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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Refet Beyin riyasetlerile aktedilerek Âzayi Kiram-1 
dan iki zatın tahlifi icra edildikten ve B. M. M. nin iki 
ayhkhesabatı hakkındaki mazbata kabul olunduktan 
sonra pazartesi günü toplanılmak üzere inikada nihayet ! 

Lâyihalar 
1 — Nafıa Vekâleti 1931 senesi haziran ve temmuz 

ayları muvakkat bütçesine 6 000 000 liralık tahsisat 
ilâvesi hakkında kanun lâyihası (Bütçe Encümenine) 

Mazbatalar 
2 Millî Müdafaa Vekâleti 1931 senesi haziran ve 

temmuz ayları hava bütçesine 341 000 liranın ilâvesi 
hakkında 1/113 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe Encü
meni mazbatası (Ruznameye) 

3 — Müsakkafat vergisi hakkında 1/36 numaralı ka-

1 — Âzayi Kiramdan bazı zevatın mezuniyetleri I«: 
hakkında B. M. Meclisi Riyaseti tezkeresi ı i. 

H E Y E T İ U M U M İ Y E Y E |{ 
Aşağıda isimleri yazılı âzayi kiramın hizala

r ında gösterilen müddetlerle mezuniyetleri, Riyaset ( 
Divanının 13 - VI -1931 tarihli altıncı inikadında 
muvafık görülmüştür . 

Heyeti Umumiyenin tasvibine arzolunur. e 
B. M. M. Reisi 

A. Kâzım 
Cebelibereket İbrahim B. bir ay, mazeretine bi- o 

naen ; Gazi Antep Reşit B. bir ay, mazeretine bi
naen ; Giresun Kâzım B. bir buçuk ay, sıhhî maze
retine b inaen; Kars Muhit t in Pş. bir ay, mazereti- e 
ne b inaen; Kırklareli Dr. F u a t B. bir ay, sıhhî ma
zeretine b inaen; Kırşehir Hazim B. bir buçuk ay, I 

verildi. 
Reis Vekili Kâtip Kâtip 

Çanakkale Yozgat 
Refet Ziya Gevher Avni 

nun lâyihası ve Maliye ve Bütçe Encümenleri mazba
taları (Ruznameye) 

4 — Süvari mübaşirlerinin ücretleri hakkında 1/115 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

5 — Üsküdar - Kadıköy ve havalisi halk tramvay
ları türk anonim şirketine Evkaf Umum Müdürlüğü
nün de iştirakine mezuniyet verilmesi hakkında 1/58 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

ailevî mazeretine binaen; Maraş Abdülkadir B. bir 
ay, sıhhî mazeretine binaen; Urfa Mahmut B. bir 
buçuk ay sıhhî mazeretine binaen ; Muş Muhit t in 
Naıni B. 25 gün, mazeretine binaen; 

Reis — Kabul buyuran la r lütfen el kldınsmlar. 
(Ayrı ayrı reye konsun sesleri). 

İbrahim B. (Cebelibereket) bir ay, 
Reis — Kabul edenler . . . E tmiyenler . . . Kaimi 

edilmiştir. 
Reşit B. ((iazi Antep) bir ay, 
Reis — Kabul edenler . . . E tmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
Kâzım B (Giresun) bir buçuk ay, 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
Muhit t in Pş. (Kars) bir ay, 
Reis — Kabul edenler . . . E tmiyenler . . . Kabul 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

BİRİNCİ CKLSK 
Açılma saati : 14, 5 

R e i s — Vasıf B. 

K A t i p k T : Ziya Gevher B. (ÇANAKKALE), Haydar Rüştü B. (DENİZLİ) 

Reis — Celse açılmıştır. 

% — TAHLIFLER 

Reis — Arkadaş l a rdan bazılarının tahlifi icra I 1 — Âzayi Kiramdan iki zatın tahlifi 
olunacakt ı r . (Zühtü B. (Samsun) , İsmail Hakkı B. (Bolu) 

I m m tahlifleri icra edilmiştir) 

4 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMÎYEYE MARUZATI 
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edilmiştir. 
Dr.' Fuat B. (Kırklareli) bir ay, 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
Hazım B. (Kırşehir) bir buçuk ay, 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
Abdülkadir B. (Maraş) bir ay, 

Etmiyenler . . . Kabul Reis — Kabul edenler 
edilmiştir. 

Mahmut B. (Urfa) bir buçuk ay, 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
Muhittin Nami B. (Muş) yirmi beş gün, 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 

5 — SUALLER VE CEVAPLAR 

1 — Kacaeli Mebusu Sırrı Beyin Ceneve kon
feransında Heyeti Murahhasamızm aldığı intiba 
hakkında Hariciye Vekâletinden şifahî sual takriri 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Ceneve konferansından Heyeti Murahhasamızm 

aldığı intiba ve Türkiye Cumhuriyeti namına bura
da alınan vaziyet ve temin olunan menfaat nedir"? 

Hariciye Vekâletinden sualini ve şifahen cevap 
vermelerini teklif ederim. 

Kocaeli Mebusu 
SUTI 

Reis — Hariciye Vekili Beyefendi yok mudur? 
(Yoktur sesleri). 

Hasan Fehmi (Gümüşane) — Talik ediniz. 
Reis — Sahibi sual ? 
Sırrı B. (Kocaeli) — Burdayım. 
Reis — Hariciye Vekili Bey yoktur. Talik edi

yoruz. 
2 — Kocaeli Mebusu Sırrı Beyifi, borçlar mese

lesinde dayinler vekillerile yapılmış olan müzake-
ratın neden akim kaldığı hakkında Maliye Vekâle
tinden şifahî sualine Maliye Vekili M. Abdülhalik 
Beyin cevabı 

B. M. M. YÜKSEK REİSLİĞİNE 
Borçlar meselesine ait. dayinler vekillerile ya

pılmış olan müzakeratm mahiyeti ve inkıtaın esbabı 
nedir ? 

Maliye Vekâletinden sualini ve şifahen cevap 
vermelerini teklif ederim. 

Kocaeli Mebusu 
Sırrı 

Maliye Vekili M. Abdülhalik B. (Çankırı) — 
Hamillerin umumî konferansı neticesinde bir dele-
ke heyeti Ankaraya geldi. Delekelerin malî ve 
iktisadî vaziyeti yakından tetkik ve mütalea etme
leri için her türlü vesika ve vasıtaları istifadeye 
arzettik. 

Osmanlı borçlarının, Türkiyenin takatiyle mü
tenasip bir hadde tayini için resmî ve hususî mü
zakerelerde bulunduk. Delekeler bundan sonra 
avdet ettiler. Anladığımıza göre kat 'î bir netice
ye varmak için kâfi salâhiyetleri yok idi. Müza-
kerata bu sebeple fasıla gelmiştir. İnkita yoktur. 
Zaten bu keyfiyetin müşterek bir tebliğ ile ilân 
olunduğu malûmdur. 

Bilmiyorum, arkadaşımız müşterek tebliğden 

malûmattar değil midirler? 
tebliği okuyayım: 

Maamafih müşterek 

Ankara: 28 - V - 1931 
Atideki tebliğden 28 mayıs 1931 tarihinde itası 

Hükümet Murahhası Saraçoğlu Şükrü Beyefendi 
ile hamiller vekilleri arasında tekarrür etmiştir: 

Cumhuriyet hükümetinin daveti üzerine hamil
lerin murahhasları Ankaraya geldiler. 14 mayıs
tan 28 mayısa kadar memleketin hali hazır malî ve 
iktisadî vaziyetine dair hükümetin verdiği vesika
ları, malûmatı ve rakamları tetkik ettiler. 

Bu müzakereler müşterek bir anlaşma fikri i-
çinde cereyan etmekle beraber, şimdilik bir iti
lâf nameye varılmamıştır. 

Müşterek tebliğ imza ettikleri fransızca met
ni da buradadır. 

Sırrı B. (Kocaeli) — Arkadaşlar, Meclisimizin 
ayni zamanda icraî ve teşriî sıfatları haiz olduğu
nu izaha lüzum görmüyorum. Meclis, icraî vazi
fesini vekilleri vasıtasile yapar. Binaenaleyh vekil
lerin her yaptıkları işten, her söyledikleri sözden, 
her vakit, her dakika Meclisi haberdar etmeleri 
lâzımdır ve vazifeleridir. 

Diğer mebusan meclislerinde gerçi heyeti vü
kelâ bu vazife ile pek te kendilerini alâkadar bul
mazlar. Fakat onların meclisleri yalnız teşriî sı
fatı haizdirler. 

Bununla beraber yine Avrupada vükelâ hey
eti sık sık, yaptıkları işlerden ve söyledikleri söz
lerden meclisleri haberdar etmektedirler. Avrupa
da yalnız, İspanyada bizim meclisimize muadil 
vaziyette bir meclis teşekkül etmektedir. Onun 
için vekillerimiz bize her vakit yaptıkları işler
den ve söyledikleri sözlerden, burada izahat ver
mekle mükelleftirler. Bu madde hakkında bir 
müşterek tebliğ neşrettik buyurdular. Bunu mat
buatta gördük. O müşterek tebliği, bizim namı
mıza dayinler vekillerile müzakere yapan vekille
rimizin ağzından duymak arzu ederdik. Bu yapıl
mamıştır ve bu yapılmadığından dolayı mahafili 
maliyede büyük bir aksi tesir husule gelmiştir. 0 
müşterek tebliğ neşredilmiş olmakla beraber da
yinler vekilinin ayrıca müzakerenin neticesi hak
kında vuku bulan beyanatı malî piyasada fena 
tesir yapmış, bu yüzden düyunu müvahhade yir
mi puvan kaybetmiştir. 

Eğer vaktile vekilimiz, namımıza yaptığı mü-
kâlemeden bize izahat vermiş olsaydı ve fasılanın 
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esi »abını da burada söylemiş bulunsaydı, belki bu-
aksi tesir husule gelmezdi. Dayinler Vekili Dek-
rozye; inkıta vardır ve bu bir prensip meselesin
den tevellüt etmiş değildir. Biz muvakkat itilâf
larla vaziyeti kararlaştırmak istiyoruz, Türkiye 
Hükümeti kat ' i kararlar almak istiyor, diyor. 

Ne güzel esastır. Ne kadar şayanı şükran bir 
şeydir. Biz buna- neden muttali olmıyoruz ? Arzu 
ederiz ki bize bunu Vekillerimiz söylesin. Bu ya-
pdmadığı için, tekrar edeceğim, şu yirmi gün zar
fında aksiyonlar fena halde , düşmüştür ve bu 
yüzden büyük bir zarara duçar olduk. Eğer böyle 
vekillerimiz bize yaptıkları işler ve söyledikleri 
sözlerden vaktile haber vermiyeeek olurlarsa dı
şarıda fena tesir husule gelecek ve zararlarımız 
günden güne artmış olacaktır, ve vekillerimiz de, 
vekil değil, vasi vaziyetine gireceklerdir ki, vekil
lerimiz hiç bir zaman Meclisi bu dereceye düşür
meği arzu etmezler. 

İstirham ederim, şimdi olduğu gibi, ahvali 
mümasilede bize gelsinler, sık sık izahat versin
ler. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. ( Çankı
rı) — Meclisi Âliye izah etmediğimiz bir mesele 
hatırlamıyorum. Burada şayanı istifade veya şa

yanı mütalea ve arz bir vaziyet ve bir iş görme
dik ki gelelim de arzedelim. 

Arkadaşım Dekrözye şöyle demiş buyurdular. 
Bendeniz de onun imzasını havi neşredilen tebli
ğin fransızca metnini okumak mecburiyetinde ka
lacağım. 

COMMUNlQUE 
LE 28.- V - 1931 

Sur l'invitation du gouvernement de la Repr.b-
lique. Turquie, les delegues des Porteurs se son t ren-
dus â Ankara. Du 14 au 28 Mai courant, i İs on t 
etudie les documents, renseignements chiffres 
communiques par le (Gouvernement sur la situa-
tion finaneiere et economique actuelle du pays et 
Us ont poursnivi des entretiens avec la Represen-
tant du Gouvernement. 

Bien que e es pour parlers se soient deroules 
dans un esprit des mutuelle comprehension, on 
n 'est pas arrive â un accord pour le moment. 

Dokrözyenin imzasile neşredilen tebliğ bu
dur. Türkçesini demin okudum. Bu onun aynıdır. 
Belki DokrÖzye öyle söylemiştir, fakat imzaladığı 
metin budur. 

Reis — Ruznameve geçiyoruz. 

6 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Maarif eminliklerinin lâğvi hakkında .1/86 
numaralı kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe En
cümenleri mazbataları fil 

Reis — Mazbatayı okumağa lüzum var mı? 
(Hayır sesleri) 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen yok
tur, maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Et-
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 1 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülüne dair olan 1452 numaralı ka
nunun ikinci maddesine merbut cetvelin Maarif 
Vekâletine ait kısmından derece, adet ve maaş
ları aşağıda gösterilen memuriyetler ilga edilmiş 
ve beşinci dereceden birinci sınıf müfettişlerin 
adedi ikiden yediye ve altıncı dereceden ikinci 
sınıf müfettişlerin adedi ise altından on ikiye çı
karılmıştır. 
D. Memuriyetin nev'i Adet Maaş 

5 Birinci sınıf Maarif emini 6 80 
6 ikinci sınıf Maarif emini 6 70 
7 Maarif Emini muavini 1 55 

11 Mümeyyiz 13 30 
14 Katip 29 20 

17 » 14 14 
Rasih B. (Antalya) — Muhterem arkadaşlar; 

tensip buyurursanız maddenin son fıkrasının tayyı-
nı teklif edeceğim. Şimdiye kadar mevcut olan teftiş 

fil 32 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

kadrosu kâfidir. Bir taraftan lâğvederken diğer ta
raftan ilâveye hacet yoktur. Esasen muallim ve mü
dür yoktur diye lise açamıyoruz. Maarif Vekâleti 
daima müdürsüzlükten, muallimsizlikten şikâyet edi-, 
yor. Eminliklerdc bulunan arkadaşlar, çok kuvvetli 
arkadaşlardır. Eminliklerin lağvı üzerine, maarif 
müdürlüklerinin takviyesi lâzım ve zaruridir. Bu
radan açıkta kalacak arkadaşları maarif müdürü, 
liselere müdür, muallim, müderris yapalım. Teftiş 
teşkilâtının artırılmasına lüzum yoktur (Lüzum 
> l ok tur, doğru sesleri). 

Mustafa B. (Tokat) —Mazarratından başka bir 
faydası yoktur. 

Maarif Vekili Esat B. (Bursa) — Efendim; 
muhterem arkadaşımız Rasih Beyefendi, Maarif 
Vekâletinin müfettiş kadrosundaki müfettişlerin 
kâfi geldiğinden bahis buyurdular. Bendeniz mü
saadenizle müfettişlik hakkında yalnız bir iki söz 
arzedeyim efendim. 

Malûmu âliniz, maarif eminlikleri, evvelce ilk 
mektep muallim ve baş muallimlerile, ilk tedrisat 
müşfettişl erinin ve diğer maarif memurlarının ta
yinleri ve maarif müesseselerinin teftişi gibi vaza-
ifle tavzif edilmişlerdi. Bilâhare çıkan bir kanun 
ile maarif eminliklerinin muallim ve baş muallim
leri ve saireyi tayin hakkındaki vazifeleri keıu.i 
üzerlerinden, doğrudan doğruya Maarif Vekâ
letine alındı. Bunlar alınınca, üzerlerinde yalnız 
teftiş vazifesi kaldı. Biz bu vaziyeti nazarı itibare 
alarak, maarif eminlikleri teşkilâtını kaldırmağı 
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ve müfettişlik kadrosunun tevsiini muvafık bul
muştuk. 

Heyeti (Jelilenize ar/ettiğimiz bu kanun, bu 
esas üzerine tanzim ve teklif edilmiştir. Binaen
aleyh bu gün mevcut olan ticaret mekteplerini, li
seleri, orta mektepleri ve meslek mekteplerini he
sap edersek 140 i mütecaviz, 150 kadar mektep 
vardır. Biz bu, 150 mektebi senede hiç olmazsa 
üç defa teftiş ettirmek mecburiyetindeyiz. Maarif 
Vekâletinin yaptığı tasarruf dolayısile teftişi iki
ye indirmek mecburiyetindeyiz ve birinci teftiş, 
tedrisata başladıktan bir ay sonra, ders senesi 
başlangıcında, ikinci teftiş de, sene nihayetin
de, imtihanlar başladığı zaman yaptırmak zaru-
retindeyiz. Demek ki; 300 mektebi heyeti tefti-
şiye ile teftiş ettrimek mecburiyeti vardır. Bu 
300 mekteple bu gün meşgul olan müfettişlerimi
zin adedi 15 kadardır. 

Müfettiş başına on beşi mütecaviz mektep isa
bet ediyor. Bu mekteplerin teftişini, tabiî muh
terem arkadaşlarım takdir buyururlar, elimizde 
mevcut bulunan çocuklarımızın gerek terbiyevî; 
gerek tedrisi, gerek ahlâkî ve gerek sıhhî vazi
yetleri nokta i nazarından mühim addederim. E-
ğer Heyeti Celileleri bu miktarı kâfi görürlerse, 
muhterem arkadaşımız Rasih Beyefendinin buyur
dukları gibi, şimdiye kadar ifa etmiş oldukları 
teftiş vazifesi maarif eminlerinin üzerinden alınır 
efendim. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Efendim; maa
rif eminlikleri teşkilâtı bir kanunu mahsusla ya
pılmıştır. Müzakere Bütçe Encümeninin yaptığı 
lâyiha üzerindedir. Halbuki Bütçe Encümeni ma-
aşatm tevhidi hakkındaki kanundan bahsederek 
bu teşkilâtın ilgasını teklif ediyor. Binaenaleyn 
kanunun birinci maddesi, Maarif Encümeninin 
birinci maddesi olmalıdır. Bütçe Encümeninin 
birinci maddesi ise ikinci madde olarak müzakere 
edilmek lâzım gelir. 

ismail Kemal B. (Çorum) — Eskiden teftiş 
vazifesi maarif müdürleri vasıtasile yapılıyordu. 
Maarif müdürlerini takviye etsek, teftişi de onlara 
bıraksak daha eyi olmaz mı? hem tasarruf edilmiş, 
hem de teftiş vazifesi yapılmış olur. 

Maarif Vekili Esat B. ( Bursa ) — Maarif 
müdürlerinin yaptıkları teftiş yalnız ilk tahsile 
ait olan kısımlar üzerinde idi. Çünkü tabi olduk
ları kanuna göre maarif müdürlerinin yüksek tah
sil görmüş olmaları meşrut değildir. Bir liseyi 
teftiş etmek için belki güçlük çekecekler. Yüksek 
tahsil görmüş olan muallimlerin okuttukları ders
lerden daha aşağı derecede tahsil görmüş olabilir
ler. Vilâyetlerdeki maarif idarelerinin teftişi, 
vilâyet müfettişlerini teftiş vazifesi dahi bunlara 
aittir. Demin arzettiğim 150 mektepten başka, bü
tün vilâyet mekteplerini ayrı ayrı teftiş etmek 
vazifeleridir. 

İsmail Kemal B. ( Çorum ) — Maarif müdür-
1 erinin takviye edersek bu mahzur da kalmaz ve 
daha eyi olur. 
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Maarif Vekili Esat B. ( Bursa ) — Maarif 
müdürlerinin takviyesine gelince: Bu gün barem 
maarif müdürlerinin vaziyetlerini tayin etmiştir. 
Maarif müdürlerinin maaşları 50 - 55 liradır. Bu 
derecenin fevkinde değildir. Bu derece üzerin
den de takviye maksadile kimseyi bulup getire
nleyiz. Bütçe Encümeninde cereyan eden müza
kere esasında müfettiş arkadaşların vazifelerini 
oradaki maarif müdürleri ifa edemezler mi suali 
bir arkadaş tarafından derıneyan edilmiştir. Bu 
zevatı maarif müdürü yapmış olsak, Altmış vilâ
yet içerisinde ancak on bir vilâyetin maarif ida
resini takviye etmiş olacağız. 

Reşit B. ( Gazi Antep ) — Efendim; geçen 
günlerde zati âlilerine bir şey söylemiştim. Ceva
ben, bütçemizin müsaadesi olmadığından, liselere 

"meccani talebe alamıyacağınızı beyan buyurmuş
tunuz. Maarif eminliklerinin ötedenberi lüzum
suzluğundan bahsedilmektedir. Onun için bunları 
lâğvederek bunların maaşları ile elli tane fukara 
ve şehit çocuklarını mekteplere, liselere almak 
muvafık olmaz mı? 

Maarif Vekili Esat B. ( Bursa ) — Reşit Bey 
arkadaşımızın suallerine em ini iki er bahsinde ce
vap arzetmiştim. Eğer bunu kâfi görmezlerse bu 
hususta başka söyliyecek bir sözüm yoktur. 

Refik B. (Konya) — Maarif eminlikleri teşki
lâtının ihdasından evvel Maarif Vekâletinde müfet
tiş olarak kaç kişi vardı ve bu gün kaç kişidir! 

Maarif Vekili Esat B. (Bursa) — Maarif emin
liklerinin teşkilinden evvel kaç müfettiş bulundu
ğunu tetkik etmedim. Tetkik eder ve arzu ederseniz 
cevabını veririm. Yalnız bu gün 19 Maarif mü
fettişimiz vardir ki bunların ancak on biri mek
teplerimizin teftişile meşguldür. Diğer sekizi kü-
tüpanelere, asarı atikaya, sıhhiyeye bakmakta
dırlar. Birisi de heyeti teftişiye reisidir. Teftiş va
zifesi için biz on bir kişiyi kâfi görmedik, maarif e-
minlerinin şimdiye kadar mıntaka hırında yap
tıkları teftişat vazifelerini uhdelerinde ipka etmeyi 
düşündük. 

Refik B. (Konya) — Kat'î bir karar vemek için 
Maarif eminlikleri teşkilâtından evvelki müfettiş 
adedinin bilinmesi lâzımdır. 

Maarif Vekili Esat B. (Bursa) — 10, 15 kadar 
olduğunu tahminî olarak arzedebilirim. Kat'î bir 
rakkam söyliyemem. 

Refik B. (Konya) — O halde cevap kâfidir. 
Maarif Encümeni Ma bata Muharriri İbra

him Alâettin B. ( Sinop ) — Efendim, ma
lûmu âlinizdir. ki, Maarif eminlikleri ilk teşkil edil
diği zaman memleket, maarif itibarile muhtelif me-
natıka, muhtelif şuabata ayrılacaktı ve bunların 
başında da umumî vukuf sahibi, mümtaz maarif 
adamları bulundurulacaktı. Maarif eminlikleri bu 
fikre müsteniden teşkil edilmiştir. Fakat maalesef 
bilâhara alman kararlar ve çıkarılan kanunlar Ma
arif eminliklerinin gayei teessüs ve teşekkülü 
ortadan kaldırdı; onların vazifesi yalnız teftişe 
münhasır kaldı. Maarif eminliklcrini şimdiye kadar 
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faideli kılan nokta, onların teftiş işlerini ifa eyle
melerinden ibarettir. Maamafi bu sayede maarifin 
uzak mıntakalarını bile daimî bir teftiş ile en müb-
rem bir ihtiyaç temin edilmiş oluyordu. 

Biz encümende maarif eminliklerinin ilgası me
selesi mevzubahs olunca, bütün söz alan zevatın 
söyledikleri sözleri derpiş ettik. Hepsini samimi
yetle konuştuk. Müzakere etmekte olduğumuz 
maddenin birinci fıkrasında, maarif eminliklerinin 
ilga edilmiş olmasına mukabil, müfettişlik kadro
suna 11 müfettiş ilâve edildiği görülmektedir. 

Defaten hatıra gelebilir ki bu; oradaki arka
daşlara birer yer bulmak mülâhazasından ileri gel
miştir. 

Arakadaşlar, Maarif Vekâleti ve Maarif Encü
meni bu kadar hissî bir düşünce ile hareket etmek
ten elbette uzaktır. Bunu arkadaşların bu suretle 
düşünmiyeceklerini zannediyorum. Hatıra geleceği 
ihtimaline karşı arzedeyim ki: maarif eminlikleri 
birer müfettişlik olmaları itibarile çok müsmir işler 
görüyorlar. Sonra haddi zatında Vekâletçe bu mik
tar maarif müfettişi bulundurulması istilzam edilT 
mektedir. Nitekim Vekil Beyefendi burada saraha
ten arzettiler. 

Vekil Beyefendinin de buyurduğu gibi (180) ni 
tecavüz eden müessesemiz vardır. Gerçi şimdi mü
fettiş unvanını haiz olan (19) zat varsa da bunla
rın kimisi doktordur, kimisi de muhtelif maııatık-
taki kütüphaneleri teftiş ediyorlar, kimisi de mer
kezdedir. Diğer müfettişler gayet mahduttur ve 
eğer bu müfettişlik tahsisatı kaldırılacak olursa, 
yani maarif eminleri müfettiş olarak kalmazlarsa 
memleketin bir çok maarif müessesatı teftiş edil
mek vaziyetinden uzak kalır, teftiş edilemiyecektir. 
( 80 ) ni mütecaviz orta mektebimiz ve ( 20 ) yi 
mütecaviz lisemiz vardır ve bu kadar muallim mek
teplerimiz vardır. Meslek mekteplerinden başka, 
bunlar daimî teftişe muhtaç olan müesseselerdir. 

Eğer bu gün Sıvastaki, Diyarbekirdeki ve sair 
yerlerdeki eminleri Maarif Vekâleti müfettiş olarak 
muhafaza edecek olursa oraya merkezden her zaman 
müfettiş göndermek ihtiyacı kalmıyacaktır ve bu 
suretle bütçe, harcırah faslından kazanacaktır. Aca
ba bu işleri maarif müdürlerine versek yapamazlar 
mı? Bunların salâhiyetleri muayyen kanunlarla ta
yin edilmiştir. Eğer memlekette maarif müdürlük
lerine ehemmiyet verilmek icap ederse bu ayrıca 
bir kanunla ve hepsine şamil olarak tatbik edilmek 
icap eder. Böyle alelfevr bir kararla birini diğerine 
atfederek maarif müdürlüklerine bu vazifeyi tahmil 
edersek bu ihtiyaç katiyen temin edilemez. 

Bu ayrı bir meseledir. Bu münasebetle arkadaş
larımızın da arzularını ihtiva edecek maarif mü
dürlerinin vaziyetlerini, kendilerinden beklenen 
bir şekle ifrağ edecek bir teklif yapmalarını ayrı
ca temenni ederim. Encümen namına olan teklifi
min kabulünü rica ederim, ve edilmesi de zaru
ridir. Bu, maarif hayatının selâmeti ve işlerinin 
salim bir surette yürümesi için elzemdir. 

Bütçe Encümeni M. M. Kemal Zaim B. (Kon
ya) — Efendim, bendeniz Süleyman Sırrı Beye
fendiye arzı cevap etmek istiyorum. Maarif Encü
meninden çıkan lâyihanın birinci maddesi, maarif 
eminlikleri teşkilâtını lâğvediyor. Fakat maarif 
eminiiklerine mevdu olan vazaif, maarif teşkilâtı
na dair olan kanunun bir çok maddelerinde tadat 
edilmiştir. Bu teşkilât lâğvedilmekle bu vazaif he
nüz kanunda baki kalıyor. 

Bu vezaifi başka makamlara tevzi etmenin ye
ri bu kanun değildir. Onun için burada yalnız 
teşkilâttan bahsettik. Maarif Vekâletinin şevket-
tiği ikinci bir kanun lâyihasıle ki; zannederim bu 
kanun lâyihası Maarif Encümenindedir, bu va
ziyetler tesbit edilmektedir. Bu itibarla biz bura
da yalnız barem cetvelile maarif eminlikleri teşki
lâtına dahil olan 69 memuriyeti ilga etmiş oluyo
ruz. Buna mukabil de maarif müfettişliği teşkilâ
tına 11 memur zammetmiş bulunuyoruz. 

Süleyman S i m B. (Yozgat) — Anlaşıldı Reis 
Bey. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Efendim, maarif 
emini iklerine lüzum olup olmadığı hakkında söz 
söylemiyeceğim. Çünkü ilga hakkındaki kanun, 
lâzım gelen sözü söylemiştir. Yalnız vazifeleri il
ga edilecek olan maarif eminlerinin müfettiş ola
rak istihdamı meselesi vardır. Şimdi muhterem 
Maarif Vekili Beyefendinin izahatından anladık 
ki, 19 kadar müfettişimiz varmış. Bunların tef
tişle mükellef oldukları mektep adedi de 150 imiş. 

Yani on mektebe bir müfettiş isabet ediyor. E-
fendiler; bu kadar vilâyeti bu kadar kazası olan 
Dahiliyenin acaba kaç müfettişi vardır? 

Devairi saire bir çok hususatta daha az müfet
tişle teftişatını yaparken Maarif Vekâletinin, on 
mektebe bir müfettiş isabet ettiği halde, buna 
razı olmayışının sebebini anhyamıyorum. Hatta 
her mektep iki ayda bir teftiş edilebilir. 

Efendiler, bendeniz zannediyorum ki, hata ma
arif müdürlüklerinin zafa düşürdükleri dakikadan 
başlamıştır. En yüksek tahsil görmüş olan on iki zatı 
maarif emini yapacağız diye maarif müdürlerini or
ta ve hatta iptidaî tahsil görmüş adamlardan yap
mağa başladık. Eğer efendiler; vilâyetlerde yüksek 
tahsil görmüş maarif müdürlerimiz olsaydı, o za
man her hangi bir müfettişe lüzum olmazdı, vilâ- --
yet dahilinde teftişi onlar yapardı. 

Bu güne kadar maalesef Maarif Vekâletinin 
harcırah faslında para olmamasından dolayı mü
fettişler gezememekte ve muattal kalmaktadırlar. 
Bu gün mevcut olan on dokuz müfettiş için harcı
rah tahsisatı gayri kâfi olduğu halde, yeniden ko
yacağımız müfettişler için tahsisatı nereden bula
cağız? Saniyen Alâettin Beyefendi buyurdular ki; 
bazı kütüphaneleri de teftiş ederlermiş; rica ede
rim kaç tane kütüphanemiz vardır ve neyi teftiş 
ediyorlar? Müfettişlerimizin bazıları doktordur. 
Bunlar mekteplerin sıhhî vaziyetini tetkik eder. 
Şu halde tedrisat ve idare kısmı diğer müfettişlere 
kalıyor. Bu suretle bu vazife de azalıyor demek-
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tir. Bendenizee, müfettişler kâfidir. Fakat di
yoruz ki ; hakikaten maarif eminleri en kıy
metli zevattır ve arzu ediyoruz ki ; bu zevat yine 
maarif işlerinde istihdam edilsin. 

Efendiler; bunların maarif müdürlüklerinde 
istihdamları muvafık olurdu. Fakat buna barem 
mani oluyor. Kendimizi aldatmıyalım, açık söyli-
yelim. 

Barem kanununda maarif müdürlerinin dere
cesi ile maarif eminlikleri arasında çok fark var
dır. Baremi tashih etmek, var, fakat buna ben
deniz taraftar değilim ve zannederim ki; buna 
Meclisi Âli de taraftar değildir. 

Şimdi ne yapalım ki; bu maarif eminlerini ba
remdeki emsaline uydurarak maarifte istihdam ede
lim, denmiş ve bunları müfettiş yapmağa karar ve
rilmiştir. Vekâlet zannederim ki, bu muktedir zevatı 
maarif müdürlüklerinde de kullanmak isterdi. Fa
kat buna. barem manidir. Maarif Vekili Esat Be
yefendi, barem mani oluyor diye bunları müfet
tiş yapmıştır. Zannetmem ki; Meclis bunu ka
bul etsin. 

Rasih B. (Antalya) — Malûmu âliniz ilk mek
teplerin teftişi ilk tedrisat müfettişlerine aittir. 
Maarif Vekâleti Heyeti Teftişiyesine, orta mek
teplerle liselerin teftişi kalıyor. Bunun içinde yir
mi bir müfettiş olduğunu arkadaşlar söylediler. 

Mazhar Müfit Beyefendi de başka bir iş çıkar
dı. Harcırah tahsisatı mevcut müfettişlere bile 
kâfi değildir dedi. mevcuda 11 müfettiş daha 
ilâve edilince 32 müfettiş harcırahsız kalacak de
mektir. 

Şu halde yapılamıyacak mahiyette vazife ihdas 
ediyoruz. Onun için Heyeti Celileden istirham e-
diyorum, maddeyi arzettiğim şekilde tadilen ka
bul buyurun. Bu arkadaşlar da mektep müdür
lükleri yaparlar. Bunlar esasen idarî makamatta 
bulunmuş yüksek zevattır. Dahiliye ve yahut her 
hangi diğer devairde kendi derecelerine muadil 
vazife bulabilecek arkadaşlardır. Bu itibarla bun
ların mevkileri düşünülemez. 

Binaenaleyh maddenin tadilini rica ediyorrum. 
Maarif Vekili Esat B. (Bursa) — Efendim;; 

Mazhar Müfit Beyefendi arkadaşımızın buyurduk
ları bir nokta üzerine malûmat arzedeyim. 

Maarif Vekâleti müfettişlerinin teftiş vazifele
rini yapamadıklarından, gidip dolaşamadıklarm-
dan bahis buyurdular. Halbuki bu gün bir ay
dan beri muhtelif mmtakalarda teftişat yapıl
maktadır. 

Karadeniz mmtakasında müfettişler üçer, dör
der olarak iki grupa ayrılmışlardır. 

Bir gurup da şark mmtakasına gitmiştir. Yine 
bir kısmı da Diyarbekirde ve diğer mmtakalarda 
dolaşmaktadırlar. Esas itibarile üç mıntakada üçer, 
dörder müfettiş arkadaşımız çalışmaktadır. 

Gerek Rasih Beyefendi arkadaşımızın, gerek 
Mazhar Müfit Beyefendi arkadaşımızın buyur-
duklaır gibi Maarif müdürlüklerini kuvvetlendir
mek hakikaten şayanı şükrandır ki bu ciheti ter

viç buyuruyorlar, şayanı arzudur. Elbette Maa
rif müdürleri ne kadar yüksek dereceye çıkabilir-
lerse, bulundukları vilâyetlerin maarifini o nisbet-
te ve ihtiyaç derecesinde yükseltebilirler. Yalnız, 
Mazhar Müfit Beyefendi bir noktayı pek güzel 
izah buyurdular. Maarif Müdürlerinin en yüksek 
maaşlısı 55 lira alır. Elli beş lira ise baremin ye
dinci derecesidir. Onlara bunun fevkinde bir de
rece vermek imkânı yoktur. Bareme bu derecenin 
fevkinde ithal edilemezler. Kaldı elimizdeki on bir 
maarif emini. Bunları biz behemehal müfettiş diye 
kullanalım demiyoruz. Eğer kanunun maddesi tet
kik buyrulursa görülür ki, madde müfettiş ade
dinden bahsetmiştir. Şahıs mevzubahs değildir. 
Belki on bir arkadaşın içerisinden bir tanesi; be
nim filân derste ihtisasım var, filân mektepte ders 
okutacağım diye bize müracaat eder, biz de elbette 
bu arkadaşımızı reddetmiyerek liselere ve yahut 
muallim mekteplerine muallim olarak tayin ede
ceğiz. Yine bunlardan bir iki tanesi, bizim teklifi
mizi kabul suretile ve yahut kendi arzusile maarif 
müdürlüğüne talip olur ve bu suretle maarif mü
dürü olarak istihdam ederiz. 

Biz temenni ederiz ki; bütün arkadaşlarımız 
derece derece yükselsin. Bittabi şimdi buna im
kân yoktur. Bu arkadaşları maarif müdürlüklerin
de kullanmakta her halde faide vardır. Fakat bu
lunacakları mahaller 11 vilâyete münhasır kalır. 
Bunlardan kabul ettirdiklerimizi de maarif müdü
rü olarak kullanırız veya muallim yaparız. Bun
lardan üç tanesile de müfettişlik ihtiyacımızı tat
min edebiliriz. 

Bir de, merkezde doktorlarla, kütüpane ve asa
rı atika müfettişleri vardır. Bunları bittabi tedri
sata ait vazifelerde istihtam edemeyiz, Çünkü bu 
vazifeler ihtisasları haricindedir. Onlar kütüpane 
ve yahut asarı atika işlerinden anlarlar. Doktor 
arkadaşlarımız da ancak sıhhî işlere bakabilirler. 

Asan atika mutahassısı arkadaşlarımız da muh
telif vilâyetlerdeki müzeleri ve şubelerini teftiş, 
edebilirler. Şimdi bu vaziyet karşısında geriye on 
bir arkadaşımız artıyor, tki tanesi de esasen mün-
haldir. Şimdiye kadar bu münhallerin yerine mü
fettiş bulamadığımız için tayin edememiştik. Bul-
saydık tayin edecektik. (Şimdi kalabalığa lüzum 
yoktur sesleri). 

Maarif Encümeni Mazbata Muharriri ibrahim 
Alâettin B. (Sinop) — Efendim, maarif eminlikleri 
kadrosuna 11 müfettişin daha ilâvesi kabul olun
mazsa o zaman muayyen bir maksada hizmet edil
miş olmuyor. Burada mevzubahs maksat ne idi? 

Biz buna bedel maarif müdürlüklerini takviye 
edemeyiz. Çünkü bu günkü mevzuat dairesinde 
maarif müdürlüklerinin takviyesine henüz imkân 
yoktur. Bunu yeni imkânların husulüne talik et
mek zaruretindeyiz. Şu halde bu kabul buyrul-
mazsa ne olacak? 

Maarifin yüksek memurları arasında on bir 
kişi, on bir mevki azalacak, yani maarifin seviye-

- 6 9 -



I : 1 4 15-6-1U31 C : 1 
si, maarifin Devlet teşkilâtı arasındaki seviyesi 
bir az daha düşecektir. ( Gürültüler ) . Halbuki 
bu on bir mevki, kabul buyrulacak olursa tahmin 
edilir mi ki, Maarif Vekâleti bilâ lüzum müfettiş 
istihdam etsin. Eğer vekâlet lüzumsuz yere, işti
gal edeceği vazife olmaksızın müfettiş tayin ede
cek olursa, o zaman sizin daima elinizdedir. Ma
arif Vekâletini mesul edersiniz. Meşguliyeli olmı-
yan müfettişleri niçin istihdam ediyorsunuz diye 
daima sormak vazifemizdir. ( Jlat/ır sesleri, </ü-
rültüler ) . Halbuki mesele orada da değil. Filha
kika Maarifin muhtelif mücssesalı daima teftiş 
edilmek ihtiyacındadır. ve şimdiye kadar teftiş 
vazifesini görmüş olan enıinliklerin (Gürültüler) 
lâğvinden sonra teftiş vazifesi sekteye uğrar nef-
silemir bu şekildedir. Karar Heyeti Celilenize ait
tir. 

Reşit B. ( Gazi Antep ) — Efendim ; zaten Ve
kil Bey de buyurdular ki; Meclisi Âlı kabul etmez
se eski müfettişlerle idare etmek mümkündür. 
ibrahim Alâettin Bey buyurdular ki; eğer teftiş 
vazifesini yapan maarif eminlikleri kaldırılırsa 
mektepler teftiş edilmez. 

Efendiler; maarif emininin bir tanesi bizim 
memlekete geldi. Katiyen emin olunuz ki hiç 
yalan söylemiyorum. Akşamdan masayı kurdu. 
Dans yaptı, sabahtan kalktı savuştu gitti. ( Alkış
lar, handeler ). 

Halkın mürebbisi olan bu maarif eminlerinin 
hepsi böyledir efendiler. 

Mazhar Müfit B. ( Denizli ) — Arkadaşlar; 
zannediyorum ki; Maarif Vekili Beyefendile ara
mızda bir ihtilâf kalmamıştır, (»erek bendeniz 
gerekse diğer arkadaşlarımız müfettişliklerin kâ
fi olduğundan ve fazlasına lüzum olmadığından 
bahsettiler. Zannediyorum ki; Vekil Bey de hemen 
hemen bizim fikrimize iştirak ediyorlar. Beyanatın
dan bunu anladım ve yine kemali şükranla burada 
bahsederim ki; şimdi muhterem Vekil Beyefendi; 
müfettişleri üç mmtakaya ayırdıklarını ve her mın-
takada mevcut müfettişlerin vazifei teftişiyelerini 
bilıakkiıı ifa ettiklerini söylediler. 

Bu beyanat ispat ediyor ki, artık müfettişe lü
zum yoktur. Çünkü üç mıntakada, yani Karade
niz havalisinde, şarkta, garpte vazifei teftişiye 
ifa ediliyor. O halde fazla müfettişe lüzum yok
tur. 

Yine biz iddia ettik ki; maarif müdürlerini 
zafa uğratmamak lâzımdı. Nasıl olmuşsa biz bu 
kanunu yapmışız. Maarif müdürlerini takviye et
mek lâzımdır. Şu halde bizim iddiamıza göre mü
fettişler kâfidir. Fazlasına lüzum yoktur. Maarif 
müdürlükleri takviye edilmelidir. Şu iki sahada 
Maarif Vekili Beyefendi de bizimle beraber olur
sa mesele yoktur. Muhterem Alâettin Beyefendi
nin buyurduğu gibi, bu on bir zatın ilmine, faz
lına itimadımız vardır. Yüksek simalardır. Şahıs
ları çok muhteremdir. Fakat Alâettin Beyefen
di ; bu on bir kişinin çekilmesi ile de Türkiye Cum
huriyetinin Maarif İdaresi hercümerç olmaz. On 

bir kişinin çekilmesi ile idarenin zirüzeber olması 
lâzım gelmez. Evet buyurduğunuz şahıslar muk
tedir şahıslardır. Fakat istifade edeceğiz diye, on 
parayı düşündüğümüz bu tasarruf devresinde, teş
kilâtı tezyit ve tevsi etmek, bir taraftan perhiz 
etmek, diğer taraftan lahana turşusu yemek ka
bil indendir. 

Alâettin B. (Sinop) — Mazhar Müfit Beyefen
di yanlış telâkki buyurdular (Gürültüler). Zevatı 
haziranın şahıslan hiç bir zaman mcvzubahs değil
dir. Hayır katiyen, bunlar yüksek mektep ve da
rülfünun mezunlarıdır. Muallim olurlar, diğer 
vazifelerde de ifayi hizmet ederler, onların korun
mağa ihtiyaçları yoktur ve korumak fikri de ha
tırımızda yoktur. Onlar çekilirlerse maarif idaresi 
zirüzeber olacak, denemez, ve böyle bir fikir varit 
değildir. Onlar çekilirlerse vazifei teftişiye kalır 
diye düşünüldü. Binaenaleyh Mazhar Müfit Beye
fendiye bu kanaat nereden gelmiştir. Bu iş encü
mende mevzubahs olurken Müsteşar ve Maarif 
Vekili Beyefendiler de orada idiler. Eğer bu kana
at hasıl olmasa idi, elinizde bulunan kanunu teklif 
etmezlerdi. Biz de o kanaatta idik ve o kanaatla 
bu fikre iştirak ettik ve vazifemizi yaptık ve yene 
bu kanaatle, encümenin mazbata muharriri olarak, 
onu müdafaa ediyorum. Şahsî bir mülâhazam yok
tur. 

Maarif Vekili Esat B. — Muhterem arkadaşlar
dan bir şey daha rica ediyorum. Yine Mazhar 
Müfit Bey arkadaşımızın bir sözüne cevap vermek 
istiyorum. Bu da; on bir memuriyet ihdas olu
nacağı kanaatile maruzatta bulunmalarıdır. 

Arkadaşlar; yeniden böyle bir memuriyet ih
das edilememiştir. Biz ancak esasen mevcut olan 
11 müfettişlik vazifesinin ipkasını rica etmiştik, 
ihdasını değil. 

Mazhar Müfit B. ( Denizli ) — Reis Beyefen
di ; usule dair bir nokta arzedeceğim. 

Reis — Buyurunuz efendim. 
Mazhar Müfit B. ( Denizli ) — Efendim; de

min arzettiğim mesele hallolunmuş gibidir. K'akat 
Maarif Vekili Beyefendi cevap vermekte devam 
ediyorlar. Nizamuamei dahilî mucibince en son 
söz mebusun olduğu için en son sözü ben söyliye-
ceğiın. Beyefendi söylemekte devanı etmezlerse 
bizi bu son sözü söylemek mecburiyetinden kurtar
mış olurlar. Binaenaleyh bendenizce mesele yoktur. 

Müfettişin adedi altıdan on ikiye çıkarılmış
tır. Adetler yükselmiştir. Burada adetlerin mi, 
yoksa derecelerin mi çıktığını ben anlıyanıadım. 
Biı- şey çıkıyor ama ne çikıyor. ? 

Beşinci derecede birinci sınıf müfettişlerin a-
dedi ikiden yediye ve altıncı derecenin ikinci sı
nıf müfettişlerinin adedi ise 6 dan 12 ye çıkarıl
mıştır. 

Reis — Başka söz istiyen yoktur. Takrirler 
okunacaktır: 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Maddenin su suretle kabulünü teklif ederini: 
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1 — Maarif teşkilâtına dair olan 3 nisan 1926 

tarih ve 338 numaralı kanun ile teşkil edilmiş 
olan maarif eminlikleri lâğvolunmuştur. 

Antalya 
Rasih 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Maddenin yalnız ilga şeklinde tadilini ve yeni 

müfettişliklerin ihdas edilmemesini teklif ederiz. 
İsparta Antalya 
Kemal Rasih 

YÜKSEK RİYASETE 
Müfettişler ihdas ve ilâvesi maddesinin tayye-

dilmesini teklif ederim. 
Kastamonu 

Dr. Suat 

BÜYÜK MtLLET MECLÎSİ REİSLİĞİNE 
ikinci maddenin lâğvini teklif ederim. 

Çorum 
İsmail Kemal 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Mevcut müfettişler kâfidir. Eminliklerden açık

ta kalacaklar, ileride liselerde muallim olarak kul
lanılabilirler. Binaenaleyh maddenin ilgasını tek
lif eylerim. 

Yozgat 
8. Sırrı 

Beis — Efendim, bu takrirler ayni mealdedir. 
Yani hepsi maarif eminliklerinin ilgasını kabul 
şeklinde maddenin tadiÜni teklif ediyor ve yeni
den maarif müfettişlikleri ihdasını kabul etmiyor
lar. Bu takrirleri nazarı mütaleaya alanlar . . . 
Nazarı mütaleaya almıyanlar . . . Nazarı mütalea
ya alınmıştır. 

Süleyman S u n B. (Yozgat) — Efendim; mad
deye ait kısa bir maruzatta bulunacağım. 

Şimdi müzakere edilen mevzu; Bütçe Encüme
ninin birinci maddesidir. Binaenaleyh birinci mad
de lâğvedildikten sonra yeniden bir birinci madde 
kabulü lâzımdır. Eğer kabul buyurulursa o da 
Rasih Beyefendinin teklif ettiği madde olabilir. 

Beis — Nizamnamei dahilî sarihtir. Teklifler 
nazarı mütaleaya alınmış ve encümene havale o-
lunmuştur. 

2 — Tütün inhisarı kannunun 42 inci madde
sine bir fıkra tezyili hakkında 1/37 numaralı kanun 
lâyihası ve İktisat Encümeni mazbatası [1] 

Beis — Lâyihanın ikinci müzakeresidir efen
dim. 

Tütün inhisarı kanununun 42 inci maddesine 
müzeyyel kanun 

MADDE 1 — 1701 numaralı kanunun 42 inci 

Fil Birinci müzakeresi 11 inci inikat zaptın-
dadır. 

maddesine aşağıdaki fıkra tezyil edilmiştir: 
Gaziantep ve Maraş Vilâyetlerinde yetişen 

hısnıkeyf tütünlerinden azamî yüzde 45 çöp firesi 
tenzil edilir. 

Beis — Bu hususta bir tadilname vardır. Oku
nacaktır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
1701 numaralı tütün inhisarı kanununun 42 inci 

maddesine müzeyyel kanun lâyihasının 2 inci mad
desinin 3 üncü ve 4 üncü maddesinin 2 inci mad
de olarak yazılmasını ve o suretle kabulünü arz 
ve teklif ederim. 

Mardin 
Ali Rıza 

Ali Rıza B. ( Mardin ) — Efendim; teklifim 
usule dair bir tadilden ibarettir. Şahsım namına tek
lif ediyorum. Malûmu âlinizdir ki; kanunların hü
kümlerini icraya memur olan vekillere ait olan hü
küm; daima o kanunun hangi tarihten muteber 
olduğuna dair olan hükme tekaddüm ederdi. Hal
buki burada matbaa hatası olarak yanlış yazılmış
tır. Binaenaleyh ikinci maddenin üçüncü madde, 
üçüncü maddenin de ikinci madde olarak kabulü
nü rica ediyorum. 

Reis — Bu tashih lâyihanın birinci müzakere
sinde yapılmıştır. 

Birinci maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Adliye, Millî Müdafaa, Dahiliye, Maliye ve ik
tisat Vekilleri memurdur. 

Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler... 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Bütçe Encümeni Beisi Hasan Fehmi B. (Oümü-
şane) Evrakı varidenin üçüncü numarasında, 
Adliye süvari mübaşirlerinin (D) cetveline ithali 
hakkında bir maddelik bir kanun lâyihası vardır. 
Tahsisatı muvakkate iki aylık bütçe ile verilmiş
tir. 

Bu mübaşirlikler yeni teşkil olunduğu için bir 
an evvel işe mübaşeretleri lüzum ve zarureti var
dır. Müsaade buyrulursa bunu ruznameye alarak 
müstaceliyetle müzakere edelim, esasen bir madde
lik bir lâyihadır. Zaten tahsisat da verilmiştir. 

Beis — Encümenin teklifi mucibince, süvari 
mübaşirleri hakkındaki kanunun müstaceliyetle 
müzakeresini kabul edenler . , . Etmiyenler . . ; . Ka
bul edilmiştir. 

3 — Süvari mübaşirlerinin ücretleri hakkında 
1/115 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni 
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mazbatası fi] 

Reis — Heyeti unıumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri). 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Adliye Vekâleti 1931 malî senesi haziran ve tem
muz ayları muvakkat bütçesine yedi yüz elli adet 

süvari mübaşirinin ilâvesi hakkında kanun 
MADDe 1 — 1930 Malî senesi bütçesine mer

but olup 1931 senesi haziran ve temmuz aylarında 
tsıer'i olan (D) cetveline, ise başladıkları tarihten 
itibaren istihkakları tesviye edilmek üzere kırkar 
lira ücretli yediyüz elli adet süvari mübaşiri ilâ
ve edilmiştir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir 

MADDE 2 — Bu kanun t haziran 1931 tari
hinden muteberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye Ve
kili memurdur. 

[1] 37 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyle reyi 
âlinize arzediyorum. 

Rasih B. (Antalya) — Reis Beyefendi; 3 ün
cü maddede (bu kanunun icrasına Maliye Vekili 
memur) deniliyor, Adliye Vekili tayin ile alâka
dar olduğuna göre Adliye Vekilinin de ilâvesi lâ
zım gelmez mi? 

Reis — Üçüncü maddeye Adliye Vekilinin de 
ilâvesi teklif ediliyor. Reyinize arzediyorum. Ad
liye Vekilinin ilâvesini kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Reyini istimal etmiyen var mı? 
Reylerin istihsal muamelesi bitmiştir. 

Süvari mübaşirlerinin ücretleri hakkındaki ka
nuna (194) zat rey vermiştir. Muamele tamamdır. 
Kanun 194 reyle kabul edilmiştir. 

Arazi vergisi kanun lâyihası arkadaşlarımıza 
tevzi edilmiştir. Veraset ve müsakkafat vergileri 
hakkındaki kanun lâyihaları da tabedilmektedir. 

Bu mühim kanunları arkadaşların eyice tetkik 
edebilmeleri için, müsaade ederseniz, bunları cu
martesiye bırakalım. 

Binaenaleyh cumartesi günü içtima etmek üze
re celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15,15 

Adliye Vekâleti 1931 malî senesi haziran ve temmuz ayları muvakkat 
bütçesine (750) Adet süvari mübaşirlerinin ilâvesi hakkındaki kanuna 

verilen reylerin neticesi 
[ Kanun kabul edilmiştir J 

Adana 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Âza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 194 

Kabul edenler : 194 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 121 
Mûnhaller : 2 

/ Kabul edenler J 

Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Ali B. 
Eşref B. 

Halit Ferit B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 

Numan B. 
Rasih B. 

Ari vin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 
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Balıkesir 
Enver B. 
ibrahim Yörük B. 
Hacim Muhittin B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Halit B. 
thsan B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

Şeref B. 
Elâziz 

Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 

Giresun 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Hamdi B. 
Hasan Vasfi B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin B. 
Riza B. 
Salah Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Vasıf B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turhan B. 

Mükerrem B. 
Kars 

Baha Tali B. 
Faik B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit. B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalottiıı B. 
Ragıp D. 
Reşit Saffet B. 
Salâhaddin B. 

Konya 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Muhlis B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Memet Sabri B. 

Turgut B. 
Maraş 

Nuri B. 
Mardin 

Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Muhittin Nami B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Galip B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
Hamdi B. 
ismail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B 
Emin B. 
Ethem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 

Sivas 
ismail Memet B, 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
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Tokat 

Bekir Lûtfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Hakkı Sofu B. 
Halil Nihat B. 

IRaif B. 
Urfa 

Ali Saip B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. (V.) 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
İzzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. 
Yahya Galip B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bayazıt 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rifkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Dr. Rasim Ferit B. 

[Reve iştirak 

lEmin Fikri B. 
Cebelibereket 

İbrahim B. 
Çanakkale 

Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
İsmet B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 
| Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hüseyin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 

Hakâri 
İbrahim B 

1 9 3 1 C : 1 

I Van 
Hakkı B. 
Münip B. 
| Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Ahmet Erzurumlu B. 

IHamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
ICelâl Sahir B. 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

lOsman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
İrfan Ferit B. 

Mersin 
Hamdi B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 

Niğde 
Faik B. 
Halit B. 

Rize 
Akif B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zülıtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 

Şebin Karahisar 
Sadrı Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

etmiyenler J 

I İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Ethem B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
İbrahim B. 

Kars 
Memet Nazif B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Velet B. 
I Kırklareli 
Şevket B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 

Kütahya 
Ömer Davut B. 
Recep B. 
I Malatya 
Abdülmuttalip B. 
İsmet Pş. (B. V.) 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Kani B. 

|Mustafa Fevzi B. 
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Mahmut Rasim B. 
Tokat 

Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 

İ : 1 4 
Nazım B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hasan B. (R. V.) 

15-43-1931 C : i 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırn B. 

Urfa 
Dr. Refet B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Halü B, 
Ragıp B. 



İt. B. M. M. Matbaan 



Sıra No 32 
Maarif eminliklerinin lâğvi hakkında 1/86 numaralı kanun 

lâyihası ve Maarif ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

T.C. 
Başvekâlet 

Muamelat Mlidrlûğü 24-V-1931 
Şube : 
Sayı : 6İ1417 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Maarif Eminliklerinin lâğvi hakkında Maarif Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heye

tinin 23-V-931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
İcra Vekilleri Heyetince tekarrür eden şekilde Maarif Eminliklerinin lâğvi hakkında Vekâ

let imizce tanzim kılınan kanun lâyihası rapten takdim kılınmıştır efendim. 

Maarif Encümeni mazbatası 
T.B.M.M. 

Maarif Encümeni '" 30 - V - 1931 
Karar No: 2 

Esas No: 1/86 
Yüksek Reisliğe 

Maarif eminliklerinin lâğvi hakkında teklif edilen kanun lâyihası ve esbabı mucibesi Maarif 
Vekili Beyefendi ile Müsteşarı Emin Bey hazır oldukları halde okundu. Lâyihanın esbabı mucibesi 
pek kısa ve gayri kâfi olduğundan Vekil ve Müsteşar Beyefendilerden izahat alınmakla beraber tek
lif ile alâkadar olan kanunlar da tetkik olundu. Maarif eminliklerinin teşkiline dair ve nisan 1926 
tarih ve 338 numaralı kanun ile eminlere verilmiş olan vazifelerden ilk mektep muallim ve baş 
muallimlerile ilk tedrisat müfettişlerinin ve diğer Maarif memurlarının tayinleri gibi salâhiyetler 
bilâhare mezkûr kanunu tadil eden kanunlarla kendilerinden alınarak Vekâlete hasredilmiş ve bin-
netice halihazırda Maarif eminlerinin başlıca vazifeleri bulundukları mıntakalardaki Maarif müesse
selerini teftişe münhasır kalmıştır. Şu halde eminlik teşkilâtının devamına ihtiyaç kalmamış ve 
Maarif bütçesinde tasarruf lüzumu bu teşkilâtın ilgasını bir zaruret haline getirmiştir. 

İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfih ve tecziyelerine dair olan kanunda Maarif eminlerine 
ait olan vazifeler ahiren bu kanunu tadil eylemek üzere Meclisi Âliye tevdi edilmiş olan diğer bir 
kanun lâyihasında derpiş edilmiş olduğundan eminliklerin ilgasile maarif hayatında bir sarsıntı hu
sule gelmiyeceği kanaati hasıl olmaktadır. 

Maruz mütalealara müsteniden birinci maddeyi esas itibarile kabul eylemekle beraber maddenin 
« Maarif teşkilâtına dair olan 3 nisan 1926 tarih ve 338 numaralı kanun ile teşkil edilmiş olan maarif 
eminlikleri lâğvolunmuştur» suretinde tadili tasvip olunmuştur. 
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İkinci maddeye gelince: Maarif eminlerinin hali hazırda ifa edecekleri vazifeler esas itibarile tef

tişe münhasır kalmış olmasına ve bu vazifenin muallakta kalması tecviz edilemiyeceğine göre Maarif 
Vekâleti müfettişleri kadrosuna 12 müfettiş ilâvesile memleketin maarif hayatı için en mühim bir mesele 
olan teftiş işinin devamına imkân verilmesi muvafık görülmüş ve bu madde ile üçüncü ve dördüncü 
maddeler aynen kabul olunmuştur. 

Maarif En. Reisi M. M. Kâ. Âza Âza Âza 
Erzurum Sinop Afyon Karahisar A. Cevdet Ferit Celâl Rahmi 

Nafi At uf İzzet Ulvi 

Âza Âza Âza Eminlerin müfettişliklere tayinitte 
Refet Hamdi Naim Hazim taraftar değilim 

Talât 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 8 - VI -1931 
M. No. 31 
Esas No. 1/86 l **"""•",;' ; \ . Î - , . , . ^ ^ M 

Yüksek Reisliğe 

Maarif eminliklerinin ilgası hakkında olup Maarif Encümeninin mazbatasile birlikte encümenimize 
tevdi kılınan kanun lâyihası Maliye ve Maarif Vekilleri Beyler hazır oldukları halde tetkik ve mü
zakere edildi. 

Eminlik teşkilâtının lağvı Maarif Vekâleti teşkilâtına taallûk eden bir mesele olduğu için bu hu
susta Hükümetin ve Maarif Encümeninin esasta mutabık olarak serdeyledik!eri esbabı mucibe üze
rinde tevakkuf etmeğe encümenimizce mahal görülmemiştir. 

Maarif Vekâleti müfettişli kadrosuna on iki müfettişlik ilâvesine dair olan teklife gelince; bunun 
hakkındaki Maarif Encümeni esbabı mucibesi varit görülmekle beraber encümenimiz bunun gerek 
tatbikat ve gerek bizatihi işin icabı noktai nazarından maslahata muvafık olacağı kanaatine vasıl 
olamamıştır. Filhakika müfettişlik kadrosuna yapılan adet ilâvesine mukabil müfettişlik harcırahı 
maddesine yapılması düşünülen zammın 1 500 liradan ibaret olacağı anlaşılmış ve bu harcırah şeraiti 
altında müfettişlerin esaslı bir faaliyet gösterebilecekleri kanaati hasıl olamamıştır. Bu itibarla teftiş 
şebekesinin takviyesinden ise maarif müdürlükleri teşkilâtının takviyesi vaziyetin icaplarına daha 
uygun telâkki edilmiş ise de hazır bulunan Vekil Bey tarafından harcırah tahsisatının 1931 teklif 
bütçesile takviyesine çalışılacağı ve diğer taraftan bu müfettişlerin icap ettikçe maarif müessesatı-
nın mütekasif bulundukları mühim merkezlerde maarif müdürlüğü vazifesi dahi ifa etmek üzere is
tihdam edilecekleri temin edildiğinden encümenimizce bu teminat kâfi görülerek Maarif Vekâleti mü
fettişlik kadrosuna tekliften bir noksan olarak maaşların tevhit ve teadül kanununun beşinci derece
sinden beş ve altıncı derecesinden altı müfettişlik ilâvesi kabul olunmuştur. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis Rs. V. M. M. Kâtip 
Gümüşane istanbul Konya Tokat Bursa Çorum 

H. Fehmi Ali Rana K. Zaim Süreyya [1] Mustafa 

Elâziz Erzurum Kırklareli Niğde Sivas Sivas 
/ / . Tahsin Aziz M. Nahit Faik Rasım M. Remzi 

fi] Bütçede tasarruf kastile ilga edilen Maarif eminlerinin müfettişlik kadrosuna alınmak suretile 
ipkasına taraftar değilim. 

Dr. Galip 
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HÜKÜMETÎN TEKLÎFÎ 

Maarif eminliklerinin lağvı hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Maarif eminlikleri lâğvolunmuş-
tur. 

MADDE 2 — Maarif Vekâleti müfettişleri kad
rosuna 12 müfettiş ilâve edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maarif Vekili memurdur. 

23 - V -1931 
Bş. V. 
İsmet 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Mf. V. 
Esat 
S. 1. M. V. 

Dr. Refik 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 
Na. V. 
Hilmi 

M. M. V. 
Zekâi 
Ma. V. 

M. Abdülhalik 
îk. V. 

M. Şeref 

MAARÎP ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — Maarif teşkilâtına dair olan 3 
nisan 1926 tarih ve 338 numaralı kanun ile teşkil 
edilmiş olan Maarif eminlikleri lâğvolunmuştur. 

MADDE 2 — Maarif Vekâleti müfettişleri 
kadrosuna teadül kanununun beşinci ve altıncı 
derecelerinden altışar müfettiş olmak üzere 12 
müfettiş ilâve edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülüne dair olan 1452 numaralı ka
nunun ikinci maddesine merbut cetvelin Maarif 
Vekâletine ait kısmından derece, adet ve maaş
ları aşağıda gösterilen memuriyetler ilga edilmiş 
ve beşinci dereceden birinci sınıf müfettişlerin 
adedi ikiden yediye ve altıncı dereceden ikinci 
sınıf müfettişlerin adedi ise altıdan on ikiye çı
karılmıştır. 

Dr 

5 
6 
7 

11 
14 
17 

Memuriyetin nev'i 

Birinci sınıf Maarif Emini 
İkinci sınıf Maarif Emini 
Maarif Emini muavini 
Mümeyyiz 
Kâtip 

» 

Adet 

6 
6 
1 

13 
29 
14 

Maaş 

80 
70 
55 
30 
20 
14 

MADDE 2 — Bu kanun 1 temmuz 1931 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 





Sıra No 37 
Süvari mübaşirlerinin ücretleri hakkında II15 numaralı ka

nun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 

r. c. 
Başvekâlet 

Muamelat Müdürlüğü / 0-1//- / 931 
Şube 1 
Sayı 6/1636 

B. M. M. Yüksek Reisl igiue 
Süvari mübşirlerinin ücretleri hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri 

Heyetinin 10-VI-931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

750 adet süvari mübaşirliği ihdası hakkında 931 senesi için ihzar olunan bütçe lâkihasile 
vaki teklif ve ayrıca teadül kanununun muaddil teklifi kanunimizin muamelesi ikmal ve intaç 
edilmeden muvakkat bütçenin meriyete girmiş olması hasebile 931 malî senesi bidayetinden 
itibaren istihdamları zaruret kep eimiş olan mezkûr mübaşirlerin istihdamına imkân bırakma
mıştır. Halbuki 1-6-931 tarihinden itibaren Jandarma tebligat vazifesini terketmiş ve buna mukabil 
süvari mübaşirleri maaşlarının verilmemesine binaen mübaşir tayini kesbi müşkilât etmiş ve tebli
gatı adliye sektedar olmuştur. Binaen aleyh umumî bütçenin tasdik ve talep olunan 750 süvari 
mübaşirlikleri için 1452 numaralı teadül kanununun tâdiline kadar müzkûr süvari mübaşirlikleri 
tahsisatının şimdilik hiç olmazsa muvakkat bütçenin ücret tertibinden sarf ve ( D ) cetveline 
bunların da ilâvesi zarurî görülmüş ve bu maksatla merbut kanun layihası tanzim kılınmıştır. 

Bütçe Kneıımeııi m a/bata sı 

14- VI - 1931 

Yüksek Reisliğe 

Adliye Vekâleti 1930 malî senesi bütçesine merbut (D) cetveline 1931 malî senesi haziran 
ve temmuz ayları muvakkat bütçesinde mer'i olmak üzere kırkar lira ücretli yedi yüz elli adet 
süvari mübaşirinin ilâvesi talebine dair olup Encümenimize havale buyrulah kanun lâyihası 
Adliye ve Maliye Vekilleri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Esbabı mucibeye ve Vekil Beylerden alınan izahata nazaran umumî masraf bütçesinin tet-

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
M. X° 36 

Esas M İli 15 
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kikatı sırasında bunların da maaşatın tevhit ve teadülü kanuna merbut cetvele ilâvesi teemmül 
edilmek ve şimdilik işe başladıkları tarihten itibaren istihkakları tesviye edilmek üzere lâyiha
nın kabulü takarrür etmiştir. Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis Reisvekili M. M. 
Gümüşane istanbul Konya 
H. Fehmi Ali Rana K> Zaim 

Çorum 
Mustafa 

İsparta 
Nükerrem 

Konya 
K Hüsnü 

Kâ. 
Tokat 

Süreyya 
Kırklareli 
M. Nahit 

Bursa 
D. Oalip 

Sivas 
M. Remzi 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Kanun Lâyihası 

MADDE l — 1930 bütçesine merbut 
olup haziran ve temmuz 931 aylarına mer'i 
olan (D) cetveline 40 lira ücretli 750 adet 
süvari mübaşiri ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1931 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

Bş. V. 
İsmet 

Da. V. 
£. Kaya 

Mf. V. Na. 

10-VI-931 
Ad. V. M. M. V. 

Yusuf Kemal Zekâi 
Ha. V. Ma. V. 

Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
V. İk. V. S. İ. M. V. 

Esat Hilmi M. Şeref Dr. Refik 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
Adliye Vekâleti 1931 malî senesi haziran ve 
temmuz ayları muvakkat bütçesine yediyüz elli 
adet süvari mübaşirlerinin ilâvesi hakkında 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — 1930 malî senesi bütçesine 

merbut olup 1931 senesi haziran ve temmuz 
aylarında mer'i olan ( D ) cetveline işe 
başladıkları tarihten itibaren istihkakları tesviye 
edilmek üzere kırkar lira ücretli yediyüz elli 
adet süvari mübaşiri ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun l haziran 1931 
tarihinden muteberdir 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasında Mali
ye Vekili memurdur 


