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REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir, 

Kanunun heyeti umumiyesi tayini esami ile re
yinize arz olunacaktır. Kabul edenler beyaz, etme
yenler kırmızı rey vereceklerdir, 

Efendim Maarif Vekâleti bütçesine tahsisatı fev
kalâde itasına dair Kanuna rey vermeyen varsa lüt
fen reylerini versinler. 

1. — Başvekil İsmet Paşanın beyanatı. 
RElS — Efendim, Başvekil Paşa Hazretleri beya

natta bulunacaklardır, 
BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Muhte

rem efendilerim, 
Hükümetin hangi yollarda hangi hedeflere doğ

ru yürüyeceği büyük Reisicumhur Hazretlerinin yük
sek salahiyetli lisanları ile tayin ve ifade buyurul-
muştur. 

Bu sebeple dahili ve harici siyasetimizin anahat-
larına veya iktisadi ve mali zihniyet ve tasavvurları
mıza dair beyanat yapmak niyetinde değilim. Halin 
daha açık ifadesine, anaprensiplerin tatbikatım nasıl 
anladığımızı göstermeye medar olacak münferit me
selelerden bahsedeceğim. 

Türk harflerinin bütün vatandaşlara kapılarının 
önünde, ve işlerinin başında öğretilebiimesi için da
ha bu sene içinde millet mektepleri teşkilatı yapaca
ğız. Bu teşkilat şehir ve köy, bütün yurdu kaplaya
cak, vatandaşların işlerinin maişetlerinin en müsait 
devirlerinde ve yanlarında ya iki aylık ya dörtj aylık 
kurslar açılacak, şehirde ve köyde mektepler, muay
yen içtima mahallerine gelmeye vakitleri müsait 
olmayan vatandaşlar için seyyar muallim teşkilatı ya
pılacak; Devletin en büyüğünden en küçüğüne ka
dar bütün memurları millet mektepleri teşkilatının 
ihtiyaca göre çalışacakları. Reisicumhurumuz Hz. 
millet mektepleri teşkilatının Umumi Reisliğini ve 
Başmuallimliğini kabul buyurmuşlardır. (Şiddetli al
kışlar) Bu teşkilat ile bir senede, vatandaşın maişet 
hayatındaki düzenini hiç sarsmaksızın geçkin yaşlar
da bir kaç yüz bin nüfusu okutabileceğimizi hesap 
ediyoruz.; 
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Arâ istihsali muamelesi hitam bulmuştur. Rüsu
mat bütçesine tahsisatı fevkalâde vazına dair Ka
nuna rey vermeyen varsa lütfen reylerini versinler. 
Ârâ istihsali muamelesi hitam bulmuştur. 

Efendim reylerin neticesini arz ediyorum. 
1928 senei maliyesi Maarif Vekâleti bütçesine 

tahsisatı fevkalâde itasına ve muhtelif devair bütçe
lerine mevzu tahsisattan bazılarının imhasına dair 
olan kanuna 248 zat rey vermiştir. Muamele tamam
dır. Kanun 248 reyle müttefikan kabul edilmiştir. 

1928 senei maliyesi Rüsumat Bütçesine tahsisatı 
fevkalâde vazına dair olan Kanuna 241 zat rey ver
miştir. Muamele tamamdır. Kanun 241 reyle mütte
fikan kabul edilmiştir. 

, ilk tahsili fiilen umumi bir hale getirmek mese
lesini enine boyuna ve çok özen ile tetkik ettik. Bu, 
günkü usul ile ilk tahsil varabileceği hedeflere var
mış gibidir, idarei hususiyelerin yerli varidat ile 
yerli ilk mekteplerle uğraşması tarzında şimdiye ka
dar takip edilen usulün bugünkü vaziyeti şudur : Va
ridatı müsait olan yerler ilk ihtiyaç haricinde geniş 
sarfiyata temayül edecek hale gelmişler, varidatı mü
sait olmayan yerler tevakkuf ihtimali karşısında kal
mışlardır, 

Halbuki bu memleketin ilk tahsile umumi ve hu
susi idarelerden tahsis ettiği varidat ki, 20 milyonu 
geçecek kadardır, bir elden yani Büyük Millet Mecli
sinin Maarif Vekâletinden sarf olunarak bütün mem
lekette bir plana göre mütevazi fakat sıhhî ve temıiz 
ihtiyaca kâfi binalarla ilk tahsili bütün vatana fiilen 
umumi kılmak mümkün olacaktır. Tetkikatımız sene
ler sürdü. Vasıl olduğumuz kanaat budur. 

2. Kuraklığa karşı aldığımız tedbirleri arz ede
ceğim : 

Kuraklık mıntıkalarındaki vatandaşlara çok iş gös
termeye çalıştık. Nafıa yollar tahsisatından 250 000 
lirayı bu mıntıkalara tahsis etti bu para size çok az 
görünmesin. Bilirsiniz ki, yol tahsisatı esasen Nafiada 
değil, idarei hususiyelerdedir. Nafıa olan ancak müs
tesna işler içindedir, idarei hususiyeler bütün nafıa 
tahsisatlarını vilayet dahilindeki kurak mıntıkalara 
teksif ederek halka iş buldular. 

Nafıa elindeki su işleri parasının yarısını bu mın
tıkaya verdi. Konya'da Inevi kanalını 25 000 lira ile 
ihale etti ki, bunun ile 10 000 dönüm sulanabilecek. 
Aksaray Ulu Irmak kanalına başladı, 50 000 lira tah
sisat verdi. Bununla 75 000 dönüm sulanabilecek. 
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