Bu elmasın bir tarafında 
bir tek leke görürsem müteellim olurum. O benim yü
reğime bir dert olur. Arz ettiğiım bundan ibarettir. 
Yoksa meseleyi zatıâlinizin takdir ettiğiniz kadar bi
liyorum ve öyle görmedim. 

MUSTAFA NECATİ BEY MAARİF VEKİLİ 
(İzmir) — Efendim, Hakkı Bey arkadaşım da bende
niz anladığım gibi anlamışlardır. Yalnız ifadelerde 
fark vardır. 

KILIÇOĞLU HAKKI BEY (Kocaeli) — Evet, 
yalnız fazla ehemmiyet verdiğim'dendir, onu istirham 
ediyorum. 

REİS — Efendim bütçenin heyeti umumiyesi hak
kında başka söz isteyen varımı? (Yok sesleri) Fasıllara 
geçilmesini kabul edenler el kaldırsın... Kalbul etme
yenler el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

Fasit Lira 

Faisıl Lira 

671 

672 

673 

674 

675 

676 

677 

678 

679 

680 

681' 

682 

683. 

Vekil tahsisatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez memurini maaşatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez ücuratı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat memurun! maaşatı 
REİS — Kalbul edilmiştir. 
Vilâyat ücuratı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tahsisatı fevkalade 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Uzaklık ve pahalılık zammı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tahsisatı maktua 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İM akam ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Meıikez mefruşat ve demirbaşı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merikez müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

4 800 

48 636 

39 060 

883 812 

683 236 

1 633 615 

141 000 

600 

69 880 

4 500 

6 750 

3 500 

2 0€0 

684 

685 

686 

687 

688 

689 

690 

.691 

692 

693 

694 

695 

Vekâlet otomobili masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Masarifi mütenevvia 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Harcırah 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Resmi telefon masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Ücretli muhanehere ve muhake
me masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Dahili resmi telgraf 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Masarifi mukannene 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Teşvik ve muavenet 

3 500 

4 500 

8 000 

3 500 

10 000 

34 850 

50 000 

1 450 

3 000 

12 000 

200 

38 000 

BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA NAFİ ATUF 
BEY (Erzurum) — Efendim, görülen lüzum üzerine 
695 nci fasla 5 nci madde olarak, Zafer abidelerine 
ait olmak üzere Maarif Vekâletinin tensibiyle ithal 
edilmiş ve edilecek heykellere ait gümrük vesaire rü
sumu karşılığı namiyle 40 000 lira konacaktır. 

MALİYE VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(İzmir) — Kabul ediyorum efendim. 

REİS — Efendim, buna göre faslın yekûnu 78 bin 
lira oluyor. 

695 nci faslı, 78 OQ0 lira olarak kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

696 

697 

698 

Telifat ve neşriyat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Sanayiyi nefise encümeni masarif 
ve hakkı huzuru 
REİS — Kabul edilrniştir. 
Tarih encümeni masarif ve hakkı 
huzuru 
REİS — Kabul edilmiştir. 

46 000 

15 000 

9 000 
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Fasıl Lira 

S 

1 

-. 

• -- , 

. 

a.L'aı 1J.OŞI J 

REİS — 

4assısları 
ibul edilmiştir. 
e muallim mektepleri 
imleri ücuratı ve har-

abul edilmiştir. 
alebe tahsil masrafı 
albul edilmiştir. 
kongre, sergi ve mu-

lasarifi ve ilmi tetkik 

albul edilmiştir. 
tedrisat muallimleri 

^albul edilmiştir. 
rcırahı 
CaJbul edilmiştir. 
ıasrafı 
Cabul edilmiştir. 
, tetkik masrafı 
Cabul edilmiştir. 
17 numaralı kanunlar 

mektep kitaplarının 
fi 
Calbul edilmiştir. • 
îslekî kitap ve mecmu-
mütedavil sermayesi 
Kabul edilmiştir. 

709 Mektepler masarifi 

60 000 

90 000 

180 000 

10 000 

25 000 

8 000 

10 000 

3 000 

'35 000 

10 000 

1 722 000 

BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA NAFİ ATUF 
BEY (Erzurum) — Efendim, bu faslin dördüncü mad
desinde «sanayii nefise rndk^dbi» denmiş. «Sanayi 
nefise akademisi» olacaktır. 

REİS — Faslın yekûnu haikikmda söz var mı? Ka
bul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

710 Müesseseler masrafı. ' 80 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

711 Profantaryum masarifi 30 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

712 Levazımı tesisiye 175 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

713 İnşaat ve tamirat 295 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

714 788 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

715 Geçen sene düyunu 2 915 
REİS — Kabul edilmiştir. 

716 Eski seneler düyunu 3 00© 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Efendim, beş da'kika teneffüs etmek için celseyi 
tatil ediyorum. 

^m^ 

İKİNCİ €ELSE 

Açılma Saatli; Saat: 16.45 

REİS : Kâzını Paşa 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref (Bey (AfyonKaıralhisar), İshâk Refet Bey <Dîyaribekîr) 

REİS — Celseyi açıyorum. 
H) Nafüa Vekâlet! Bütçesi: 
REİS — Nafüa Vekâleti Bütçesiinin müzakeresine 

başlıyoruz. 
NAFÎA VEKİLİ BEHİÇ BEY (İstanbul) — Ve

kâletin sahai mesaisi olan demliryollar ve. umuru na
fıa hakkında mutasaran arzı malûma/t edeceğim. 

Mubayaası henüz ikmal edilmeyen Anadolu demir
yolları malûmu âliniz olan teralkkiyatla işlem ektedir 
ve yeni yapma'kta olduğumuz haltlar mektep vazife
sini ifa e'rmdotedir. (380) kilometre tülunda bulunan 
Samsun - Sivas hattının Amasya'ya kadar olan (140) 
kilometresi işlemektedir: Amasya'dan Turhal'a ka
dar (60) kilometrelik kismın tesviyei turabiyesd i'kmâl 
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ediîmdkltedir. Amasya'dan ileri (15) kilometreye ka
dar ray ferş edilmiştir. Bu kısım üzerindeki demir 
köprünün montajı mayıs nihayetinde bitecek ve ha
ziran içinde Turhal'a kadar ferşiyaıt bitmiş olacaktır. 
Turhal'dan Sivas'a ve Kayseri'den Sivas'a kadar olan-
aksamı bir Belçika grubuna vermiştik. Bu grup taatı-
hüdatını ifa edemedi. Mukavelesi! hükümden iskât 
edildi; 

Şirket Kayseri'den itibaren (7) kilometre üzerin
de (968 000) liralık ve Turhal'dan itibaren (35 00O) 
liralık tesviyed turaibiye yapmış idi. Bunları biz ikmâl 
ediyoruz. Şirketin hesalbatıni! tasfiye etmekteyiz. 
Maddei bir zarar yoktur. îşin gecikmemesi için Tur
hal'dan Zile'ye kadar olan (17) kilometreniin haziran 
nihayetinde bitmesi lâzımdır. Hattın temmuz ayında 
işlemeye başlayabileceğini tahmin ediyorum ve bu 
halttın Zile'ye ve Sulu ile Samsun - Sivas hattının ik-
tisaden mühim fevaidi temin edeceğini ümit ediyo
rum 

Zile'den Mulsa köye kadar olan kısım da seksen 
kilometre onlbeş ayda bitmek üzere ihale edilmiştir. 
Bundan sonraki kısımlarda inışaat programı mucibin
ce zamanında ihale olunacaktır. 'Kayseri'den itibaren 
Belçikalıların yaptığı (7) kilometrelik kışımın nevakisı 
ikmâl edilmektedir. Elli kilometrelik ray sipariş edil
miştir. Bu raylar haziranda gelecek ve ferşiyaita der
hal başlanacaktır. Ayrıca (60) kilometrenin tesviye! 
turabiyesini münakaşaya vaz etmek! üzereyiz. Bir 
mani çıkmazsa 1930 senesinde Kayseri ve Samsun 
haltları iki taraftan Sivas'a vasıl olacaktır. (İnşallah 
sesleri) Karadeniz şebekesi Irmaktan (45) ve Pilyoıs-
ıtan (46) kilometre üzerinde çalışılmaktadır. Her iki 
taraftan (50) kilometrelik tesviyei turabiye üç ay zar
fında' ikmâl edilecektir. (70) kilometrelik ray sipariş 
edilmiştir. Temmuz içinde ferşiyata başlanacaktır. 

Fevzipaşa - Diyarbekir hattında (115) kilometre 
üzerinde çalışılmaktadır. 142 ncl kilometreye kadar 
ihale edilmiştir. 130 kilometrelik ray sipariş edilmiş
tir. Haziranda ferşiyata iptida edileceğini ümit edi
yorum, 

Kütahya - Balıkesir hattı iki taraftan inşaata baş
lanmıştır. Kütahya'dan itibaren (70) kilometre tesvi
yei turaibiye yapılmıştır. Ferşiyata iptidar edilecek 
hale gelmiştir. (135) kilometrelik raydan (125) kilo
metrelik ray Eskişehir'e gelmiş, ferşiyata başlanmak 
üzeredir. Haziran zarfında halttın Tavşanlı'ya vusulü 
kuvvetle muhteremdir. 

Balıkesir tarafında (25) kilometre üzerinde çalışı
lıyor. (13) kilometresinin tesviyei turabiyesi ikmâl 

edilmiştir. Bu kısmın raylarının da haziranda vüru-
duna intizar edilmektedir. Bu hesaba göre önümüz
deki hazirandan senei maliye nihayetine kadar (350 
ile 400) kilometrelik yeni ray ferş edilmiş halttım iz 
olmak lâzım gelir. 

Ulukışla - Kayseri hattının da inşaatına yakında 
İptidar edilecektir. Mersin ve Ereğli limanlarının is
tikşaf projesi yapılmaktadır. Bu sene Sivas - Malatya, 
Sivas - Erzincan ve Afyon - Antalya hatlarının istik
şafına başlamak niyetindeyiz. Kaça mal olabilecek
lerini tahmin edeceğiz. Yeni hatların en mühim me
selesi olan memur ve mütehassıs yetiştirmek için de 
kâfi tedabir alınmıştır. Bilhassa Anadolu hattı de
min arz ettiğim gibi bu vazifeyi ifa etmektedir. Li
man ve makine mütehassısı yetiştirmek için Avru
pa'ya on kadar mühendis ve mühendis namzedi gön
derilmiştir. Bir o kadar da gönderilmek üzeredir. 

Geçen sene Avrupa'da seyahat ettiğim zaman gör
düm ki : Bizim şimendüfer teşkilâtı Avrupa şimen-
düfer teşkilâtının hemen hemen aynıdır. Fakat onlar 
da kendi teşkilâtlarından pek memnun değillerdir. 
Bir çok esbap ve avamil dölayısiyle bunu değiştire
miyorlar. Biz yeni yapmakta olduğumuz için daha 
asrî bir teşkilât yapmayı düşündüm ve Alman dev
let demiryolları idaresiinden bir heyet göndermesini 
rica ettim. Bundan gayem en mükemmel ve en ucuz, 
işleyebilecek bir teşkilât idi. Heyet geldiler, tetkik 
ediyorlar ve henüz raporlarını ailrnadığnmız halde ver
dikleri malumata göre hatlarımızı daha ucuz işle
tebilecek çareleri bize gö'stereoeiklerdir. Raporları 
alır almaz yeni teşkilâtı tatbike başlayacağım. Bu teş
kilâtın esası böyle büyük mikyasta işletme yerine 
küçük küçük işletme heyetleri yaparak memur adedini 
azaltmak ve heyeti umumiyesirii bir merkeziden idare 
etmektir. Avrupa ile Asyayı birbirine raptetmek için 
bir feribot teşkilâtı düşünülmüştür. Bunun için bir 
şirket imtiyaz istedi, müzakere ettik, imtiyaz verme
yi muvafık görmedik. Bir kanun takdim ettik. Bu 
sene biz İstikşafa başlayalım, kaça mal olacağını bi
lelim diye karar verdik. İstikşafın neticesine göre 
imkânı mal'i derecesine nazaran bunu devlet demir
yolları hesabına yapmak niyetindeyiz. Şark ve İzmir 
demiryolları kontranamelerü Meclisi Âliye takdim 
edilmişti, bütçe encümeninde müzakere edilmektedir. 
Eğer tetkikat biterse heyeti cellleye arz edilecektir. 
Diğer şirket hatları hali tabiîsinde işlemektedir. 

'Yollarımızın şekli inşaası ve vilâyetlerde şekli 
fal'iyetîn tanzimi için bir kanun lâyihası tanzimine 
mecburiyet haisıl olmuştur. Bu teşkilât ve bu şekil ile 
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yoManmazın iyi esasa müsteniden yapılamayacağı ta
hakkuk etmiştir. Bilhassa yeni vesaitli nakliye yolların 
başka sekide inışaasıım icap ettirmektedir. Bu kanun 
gayet mühim oliduğu için bu sene Meclisi Âliye tak
dim edemedik. Alâkadar vekâletler tetkik etmekte
dirler. Ümit ederim ki gelecek sene Meclisi Âl'iye 
takdim ekfeceğiz. Geçen sene 880 kilometre turunda 
müceddet şose yapılmış, 1 039 kilometre turunda şose 
tamlir edilmiş. 742 köprü ile 2 431 menfez yeniden 
inşa 756 köprü ve 255 menfez tamir edilmiştir. Bu 
sene zarfında şimdiye kadar alafoM'diğimiz malûmata 
göre 1 648 kilometre şose yapılmış, 3 268 aded köp
rü ve menfez yeniden yapftnış ve 1 172 kilometre 
şose ile 1 666 köprü ve menfezin tamiratı icra edil
miştir. Su işlerinin şimendüferler gibi varedatına sa
hip olarak daha vasi bir şekilde iş yapması için bir 
kanun lâyihası tanzim etmiştim. Fakat bu sene heyeti 
celileye yetiıştiremedim, gelecek seneye kalacaktır. 
Nafia Encümenindedir. Daha esaslı tetkikat yapmak 
mecburiyeti hâsıl oldu. 

IBÜtçemizdekfi tahsisatla yapılan işlerin başlıcalan 
şuhlardır : Bursa ovasınm kurutulması iç'in 7 900 met
re tulünde Nilüfer kanalı ile 16 adet şüt inşaa edil-
mişltir. Nilüfer kanalının methal ve mansabında ya
pılması muktazi ameliyatı sınaiye ile Nilüfer deresi-
mün dağ kısmındaki mecrasının ıslahına ait projeler 
ikmâl edlmıilş, ihale edilmek üzere bulunmuştur. Na-
züli'nün pamuk zeriyatma elverişli arazisinin Men
deres haşaratından Vikayesi içlin epeyce işler yapılmış, 
Söke ve Menemen mınttıkasında Menderesin mazar
ratını def için sedler ve mahmuzlar yapılmıştır, An
kara ovasının İskası için ovanın takeometre haritası 
ihzar edilmiştir. Ankara oivarınıda ufak tefek ıslahat 
yapılmıştır. 

Seyhan Ve Ceyhanlda da tahribata manii olacak da
varların inşaası derdesti atomaldir., Tarsus'ta Aynaz 
'bataklıkları kurutma ameliyatı müteahhide ihale edil
miş ve işe başlanmıştır. 

Edirne'de bazı ameliyat yapılmaktadır. 

beraber geçen sene gönderdiğimiz bir iki bahriye za
biti mahallini tespit etmişler ve sefainSin bîr kısmını 
tamir edebilmelerdir. Birinci müfettişi-.umumî bun
ların Van .vilâyetine devrini teklif etti. Filhakika 
uzaktan idaresi çok müşkül olduğu için hükümet de 
bunu muatfık buldu. 'Bunun için heyeti celileye bir 
kanun lâyihası takdim kılınmıştır. Van gölündeki sey-
risefainin Van vilâyeti idare! huSuısJiyesine bırakaca
ğız. 

IMühendiS mektebinin zamanın ihtiyacatı ile mü
tenasip bir meslek şubelerine tefriki için mülhak büt
çe ile idaresi hakkında bir kanun lâyihası takdim 
ddiJJrnişicir. Encümenlerde müzakerededir. Bu kabul1 

ediliîise daha iyi toir şekle gireceğini ümit etmekte
yim. Nafia hakkındaki maruzatım bundan ibarettir. 

Ancak demiryolları şirketleri hakkında bir iki söz 
daha arz edeceğim. Malûmuâlilerİ demiryollarının üç 
grupa ihale etmiştik. Belçika grdbu vazifesini ifa ede
medi. Mukavelesi sakıt oîdu. tsveç grubu ilk sene ol
mak itibariyle fazla para sarf edemeyeceği nazarı 
dikkate alınarak bizim verdiğimiz kadar para sarf 
etmesini mukavelede nazarı dikkate almıştık. Fakat 
henüz bizim bankaya verdiğimiz para kadar sarf ede
memişlerdir. Henüz sene başı gelmedi. Mukkavele 
mucibince işi takip edeceğiz. Sene nihayeti olmadık
ça kati ıbir şey söyleyemem. Mamafih dahilde ve 
hariçte sarfiyat epeyce bir yekûna baliğ olmuştur. 

İsveç grubuyla diğer bir vaziyet hasıl olmuştur. 
Mukavele mucibince bu grup bize bu nisan ayında 
hatların ve limanın bir keşfi takribisini verecektir. Bu 
huturun ve limanın inşaasını 110 milyon lira tahmin 
etmiş idik, 100 milyon liradan çok fazla, 237 milyon1 

lira zuhur etti. Karadeniz şebekesinin gen'iş hatta tah
vilinden dblayı o hattın nihayet yüzde yirmisi kadar 
bir fark tahmin ediyorduk. Halbuki verdikleri keşif 
237 milyon lira zuhur etti. Buna en büyük sehep ara
zinin fevkalâde arızalı olması ve zamanın darlığıridan 
dolayı uzun mesafelere nakliyat yapılarak çok nak
liye parası verileceği sebep olarak iddia olunmakta
dır. Bu hal yerii hukuki bir vaziyet ihdas etmiştir. 
Hükümet meseleyi ehemmüyetle tetik ik etmektedir. 
Bu tetkikin varacağı netayici ve safahatı bittabi he
yeti celileye arz edeceğim. 

Büfyos berger grubu ile şimdiye kadar hiç bir ih
tilâf hadis olmamıştır. Aldığı paradan ziyade iş yap
mıştır. Mukavele mücilblince Ulukışla hattına başla
ması gecikmiştir. Fakat hattın ilk güzergâhı o hava
lide bulunan Ürgüp, Avanoz, Nevşehir gibi mamul
lerden geçmediği için oralardan geçmesi için keşfetti* 

İKonya sulama idaresinin mülhak bir bütçe ile ida
resine başlandıktan sonra vaziyeti iyileşmiş, ümit edi
yorum ki gelecek senelerde eski projede düşünülen 
vaziîyete gelecektir., 

'Amasra'da üç seneden beri yapılmakta olan dal-' 
gakıiranm 137 metrelik bir kısmının ikmâli kuvve'i 
karibeye gelmiştfir. İnebolu Limanında mevcut dal
gakıranın tamiri müteahhide ihale olunmuştur. 

Van Gölünde sefainin bir kısmı tamir edilmiş. 
Pek uzak olması dolayısiyle idaresÜ müşkül olmakla 
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riyoruz. Bunun için de karar verir vermez Kayseri 
cihetinden derhal inşaata başlanacaktır. 

'Kayseri - Ulukışla hattı verilen müddet uzunca 
olduğu için bu teehhürü müddete müessir olmaya
caktır. Başka maruzatım yoktur efendim. 

REŞİT BEY (Gaziantep) — Bir sual soracağım 
efendim, 

REİS — »Buyurun., 

REŞİT.BEY (Gaziantep) — Yenlice istasyonun
dan Feyzü Paşa Masonuna kadar olan vagonlar 
gayri muntazamdır. Bunları sordum. Müddet hitam 
bulaçakitır. Onun iç'ın Fransızlar buraya bakmıyorlar. 
Dediler, acaba ne kadar müddet kalmıştır? Müddetin 
hitamında Fevzipaşa istasyonuna kadar mı teslim 
alınacaktır, yoksa nasıl olacaktır, Mardin'e kadar mı 
teslim alınacaktır? 

'BEHİÇ BEY (Nafıa Vekili) (İstanbul) — Anla
yamadım, tekrar etfer mlîs'Jniz? 

REŞİT BEY (Gaziantep) — Efendim Yenice is
tasyonundan Fevzipaşa istasyonuna kadar veyahut 
Mardin'e kadar dan vagonlar gayrı muntazamdır. 
Bunu sual eHim. Müddet az kalmıştır, bunun için 
Fransızlar bakmıyor dediler. Müddetleri ne kadar 
kalmıştır ve bu müddetin hİtamonlda kellere kadar 
yani Fevzipaşa (istasyonuna kadar mı, Mardin'e ka
dar mı teslim alacaktır? Bu çUheti bize izah buyuru
nuz; 

NAFİA VEKİLİ BEHtÇ BEY (İstanbul) — Böy
le müddetin yakın kaldığından bahsettiğimi hatırla
mıyorum. Yalnız o hattın nakliyatındakİ ademi inti
zam hakkında çok şikâyet olunmaktadır. Hiçbir mad
de tayin edememektedirler. Geçende bir madde tayin 
ettiler, o maddeyi komisere yazdık, ne yapmak lâ
zım geldiyse yapılmasını temin etmekteyiz. Umumi 
şeyler hakkında mütalâa arz ödemeyeceğim. M adide 
tayin ederlerse lâzımıgelien takibatı yaparız ve yap-
malktavız, 

İHSAN BEY (Ankara) — Kayseri - Sivas hattı 
Bölçlikâ gru'buna İhale edilmişti. Fakat mukavele 
feshedilmiş. Mukavelenin feshinden dolayı hükümet
çe bîr zarar hasıl olmuş mudur? 

NAFİA VEKİLİ BEHİÇ BEY (İstanbul) — Ol
madığını arz etmiştim efendim. Hiçbir zarar yoktur. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Hükümeti demiryol
ları inşaatında ecnebilerle mukavele akdetmesine bü
yük saikler vardır. Birincisi, para meselesi, ikincisi de 
bu vesile ile muayyen bir tahsisat ayırarak her hangii 
ufak bir hadise esnasında devletin bu kurtarıcı şimen-
düfer s^asetinıe haîel gelmesinle ve bunun için her 

isene tahsisat ayrılsın aynı zamanda da bunlar eski
den yetişmiş mütehassıs kimselerdir, inşaatta da bir 
hata vaki olmasın hesabına müstenit idli. Maalesef 
ecnebiler para getirmedikleri gibi bilmiyorum, tesa
düf veya fena taliiımiz, iyi blir iş adamı da gelmemiş
tir, Taçesterden başlamış ve badema gelmiş olanlar 
da aynı fasileyi (geçmemiştir. Şimdi İsveçlilerden 
bahsedilmiştir. Heyeti celileîerinizi bunun için tasdia 
mecbur oldum. Bütün millet ve hükümet demiryola-
rımızın yapılması için icabederse aldanmayı ve her 
fedakârlığa razı olmayı göze almıştır ve bunun için 
de her sene diğer ihtiyaçlara karıştırmayarak tahsi
sat koyuyor ve veriyor. Gaye, maksat, bu yüce iş ile 
liş yapılsın. Bu böyle olmakla ticari noktai nazardan 
da feVkalâde menfaatti bir iş olduğu halde İsveçlile
rin böyle dolambaçlı yollardan giderek hükümeti 
işkâl edecek vaziyet ihdas etmelerinle aklım ermedi. 
Bendeniz izahat vereceğim: Kanunen memnu olma
dığı içim b'ir inşaat şiılketinin müdüriyetinde bulunu
yorum. Keller - Diyarbekir elli kilometrede ve An
kara - Ereğli'de de bir. kısımda çalışıyoruz. Arızalı 
sayılabilecek bir yerdir. Onilki kflömetrede doksan 
kadar köprü yapıyoruz, ki arızalı sayılabil'ir. Fevzü 
paşa - Diyarlbeikir'deka tesviyei türabiye ve imalâtı 
sınaiyemizın hükümete 'kilometresi on sekiz, yirmi 
bin liraya mal olacaktır. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) —. Kâr da 
dahli! mi? 

EMİN BEY (Eskişehir) — Müteahhidin kârı da 
dah'il. Ankara - Ereğli de arz ettiğim gibi doksan 
köprüyü oniki kilometrelik yerde açmak mecburiye
tinde kalındığı için burada kilometresi otuzbeş bini 
geçmeyeceğine kaniim İşimizin neticesi iki aya ka
dar alınacaktır. Gittim, vaziyeti umumiyeyi ki cep
hede de çalıştığımız için tetkik ettim, Diyarbekir'e 
kadar olan arızalı yerleri gördüm: Hesap ettim, ki
lometresi yüzbin liraya mal olacak var, onbeş, yirmi 
Ibin liraya mal olacak var. Bendeniz iki kısmın kilo
metresinin azam'i otuzbeş, otuzsekiz bin lirayı geç
meyeceğini ve kırk - elli milyon liraya olacağı netice-
isine vardım. Orada çalışmış, Diyarbekir'de Nafia 
ısermühend'Miği yapmış Ömer Bey gibi mühendisler 
bizimle çalışıyor. Bunlar bittabi dalha iyi bilirler. 
MeVadı hadidiyesiini yüzde yirmi sayarlar. Bunu 
dörtte bir farz etsek bu iki kısım inşaat devlete elifi 
beş m'ilîyon liraya mal olacaktır, tabii peşin para ile. 
Bü zatlarda yüz on milyon dolar almışlardır. Yüzde 
elli kâr olursa artık bundan ötesine Allah'tan belâla-
rınn istesinler. Bendemiz; her şeyden evvel bu şekil
ler değişebilir, arz ettiğim bugünkü vaziyete göre* 
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dir, feyiz ve bereket çok dur, amele müstağni kalır, I 
o vak'it hesap değişebilir diye düşünüyorum. Lâkin I 
inşaat programında hesaplı hareket edilir, mıntıka 
alanı çıkacağı ameleye göre vaziyet alınırsa, amele I 
kıtlığı Vaziyetine düşüleceğini de hiçbir vakit düşün- I 
medim, I 

Şimdi, meselâ Diyarbekir'e kadar gittikçe Der- I 
simMen, Mardin'den, daima çalışıp nafaka çıkarma
ya muhtaç olacak aksamı vatandan istifade edeceğiz, I 
yani her türlü fedakârlığa katlanacağız. Bu devleti- I 
miz için, milletimiz için. hayati bir meseledir. Düşün- I 
dük, taşındık hükümet bunu kendi ellerine, kollarına I 
yaptırabilirdi. Hatta doğrusu bizim gibi çalışanlar I 
biraz da müteesslir oldu. Çünkü evvela başvekil paşa I 
işe başladığı vakit «Bu işi yapacağım, bozacağım, I 
kendi milletime yaptıracağım» demiş idi ve bu niyet I 
'iledir ki bugün memlekette ecnebilere verildiği hal- I 
de bütün işi yapanların yüzde doksan beş Türktür. I 

"Mühendisi ile sermübJendiSi ile, işçimi ile, müteahhidi I 
ile Türk'tür. Bendeniz bir şeye sevindim. Behiç Bey- I 
efendi öteden beri, bilirim ki; işin selâmete ermesi I 
noktasından başladığı için parasına bakmaz. Her ne I 
pahasına olursa olsun parasına balkmaz. Yollar yapıl- I 
ısın. Bir maliye vekili gelir, para alabilir miyiz, ala
maz mıyız? Biliriz ki alamadıkda süründüğü zaman- I 
îar Oldu. Bu maliye vekilinin kanaati budur, öteki I 
maliye vekilinin düşüncesi şudur diye böyle yorgun- I 
luktan devletin âli bür işini düşüncesini para muka- I 
bilinde feda etmeyeyim diye zannederim bu noktai I 
nazardan muvafakat etmiştir ve hakikaten bu mem- I 
lekette bir millet için azim bir buhran tevlit edecek I 
kadar bir zarardır. Bu memlekette kırk elli milyon I 
lira kalsa idi, yüz kişiye dağılırdı ve o yüz kişi de I 
ayrıca teşebbüslere girerdi, işte âli bir mefkure için I 
devlet bu fedakârlıkları yaptığı halde isveçlilerde I 
buna mukabil bunu yaparlarsa, bundan sonra bizim I 
çalışmalk nasibimiz yoktur neticesi çıkar. Hakikaten I 
kârlı bir iştir. Bugün on, oniiiki milyon aldılar zanne- I 
diyorum, bilmiyorum Beyefendi ifade buyurmadılar. I 
Zannederdim daha masrafları üç milyon liradan fazla I 
değildir. Yirmi yedi milyon liraya faiz veriyoruz. I 
Yani yeni bir iktisat formülü çıksa da parayı alan de- I 
ğil, veren faiz verir, deseler böyle olmazdı. Böyle I 
yüksek kârlı bir işte bunlar böyle yaparlarsa hükü- I 
metten ehemmiyetle istirham ederim, bunda hüsnü- I 
niyet yok demektir ki; zannederim teminatları biraz I 
zayifçadır. Bonolarımız ticari mahiyettedir. Bilâkayt I 
ve şart bunu temin edecek vaziyettedir. Bugün tedi- I 
yeye meburuz, vaziyet bu merkezdedir. Hükümet bu- I 
mu ehemmiyetle tetkik etsin ve bunu her ne şekilde J 
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'isterse ispat edeyim, şu paranın yansı artacak şekil
dedir. Kendileriyle mukavele gayet semfhane yapıl
mış. Her ne pahasına olursa olsun devlet işlerinde 
böyle büraz daha ticari, daha yahudice düşünülemez, 
binaenaleyh doğrudur. Lâkin karşısındakinin de hüs
nüniyette hareket etmesîi lâzımdır. Bu yüzden ora 
milyon lira ifadesinden bunu anladım. Bendenizin] 
çıkardığım mana budur. Belki müteahhit bir şirketin 
müdürü olmak dolayısiyle bu ifadem zararımızadır. 
Fakat icap ederse kendi nefsimi de feda ederim. 
Eğer bunu demek 'istiyorlarsa, bu işte devlet büyük 
tehlikelere girebilir. Çünkü bonolar bilâkayt ve şart 
emriamade ve bilâkayt ve şart ziraat bankası kefil 
olmuştur. Bunun için teminatlarını da bilmiyorum, 
işittiğime nazaran temlinat olarak gösterdikleri ban
kanın da azam'i kapitali dört, beş milyon! arasında 
imiş. Bunu da adam yarın ileride her hangi bir ban
kaya kırdıracak olursa zannetmem ki isveçliler ah-
lâkan çok yüksek adamlarmış, isveçlilerin bu ahlâkî 
vazaifMir. Belçikalılar gibi hileye sapacak olurlarsa 
hükümete fenalık edebilirler. Ejhemmiyetle hükümeti 
cumhurıiıyemıizin nazarı dikkatini celfoederiz. 

REŞİT BEY (Gaziantep) — Behiç Beyin sualime 
karşı verdiği cevap bendenizi tatmin etmediği içki! 
yenliden maruzatta bulunacağım. 

Efendiler; bu Yenice istasyonundan Fevzipaşa is
tasyonuna kadar, Fevzipaşa istasyonundan Malatya'
ya kadar hat yapıldığı için bu hattın oraya raptı her 
halde lâzımdır. Yani Fransa'nın aradan çıkması lâzım
dır. Maksadını budur ki her halde bir tren hattı işle
tildiği zaman müddetle verilir. Bu cari olan hir usul
dür. Müddet yakın ise zararı yok 1 - 2 sene daha ta
hammül edilebilir. Eğer müddet daha çok İse her bir 
husus için devletin menaifıihi noktai nazarından bu 
Yenice hattının Fevzipaşa hattına kadar olan kısmı 
almak mümkün değildir. Bendenizin sualim budur. 
Mümkün ise her halde almak lâzımdır. Yakın ise za
rar yok. Fakat, 10-20 sene ise Haydarpaşa hattı gibi 
ıbunu her halde almak lâzımdır. Bunun alınması hü
kümetin menfaatinedir. Bendenizin sualim bu idi. 

NAFİA VEKİLİ BEHİÇ BEY (istanbul) — Ev
velâ Reşit Beyin sualine cevap vereceğim : Bağdat 
hattıniin mukavelesi mucibince hükümet her ne za
man arzu ederse Bağdat hattını satınalabilir, müddetle 
mukayyet değildir. Yalnız Mersin - Adana - Tarsus 
kısmının müddeti ihtityamiye&iinıin hitamına beş sene 
kalmıştır. Bağdat hat tan imtiyaz müdideti daha çok
tur. Fakat arzu edilirse alaibilriz. 

Emin Beyefendinin suallerine gelince : Bilmiyo
rum hangi hesaba müsteniden söylemişlerdir. 30 - 40 
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bin liraya çıkmasına ihtimal yoktur. Ankara - Kay
seri - Samsun - Turhal kısımları matzemei mütehar
rike ve muharrike hariç olmak üzere; geçeni sene arz 
etmiştim fiyatı yükselmişti. 80 - 85 liraya çıkmıştı. 
Filhakika kilometresi - ray hariç - 17 bin liraya olan 
da vardır. (140) bin liraya olan da vardır. Şimdi bah
settiklerim kısmın beher kilometresi, ray da dahil ol
duğu halde 70 bin lirayı bulmuştuk. Fakat bazı ak
samı da vardır ki beşyüz bin lira da edebilir. Biz daha 
îsveçllerin verdikleri hesabı tetkik edemedik. Çün
kü uzun zamandan beri yapılan projeleri kısa bir za
manda tetkik ile cevap vermek mümkün değildir. 
Vazıyeti arz ettim. Sonra halttı İsveçlilere götürüp 
vermedik. Beraber münakaşaya koymakta ve ihale et
mekteyiz. O yalnız proje ve masarifi umumiye ve 
kontrol masarifi olarak % 20 almaktadır. Yani ucuz; 
çıkarsa ucuz, pahalı çıkarsa İsveçlilere ayrıca ucuz 
çıkmaz. Münakaşaya koyuyoruz, münakaşada kaç 
veriliyorsa parasını o veriyor ve üzerine masarifi umu
miye ve kontrol masarifi olarak % 20 almaktadır. 
Onum için her hangi bir suretle gözümüz bağlı, pahalı 
çıkacağı kanaati hâsıl olmasın. 

(Bonolara gelince; bonolar tarafeyn içinde yalnız 
bu işe sarfedilecektir, ne biz ne de onllar bu bonoları 
başka bir yerde sarf edemeyiz. Mamafih kati neticeyi 
de bildireceğimi evvelce arz ettim. Meseleyi tetkik 
ediyorumı 

IREÎS — Bütçenin heyeti umumiyesi hakkında 
başka söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Fasıllara ge-
çitmes'ini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

72flf 

722 

723 

724 

725 

726 

727 

728 

Vekil tahsisatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
IMerkez memurinli maaşatı 
REtS — Kabul edilmiştir. 

IMerkez ücuratı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat memurini maaşaltı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Vlâyat ücuraltr 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tahsisatı fevkalâde 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Uzaklık ve pahalılık zammı 
REİS — Kabul edimiştir. 
ithtisas ücretli matluası 
REİS — Kabul edilmiştir. 

4 8ÖC! 

3Ü 620 

104 360! 

1192 636 

'269 3CÜ 

374 304 

76 075 

16 800 

Fasıl Lira 

729 

73Ö 

73* 

Demiryollar ve müessesatı nalfia 
komiserleri ücuratı matluası 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tahsilatı mafctua 
REİS — Kabul edilmiştir. 
'Mühendis mektebi mezunlarına 
11216 numaralı Kanun mucibince 

741' Resmi telefon masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

742 ücretli muhabere ve mükâleme 

7 080 

600 

732 

733 

734 

735 

736 

737 

738 

739 

740 

Verilecek avans 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

(Merkez levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vekâlet otomobili masrafı 
REtS — Kabul edilmiştir., 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Masarifi mütenevvi a 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Harcırah 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1 600 

10 000 

5 500 

2 500 

9 500 

20 000 

10 500 

2 500 

38 300 

70 000 

1 100 

743 

744 

745 

746 

masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Dahili resmi telgraf ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Maisarifi mukannene 
REİS — Kabul edilmiştir. 
istikşafat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İnşaat ve müstacel tamirat ve bü
yük köprüler 

1 000 

5 500 

300 

50 000 

1 100 000 

IBÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA MÜHENDİS 
MİTAT BEY (Aydın) — EfendSrn 746 ncı faslı en-
cümenimfe: yollar ve büyük köprüler inşaat ve müs
tacel tamiratı masrafı olarak 1 087 600 lira olarak 
kabul etmiştik. Bu suretle tashihini rica ederim. 
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FasıJ Lira! 

746 Yola r ve büyük köprüler inşaat 
ve müstacel tamiratı masrafı 1 087 600 
REİS — Kabul edilmiştir, 

747 Sular 500 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

748 Levazım ve alâtı mütenevvia 15 800 
REİS — Kabul edilmiştir, 

749 Kütübü resalili femnliye esmanı ve 
mükâfatı 4 000: 
REİS — Kalbul edilmiştir. 

75Ö Ecnebi mütehassısları ve tercü
manlar 14 000 
REİS — Kalbul edilmiştir, 

751' Avrupaya gönderilecek talebe 
masrafı 14 000 
REİS — Kabul edilmiştir, 

752 Gemiyeti akvam komiserinin tah-
sfisatı lıl GÖK} 
REİS — Kabul edilmiştk, 

753 Fetıni kongreler ve şirketlerle: 
mlüzalklere komisyonu masrafı 12 Ö0D! 
REİS — Kabul edilmiştir, 

754 Avrupa harcırahı 15 OtUOf 
REİS — Kabul edilmiştir. 

755 Konya ovası sulamal idareSinö 
muavenet 30 OOÖi 
REİS — Kabul edilmiştir, 

756 Reji jenıeralı şirketine itMfname 
mucibince tediye edilecek 1928 
Itaksiti 79 363 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 
— • — ^ 

757 

758 

759 

760 

761! 

762 

Liman ve demiryolları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mektepler masarifi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Van gölü 
REİS — Kabul edilmiştir. 

788 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Geçen sene düyunu 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Eski seneler düyunu 

29 220 000 

247 000 

40 000 

15 000 

80 000 

14 760 

MÜHENDİS MİTAT BEY (Aydın) — Efendim, 
görülen lüzum üzerine 763 ncü fasıl olarak seneleri 

bütçelerinde karşılığı olmayan lâziimüttediye düyun 
namiyle 12 400 lira vaz edilmesini rica ediyoruz. 

Fasıl Lira 

763 Seneler bütçelerinde karşılığı ol
mayan lâzimÜttediye düyun 12 400 

REİS — Mütalâa var mı? (Hayır sesler) 
MALİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ BEY — Mutabık 

efendim. 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Efendüm yarın 23 Nisan olduğu için Meclis tatil
dir. Sah günü saat on dörtte içtima edilmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma Saati : 17.35 
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