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1 — SABIK ZABIT HULASASI
Birinci celse
1933 senesi bütçesinin heyeti umumiyesi hakkında
müzakere cereyan ettikten sonra teneffüs için celse
tatil olunndu.
İkinci celse
1933 senesi bütçesinin heyeti umumiyesi hakkında
ki müzakereye bir müddet daha devam edildikten son
ra fasıllara geçilmiş ve B. M. M., Divanı Muhasebat,

Başvekâlet, Diyanet işleri reisliği, Maliye vekâleti
bütçelerile Riyaseti Cumhur teşkilât kanunu ile büt
çesi müzakere ve kabul edildi ve çarşamba günü
toplanılmak üzere inikada nihayet verildi.
Reis
A. Kâzım

Kâtip
Çanakkale
Ziya Gevher

Kâtip
Mersin
Hamdi

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK
Lâyihalar
1 — Ankara şehri otomatik telefon kanununun
7 nci maddesine bit fıkra ilâvesine dair kanun lâyi
hası (Dahiliye ve Bütçe encümenlerine)
2 — Askerî fabrikalar umum müdürlüğüne mütedavil sermaye verilmesine dair olan kanuna müzeyyel
kanun lâyihası (Bütçe encümenine)
3 — Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazife
leri hakkındaki kanunun bazı maddelerinin değişetirilmesine ve dahilî matbuat işlerinin mezkûr vekâlete
bağlanmasına dair kanun lâyihası (Dahiliye ve Bütçe
encümenlerine)
4 — Devlet memurları maaşatınm tevhit ve tea
dülü hakkındaki kanuna bağlı 2 numaralı cetvelin Ad.
liye vekâletine ait olan kısmında değişiklik yapıl
masına dair kanun lâyihası (Bütçe encümenine)
5 — Devlet memurları maaşatmın tevhit ve tea
dülü hakkındaki kanuna bağlı 2 numaralı cetvelin Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekâletine ait olan kısmın
da değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası (Bütçe
encümenine)
6 — Hazine alacağı olarak muhtelif hesaplara kay
dolunan paralardan bazılarının tasfiye ve terkinine
dair kanun lâyihası (Maliye ve Bütçe encümenlerine)
7 — İstanbul belediyesine bağlı sular idaresi teş
kili hakkında kanun lâyihası (Dahiliye ve Bütçe en-
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cümenlerine)
8— Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü
1933 senesi bütçesi hakkında kanun lâyihası (Bütçe
encümenine)
9 — Türkiyede türk vatandaşlarına tahsis edilen
sanat ve hizmetler hakkındaki kanunun bazı hüküm
lerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası (İktisat
ve Adliye encümenlerine)
10 — Uyuşturucu maddeler inhisarı hakkında ka
nun lâyihası (Sıhhat ve içtimaî muavenet, İktisat ve
Adliye encümenlerine)
Mazbatalar
11 — Evkaf umum müdürlüğü 1929 senesi son
hesabına dair yapılan mutabakat beyannamesinin
takdim kılındığı hakkında 3/307 numaralı Divanı mu.
hasebat riyaseti tezkeresile Evkaf umum müdürlüğü
1929 senesi hesabı katisi hakkında 1/362 numaralı
kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni maz.
batası (Ruznameye)
12 — İstatistik umum müdürlüğü merkez teşkilâtı
hakkında 1/585 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye
ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye)
13 — Türkiye hava yolları idaresi hakkında 1/499
numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Dahiliye,
Bütçe ve İktisat encümenleri mazbataları (Ruzna
meye)

CELSE

Açılma saati: 14,15
REİS — Kâzım Faşa
KATİPLER : Hamdi B. (Mersin), Ali B. (Rize)

REİS — Meclis inikat etmiştir.
3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER
1 — 1/502 numaralı 1933 senesi
umumiye
kanunu
lâyihası ve Bütçe
mazbatası

muvazenei
encümeni

.'1 — Düyunu

umumiye

bütçesi

REİS — Bütçe müzakeratma devam ediyo
ruz. Düyunu umumiye bütçesinin heyeti umu-
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miyesi hakkında söz isteyen var mı? (Yoktur
sesleri). Fasıllara geçilmesini kabul edenler...
Etmeyenler... Fasıllara geçilmiştir.
F.
Lira
180
% 5 faizli istikrazı dahilî
1 084 126
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
181
2063 numaralı kanun mucibince
Ankara Yüksek zirâat ve bay
tar mektepleri inşaat ve tesisatı
için aktedilen istikrazlar karşılığı 500 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
182
2094 numaralı kanun mucibince
çıkarılan ikramiyeli dahilî istik
raz faiz ve itfa bedelleri
570 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
183 İkramiyeli donanma piyangosu
30 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
184
1710 ve 1926 numaralı kanunlar
mucibince Ziraat bankasına veri
lecek traktör tazminatı
750 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
185
1885 numaralı kanun mucibince
İstanbul mecburî istimlâk bedeli 150 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
186
Mahsubu umumî kanunu muci
bince verilecek tasfiyei düyun
tahvili faiz ve amortismanı
130 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
187
1932 muvazenei umumiye kanu
nunun 11 inci maddesi muoibince
verilecek tahvilât faiz ve amor
tismanları
600 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
188
Cumhuriyet merkez bankası
hesabı
3 225 285
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
189
Ergani bakır madeni iştirak his
se ve faizi
100 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
190
Düyunu umumiye senelik müret
tebatı ve meclisi idare masarifi
olarak isabet eden
5 000 000
REİS — Kabul edilmiştir.
"F.
Lira
191
Komerçiyale taksiti
247 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
192
1740 numaralı kanun mucibince
verilecek taksit
43 800
REİS — Kabul edilmiştir.
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F.
193

Lira
1722 numaralı kanun mucibince
kibrit istikrazı faiz ve itfa mü
rettebatı
1 674 108
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
194 1375 numaralı kanun mucibince de
miryolları hisse senetleri mubayaa
bedelleri ve faizi
2 045 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
195
8 100 000
MALÎYE VEKLLt MUSTAFA ABDÜLHALİK B. — Bu faslın tehirini rica ediyorum. Son
yekûn bağlanmadan evvel sebebini arzedeceğim.
REİS — Bu fasıl Maliye vekilinin gösterdiği
lüzuma binaen bütçenin nihayetine tehir edil
miştir.
F.
Lira
196 664, 1013, 1077, 1244, 1550 numaralı
kanunlar mucibince çıkarılan bono
lar ve bu mahiyeteeki borçlar
9 835 242
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
197 Vatanî hizmet mukabili maaş ve tah
sisatı fevkalâdeleri
36 036
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
198
Mütekait, dul, yetim maaşları ve
tahsisatları
16 500 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
199
551 numaralı kanun mucibince harp
malûllerine verilecek arazi bedeli
50 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
200
Muhtelif borçlar
65 000
REİS — Kabul edilmiştir.
B — Tapu ve kadastro V. M. bütçesi
REİS — Tapu ve kadastro umum müdürlüğü
bütçesi hakkında söz isteyen var mı?
KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim,
malûmu âliniz iskân daireleri işlerini bitirmiş
tir. Şimdi bütün dosyalar olduğu gibi tapuya ha
vale edilmektedir. Bu havale muamelesi de bit
miştir. Bir çok mübadillere tapularının müstacelen verilmesi lâzımdır. Bunların müstacelen ve
rilmesindeki sebep nedir derseniz, bir defa mem
leketin imarına hizmet eder, çünkü tapu koça
nını almamış olan bir adam emniyetsizlik netice
si imarda terahi gösterir.
İkincisi; Maliye vekilinden soruyorum, bun
lar için lâzımgelen istihzarat yapıldı mı, bunlar
binlerce dosyadır ve süratle verilmesi lâzımge
len bir şeydir.
İkinci sualim; geçen seneki bütçede bir maddei kanuniye kabul etmiş ve demiştik ki: Mer
kezde teraküm etmiş olan işleri çıkarmak için
her kayde birer kuruş verilmesine müsaade edil-
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misti. Bu, bu seneki bütçede de devam ediyor.
Geçen sene verilen bu müsaade üzerine muame
lede devam edilmemiş midir?
Sonra 25 bin lira açık maaşı vardır, mütera
kim işler açık maaş alanlara gördürülerek bu
para tasarruf edilemez mi? Sonra nazan dikkati
mizi celbetmiş bir nokta var ki böyle teraküm
etmiş parayı vermek bir az garip geliyor. Bu üc
reti verdikçe müterakim vaziyet devam eder mi
etmez mi bunu soruyorum?
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK B. (Çankırı) — İskândan Tapuya devredi
len evrakın tapu memurları vasıtasile yapılmak
ta olan tetkikatı devam etmektedir. Izmirde bir
senede teşkilâtın müsaadesi nisbetinde çalışıl
dığı halde 4 000 muamele yapılmıştır. Muvakkat
teşkilât meselesini de tetkik ediyoruz. Yapıla
bilirse müsaadenizi isteyerek tahsisat talep ede
ceğiz.
Münakalelere devam edilmektedir. Bir se
nede 500 000 münakale yapılmıştır.
Açık maaş meselesine gelince; münakale
faslından merkezde bulunanlar ücret almakta
dır. Merkezde bulunmayanlar ve vilâyetlerde
vekâlet emrine alınan bazı memurlar da vardır
ki her biri muhtelif yerlerdedir. Meselâ, vilâ
yetler tarafından tayin edilen küçük memurlar
bu kısımdandır. Bu gibiler münakalenin ya
pılmakta olduğu merkeze getirilemezler ve bina
enaleyh münakale parasından istifade edemez
ler.
KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — İzmirdeki
vaziyeti bendeniz yakından tetkik ettim. Tapu
sicil müdürü bu günkü teşkilâtın heyeti hazırasile bu işin çıkmasına imkân olmadığını söy
ledi. Memurlarınız vasıtasile yani fazla çalış
mak suretile çıkarmak imkânı yok mudur de
dim. Uzun senelere mütevekkiftir cevabını al
dım.
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK B. (Çankırı) — Muvakkat memur ve teş
kilât meselesini tetkik ediyoruz. Tetkikatımız
müsbet görülürse ufak bir münakale ile olsun
tahsisat temin ederek bu işin ikmaline çalışa
cağız.
REİS — Başka söz yoktur. Fasılların müza
keresine geçiyoruz.
F.
Lira
201
Memurlar maaşı
596 916
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
202
1683 numaralı kanunun 58 inci
maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi
5 400
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
203
Merkez müstahdemleri ücreti
37 800
REİS — Kabul edilmiştir.

F.
204
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Vilâyat müstahdemleri ücreti
REİS — Kabul edilmiştir.

Lira
46 260

F.
Lira
205
Muvakkat tazminat
15 140
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
206 Merkez mefruşat ve demirbaşı
2 511
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
207
Merkez levazımı
2 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Liıa
208
Merkez müteferrikası
1 500
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
209
Vilâyat mefruşat ve demirbaşı
5 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
210
Vilâyat levazımı
8 750
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
211
Vilâyat müteferrikası
2 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
212
Mütenevvi masraflar
19 550
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
213
Harcırah
39 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
214
Resmi telefon mükâleme bedeli
150
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
215
Ücretli muhabere ve mükâleme
masrafı
50
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
216
Mahkeme harçları
300
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
217
Kadastro ve tahdit heyetleri
masrafı
172 420
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
218
İstinsah ve münakale ücreti
27 200
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
219
Tapu ve kadastro tatbikat kursu
masrafı
19 956
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
220
788 numaralı kanunun tatbiki
masrafı
27 000
REİS — Kabul edilmiştir.
Lira
F.
221
Geçen sene düyunu
2 500
REİS — Kabul edilmiştir.

-124

î : T>2

17-5-1033

F.
Lira
222
Eski seneler düyunu
2 700
REÎS — Kabul edilmiştir.
KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Burada eski
seneler düyunu vardır. Geçen seneki bütçeye
yine böyle tahsisat konmuştu. Halbuki malû
mu âliniz bir seneye ait düyun sabittir ve geri
gider tahsisat değildir. Bu ödenmemiş midir de
yine konmuştur. Sözüm yalnız bu bütçeye ait
değildir. Bütün bütçelerdeki bu fasıllara şamildir.
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK B. (Çankırı) — Muhasebei umumiye ka
nunu bu gibi düyunun beş seneye kadar tesvi
yesini âmirdir. Tahakkuk ettikçe veriyoruz.
Kanun sarihtir.
KÂZIM HÜSNÜ B. (Konya) — Ashabı mesalih lehine bir fasıldır.
REİS — Başka söz yoktur. Fasıl kabul edil
miştir.
C — Gümrük

ve inhisarlar

vekâleti

hüleesı

REİS — Fasıllara geçilmesini kabul eden
l e r . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir.
F.
'
Lira
225
Vekil tahsisatı
4 800
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
'
Lira
226
Memurlar maaşı
1 335 096
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
227 1683 numaralı kanunun 58 inci
maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi
4 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
'
Lira
228
Merkez müstahdemleri ücreti
31 764
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
229
Vilâyat müstahdemleri ücreti
43 320
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
230
Ecnebi mütehassıslar
23 500
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim,
ecnebi mütehassısları hakkında vekil beyefen
dinin noktai nazarlar nedir?
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKlLİ ALÎ
RANA B. (İstanbul) —Efendim, bu fasılda zik
ri geçen ecnebi mütehassısları yalnız gümrükler
de çalışmakta olan müşavirdir. Bu, müşavir
bir sene müddetle celbolunmuştur. Bizim güm
rük usulümüzü, gümrük kanunlarımızı tetkik
etmektedir. Bunlar için de ne gibi ıslahat ya
pılması lâzımgeleceğini bize gösterecek, biz de
göstereceği yolu takip edeceğiz. Vekâletin in
hisarlar için de celbettiği müşavir vardır ki,
onlar bir heyettir. İnhisarları ticarî, smaî nok
tai nazardan tetkik etmektedir. Bu ayın niha
yetine doğru raporlarını vereceklerdir. Ticarî
ve sınaî noktai nazardan inhisarlarda ne gibi ıs
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lahat yapmak lazımsa, bize göstereceklerdir.
REİS — Başka mütalea var mı? Fasıl kabul
edilmiştir.
F.
Lira
231
Muvakkat tazminat
29 520
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
'
Lira
232
Merkez mefruşat ve demirbaşı
3 300
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
233
Merkez levazımı
8 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
234
Merkez müteferrikası
5 500
[Dahilî telefon tesisat masrafı dahil]
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
'
Lira
235
Vekâlet otomobil masrafı
3 500
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
236
Vilâyat mefruşat ve demirbaşı
18 000
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
237
Vilâyat levazımı
38 400
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
238
Vilâyat müteferrikası
13 000
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
239
Mütenevvi masraflar
76 800
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
240
Harcırah
57 000
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
241
Resmî telefon masrafı
2 650
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
242
Ücretli muhabere ve mükâleme
masrafı
3 250
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
'
Lira
243
Mukannen masraflar
12 100
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
244
Kaçak hayvan iaşe masrafı
1 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
245
Gümrük ambarlarında zayi olan
eşya tazminatı
500
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
246
Mütenevvi masraflar
15 600
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
247 İstatistik ve gümrük tarife meemualarile muharreratı umumiyenin tabı
ve neşir masrafları
13 200
REİS — Kabul edilmiştir.
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F.
Lira
248
Eşya fihrist ve kamusu masrafı
4 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
249
Tartı aletleri mubayaa ve tamir
masrafları
12 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
250
İnşaat ve tamirat
53 900
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
251 Tatbikat kursuna celbedilecek me
murların yevmiyeleri
2 500
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
252 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı
10 000
REİS- — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
253
Geçen sene düyunu
3 726
REİS- — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
254
Eski seneler düyunu
2 400
REİS- — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
255
Maaşatı umumiye
1 714 995
REİS- — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
256 1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek tekaüt ik
ramiyesi
3 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
257
Müstahdemler ücreti
361 399
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
258
1918 numaralı kanunun 70 inci
maddesi mucibince verilecek ih
tisas ücreti
33 984
REİS — Kabul edilmiştir.
Lira
F.
5 244
259
Muvakkat tazminat
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
260
Mefruşat ve demirbaş
4 990
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
361
Levazım
18 640
REİS — Kabul edilmiştir.
Lira
F.
5 960
262
Müteferrika
REİS — Kabul edilmiştir,
Lira
F.
38 153
263
Mütenevvi masraflar
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
264
Harcırah
11 000
REİS — Kabul edilmiştir.

e

F.
Lira
265
Resmî telefon masrafı
600
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
266
Ücretli muhabere ve mükâleme
masrafı
2 500
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
267
Kara ve deniz muhafaza vesaiti
masrafları
373 598
( Alelûmum vesaiti nakliye ile
pırıldak, ışıldak, telefon ve sa
ire dahildir )
İHSAN Pş. ( Giresun ) — Bu fasılda ( ale
lûmum vesaiti nakliye, pınldak, ışıldak da
hildir ) deniyor. Bunlar ne demektir?
G. VE 1. V. ALİ RANA B. — Gümrük mu
hafaza teşkilâtının askerleştirilmiş kısmında
ki muhabere alâtıdır. Bir ıstılahtır.
REİS — Başka mütalea var mı? Fasıl ka
bul edilmiştir.
F.
Lira
268
Muayyenat
151 608
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
269
Tamir ve tazmin masrafı
5 400
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
270
Muhafaza kuvvetlerinin; umumî
masrafları
234 785
REİS —- Kabul edilmiştir.
F.
Lira
271
Efrattan vefat edenlerin ve mü
sademede vefat eden muhafaza
memurlarının teçhiz ve tekfin
masrafı
300
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
272
İstihbarat masrafı
48 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
273
Nakliyat
18 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
274
İhtisas mahkemelerine celbedile
cek şahitlerle ehli vukuf ve hibrenin yol masraflarile ücretleri
ve cürmün zahire ihracı için ih
tiyarı zarurî masraflar
.2 000
REİS — Kabul edilmiştir,
F.
Lira
275
İnşaat ve tamirat
6 001
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
276
788 numaralı kanunun tatbiki
masrafı
4 370
REİS — Kabul edilmiştir.

126-

İ : 52

17-5-1933
C : 1
F.
Lira
F.
Lira
445
Harcırah
40
000
277
Geçen sene düyunu
5 000
REİS
—
Kabul
edilmiştir.
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
Dahiliye bütçesini, Vekil Bey olmadığından
446
Ecnebi
memleketlere
gönderile
geçiyoruz. Hariciyeyi de ayni suretle bırakı
ceklerin harcırahı
4 000
yoruz.
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
1) -— Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti
447
Resmî telefon masrafı
600
bütçesi
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
REİS— Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti
448
Ücretli muhabere ve mükâleme
bütçesini müzakereye başlıyoruz. Heyeti umumasrafı
1 400
miyesi hakkında söz isteyen var mı?
REİS — Kabul edilmiştir.
Fasıllara geçilmesini kabul edenler .... Et
F.
Lira
meyenler ... Kabul edilmiştir.
449
Mahkeme
harçları
300
P.
Lira
REİS
—
Kabul
edilmiştir.
431
Vekil tahsisatı
4 800
F.
Lira
REİS — Kabul edilmiştir.
450
Sari ve salgın hastalıklarla müca
F.
Lira
dele masrafı
50 000
432
Memurlar maaşı
1 255 484
ABDÜLMUTTALİP
B.
(Malatya)
—
Bu
mü
REİS — Kabul edilmiştir:
cadele hakkmda idarei hususiyelerin verdiği tah
F.
Lira
sisatın mecmuu nedir?
433
1683 numaralı kanunun 58 inci
maddesi mucibince verilecek te
S. VE İç. M. V. Dr. REFİK B. (İstanbul) —
kaüt ikramiyesi
3 000 Efendim, sari ve salgın hastalıklar için idarei
REİS — Kabul edilmiştir.
hususiye ve belediyelerin ayrıca tahsisatı yok
F.
Lira
tur. Umumî olmak üzere vekâletin tahsisatı var
434
Merkez müstahdemleri ücreti
83 215 dır. İdarei hususiyeler ve belediyelerin ancak
REİS — Kabul edilmiştir.
şehir dahilinde veya idarei hususiyelere ait mer
kezde hastaneler ve saire için tahsisatları mev
F.
Lira
435
Vilâyat müstahdemleri ücreti
250 820 cuttur. Yalnız belediyelerin tathirat için biraz
tahsisatlan vardır. Fakat umum memlekete mah
REİS — Kabul edilmiştir.
sus olmak üzere emrazı sariye tahsisatı bundan
F.
Lira
ibarettir.
436
Muvakkat tazminat
26 105
REİS — Başka mütalea var mı? Kabul edil
REİS — Kabul edilmiştir.
miştir.
F.
Lira
F.
Lira
437
Merkez mefruşat ve demirbaşı
1 000
451
Trahom
mücadele
masrafı
149
000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
ETEM B. (Samsun) — Geçen sene trahom
438
Merkez levazımı
6 000 mücadelesinden istihsal edilen fevait nedir?
REİS — Kabul edilmiştir.
Lütfen Vekil Beyefendi izah buyursunlar.
F.
Lira
SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKİ
439
Merkez müteferrikası
1 300 Lİ Dr. REFİK B. (İstanbul) — Efendim, trahom
REİS — Kabul edilmiştir.
mücadelesi tahsisatı geçen sene 122 000 lira idi.
F.
Lira
50 000 lira da tahsisatı munzamma olarak ilâve
440
Vekâlet otomobili masrafı
3 500 edildi. Bu suretle trahom mücadelesi şimdiye
REİS — Kabul edilmiştir.
kadar;
F.
Lira
Adanada 20 yataklı bir hastane ve 1 dispanser,
441
Vilâyat mefruşat ve demirbaşı
4 000
Gazi Antepte 15 yataklı bir hastane ve 1 dis
REİS — Kabul edilmiştir.
panser,
F.
Lira
Bibisinde 10 yataklı bir hastane ve 1 dispan
442
Vilâyat levazımı
15 500 ser,
REİS — Kabul edilmiştir.
Kiliste 10 yataklı bir hastane ve 1 dispanser,
Adryamanda 20 yataklı bir hastane ve 1 dis
F.
Lira
443
Vüâyat müteferrikası
3 000 panser,
Malatyada 10 yataklı bir hastane ve 1 dis
REİS — Kabul edilmiştir.
panser çalışıyor.
F.
Lira
444
Mütenevvi masraflar
18 200
Geçen senenin nihayetinden itibaren:
REİS — Kabul edilmiştir.
Urfada 15 yataklı bir hastane ve 1 dispanser.
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Siverekte 10 yataklı bir hastane ve 1 dispan- j
ser,
I
Maraşta 10 yataklı bir hastane ve bir dis
panser ilâve edildi.
Buna ilâveten Gazi Antepte; Kiliste,
Bihisnide, Adıyamanda,
Malatya,
Urfa
ve Siverekte seyyar teşkilât vücude getirildi.
1930 senesi zarfındaki mesaimiz, bilûmum teşki
lât dahilindeki mesaimiz; muayene edilenler i
adedi 60 600, tesbit edilen trahomluların ade
di 45 000, ayakta tedavi edilenlerin adedi mükerrerelerle beraber 1 139 665, yatırılarak te
davi edilenlerin adedi 1 560, yapılan ufak ve
büyük ameliyat 15 189 dur. Seneden seneye
bütçenin müsaadesi nisbetinde bu mesai de
tezayüt edecektir. Şimdiye kadar elde ettiği
miz neticeler gerek halkı ve gerek teşkilâtı
idare edenleri memnun edecek vaziyettedir
efendim.
MAZHAR MÜFİT B. ( Denizli ) — Efendim,
verem mücadelesi için bütçede 27 bin lira var.
Geçen sene de öyle idi. Bu tahsisatla verem
mücadelesi mümkün oluyor mu ve ne semere
vermiştir?
S. VE 1. M. V. Dr. REFİK B .( İstanbul )
— Efendim, bir kere daha bir münasebetle
Heyeti celilenize arzetmiştim ki verem müca
delesi en pahalı mücadelelerden biridir ve böy
le 20 bin 50 bin lira ile idare olunacak bir
iş değildir. Verem mücadelesi Devlet hidematının muhtelif safahatında buna zahir olacak*
her kanunda, her teşkilâtta yer bulmak lâ
zımdır ve bunu daima nazarı itibare alıyoruz.
Hatta binalar kanununu yaparken de bunu
nazarı dikkate aldığımız gibi, müessesatı sınaiyeyi vücude getirirken de daima bu ciheti
nazan dikkate alıyoruz.
Efendim, bizim verem mücadelesi üzerin
deki mesaimiz iki yoldan yürüyor. Bir tanesi
memlekette mevcut veremle mücadele teşkilâ
tını Türkiye Hilâli ahmer merkezi umumisinin
himayesi altında faaliyetlerini teksif ederek
halkla doğrudan doğruya temas etmekte olan
bir teşkilât vücude getirmişizdir. Biri de doğ
rudan doğruya Devlet teşkilâtıdır.
Bütçemizdeki bu para Heybeliada verem sa
natoryumu ile ki; malûmu âliniz evvelâ 25 ya
taktan başlayarak 125 yatağa kadar çıkmıştır.
Bunun haricinde asıl verem mücadelesi için ve
rem mücadele dispanserleri vücude getirmek
içindir. Bu 27 bin lira bu verem mücadele dis
panserleri içindir. Bunlar iki tanedir. Bir tanesi
Ankarada, diğeri de Bursadadır. Bütçemiz mü
saade ederse diğer büyük şehirlerde de bunlar
dan açmak vazifemizdir. Müsaade buyurursanız
bu iki dispanserin faaliyetlerinden de bahsede
yim. Ankarada 1932 senesi zarfında, ilk defa
muayeneye müracaat edenlerin yekûnu 3004. Bu
meyanda açık veremlilerin adedi 304, kapalı ve
remlilerin adedi 140, tekrar muayeneye müraca
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at edenlerin adedi 2450, laboratuarda muayene
edilenlerin adedi 670, evlerinde tedavilerine nezaret olunanların adedi 157, umumî evleri ziyaret adedi 214 tür.
Bursa verem mücadele dispanserinin faa
liyeti de şudur:
îlk defa muayeneye müracaat edenlerin ade
di 3046, bunlar meyanında açık veremlilerin ya
ni ak ciğer vereminin yekûnu 197, kapalı verem
lilerin yekûnu 407, tekrar muayene edilenler ye
kûnu 868, laboratuar faaliyeti 703, evlerinde zi
yaret edilerek tedavilerine nezaret olunanların
yekûnu 668, çok rutubetli bir şehir olması dolayısile umumiyetle evlerin muayenesi ve içinde
oturanlara kendilerini tahaffuz noktai nazarın
dan tedabir tavsiye etmek üzere 1586 ev ziyaret
edilmiş ve lâzımgelen vesayada bulunulmuştur.
Burada görülen rakam bunların masrafıdır.
MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Teşekkür
ederim.
REİS — Başka mütalea var mı efendim? (Ha
yır sesleri) Kabul edilmiştir.
F.
Lira
452 Zührevî hastalıklarla mücadele mas
rafı
199 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
453
Cüzam mücadele masrafı
1
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
'
Lira
454
Verem mücadele masrafı
27 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
'
Lira
455
Sıtma mücadele masrafı
926 056
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Arkadaş
lar, her halde sıhhati umumiye namına meşkûr
faaliyetlerine şahit olduğumuz Sıhhiye vekâleti,
Sıhhiye vekili arkadaşımızın sıtma mücadelesi
hususundaki gayreti de hafızalarımızda millet
namına şükranla kaydedilecek eserlerdendir. Fa
kat müsaade buyururlarsa bu sıtma mücadelesi
keyfiyetinde diğer Devletlerce ittihaz edilen ve
bizde henüz bir siyaseti sıhhiye halinde teksif
edilmeyen bir noktayı bilvesile bir defa daha söy
lemeyi vazife addediyorum. Sıtma alelıtlak ba
taklık yerlerin eseridir. Bizim memleketimiz
de bilhassa denizlere yakın olan yerlerde ve Bahrisefit gibi harareti fazla olan yerlerde sıtma
mikrobunun barınmak için lâzımgelen bataklık
ları bulması yüzündendir ki zararlarımız pek
fazladır. Halbuki gene Bahrisefit sahillerinde
bulunan İtalya, Fransa ve ispanyada bu sıt
ma mücadelesinin ilâçla yapıldığı gibi ayni za
manda tabiatin müstesna bir nimeti olan ve
bataklıkların düşmanı olan okaliptüslerle yapı
lan teşcir sayesinde sıtmanın tamamen önüne
geçilmiştir. Bir Fransız müellifi okaliptüs sa
yesinde Cezayirin bataklıklarını kuruttuk, ne
hirlerin taşkınlıklarının önüne geçtik, bomboş
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olan çölleri, bir servet teşkil eden okaliptüs ormanlarile teşçir ettik ve sahrayı kebirin tozla
rından, kumlarından, çekirgelerinden memleketi
muhafaza ettik ve ayni zamanda sıtma denilen
hastalığı kökünden kaldırdık. Eğer bu gün
Cezayirde bir tek sıtmalı varsa memlekette sıt
ma mikrobu olduğundan değil, belki kendisi
nin kanında saklı olarak mikrop kaldığından
dolayıdır ve bunu, Fransız milletinin yapmış ol
duğu güzel eserlerin en büyük misali olarak
söyleyebiliriz; diyor.
Ayni noktai nazardan Romanın, Îtalyanm
muhtelif yerlerinde akan nehirlerin hâsıl ettiği
bataklıkları kurutmak siyaseti İtalya Hüküme
tince de nazan dikkate alınmış ve pek çok ba
taklıkları kurutmak sayesinde sıtmadan husule
gelen felaketlerin önüne geçilmiştir. Bu noktai
nazardandır ki en bereketli ve feyyaz toprak
lan haiz olan Muğla, İzmir, Aydın vilâyetleri,
bu vilâyetlerin içerisinden geçen nehirlerin feyezanile hâsıl ettikleri bataklıklar yüzünden sıt
ma yuvası olmuştur. Sıtma mücadele heyetini
teşkil eden zevatın her şeyden evvvel vatanper
verlik ve saniyen vazifepervrlik duygulan al
tında nehirlerin içerisine kök salan ağaçların
içindeki sivri sinek yuvalarını imha için gaz dök
tüklerini ve bunlar için hatta, mikrop noktasın
dan değil, oralarm tehlikeli yerler olmasın
dan , hayatlarını tehlikeye koyduklarını ora
ya girip çıkmağı göze aldıklarını
şükranla
görüyoruz. Ziraî ve sıhhî tesisatımız içerisine oka
liptüsü çoğaltarak, bir daha sivri sinek girmeyecek
şekilde bataklıkları kurutmak zannederim Sıhhiye
vekâletinin esaslı olarak nazan dikkate aldığı
bir meseledir. Vakıa bataklıktan kurutmak için
kanalizasyon yapıldığını görüyoruz. Bunlann
nihayet tabiatın tesiri altında bozulmak ihtimali
her vakit vardır. Bulunduğu yerlerde 24 saat
zarfmda kendi hacminin seksen misli su içen
veyahut cenabı hak tarafından bataklığı ku
rutmak için halkedilen, kereste ve yaprakların
dan da aynca istifade edilen okaliptüs ağacı için
Ziraat vekâleti bütçesinden bir kısım aynlmasını temenni etmekle beraber Sıhhiye vekâleti
de bütçesinden bir parça ayırarak bununla meş
gul olması zannederim çok doğrudur.
SIHHİYE VEKİLİ REFİK B. (İstanbul) —
Efendim, mücadele teşkilâtı hakkında söyledik
leri lûtufkâr sözlere teşekkür ederim, Vazife
miz tabiî çalışmaktır.
Efendim, arkadaşımızın temas ettiği nokta
lan kısaca izah edeceğim. Diğer memleketler
deki sıtma mücadele teşkilâtını biz sıtma mü
cadele teşkilâtına başladığımız gündenberi yaoraya giderek veya oradan birisini getirerek ya
kından takip ediyoruz. Hiç bir sene geçmez ki
fennî teşekküller vasıtasile sıtma mücadelesinin
tatbikatını icraat netayicini görmek üzere tetkikatta bulunmayalım, bir arkadaş göndermeye
lim veya oradan icap eden bir arkadaşı getir
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meyelim. Bunlar gibi Fransanm Cezayirde bil
diğime göre otuz beş seneye yaklaşan sıtma mü
cadele teşkilâtı vardır. Serjan biraderler tara
fından açılmış olan pastör müessesesinin mü
cadelesi senelerden beri devam etmektedir. Hat
ta bundan beş sene evvel yine sıtma mücadelesi
ne arkadaşlardan münasip birini Cezaire gön
derdik. Orada toplanan kongreye iştirak et
tirdik ve sıtma mücadele teşkilâtını gözden
geçirttik. Fransanm ve 50 seneden fazla olan
îtalyanm mücadele teşkilâtım > gözden geçire
cek olursak okaliptüsün meseleyi esasmdan
halletmeyip yalnız bir nevi yardımcı vaziye-.
tinde olduğunu; kanallar, cetveller açmak suretile büyük araziyi ıslah etmek mecburiyeti
karşısında kalındığı görülür. Memleketimizin
vaziyeti hususiyesi ve bütçemizin darlığı ara
sında bu gibi vesaitten de istifade etmeğe ça
lışmak yani imkân nisbetinde çalışmak elbet
te borçtur. Refik Şevket Bey arkadaşımız bir
iki ay evvel bu hususta beni tenvir ettiler.
Ziraat vekili arkadaşımızın salâhiyetine tecavüz
etmiş olmayayım, yalnız 50 - 60 nevi okaliptüs
mevcuttur.
REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — 200 dür.
S. VE 1. M. V. Dr. REFİK B .( İstanbul )
— Efendim, bendenizin bildiğim tıbbî noktai
nazardan 50 - 60 tır. İzmirde, Ankarada tetkikat yaptık. Nihayet 3 500 metre irtifamda
okaliptüs yetişebiliyor. Fakat nakıs ona taham
mül edemez. Memleketimizde bazı nevi oka
liptüslerin yaşaması imkânı mevcuttur. Ufak
su birikintileri üzerinde büyük tesiri vardır.
Fakat bu hiç bir zaman büyük, küçük Men
deresin vücude getirdiği büyük bataklıklar sa
hasını kurutacak bir çare ve tedbir değildir.
Gayet sathı su tabakaları mevcut olan arazi üze
rinde okaliptüsün fevkalâde tesiri vardır.
Nitekim 30 - 40 seneden beri Adana ve sairede tatbikatına geçilmiştir. Elimizde mevcut
vesait derecesinde buna biz de tevessül etmek
isteriz. Fakat Heyeti celilenizi temin etmek is
terim ki bu gün o kadar çabuk sirayet vası
tası olan bir mmtakalarda afetzede olan vatan
daşlara derhal yardım etmek mecburiyetindeyiz.
Kinine tahsis ettiğimiz paradan bir miktar ayı
rarak okaliptüs tarlalan vücude getirmekte
çok tereddüt ediyoruz. Bu hususta, Ziraat ve
kâletinin de iştiraküe, elimizden gelen faali
yeti yapmak istiyoruz. Maalesef fazla ilerisine
gidemiyoruz.
RÜŞTÜ B. ( Bursa ) — Efendim, mücadele
masrafları için aynlan tahsisattan bahsedilir
ken lüzumlu gördüğüm bir noktaya temas et
mekten vazgeçemedim. Hastalıklan görbüzlüğe değiştirmek için millet Hazinesinden para
sarf ederken bu işle uğraşanlann, yine millet
çe beklenilen fedakârlıklarla mukabele etme
lerini beklemek millet vekillerinin hakkıdır.
Hasta olanların duçar olduğu müşkülâtın biri-
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si doktor ücreti, diğeri ecza masrafıdır. Ge
çen sene muhterem kıymetli ve kıdemli Vekil
Beyefendimizden doktor ücretleri hakkında
tetkikat yapmasını ve icap eden iktisadî ted
birin alınmasını ve bilhassa son seneler tahavvülâtı nisbetinde bir hat tayin edilmesini ve
çok yakın yerlere giden bir doktorun üç lira
dan aşağı bir para kabul etmediğini ve bunun
vaziyeti iktısadiyemizle kabili telif olmadığını
arzetmis ve bir çare bulmalarını rica etmiştim.
Geçen seneden beri ne gibi tedbirler alınmıştır?
Bu ücretler niçin hâlâ tenzil edilmemişti? ( Bu
fasla ait değildir, sırası gelince söylersiniz ses
leri). Sırasıdır efendim. Sıtma, sıhhat üzerinde
en çok tahribat yapan bir mevzudur. 10 -15 kilo
metrelik bir köye giden bir doktor ücret olarak
15 - 20 lira isterse ve bunu gazeteler yazarsa
sonra yine gazeteler filân filân eczaneler ihtikâr
yapıyorlar, murakabeye muhtaçtırlar diye yazı
lan gözümüzün önünde dururken burada vekili
aidinden sormak hakkımız değil midir? Bunlara
cevap vermelerini rica ederim.
S. ve îç. M. V. Dr. REFİK B. (İstanbul) —
Derhal ilâve edeyim ki arkadaşımın bu hususta
elbette hakkı vardır.
RÜŞTÜ B. (Bursa) — Öyle ise hakkımızı te
min ediniz.
Dr. REFİK B. (Devamla) — Bendenize su
alleri tahdit gibi bir fikir atfedilmemek için ev
velâ bunu arzetmeğe mecbur oldum.
İkincisi, Rüştü Bey arkadaşım geçen sene de
hususî etibbanın icrayi sanat ederken aldıkları
ücretten bahsetmişlerdi. Bu sene zarfında Sıhhi
ye vekâletinden çıkmış olup halen Meclisi Âlide
bulunan hususî hastanelere ait bir kanun lâyiha
sı vardır. Buradaki ücretler meselesi bu suretle
kökünden halledilmiş olacaktır. Hususî surette
icrayi sanat eden etibbanın ücretleri meselesine
gelince; bu hal ancak zamanla, etibba miktarı
nın artmasile hallolunacak bir meseledir. Eğer
bu gün fazla ücret almış olan etibaa hakkında
gerek vekâlet ve gerekse mıntıkarada etibba
odaları teşekkülleri haberdar edilirse fazla alı
nan para varsa bu parayı shibine iade ettirebili
riz. Yoksa doktorla hasta arasındaki manevî bir
mukavele vaziyetinde bulunan ve vekâletin hiç
haberi olmayan ücret meselesini, tahdit etme
mizi istemekte bendeniz bir hak göremem. Etib
banın ücreti tedavilerini bu gün kanunen tahdit
etmek imkânı vardır ve Meclisi Âlinin kabul
etmiş olduğu bir kanun mucibince, icrayi sanat
kanununda, bu hususta lâzımgelen salâhiyetler
verilmiştir. Yalnız şunu arzetmek isterim ki tabi
bin hasta ile olan alâkası, vaziyeti bu gün tama
men tesbit edilmiş şekilde değildir. Hastanın da
tabibe karşı bir vazifesi vardır; tabibin, çağıran
hasta hakkında olduğu gibi. Bendeniz şu fikir
deyim ki eğer eczanelerde bu günkü mevcut dün
ya buhranı ve iktisadî manialar arasında ecza
ya nark koymak ve tabibe nark koymak, halkz-
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mızın aleyhinde olacaktır. Çünkü bu gün aspirin
35 kuruşa Istanbulda satılır, 35 kuruşa Ankarada satılır, 30 kuruşa Malatyada satılır. Bunu ticaretle iştigal eden arkadaşlar daha iyi bilirler.
Sonra ecza fiatını narka tâbi tutmak meselesi
behemehal eczayi memlekete ithal edenlerle, de
po edenler ve bunu imal edip satacak olanların
ayrı ayn yüzdelerini tayin etmek mecburiyeti var.
j Üç elden geçiyor. Bunu yaptığımız zaman öyle
i zannediyorum ki netice, hasta olduğumuz zaman
i eczaneye gidersek bizim aleyhimizde olacaktır.
Para meselesi; paraların mütemadi surette
| inip çıkması, memlekette ecza fabrikası olmadıj ğından dolayı dünyanın muhtelif fabrikaların
dan celbettiğimiz eczayı sabit bir döviz üzerine çeI virerek fiat listesi yapmak mümkün olamayacaj ğını Rüştü Bey arkadaşım daha iyi takdir eder| 1er. Kendileri ticaretle meşguldürler.
MAHMUT RASİM B.' (Tekirdağ) — Vekil
beyefendiden sıtma mücadelesi hakkında bir kaç
sual soracağım.
Birincisi; sulfata dağıtmak için bir teşkilât
I yapıldı. Bunlar umumiyetle sıhhiye memurları
| tarafından dağıtılıyor. Halbuki onlar bunu pa| rayla satıyor. Suiistimalin önüne geçmek için
I sulfata tevziatının köy muhtarları tarafından
| yaptırılmasını rica ederim.
İkincisi: İşittiğime göre bunları köylülere
para mukabilinde veriyorlarmış, bunun önüne
i geçilmesini rica ediyorum.
Sıtma mücadele mıntakaları olarak ayrılan
arazinin haricinde sıtma çok fazladır. Geçen
sens benim dairei intihabiyem dahilinde Şarköy
havalisinde 700 sıtma vukubulmuştur. Halkın
müteaddit müracaatına rağmen buhavaliye, sıt
ma mücadele mmtakası değildir diye sulfata
gönderilmemiştir. Bilhassa bu gibi yeni hasta
lık vuku bulan yerlere vekâletin lâzımgelen tedabiri alması daha doğru olur. Çünkü hiç olI mazsa sağlam olan insanları daha kolay bir vaI sıta ile hastalıktan kurtarmaya imkân varj dır.
Arkadaşlar; dışarı kazalanmızdaki doktorj lamı sıkı bir imtihandan geçirilmelerini talep
I ediyorum. Türk köylüsü dışarıda çalışan dok
torların cehaleti yüzünden hayatlarını kaybedi
yorlar. Çünkü bu doktorlarımız boş vakitlej rinde tıbbın bu günkü icap ettirdiği yenilikleri
| takip etmiyorlar. Bir çok vakitlerini poker
! oynamak, içki içmekle geçiriyorlar. Hatta ar
kadaşlar bazıları vardır ki bu günkü tıptan bile
! haberleri yoktur. Evvelâ bütün doktorlar bü! yük bir imtihandan geçirilmelidir. Saniyen iki
I senede bir kurs açılarak muayyen bir müddetle
i oraya devam ettirilerek bu iki sene zarfında
I tababette hâsıl olan yenilikler kendilerine öğre; tümelidir. Bu çok mühim bir meseledir. AvI rupada bile bu usul caridir. Tababette bazı ye1 nilikler var ki hakikaten doktorların bir kurs
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geçirmek ihtiyacını hâsıl ediyor. Fakat hiç şüp
hesiz kendi vazifelerine olan tekâsülleri noktai
nazarından düşünecek olursak Anadoluda çalı
şan, küçük kazalarda çalışan doktorları evvelâ
bir imtihandan geçirmek, sonra da bazı kurslara
getirmek mecburiyeti kendini gösterir.
Arkadaşlar, geçenlerde Istanbulda akrabam
dan birisi düştüğü için göz kapağı şişmiş, ve kan
içinde kalmıştı. Doktora gönderdik, gözüne
tentürdiyot sürdü ve geri gönderdi,. İçimizde
bu kadar doktorlar var, göz kapağmın için
deki kan için tentirdiyot sürülür mü arkadaşlar?
Bu Istanbulda bir doktor tarafından yapılmış
tır.
ALİ SAlP B. (Urfa) — Aziz arkadaşlar,
Sıhhiye bütçesinden bahsedilirken gönül ister
di ki memleketin vücutlarile, ilimlerile iftihar
ettiği doktorlardan takdirle bahsedilsin.
Aziz arkadaşlar; bundan 15-20 sene evvel
milletimizin hayatı, sıhhati, her şeyi yabancı
doktorların elinde idi. Memlekette bir diş dok
toru aramak için her halde bir Ermeninin, bir
Rumun yanma gitmek ihtiyacı vardı. İşte o za
manlar hepimizin ruhunda « aman bu sanatte
vatandaşlarımız millî bünyemizden adamlar ye
tişsin de sıhhatimiz, hayatımız ecnebilerin elin
den kurtarılsın » temennisi vardı.
Aziz arkadaşlar; bu gün kemali iftiharla şu
nu söylemek lâzımgelir ki yalnız memleketimiz
de değil, Avrupadan ecnebi memleketlerden
memleketimize ameliyat olmak için, tedavi için
gelenlerin mevcut olduğunu kemali iftiharla
duymaktayız.
Muhterem arkadaşlar, bir adam her yerde
hasta olur. Bu gün çok iyi tanıdığımız Saruhan mebusu Reşat Bey - hürmetle yadederim Avrupada, Pariste apandisit ameliyatı olurken
ameliyat esnasında ölmüştür. (Allah rahmet et
sin sesleri). Bizim memleketimizde apandisit ame
liyatı esnasında ölen biri olursa derhal kıyamet
kopar. Daha geçen sene Konya mebusu Musa
Kâzım Bey îsviçrede tedavide iken ameliyat
esnasında öldü. Böyle büyük şeyleri unutupta
ufak şeyler üzerinde dokturlarımızı, sanat adam
larımızı tenkit etmek bilmem ne dereceye kadar
doğrudur. Benden evvel söz alan arkadaşım
Avrupada okumuştur. Doktorların poker oy
nadığından, rakı içtiğinden bahsediyor.
Aziz arkadaşlar, biz bildiğimiz şeyleri unut
mamalıyız. Ben çok gençtim, çocuktum, Harbiyeden çıkıp bir doktor gördüğüm zaman, sa
raya karşı isyan etmiş, memleketi için yetişmeğe
çalışmış, Fizana gitmiş, Arabistan çöllerinde
ölmüş vatanperver doktor diye hatırıma gelirdi.
Aziz arkadaşlar, bu kıymetli vatandaşlardan
bahsederken şuradan şu kadar para aldılar, şöy
le fazla para alıyorlar diye bunların izzeti nefsini
kırmak bilmem ne dereceye kadar doğrudur?
Aziz arkadaşlar, gazetede yazı bulamayan in
sanlar iki sütün açık kaldı mı Mazhar Osman-
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dan bir beyanat, şundan bir tekzip, bundan
tavzih alıp yazıyorlar. Rica ederim bir mevzu
kalmadı mı, memleketimizde bu sanata düş
man mı çoğaltacağız, bunu da mı kaçıracağız?
Çok rica ederim memleketimizdeki en büyük sa
nat erbabını böyle ufak tefek
şeylerle dilgir
edip gücendirmeyelim.
RÜŞTÜ B. (Bursa) — Muhterem arkadaşlar,
faziletli doktorların onurunu ihlâl edecek mahi
yette söz söylediğim hiç hatırımdan geçmiyor.
ALİ SAÎP B. — Sisin için söylemedim Rüştü
Bey.
RÜŞTÜ B. (Bursa) — Yalnız bendeniz bir
arkadaşınız; bir millet vekili sıfatile köylü ve
şehirli çocuklarımızın,
doktorların parasını
ödeyemeyecek kudrette olanların daha ucuz üc
retlerle tedavi edilmelerini ve eczanın daha ucuz
temin edilebilmesi için Sıhhiye vekâletinin mu
rakabesini daha sıkı bir şekilde yapmasını te
menni etmiştim (Bu musip sesleri). Benim,
bu sözlerimden hiç bir arkadaşımın fena bir fi
kir perverde etmesine imkân yoktur.
MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Efendim,
Ali Saip Bey arkadaşımızın fikrine iştirak et
mekle beraber bir iki kelime ilâve etmek iste
rim. Almanyada tahsil eden bir arkadaşımızın
ilim ve fen ve sanat erbabına bu derece hücu
munu, çok şayanı teessüf bulurum.
Efendiler, size bir canlı misal söylevim; berayi tedavi Viyanaya gittiğim zaman beni mu
ayene eden doktor, Türkiyeden bunun için mi
geldiniz, Türkiyede bu hastalığı benden iyi te
davi edecek filânca doktor var, dedi.
Efendiler, bu gün yalnız Türkiyede pek âlâ
bilirsiniz ki vücutlarile, ilim ve irfanlarile Av
rupada bile şöhret kazanmış doktorlarımız
vardırr. Kalp mütehassısı Profesör Ortnere git
tim. Akil Muhtar sizden değil mi, buraya ni*
çin geldiniz dedi? Asabiye profesörü Fonyavrek'e gidin o da size Mazhar Osmanı tavsiye
edecektir. Daha isimlerini söylemediğim bir
çok doktorlarımızın hepsi iftihara şayandır. Şu
halde efendilere, bu gün etibbamızm ilim ve fen
nin terakkiyatmı takip hususundakiki gayretle
rini göğsümüzü gere gere söylemek lâzımgelirken aleyhlerinde söz söylemeğe bendeniz cüret
edemem. Saniyen doktorlar poker oynuyormuş,
bilmem ne yapıyorlarmış. Rica ederim efendi
ler, doktorlar insan değil mi, bunların zevki yok
mu, bunlar eğlence yapmazlar mı? insaf buyu
runuz bu kürsüden ahvali şahsiyeye dest, el
uzatılamaz.
KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — Dest değil, el.
MAZHAR MÜFİT B. — Paşa çık sen de
Türkçesini söyle, dırdırından usandık (Gülme
ler).
REŞİT B. (Gazi Antep) — Muhterem arka
daşım Rasim Beyin mantıka muhalif bir kaç sö
züne cevap vermek için geldim. Yoksa söz söy
lemek istemezdim. Doktorlar mektebi tıbbiye-
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de senelerce okur, diploma alır, sonra Sıhhiye i ve daima doktorlarımızı sıkı bir yardımla kursvekâleti onlara staj gördürür. Binaenaleyh dok | 1ar açarak onların ilimlerini yükseltmesidir.
BAKTERÎYOLOK REFlK B. ( Bursa ) —
torlara cahil demek doğru değildir, mantıki I
Onlar yüksektir.
yoktur. Bir mektebi âliden çıkmış bir doktora
MAHMUT RASÎM B. (Devamla) — Ve bunu
cahil demek hatadır. Binaenaleyh kullandıkla
huzurunuzda arzedebildiğimden dolayı kendi
rı bu tabiri geri almalarını rica ederim.
kendime iftihar ediyorum (Bravo sesleri).
MAHMUT RASÎM B. (Tekirdağ) — Arka
S. VE tç. M. V. Dr. REFlK B. (istanbul) —
daşlarımızın doktorlar hakkındaki söyledikleri
Efendim, beyefendiye cevap veren arkadaşla
sözlere iştirak ederim. Fakat hakikati görmek,
rımdan sonra bendenizin çok söz söylememe ihtihakikata karşı yürümek en büyük vatanperver
liktir. Karşınızdaki arkadaşınız sizin gibi 20 000 I yaç yoktu. Yalnız bazı noksanlarını tashih et
Türkün mümessili olarak söz söylüyor. Evvelâ
mek istiyordum. Fakat kendileri ikinci defa
dedim ki, doktorlarımız mektepten çıktıktan kürsiye çıktıktan sonra, biraz uzunca lâkırdı
sonra Anadolu şeraiti hayatiyesinde icabatı I söylemeğ ihtiyaç gördüm. Beyefendi, epeyi zatıbbiyeyi, yani terakkiyatı tıbbiyeyi takip et I mandanberi Avrupadan geldikleri halde bu
mek vesaitinden mahrum olmaları dolayısile ve
memleketi tanımıyorlar ( Anlamadık sesleri ).
Anadolu şeraiti hayatiyesinin doğurduğu şah | Memleketi tanımıyorlar. Sırasile ve samimen cesî temayüller dolayısile mesleklerinde terakki I vap vereyim.
yatı fenniyelerini takip etmemelerinden dolayı I
Küçük sıhhiye memurlarının fenalığından
tatbikatta muvaffakiyetleri azalıyor. Malûmu I bahsettiler. Hangi mıntakada ise lütfen söylesinler
âliniz doktorlar için kendi nazarî malûmatları
tecziye edelim. Meclisi Âlinin bize verdiği en
nı, hayattan aldıkları hakikatlerle tekemmül
mühim vazifelerden biri de sıtma mücadelesidir.
ettirmek ve yükseltmek zarureti vardır.
Bunun fennî icabatını idarî teşkilâtla tevhit edeBu vesaitin noksanlığından dolayı bizim I rek çalışan vekâletiniz kinini muhtar vasıtasile
Anadolumuzda umumiyetle hastalarımıza bakan I değil, Devlet memuru vasıtasile köye kadar gide
belediye doktorları maalesef bu günkü hasta rek taksimi esas ittihaz etmiştir. Hükûıret heyeti
lıklara ihtiyaç olduğu derecede lâkayit ve ma ihtiyariyeler nezdinde mevcut olan kinin defter
lûmatsızdırlar. içlerinde bazıları bu vazifeyi lerini ve bunların kontrolünü temin ederek mü
görmekten âcizdirler. Bendeniz gözümle gör cadeleye başladığı zaman bütçemizin azlığı dola
düm; sıtmadan muztarip bir hastaya bir dok yısile köylere kadar gitmeği biraz imhal ederek
tor şırınga vuruyor ve zavallı hasta iki saat muhtarlar vasıtasile yapmayı da düşündü ve hatta
sonra ölüyor. Bu Avrupada, Istanbulda yok | pek mahdut bir iki yerde bunu tecrübeten yaptı.
tur arkadaşlar. Fakat Anadolunun bir çok köy | Muhtarlara verilen kininlerin defterleri teftiş edillerinde bunlar oluyor ( Böyle şey yoktur sesle dikten sonra kininin halk tarafından alınmadığını
ri ). Vardır efendim. Benim bü sözlerimden ! veya tevzi edilmediğini gördük. Binaenaleyh bunu
bütün doktorları kastettiğim manası çıkarılma I vermek caiz değildir. Halk[ kinine alıştınncaya
sın. Doktorlarımız içinde hakikaten mütehas kadar neler çektiğimizi Beyefendi bilmezler.
sıs olanları pek çoktur. Benim dediğim, halk Mücadele mmtakaları dahilinde iki sene verilen
la, Ahmetle, Mehmetle temas eden doktorlar kinini yutmayıp parasını istersek iade ederiz
dır. Belki bunların da kabahatleri yoktur.
diye evinde saklayan aileleri biliriz. Halkı kiÇünkü bunlar muhitlerinde vesaitsizlik yüzün nine alıştırmak için çektiğimiz ıstırabı arka
den fennin son terakkiyatmı takip edemiyor
daşımız bilmiyor. Bilmediği içindir ki lâalettalar. Bunları iki senede bir büyük fennî bir
yin, bunu böyle yapmayalım, diyorlar. Sıtma
kurstan geçirerek malûmatlarım takviye etme mücadele mmtakaları haricinde bakmanız lâzım
liyiz. Benim sözlerimi yanlış anlamayınız. Va- geldiğinden bahsettikleri gibi bir şey kulağıma
tanperverane söz söylemek gayet kolaydır. Fa
çalındı. Esasen mücadele mıntakası haricinde
kat hakikati söylemek te büyük bir vatanper
kalan yerlere yine kinin tevzi ederiz. Fakat
verliktir. Ben, bunları söylemekle iftihar du mücadele mmtakaları dahilinde olduğu kadar
yuyorum. Efendiler
biiiyormusunuz? Istan bu muavenet vâsi değildir. Bu da zaman mese
bulda düşen bir hastanın gözüne kan toplanı lesi, bütçe meselesidir. Meselenin buraya kadar
yor, bu hasta doktora gittiği vakit doktor bu
olan yeri sıtma mücadelesine taallûk etmek
adamın gözlerini tentürdiyot ile tedavi ediyor. itibarite basitçe gidiyordu, Fakat arkadaşım
Bu, bir hakikattir arkadaşlar. Avrupada dok I ondan sonra birden bire meslektaşlara çattılar.
torlar literatür takip ederler. Halbuki bizim
Meslektaşlara çatmadılar bir mesleğe hücum et
doktorlarımızdan hangisi Anadolunun bir köşe tiler. Kendileri de pek âlâ takdir buyururlar ki
sinde fennî yenilikleri takip ediyor ( Hepsi, I kendilerinin mensup olduğu meslek gibi, taba
hepsi sesleri ). Geçen sene mektepten çıkmış
bet te eczacılık ta hukukçuluk ta hepsi de bu
bir doktor ayni malûmatla bu gün hastasmı
memleketin şerefli birer serbest meslekidir ve
idare edemez. Benim arzetmek istediğim, Sıhhi orada çalışanların da
çocukluklarından beri
ye vekâletinin böyle bir organizasyon yapması 1 kendi ideallerine hasn mesai etmişlerdir. Kimiİ : 62
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si serbest, kimisi Devlet hizmetinde çalışır. Her
vatandaş gibi onların da zevk ve istirahat za
manı vardır. Fakat T. B. M. Meclisi kürsüsün
den bunu söylemek için, Beyefendi bilmiyorum
neden bu kadar unf gösterdiler. Yani bu kürsüden
söylemek için kendilerine ne tesir yapılmıştır?
Acaba Beyefendi doktorları fevkalbeşer mi ta
savvur ediyorlar? Onlar da insandırlar. Hususî
hayatlarında arzu ettikleri gibi kanuna, nizama,
şereflerine ve haysiyetlerine muvafık olan her
şekilde otururlar, yerler ve . içerler. Bunu ni
çin kendilerine çok görüyorsunuz beyefendi?
Vazifede tekâsülden bahsettiler. Devlet hiz
metindeki vazifelerinde tekâsülden bahsettiler.
Devlet hizmetinde vazifede tekâsül gösteren
lerin kanunda yeri vardır. Ona göre muamele
si yapılır. Eğer böyle bir bildikleri muame
le varsa, yine burada lütfen haber versinler,
vekâlet bunlar hakkında lâzımgelen takibatm
yapılması ile vazifedardır. Haklarında lâzım
gelen takibatı yapar.
Ben gördüklerimi söylüyorum dediler. Bu
gördüklerinin hakikate muvafık olmadığım da
ben söylüyorum. Bu da filiyatla sabittir. Mem
lekette mevcut olan ve B. M. Meclisinden ge
çen tıp kanunlarının bir maddesini bile beye
fendinin okumadıklarını anlıyorum. Eğer okusalardı o mesleke karşı bu kadar hakaret yap
mazlardı. Kendileri daha bu günkü hastalığı
bilmiyorlar dediler. Acaba dünkü hastalık
nedir, bu günkü hastalık nedir? Beyefendi
kelimelerini iyi intihap edememişlerdir. Eğer
mücadele şekli demek istiyorlarsa onun için
vekâletin emrazı sariye teşkilâtı vardır. Nere
de büyük bir hastalık çıkarsa oraya gider
ler, mücadele ederler Belediye doktorunun va
zifesi bulunduğu yerdeki halkın hayatile uğ
raşmaktır. Daha doğrusu hasta olanlardan zi
yade hasta olmayanları hasta etmemek için ça
lışmaktır.
Bir doktor şırmga yapıyor, üç saat sonra
hasta ölüyor dediler. Böyle bir mesele varsa
mahkemeye müracaat ederler. Eğer böyle bir
şey varsa isim söylesinler. Kendileri evvelâ bu
kürsüden istedikleri gibi söylediler, sonra da
ricat ediyorlar. Ne oldu? Bu kürsüden bütün
tıp meslekine karşı gayri muhik hücumu yap
tınız, arkasından ben hepsine söylemiyorum
diye ricat ettiniz hangisini söylemek istiyor. sanız onu söyleyiniz.
Türk heyeti sıhhiyesi tam 6 seneden beri
hariçten tek bir muavenet görmeksizin tekmil
mücadelelerini bütün dünyanın anladığı sis
tem ve usuller dairesinde yapmış ve muvaf
fak olmuştur. Bunu yapan Türk tabibidir (Bra
vo sesleri, alkışlar ).
Türk tıp mensupları, sıtma mücadelesinde
olduğu gibi, trahom mücadelesinde olduğu gi
bi, zührevî hastalıklar mücadelesinde olduğu
gibi, son senelerde beyin zan iltihabında ve
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yahut diğer hastalıkların kâffesinde muvaf
fak olmuş hatta vesaiti yoktur dediğiniz
memlekette seromunu, aşısını kendi yapmağa
başlayarak bütün dünya ile omuz omuza fen
nî noktadan yürümeğe başlamıştır.
BAKTERIYOLOK REFÎK B, ( Bursa ) —
Hatta daha evvel...
SIHHİYE V. Dr. REFÎK B. ( Devamla ) —
Çok daha evvel...
Binaenaleyh bu meselede vesait yoktur,
litaretörü takip etmiyorlar demeniz hatadır.
Ben hiç bir zaman huzurunuza çıkrpta artık be
nim vesaitim tamam oldu, bütçeme on para
zammetmeyiniz demedim.
Ne verirseniz danasını istemek mevkiindeyim. Çünkü asırlar ve asırlardan beri yapıl
mamış işleri yapmak hepimizin omuzlarına
yüklenmiştir ve siz de mesuliyeti bizim omuz
larımıza yüklemişsinizdir. Her ne verirseniz
verin daha fazlasını istemek mevkiindeyim.
Hiç bir şey bulmadık, bulduksa da yarım bul
duk. Hepsini yeniden yapmak mevkiindeyiz.
Yapanlar kimlerdir? Türk doktorları. Fenden,
ilimden, dünya ilminden müstağni değiliz.
Bildiğimizi biliriz diye iddia aderiz. Bilmedi
ğimizi gider öğreniriz. Fakat dediğiniz gibi
değiliz ( Alkışlar ).
REÎS — Fasıl hakkında başka söz isteyen
yoktur. Fasıl kabul edilmiştir.
F.
Lira
456
Mütenevvi masraflar
7 000
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
457
Seyyar küçük sıhhat memurlarına
1754 numaralı kanun mucibince ve
rilecek yem bedeli
52 740
BEİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
458
Vesaiti nakliye masrafı
1 300
BEİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
459 İnşaat, tesisat, tamirat, istimlâk
77 000
BEİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
460
Staj için ecnebi memleketlere gön
derilecek doktor ve eczacıların
harcırahları ve tahsil masraf
ları
5 500
REİS — Kabul edilmiştir.
'•
Lira
461
İçtimaî yardım
8 000
BEİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
462
Umumî sıhhat işleri müesseseleri
masarifi
39 000
BEİS — Kabul edilmiştir.
'•
Lira
463
İçtimaî muavenet işleri müesse
seleri masarifi
760 769,
BEİS — Kabul edilmiştir.
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p.
Lira
464
Doğum ve bakım evleri
155 844
REtS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
465
788 numaralı kanunun tatbiki
masrafı
2 800
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
466
Geçen sene düyunu
2 000
REtS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
467
Eski seneler düyunu
5 250
REtS — Kabul edilmiştir.
Lira
F.
468
1437 numaralı kanunun tatbiki
masrafı
6 400
REÎS — Kabul edilmiştir.
E — Adliye vekâleti bütçesi
REtS — Adliye bütçesine geçiyoruz.
Heyeti umumiyesi hakkmda söz isteyen var
mı?
REŞİT B. (Gazi Antep) -— Efendiler, Adliye
bütçesi münasebetile Adliye vekili beyden bazı
şeyler rica edeceğim. Teşkilât kanunu çıkmak
üzeredir. O kanun gelsebile, Meclisi Âlide ka
bul edilse bile derhal tatbikına geçilemeyecek
tir. Çünkü para meselesidir. Bendenizin arzettiğim mesele, ufak, ehemmiyetten ari bir şey
dir.
Efendiler, bazı kazalarda hâkimi münferitler
vardır. Bu hâkimi münferitler meselâ bir hafta
hasta oluyorlar. Bu bir hafta içinde gerek hu
kukî, gerek cezaî bir çok davalar geliyor. Dava
cının belki hepsi köylerden geliyorlar, kapıyı
kapalı görüyorlar, dönüp gidiyorlar, iş bununla
kalmıyor. O gün tayin edilen muhakemeler
için jandarma, mübaşir vasıtasile yeniden teb
ligat yapılacaktır. Hâkimi münferit olan kaza
lar mahduttur.
40 - 50 kadar hâkim muavini tayin etmek
mümkündür. Bu para Adliye bütçesinin bir
faslından diğer faslına nakil suretile temin edi
lir. Nitekim bir çok vekâletler bunu yapıyor
lar. Bu söylediğim hâkimlerin adedi 50 yi geç
mez, tahsis edilecek para da nihayet 70 - 80
bin lira içindedir. Bu suretle mahkeme kapılan
mesdut kalmayacağı gibi bir hâkimin rahatsız
lığı esnasında yerine vekâleten gönderilecek
olan aza mülâzimi veya azalara verilen avdet ve
azimet harcırahı, ikamet yevmiyesi tasarruf
edilmiş olur, Hazine de izrar edilmiş olmaz.
Teşkilât kanunu çıksa bile bunun tatbiki 5 - 6
milyon liraya mütevakkıftır. Halbuki bu 70 80 bin lira ile ve nakil suretile yapılabilir. Ad
liye vekili beyden çok rica ederim, buna cevap
versinler, yalnız teşkilât kanunundan bahsetme
sinler.
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REtS — Başka söz isteyetı yoktur, Adliye
vekili cevap verecektir.
ADLÎYE VEKÎLÎ YUSUF KEMAL B. (Si
nop) — Reşit Beyefendinin istediği hâkim mua
vinliği meselesini vekâlet düşündü. Fakat ne
yapalım ki önümü kestiler; teşkilât kanunun
dan bahsetmesin dediler. Kendilerei lütfederler
ve arkadaşların da muvafakatlerini alarak yal
nız ve hemen hâkim muavinleri teşkilâtı kabul
edilirse bunu adliye vekili de kemali iftiharla
yapar.
REŞİT B. ( Gazi Antep ) — Eskiden Bihisnide hâkim muavini vardı, fakat böyle bir teş
kilât kanunu yoktu, ne suretle idare ediliyordu
ise şimdi de istenilirse yapılabilir (Gürültüler).
ADLİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. (Si
nop) — Memleketteki hâkim muavinliği mese
lesi bu şekilde halledilebilmiş olsaydı şimdiye
kadar çoktan yapardık.
Hâkim muaviniliği tayininde mâni vardır de
medim; rica ederim Reşit Bey, muavinlik me
selesini umumî olarak arzettim. Tek bir hâkim
hasta oluyor, işler kalıyor dediniz. İşlerin
kaldığını bilmiyorum. Bu gibi bir mazeret halinde
derhal tedbir alınır. Bunları vekâlet tayin et
mektedir. Mesele yalnız Bihisni meselesi de
ğildir. tşi ziyade olan yerlerde bir yerine iki
hâkim tayin ederek çalışıyoruz.
REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Efendim,
bundan 3 - 4 ay evvel eski Maliye vekili Hasan
Bey meselesi mevzubahs olurken teşkilâtı esasi
ye kanununda vekiller ve mebuslar hakkında
meclisin müsaadesi olmadan tahkikat yapılama
yacağına rağmen tahkikat yapıldığını arzetmiş
ve sebebini sormuştum. Bu mesele ile alâkadar
olacağınızı ve bendenize cevap vereceğinizi vait
buyurmuştunuz. Cevap vermenizi rica ederim.
ADLİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. (Si
nop ) — Mesele müddeiumumiliktedir. Bir az mü
saade ederseniz vadimi yerine getireceğim.
REİS — Adliye bütçesinin heyeti umumiyesi
hakkmda başka söz isteyen yoktur. Fasıllara
geçilmesini kabul edenler ... Etmeyenler ... Fa
sıllara geçilmiştir.
^
F.
Lira
471
Vekil tahsisatı
4 800
REtS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
472
Memurlar maaşı
4 956 504
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
473
1683 numaralı kanunun 58 inci
maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi
28 800
REtS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
474
Merkez müstahdemleri ücreti 104 880
REİS — Kabul edilmiştir.
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F.
Lira
475
Viiâyat müstahdemleri ücreti
817 848
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
466
Muvakkat tazminat
87 520
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
477
Merkez mefruşat ve demirbaşı 15 300
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
478
Merkez levazımı
13 500
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
479
Merkez müteferrikası
15 500
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
480
Vekâlet otomobili masrafı
9 000
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
481
Viiâyat mefruşat ve demirbaşı 5 700
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
482
Viiâyat levazımı
104 000
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
483
Viiâyat müteferrikası
6 300
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
*
Lira
484
Mütenevvi masraflar
129 000
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
485
Harcırah
175 000
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
486
Resmî telefon masrafı
3 500
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
487
Ücretli muhabere ve mükâleme
masrafı
1 000
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
488
Mütenevvi masraflar
80 600
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
489
Vesaiti nakliye masrafı
6 500
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
490
Telif, tercüme cem ve tabı kavanin masrafı ve hukukî eserler
mubayaa bedeli
3 000
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
491
Adliye ceridesi ve temyiz karalan
tabı masrafları ve makaleler üc
reti
6 000
REÎS — Kabul edilmiştir.
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Lira
Adlî tıp işleri müessesesi masa
rifi
11 800
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
493
Hapishaneler masrafı
870 000
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
494
Leylî hukuk mektebi masrafı
39 000
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
495
788 numaralı kanunun tatbiki
masrafı
21 987
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
496
Geçen sene düyunu
12 830
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
497
Eski seneler düyunu
29 170
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
498
Süvari mübaşirlerine maktuan ay
da dört lira 45 kuruş hesabile
verilecek yem bedeli
40 050
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
499
Hukuk mezunlarına altışar aylık
itibarile şehrî 50 liradan verile
cek staj ücreti
16 500
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
500
İhtisas mahkemeleri
307 889
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
501 Hapishanelerin mütedavil sermayesi 20 000
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
502
1437 numaralı kanun mucibince
hizmeti mecbureye tâbi hukuk
mezunlarına verilecek avans
10 000
REÎS — Kabul edilmiştir.
F — Dahiliye vekâleti bütçesi
F.
492

REÎS — Efendim, Dahiliye bütçesi tehir
edilmişti. Vekil Bey geldiler, bu bütçenin mü
zakeresine başlıyoruz. Heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı? Fasıllara geçilmesi
ni kabul edenler... Etmeyenler... Fasıllara ge
çilmesi kabul edilmiştir.
F.
Lira
285
Vekil tahsisatı
4 800
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
286
Memurlar maaşı
3 157 380
REÎS — Kabul edilmiştir.
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İ683 numaralı kanunun 58 inci
maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi ve 1700 numa
ralı kanunun 3 üncü maddesi mu
18 000
cibince verilecek ikramiye
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
288
Merkez müstahdemleri ücreti
10 380
REİS — Kabul edilmiştir.
Lira
F.
289 Vilâyat müstahdemleri ücreti 189 660
REİS — Kabul edilmiştir.
Lira
F.
290
Muvakkat tazminat
39 900
REİS — Kabul edilmiştir.
Lira
F.
1437 numaralı kanun mucibince
291
mülkiye mektebi mezunlarına
verilecek avans
2 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
292 Merkez mefruşat ve demirbaşı 700
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
Merkez levazımı
13 000
293
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
294
Merkez müteferrikası
1 500
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
295
Vekâlet otomobili masrafı
10 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
296
Vilâyat mefruşat ve demirbaşı
1 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
297
Vilâyat levazımı
45 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
298
Vilâyat müteferrikası
3 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
299
Mütenevvi masraflar
41 070
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
300
Harcırah
112 000
BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ
B. (Gümüşane) — 300 üncü faslın birinci madde
sindeki 68 bin liradan, 2 000 lirası tenzil edilerek
66 bin lira kalacak ve bu fasıldan sonra açılacak
300 üncü mükerrer bir fasla 2 bin lira, ( idare
kongrelerine iştirak için harice gönderilecek me
murlar harcirahı) namile konacaktır. Bu suretle
tashihini rica ederim efendim.
F.
Lira
300
Harcırah
110 000
REİS — Kabul edilmiştir.

287
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Lira
F.
Mükerrer
300 İdare kongrelerine iştirak için ha
rice gönderilecek memurlar harcı2 000
crrahı
REİS — Kabul edilmiştir.
Lira
F.
1 350
301
Resmî telefon masrafı
REİS — Kabul edilmiştir.
Lira
F.
302
Ücretli muhabere ve mükâleme
3 000
masrafı
REİS — Kabul edilmiştir.
Lira
F.
50
Mahkeme harçları
303
Kabul edilmiştir.
REİS
Lira
F.
29 000
Devir harcırahı
304
Kabul edilmiştir.
REİS
Lira
F
36 500
İskân masrafı
305
REİS — Kabul edilmiştir.
Lira
F.
306
Tavizat
3 500
REİS — Kabul edilmiştir.
Lira
F.
23 480
307
İnşaat ve tamirat
REİS — Kabul edilmiştir.
Lira
F.
308
Nüfus defterlerinin ve evrakının
mubayaa, tabı, tamir ve tecdidi
1 000
masrafları
REİS — Kabul edilmiştir.
Lira
F.
6 000
309
Mecmua masrafı
REİS — Kabul edilmiştir.
Lira
F.
22 500
310
Müstahdemler ücreti
REİS — Kabul edilmiştir.
Lira
F.
311
Masarifi idare
2 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
312
Harcırah
4 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
313
Otomobil ve vesaiti nakliye mas Lira
rafı
19 000
REİS — Kabul edilmiştir.
Lira
F.
314
788 numaralı kanunun tatbiki
32 000
masrafı
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
315
Geçen sene düyunu
26 510
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
316
Eski seneler düyunu
36 581
REİS — Kabul edilmiştir.
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Lira
Lira ! F.
329 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 7 000
Muhacirin iskânı fevkalâde tah
REİS —- Kabul edilmiştir.
sisatı
250 000
F.
Lira
ZÜLFÜ B. ( Diyarbekir ) — Efendim, vekil
Vilâyat levazımı
28 000
beyden bir sual soracağım. 317 nci fasılda 330
REÎS — Kabul edilmiştir.
250 bin lira, muhacirinin iskânile beraber ora
F.
Lira
dan nakledileceklere aittir. Halbuki 1197 nu
Vilâyat müteferrikası
2 500
maralı kanun 1778 numaralı kanunla mülga 331
REÎS — Kabul edilmiştir.
dır. Lütfen bu hususta izahat versinler.
F.
Lira
DAHİLİYE V. ŞÜKF/J KAYA B. — Ağrı332
Vilâyat
ikramiyesi
1
000
dağı ve • Zeylân hâdisesinden dolayı evleri yı
REÎS
—
Kabul
edilmiştir.
kılan, yanan ve mahalli iskânları mmtakai memF.
Lira
nuadan addedilen bir takım adamlar vardır ki
333
Mütenevvi
masraflar
43
450
bunları garbe nakletmek mukarrerdir. Bu gün
REÎS
—
Kabul
edilmiştir.
orada kaldıkça eskiden salik oldukları şekaveF.
Lira
te tekrar sülük etmeleri korkusuna karşı bun
334
Harcırah
37
000
ları garbe nakil ile nimeti maariften istifade et
REÎS
—
Kabul
edilmiştir.
tirmek istiyoruz. Bunun için bütçede ayrıca
F.
Lira
tahsisat olmadığı için bu fasıldaki parayı bun
335
Resmî
telefon
masrafı
3
250
lara sarfedeceğiz. Bu kayit bundan dolayı kon
REÎS
—
Kabul
edilmiştir.
muştur ( Muvafık sesleri ).
F.
Lira
REÎS — Başka mütalea var mı? Fasıl kabul 336
Ücretli muhabere ve mükâleme
edilmiştir.
masrafı
6 000
F.
Lira
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
318 Dahilî matbuat teşkilâtı masrafı
4 000
337
Muhafız alayı telefon mükâleme
REÎS — Kabul edilmiştir.
ve tesis masrafı
5 000
REİS
—
Kabul
edilmiştir.
G — Emniyet işleri U. M. bütçesi
F.
Lira
REÎS — Emniyet işleri U. M. bütçesine ge
338
Levazım
115 500
çiyoruz. Fasıllara geçilmesini kabul edenler...
REÎS — Kabul edilmiştir.
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
F.
Lira
F.
Lira
339
Mütenevvi masraflar
3 800
REİS — Kabul edilmiştir.
321
Memurlar maaşı
3 384 380
F.
Lira
REİS — Kabul edilmiştir.
340
Vesaiti nakliye masrafı
14 000
F.
Lira
REİS — Kabul edilmiştir.
322
1683 numaralı kanunun 58 inci
F.
Lira
maddesi mucibince verilecek te
Polis telefonlarının tesis, tamir
kaüt ikramiyesi
5 001 341
ve işletme masrafları
1 500
REÎS — Kabul edilmiştir.
REÎS
—
Kabul
edilmiştir.
F.
Lira
F.
Lira
323
Merkez müstahdemleri ücreti
4 680 342
Polis
karakoUannın
tamir
masrafı
4
000
REÎS — Kabul edilmiştir.
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
F.
Lira
324
Vilâyat müstahdemleri ücreti
47 668 343
İstihbarat masrafı
180 000
REÎS — Kabul edilmiştir.
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
F.
Lira
325
Muvakkat tazminat
90 640 344
Polis mecmuası tabı, mevaddı
REÎS — Kabul edilmiştir.
iptidaiye ve müteferrik masrafı 5 000
F.
Lira
REİS — Kabul edilmiştir.
326
Merkez mefruşat ve demirbaşı
1 300
F.
Lira
REÎS — Kabul edilmiştir.
345
1475 numaralı kanun mucibince
F.
Lira
verilecek tazminat
2 500
327
Merkez levazımı
2 900
REİS
—
Kabul
edilmiştir.
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
F.
Lira
346
Beynelmilel
müessesata
iştirak
328
Merkez müteferrikası
2 000
masrafı
600
REÎS — Kabul edilmiştir.
REÎS — Kabul edilmiştir.
P.
317
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F.
Lira
347 Polis mektepleri masarifi idaresi
3 000
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.-;
Lira
348 788 numaralı kanunun tatbiki mas
rafı
2 750
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
349
Geçen sene düyunu
6 750
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
350
Eski seneler düyunu
6 453
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
351 1700 numaralı kanunun ikinci mad
desi mucibince Avrupaya stajiçin gönderilecek memurların har
cırahı ve tahsil masrafı
8 878
REİS — Kabul edilmiştir.
F. ;
Lira
352 2185 numaralı kanun mucibince Ankarada yapılacak polis mektebi
inşaat, tesisat ve sair masrafı
75 000
REÎS — Kabul edilmiştir.
H - Jandarma U. K. bütçesi

REÎS — Jandrma bütçesi hakkında söz iste
yen var mı? Fasıllara geçilmesini kabul eden
ler . .. Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir.
F.
Lira
355
Maaşatı umumiye
2 241 196
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
356
1683 numaralı kanunun 58 inci
maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi
10 000
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
357
Müstahdemler ücreti
31 500
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
358
Muvakkat tazminat
16 800
REÎS"^- Kabul edilmiştir.
F.
Lira
359
Merkez mefruşat ve demirbaşı
350
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
360
Merkez levazımı
2 330
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
361
Merkez müteferrikası
330
REtS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
362
Kumandanlık otomobili masrafı
1 250
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
363 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı
22 610
REÎS — Kabul edilmiştik.

C : 1

F.
Lira
364
ViKbyat levazımı
135 60O
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
365
Vilâyat müteferrikası
12 500
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
366
Mütenevvi masraflar
85 150
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
367
Harcırah
162 000
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
368
Resmî telefon masrafı
750
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
369
Ücretli muhabere ve mükâleme
masrafı
1 000
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
370
Mahkeme harçları
20
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
371
Tayinat
4 314 743
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
372
Levazımı askeriye
1 020 000
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
373
Levazım ve teçhizatı harbiye ve
fenniye
120 000
REÎS1 — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
374
Nakliyat
250 000
REÎS1 — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
375
Hastalanan ve yaralanan nefer ve
hayvanların ve müsademede ya
ralanan zabitlerin tedavi masraf
ları, levazımı sıhhiye ve baytariye bedeli
40 000
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
376
İnşaat ve tamirat ve ebniye
mubayaa ve masrafları
75 000
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
377
ikramiye ve tazminat
20 500
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
378
Vesaiti nakliye masrafı
5 000
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
379
Memleket dahil ve haricinde üc
retli müessesatı sıhhiyede tedavi
edileceklerin masrafı
1 500
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
380
Spor masrafı
1 200
REÎS — Kabul edilmiştir.
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381
Jandarma mektepleri masrafı
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
382
Matbaa masrafı
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
383
Satın alma komisyonu ve ambar
masrafı
EEİS — Kabul edilmiştir.
F.
384
Geçen sene düyunu
BEİS — Kabul edilmiştir.
F.
385
Eski seneler düyunu
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
386 Zabitana verilecek hayvan tavizi
REİS — Kabul edilmiştir.

19.-5 1933
Lira
37 000
lira
2 750
Lira
3 500
Lira
31 000
Lira
18 800
Lira
15 000

/ — Hariciye V. bütçesi
REİS — Hariciye bütçesinin encümendeki
teşkilât kanunu ile irtibatı var mıdır?
HARİCÎYE V. V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğ
la) — Yoktur efendim.
REİS — O halde bu bütçenin heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mıdır?
Fasıllara geçilmesini kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir.
F.
Lira
400
Vekil tahsisatı
4 800
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
401
Elçilik ve konsolosluklar memur
ları maaş ve temsil tahsisatı ile
akçe farkı ve merkez memurları
maaşı
1 456 589
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
402
1683 numaralı kanunun 58 inci
maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi
1 500
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
403
Merkez müstahdemleri ücreti 41 220
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
404
Elçilik ve konsolosluklar müstah
demleri ücret ve akçe farkı
278 965
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
405
Muvakkat tazmdnant
34 100
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
406
Merkez mefruşat ve demirbaşı
2000
BBÎS — Kabul edilmiştir.
P.
Lira
407
Merkez levazımı
12 500
REİS — Kabul edilmiştir.

F.

408
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Lira

Ecnebi memleketlere çekilecek
telgraf ve gönderilecek mektup
ve paketler masrafı
50 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
409
Merkez müteferrikası ve nakli
nukut
5 00Ö
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
410
Vekâlet otomobili masrafı
3 500
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
411 Elçilik ve konsolosluklar masrafı 463 000
EEİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
412
Elçilikler için mubayaa olunacak
otomobil bedeli
20 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
413
Mütenevvi masraflar
3 750
REİS — Kabul edilmiştir.
P.
lira
414
Harcırah ve kuriye masrafı
110 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
415
Resmî telefon masrafı
5 450
REİS — Kabul edilmiştir.
P.
Lira
416
Beynelmilel müessesat ve Cemi
yeti Akvam
139 700
REÎS — Kabul edilmiştir.
P.
Lira
417
Mütenevvi masraflar
38 000
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
418 Ecnebi misafirler otomobili masrafı 2 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
419
T-elifat ve neşriyat
9 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
420
Matbaa masrafı
1 500
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
421
Kongre, konferans, komisyonlar
masrafı
53 000
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
422
Hakem mahkeme ve heyetlerile
uzlaşma komisyonları
4 000
REÎS — Kabul edilmiştir.
P.
Lira
423
Muhtelit hakem mahkemeleri üc
ret ve masarifi
63 000
REÎS —i Kabul edilmiştir.
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gönderdiği ve göndermek üzere olduğu bir lâyi
Lira

424

Tahdidi hudut komisyonu ücreti,
harcırah, masarifi idare ve kule
masrafı
8 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
425
Ajans tahsisatı
150 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
426
788 numaralı kanunun tatbiki
masrafı
8 166
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
427
Geçen sene düyunu
7 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
428
Eski seneler düyunu
9 000
REİS — Kabul edilmiştir.
J — Maarif vekâleti bütçesi
REİS — Maarif bütçesine başlıyoruz.
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Arkadaşlar,
Maarif siyasetimizin teminine tevkil ettiğimiz
arkadaşın ne kadar ciddiyetle ve candan çalış
makta olduğunu gören ve millet çocuklarının
terbiyei umumiyesine ve feyzine hizmet ettiğini
anlayan bir arkadaş sıfatile söz söylerken vaziye
tim, şu veya bu hadiseleri tenkitten ziyade ter
biyei umumiyeye taallûk eden bazı ihtiyaçların
tatbikini ricadan ibaret kalacaktır. Hiç şüphesiz
dir ki millet namına düşündüğümüz zaman ha
yatı temin edecek olan her maksadın ana hattını
maarifin teşkil ettiğinde ittifakımız vardır. Bu
gün maarif denildiği zaman bunun ideali de da
rülfünunda toplanır. Darülfünunun bir kaç senedenberi İslahı yolundaki cereyanların müsbet bir
neticeye varmak üzere olduğunu görmekle mübahiyiz. Onun içindir ki Maarif vekili Beyefendi
arkadaşımız: bize bu teşkilât ve ıslahat batan
daki vaziyeti İıazırayı bildirirlerse kendilerine
müteşekkir kalırız. Millet tarihi üzerinde esaslı
ve ihtisaslı malûmatı olan Maarif vekili Beye
fendi arkadaşımızın bundan evvel tarihî evrakın
ziyaı münasebetile vuku bulan ve belki de bir
kaç defa başınızı ağrıtan suallerime karşı candan
bir alâka ile verdikleri cevaplar içerisinde ha
kikaten bu evrakın en ufak bir parçasını bu
milletin hazinesi telâkki edilerek ziyama mey
dan verilmeyeceği yolundaki vadi, hafızaları
mızda esaslı bir düstur olarak mahfuz kala
caktır ve hatta bu sözler meyanmda, bunlarm ih
tiva ettiği yazılar uzunca zaman sonra okunamamak ve okunamadığmdan dolayı millî tarihi dol
durması lâzımgelenlerin eksik kalması ihtimaline
binaen bu yazı ve hat için hususî tedbir alacağını
beyan buyurmakla tarihî eserlerimize merbutiyetini samimî şekilde ifade etmiştir. Bu alâkaya
ait olan temenniyatımın diğer tarihî eserlere de
şamil olduğuna şüphe yoktur. Vekil Bey Meclise

ha ile bunları temin etmiştir. Binaenaleyh Vekil
Bey arkadaşımızın verdiği sözün üzerinde ne de
receye kadar yürümüş olduğunu soruyorum.
Tarih ve maarifi umumî üzerindeki bu umu
mî sözlerden sonra mekteplerimizin bir kaç
noktası üzerinde Maarif vekili arkadaşımızın na
zarı dikkatini celbedeceğim. Bunlardan birisi;
bütün salâhiyettar muallimlerle görüşmekle be
raber bizzat çocuğunun derslerini her akşam
takip eden bir baba ve feyzinin bir kısmını ipti
daî hocalığından alan bir muallim sıfatile soy
uyorum ki ilk tahsilin 5 seneye indirilmesi, ço
cukların lise tahsilini kavramak için almaya
mecbur oldukları malûmatın istihsaline kâfi gel
memektedir. Bu 6 senelik programların 5 seneye
indirilmesinden hâsıl olan menfi netice, bir çok
terbiye ve teknik mütehassısları arkadaşlarımı
zın da tahtı itirazlanndadır. Bilhassa iptidaî
mekteplerin 3 üncü sınıfına kadar verilen tah
sil çocukların 4 üncü sınıfa geçtiği zaman bu
dersleri kavrayabilmelerini temin edemiyor.
Zannederim, artık bunun nazarı dikkate alına
cak zamanı gelmiştir. Sınıfların 6 dan 5 e indiril
mesinin sebebi iptidaî muallimlerinin noksanı
idi. Fakat bu gün Hükümetin ve milletin sarfettiği esaslı gayretler neticesinde elhamdülillah
diyebiliriz ki iptidaî mektep muallimleri elimiz
de lâzrmgeldiği kadar vardır. Bu anasın elde
ettikten sonra terbiyevî şekilde lüzumuna katî
ihtiyaç olan, lüzumu olduğu katî surette salâhiyettarlar tarafından bildirilen sınıf meselesi
nin halli tahtı vücuptadır.
Orta mekteplerimizin memleketin muhtelif
yerlerinde açılması ve bunların açılır açılmaz
bütün evlâdı vatan tarafından meserret göz yaş
larımızın içerisinde görülecek bir iftiharla dol
durulmuş olması bize gösterir ki memlekette ip
tidaî mekteplerine verdiğimiz ehemmiyetin se
mereleri hâsıl olmuş ve maarifi umumiyeyi gö
ren evlâdı vatan nisbeti matlûp tekâmülü takip
etmekte bulunmuştur.
Bir noktayı daha sorup öğrenmek istiyorum:
Memleketin muhtelif sahalarında, muhtelif ik
limlerinde, muhtelif ihtiyaçlara göre tedrisat
yapılması lâzımgelen orta mekteplerde, yani
programlarını muhitlere göre tatbik etmesi lâ
zımgelen orta mekteplerde, acaba Maarif ve
kâleti ayni metodu ne dereceye kadar tatbik
etmektedir?
Arkadaşlar, malûmatı umumiyenin vasatisini
teşkil eden liselerin dersleri ve kitapları üzerin
de esaslı olarak bir mütalea dermeyan etmek sa
lâhiyetini haiz değilim. Yalnız bir noktayı ke
mali ehemmiyetle ifade etmek lâzımgelirse bil
hassa liselerin birinci sınıfına ait olan kitapların
çocukların, iptidaî mekteplerden henüz çıkmış
olan çocukların ihataları kabil olmayacak ka
dar çetin olduğu yolundaki kanaatimdir ve bil
hassa millî tarihimizi teşkil eden ve bizim hepi-
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MEMET HACIYUNUS B. ( Samsun ) —
mizin elinde bulunan tarih sırasile I - II - III ço
cuklarımız tarafından çok zor anlaşılmakta ol Muhterem arkadaşlar, ilk defa olmak üzere Mec
duğu nazarı itibare alınarak bunlarm dimağla lisi Âli huzurunda söz söylemek şerefini bahşe
den reis ve B. M. Meclisi arkadaşlarıma hassatan
rına bizim gayemizi temin edecek surette müte
arzı şükran ederim.
hassıslar tarafından ayni maksadı istihdaf eden
Başta Ulu Gazimiz olmak üzere İsmet Paşa
kitaplara bir ihtiyaç bulunduğunu söylemeği va
Hükümetinin, memlekette gösterdiği eserler, ha
zife telâkki ederim.
Numaralar ve imtihanlar meselesine de te rikalar şayanı şükrandır. Bu sahada bütün
mas edeceğim. Hepimizin eskiden beri takip et vekillerimizin yaptığı mesai ve gösterdikleri
alâka unutulmaz bir şeydir. Memleketimizde
tiğimiz usul yani bizim neslin yetiştiği zaman
maarif hususunda şimdiye kadar gösterilen bir
lardaki usul, mümeyyizler huzurunda imtihan
çok eserler vardır.
verip çıkmaktan ibaretti. Yeni usul her talebe
Maarif vekili Reşit Galip Beyefendinin ve
nin muallimlerinden alacağı notların vasatisidir.
Efendiler, bir üçüncü usulün olup olmadığını kâlete geçtiği günden beri göstermiş olduğu ge
celi gündüzlü sayü gayrete şükran yapmamak
bilmiyorum. Fakat Türk genç evlâtlarını müm
elimizden gelmez. Ondan istirhamım şudur ki
kün olabildiği kadar tesirden azade bir şekilde
kendi haklarım istifa eder bir vatan unsuru ola köhne Abdülhamit zamanının ilmine o zaman ki rüştiyelere nazaran bu günkü maarifimiz ve
rak yetiştirmek, kalplerimizin arzu ettiği şekil
de temiz, hilekârlık denilen nesneden uzak ola mekteplerimizin yüksekliğini ve daha yükselme
rak yetiştirmek, zannederim ki hepimizin yürek ğe doğru yürüdüğünü memnuniyetle görüyo
ruz. Fakat ilk mekteplerden yetişen çocukların
ten beslediğimiz en samimî emellerimizdir. Fakat
o memlekette orta mektep olmaması dolayısile
işittiğim bir hakikati burada ifade ederek Maa
çıktığı gibi kaldıklarını da arzederim. Babalan
rif vekâletinin nazarı dikkatini celbetmeyi de
ise
kudreti maliyelerinin müsaadesizliği yüzün
aynca vazife telâkki ediyorum. Bazan birinci,
den vilâyetlere, merkezlere gönderip okutamı
ikinci numaralarını alan talebeler, artık üçüncü
yorlar. Binaenaleyh o gibi küçük kasabaların
numarayı almağa lüzum kalmaksızın vasatinin
kültürleri,
resmî müesseselerin ileride ilimsiz
baliğ olacağım temin ettiği neticeler üzerinde
adamların ellerinde kalacağı muhakkaktır. 0sınıfta kalacağım keşfediyor. Binaenaleyh ilk
vasatisi 3 yahut 4, ikinci devre vasatisi 2 olan nun için bazı mmtakalarda her iki kazayı bir
bir çocuk, artık terfii sınıf edebilmek için fara leştirmek suretile orta mektep açılması zarureti
vardır. Mektepler açılmadığı takdirde bir çok
za 4 almak lâzımgeldiğini 4 ü ayni muallimin
yerlerde yetiştirdiğimiz çocuklar ilimsiz kalacak
kendisine vermeyeceğini görünce üçüncü devre
lardır.
Şükranla yadederim ki Türkiye Cumhu
de mektebi terkediyor ve kendisine numara ve
rebilecek bir mektebe intisap ediyor. Bu mek riyeti her sahada ilmi ve maarifi yükseltmekte
dir bunu gördükçe müftehir oluyoruz, istanbul,
tepten almış olduğu 4 veya 5 numara ile evvelki
mektepten almış olduğu eksik numaraları telâfi izmir, Ankara gibi büyük şehir çocukları maa
riften müstefit oluyor. Halbuki küçük kazalarda
ederek bu sefer üç aylık bir fasıla ile ayni sınıfın
tembel addedilen talebesi ayni mektepte kaldığı yetişen çocuklar bu ilim ve maariften istifade
edemiyorlar, serveti maliyeleri müsait değildir.
zaman sınıfı terfi edemeyecek talebe, kendisine
Onun için rica ederim, bazı şehirleri nazan iti
numara vermeyecek mualliminin huzurunda ter
bare alarak oralarda hiç olmazsa Abdülhamit
fi etmiş olarak arzı endam ediyor.
devri rüştiyeleri derecesinde orta mektep açıl
Maalesef kemali sıhhatle söyliyebilirim, iki
ması
temin edilsin, bizim de çocuklarımız oku
çocuğunu bu şekilde Istanbulda bir hususî mek
sun. Bunu rica ediyorum ve Büyük Meclisin ba
tebe göndermiş olan bir babanın ifadesine atfen
na müzaheretini diliyorum. Diyeceğim bundan
soyuyorum. Bu hakikatlerin artık maarif gibi
ibarettir.
doğruluğun, samimiyetin ve nihayet maarifin
her muhitinde ancak ve ancak namuskârlığın
HÜSNÜ B. (izmir) — Efendim bir temenni
ciddi olması lâzımgelen bir muhitte burada me
de bulunacağım. Vekâletin mesaisini hakikaten
murların azlığı, diğer tarafta çokluğu dolayıtakdir ve şükranla karşılarım. Büyük gayretlerle
sile çocukları daha geç yaşta numara kazan
bir çok yeni maktepler açıldığım görüyorum.
mak için sahtekârlığa sevketmenin fecaatini her
Bundan lise ve orta mekteplere alınan meccani,
halde Maarif vekâleti daha iyi takdir eder. Çok
leylî talebe geçen senekinden ne kadar fazla
rica ediyorum, imtihan usulleri üzerinde böy
alınmıştır. Tetkik ettiğim bütçede yüksek mek
le madrabazlığa meydan vermeyecek surette
teplere verilen yani leylî talebenin iaşesine 700
çareler bulsunlar, bir mektebin ciddiyeti kar
bin lira kadar para sarfediliyor. Halbuki lise
şısında diğerinin gayri ciddiliğine mâni olsun
ve orta mekteplerin parası 240 bin liradır. Bu
lar. işte Maarif vekili arkadaşımızdan çocuk bütçe arasında münakale ve tasarruf etmek su
sahibi ve ayni zamanda bütün milletin çocukla retile bir miktar artırılarak her kazadan birer
rım kendi çocukları gibi seven bir millet vekili talebe almak lâzımdır. Çünkü yüksek mekteplere
sıfatile istirhamım bunlardır.
gidecek efendiler ne kadar geniş bir sahadan inti-
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hap edilirse memleket te o kadar cevval ve zekâlı
talebelerle dolar. Kazaların bir çoklarında yetiş
meğe müstait zeki efendiler, babalarının kudreti
maliyelerinin azlığı yüzünden tahsil göremiyor
lar. Binaenaleyh orta mekteplerden, liselerden
alınacak bu ibi talebelerle yüksek mektepler da
ha yüksek zekâlarla teşekkül edebilir kanaatin
deyim.
FAZIL AHMET B. ( Elâziz ) — Muhterem
arkadaşlar, geçen sene yine bütçe müzakeresi
esnasında muhterem huzurunuza çıkmış, maa
rif ve terbiye meselesi hakkında düşündüğüm
bazı şeyleri tafsilâtile arzetmiştim. Geçen se
neden beri millî terbiyemizi telakkide ve o
telakkiyi tatbik hususunda memleketimiz, te
şekkürle arzedeyim ki bir takım yakazalar,
faaliyetler ve muvaffakiyetler husule gelmiştir.
Şimdi aziz arkadaşlarım tarafından maarif
meselesi üzerinde cidden iftihar edilecek bir
takım mutalealar söylendi, bendeniz de bundan
cesaret bularak memleketimizde millî terbiye
ve millî maarif kudretinin umumî kadrosunu
bir defa daha mutalea etmeyi muvafık bul
dum. Arkadaşlar, inandığım bir nokta ve inan
makla müftehir olduğum bir nokta şudur ki,
huzurunuzda lakırdı söyleyebilecek her arka
daşın ilk vazifesi ve en şerefli vazifesi yalnız
büyük samimiyet dairesinde idarei kelâm et
mektir. Zaten bu kürsünün insana, o kürsü
nün kadrü kıymetini bilen insana ilham edece
ği büyük vazife budur. Zaten bu suretle la
kırdı söylemek kudreti olmayan kimse buraya
çıkmaya lâyık değildir. Şu halde müsaadeniz
le bu kürsü duyduklarımı, düşündüklerimi
bütün ( Gürültüler ) müsaadenizi istirham ede
rim. Arkadaşlar, Türk irfanında, Türk Cum
huriyetinde bütün münevver ve âli insanlıkla
at başı bir olarak giden fevkalâde muhterem bir
telâkki vardır, o da kâinattaki bilûmum hâdisatı
metafizik bir takım masallardan, hurafelerden
kurtararak bu asrın cihanı telakki için gö
züne taktığı adese dahilinde vukuatı görmek
telâkkisidir. Hiç şüphe buyurmazsınız ki
cihanın münhasıran bir ilim meselesi halinde
telakki ettiği maarif ve terbiye mevzuu bu ha
reketin haricinde kalsın. Arkadaşlar, şimdi
muhterem huzurunuzda ve Türk milletinin bü
yük huzurunda göksümü kabarta kabarta ve
bir hakikatin tercümanı olarak söyleyeceğim
nokta şudur:
Türkiyede kazanılmış en büyük irfan za
feri budur ki; maarif telakkisi eski zamanlar
da, eski devirlerde olduğu gibi bir nevi üfü
rükçülük ve hurafecilik, yalnız muayyen bir
kısım malûmatı çocuklarımıza yarım yamalak
öğretmek mefhumundan dışarı fırlatmıştır. Bu
telakki mütemeddin, muasır cemiyetler içeri
sinde nasıl tecelli ediyorsa o düsturun içine
girmiştir. Maalesef çok defa hakikatten zü
hul olunmaktadır ve zühul olunduğu için
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maarif ve terbiyemize müteallik meselele
rin emrettiği şey, ilim adesesi arkasından gö
rülmemektedir. Onun içindir ki belki büyük
lûtfunuzu sui istimal eder gibi görünen bu
itabım bence yerindedir. Şimdi bahsa tekrar ge
liyorum. Evet arkadaşlar yeni rejimle eski reji
min en büyük farikası buradadır. Maarif denilen
şey yalnız şu ve bu derecede bir tedris mefhumu
olmaktan çıkarak bir terbiyei milliye mefhumu
hâline girmek devresi içinde bulunuyor. Bu
ne demektir? Şimdi izah edeceğim: Vaktile
muskacılık, üfürükçülük vardı üfürükçülük
kalktı. Onun yerine ilmî tababet geldi.
Bu ne demekse maarif âleminde terbiye
mefhumunu anladığımız manada tatbika ça
lışmak ta işte o büyük inkilâp demektir. Bu inkilâp Türkiyede olmuş ve Türkiye maarifinin
resmî muhiti içine girmiştir. Bunda en büyük
bir iftihar hakkı vardır. Terbiye ne demektir?
Burada biraz tevakkuf etmek lâzınıgelir.
Beyefendi arkadaşlar geçen seneye kadar
Maarif vekâletinin bizim anladığımız terbiye
esasında istinat ettiği düstur ( millî talimü ter
biye ) diye 3 kelimenin içine telhis edilmiş bulu
nuyordu. Bendeniz bu düsturdan ilmî bir mahi
yette ne mana anladığımızı bunun hudut ve şü
mulü hangi taraflara kadar gidebileceğini gerek
resmî mehafilden ve gerekse terbiye ile iştigal
eden muallim arkadaşlarımdan tahkik ettim.
Zihnimde hâsıl olan fikir ve kanaatleri bir kaç
düstura irca edebilirim. Millî talimü terbiye
demenin bir manası Türk milletinin talimü ter
biyede ve tedris sahasında takip ettiği usullerin,
metotların heyeti mecmuasıdır. Bu mudur de
dim. Terbiye ile iştigal eden arkadaşlarımla bu
nun için görüştüm. Gördüm ki aldığım cevap beni
tamamen tenvire kâfi değil. Dedim ki o halde mil
lî talim ve terbiye demek terbiye bahsinde bize
has bir takım usuller ve kaideler vardır da onla
rın heyeti mecmuası mı demektir? Buna karşı da
sarih bir cevap alamadım. Halbuki maarifle
ve terbiye ile iştigal eden bir adam bilir ki, bun
lara sarih bir cevap almadıkça hakikaten maarif
denilen şeyin içerisinde müfit ve müsmir ola
cak bir istikamet tayin edilemez. Binaenaleyh
aramak lâzımdır. Ben aradım, şu kanaate vâsıl
oldum:
Bizim bu gün maarifte millî talim ve ter
biye sözünden anlanıaklığımız lâzımgelen mana
şu olabilir: Amerikanın, Avrupanm terbiyecilik sahasında kabul ettiği bütün tekniklerle
mücehhez olarak kendi harsimizde, kendi milli
yetimizde, kendi duygularımızda ve bunların biz
de tenmiye ettiği hisleri veren umumî bir terbi
ye sistemi kabul etmek ...
Pek güzel. Şu halde biz C. H. F. kendi prog
ramımızda dünyanın içinde en ileri medeniyet
hamlelerini atmış milletler gibi lâyık olmağı,
demokrat olmağı, cumhuriyetçi olmağı, inkılâp
çı olmağı, halkçı olmağı kabul ettik. Demek olu-
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yor ki bizim fırkamızın Hükümetinin maarifi da
hi bütün tedrisatında bu gayeleri tahakkuk etti
rebilecek hattı hareketleri, hem fikir sahasında
hem beden ve ahlâk, seciye sahasında vücuda
getirmek için lâzımgelen tedbirlere müracaat ede
cektir. Ne vardı, bunlar oldu mu, olmadı mı, bu
teferruat ile iştigal etmekten ziyade filân sınıf,
filân kitap, filân cihet gibi hakikate çarpan iç
timaî meseleler olduğunu itiraf ederim. Fakat
teferruat olan bu meselelere temas etmekten zi
yade müsaadenizi rica ederim, diğer umumî hat
lar içindeki kadroları tayin etmeğe çalışalım.
Arkadaşlar, madem ki terbiye denilen şey be
den terbiyesi, ahlâk terbiyesi, fikir terbiyesi di
ye iptidaî üç kısma, sonra da terbiyei umumiye
ve terbiyei meslekiye diye diğer iki tane büyük
parçaya ayrılabilir. Bu sahaların içinde Türk
maarifinin faaliyeti resmiyesi, onun dışında
diğerinin faaliyetinin ne olduğunu görüyorsam
ayni samimiyetle söyleyeceğim.
Bendeniz Türkiyede meşrutiyetten sonra ilk
vücude getirilen darülmualliminde terbiye hoca
lığı etmiş bir arkadaşınızım, inanır mısınız ki
o zamanda Maarif nezaretini teşkil eden heyetin
içinde - isimlerini tevkirle daima yadetmek bor
cumdur - memleketimizin garbı ilim hususunda
en büyük serveti telâkki edilmiş olan zevat dahi
dahil olmak şartile bir mektebin içine hangi ta
raftan ziya gelmesi lâzımdır, çocukların sıraya
nasıl oturması icap eder, veyahut terbiyei bedeniyeden hangi şubelere dikkat etmek lâzımgelir
diye bir sual sorduğum zaman güldüler, canım
bırakınız bu zevzekliği, adam akıllı bir mektep
yapınız; adam akıllı hocalar getiriniz derler ve
gülerlerdi. Bunu söyleyenler yalnız zihni eski
bilgilerle dolu olan kimseler değil, garbin, Ameri
kanın, fünunu riyaziye ve tabiiyedeki bilû
mum fütuhatı ilmiyesini darülfünunda tedrisle
meşgul büyük müderrislerdi. İsimlerini tasrih
etmeyeceğim. Çünkü bu gün kendileri hayatta
değildirler.
Demek oluyor ki ne kadar kısa bir mesafede
Türk maarifinin darülfünunu oldu, terbiye mu
allimleri oldu, terbiyei bedeniye muallimleri ol
du, küçük mektep muallimleri oldu, bu vazifeleri
yapacak erkek ve kadınlar çıktı. Bunlar Türkiyenin bir çok vilâyetlerinde, benim mebusu olmakla
iftihar ettiğim uzak Elâzizin aziz köşelerinde da
hi varlıklarını sarfettiklerini Amerika terbiye
sini, İngiliz terbiyesini, bütün fütuhatı ilmiyenin
ortaya kayduğunu tatbik etmeğe uğraştıklarını
gördüm. Demek ki bu sahada büyük bir kazan
cımız vardır. Peki varsa niçin söylüyorum; bu
büyük kazanç içinde bendenizin nâçiz kanatime
göre hâsıl olan bir takım inhiraf noktalan var
dır. Bunlar nedir?
Arkadaşlar; bedenî terbiyede en büyük gaye
insanların kuvayi adaliyesine namütenahi bir
vüsat vermek değildir. Bu çok eskimiş, çok yıp
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ranmış bir telâkkidir. Terbiyei bedeniyenin umumî hedefleri içinde insanların bir kısmını da
ha yüksek cesaret ve marifete sevkedecek işler
de vardır. Fakat asıl gayei nihaiye, terbiyei umumiyeye hadim olan maksat bu değildir, Halbuki
bizde terbiyei bedeniye hatta resmî mektepleri
mizde dahi, hıfzıssıhha
esasları dahilinde
yürümesi lâzımgelen mecradan çok defa çıkmış
tır. Bunu geçen sene de arzetmiştim. Maarif ve
kâleti de işin böyle olduğuna kanaat getir
diğine delâlet eden bir takım tedbirler aldı
ki bu da benim görüşümün doğruluğunu teyit
eder. Şu halde ne olur çıkarsa? Arkadaşlar şu
olur ki nasıl insanın kuvayi zihniyesi, kuvayi
akliyesi bir hazine ise kuvayi bedeniyesi de
makul olmayan, şeraiti sıhhiyeye mugayir olan bir
yolda inkişaf ederse yazık olur. Ne olur? diye
ceksiniz. Şu olur ki nasıl İnsanın kuvayi zihni
ye ve akliyesi bir hazine ise kuvayi sıhhiyesi
de matlup şekilde teşekkül etmezse ziyan olur.
10 sene bu havanın içinde büyüttüğüm bir genç
benden fazla kuvvetli çalışma kabiliyeti, benden
fazla, zekâsı, sükûnu asabiyesi ve kalbi elbette
benden fazla kuvvetli olması lâzımdır. Benden
sıhhatli olmazsa demek ki benden daha
faideli bir adam olamamış olur. Ondan bekledi
ğim] .asgarî hizmet tahakkuk etmemiştir. Baş
kalarının faaliyeti bedeniyeleri zararına olarak
bir tekasüf vücude gelmiş demektir. Şimdi ter
biyei fikriye meselesine geçiyorum.
Dikkat buyurunuz ki demin arzettiğim gibi
gökten, cennetten, cehennemden, ahretten, hiç
bir şey teseül etmek emelinde olmayan en büyük
medenî ihtiyacatı, medenî ilhamlardan alarak
yardım ve vefakârlıkta ve âlicenaplıkta bulunan
ve uhrevî bir mükâfat beklemeyecek ve bekleme
ğe tenezzül etmeyecek kadar âlicenap bir seviye
ye ermek meselesinde yapılacak iş pek çoktur.
Bu yapılmadığı zaman bilir misiniz arkadaş
lar ne olur? olacak şey şudur: O heyeti içtimaiye
içinde, o heyete belâ getirecek diğer bir heyet
teşekkül eder, daha fâzla kuvvetle, daha fazla
ilimle, daha fazla malûmatla onu istismar eder.
Bu, bir.
İkincisi: metafizik; her hangi bir hurafe ile
alâkası kalmayan bir heyeti içtimaiye içinde
ilmî düşünce ile, fennî düşünce ile bilhassa mü
dür sınıfı için daima bir itiyadı zihnî vücut bul
mak lâzımgelir. Bu bulunmadığı zaman metafi
zik daha fena sapıtmalara doğru gider. Acaba
tedrisatın mahiyeti umumiyesi bizim mütefekkir
gençliğimiz üzerinde hangi melekâtı zihniyeyi en
çok tenmiye etmektedir? Bunu anlamak lâzım
gelirse; bendenizin gördüğüm şudur ki, Türki
yede terbiyei fikriye, tedrisat, hafızaya ve muhayyeleye, ancak, hizmet edebilmektedir. O da
kâfi ve makbul bir tarzı ilmî ve fennisinde ol
mayarak ... Halbuki asıl gayesi melekâtın inki
şafını temin etmekle beraber muhakemenin,
kuvvei âkilenin inkişafına yardım etmesile ka
tı
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bildir. Bunda da kitapların, tarzı tedrisin, ted
risle muvazzaf olan kimselerin zekâsmdaki ted
ris usullerinin iyi bilinmemesi gibi müessirat
maalesef mevcuttur. Ahlâk meselesi: Bizde ah
lâkî terbiye kelimesinden daima memleketimizde
yalnız münasebatı cinsiye manasını anlarız.
Arkadaşlar, hiç şüphe yoktur ki ahlâk dedi
ğimiz büyük mefhum içinde insanların müna
sebatı nesliyesi de çok mühim, çok şayani
dikkat bir safhadır. Ancak asıl terbiyei ah
lâktan anlaşılan mana, insanın hasletlerinin
terbiyesi, seciyelerinin terbiyesi, hassasiyetin terbiyesidir. Yani bu hassasiyetin terbiyesi hem
derin hem rakik olması, iradesinin hem kavi
hem devamlı olması, vefakâr bulunması ve bü
tün müşkülleri aşabilir mahiyette bulunması
dır. Bütün bu evsaf tye hakikaten güzide bir kı
sım yurttaşlar yetiştirmektir. Bu evsaf ile
yeni nesil tehalli edebilmekte midir? Hakikaten
Maarif vekâletinde, mekteplerimizde ışıklar
saçan zekâlar vardır. Ancak şayanı itibar olan
nokta şudur ki bunlar dahi bizim gibi büyük
inkilâp davasının içine girmiş, binaenaleyh çok
az zamanda esaslı şeyler yapmak mecburiye
tinde bulunmuş bir millet için gayrikâfidir.
Hakikaten Türk irfanının en yakından muhibbi,
yan ve en ziyade hâl aşına ve vâkıf bir vekil ar
kadaşın bu noktalar üzerinde nazarı dikkatini celbetmek isterim, Arkadaşlar, bütün bunları mevzubahs ederken sureti umumiyede terbiyeden bahset
tim. Kadın ve erkek mefhumunu aramadım.
Bunlar da ayrı ayrı mütaleaya değer. Şimdi
terbiyei haziranın kadın üzerinde yaptığı tesir
ler mevzubahs olabilir. Fakat vaktinizi sui is
timal etmemek için bundan bahsetmeyeceğim.
Ancak çok rica edeceğim, bu gün ıslahına baş
ladığımız Darülfünun ve yüksek tedrisat mu
hitine ait bir kaç kelime söylememe müsaade
buyurunuz.
Arkadaşlar, terbiye bir az evvel arzettiğim gibi bir küldür. Bilinmelidir ki hiç bir
defa gibi ağaçların üst yaprağını yemek
suretile
tesis edilmiş bir ilim yoktur.
Binaenaleyh bir darülfünun kendi randıma
nını azamî kılmak için zürafa gibi şecerei il
min üst yapraklarına muhtaç değildir. Bu, de
mek değildir ki darülfünun seviyesine varmış
ve darülfünun diye bir müessese yaratarak onun
içinde bir çok sene faaliyet vücude getirmiş
bir heyeti içtimaiye bu mesele ile meşgul olma
yacaktır; bu değildir amma kanaati umumi
yede bazan tesadüf ettiğim böyle bir zehap var
dır. Maarifi bir darülfünun kapısı içine hap
setmek... Böyle bir şey yoktur. Maarifte ter
biye daha geniş bir mefhumdur.
Darülfünun denilen teşekkül ile alelûmum
âli tedrisatı temin eden müesseseler arasında
bir mahiyet farkı vardır. Bu fark şudur ki yük
sek meslek mektepleri her hangi bir safhai ilmin
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| tatbikatını öğretir. Darülfünun ise nazarî ilme
meyyaldir ve doğrudan doğruya ilmi tedvinle
ve hatta keşifle vazifedardır. Binaenaleyh de
mek oluyor ki bizim darülfünunumuzdan da
bunu beklemek lâzımgelir. Fakat daima arzetmiş olduğum esasat dahilinde ihzar edilmiş bu| lunan kimselerin oraya gitmesi lâzımdır. HakiI katen nazarî olarak dünya ilminde kabul edilI miş olan bu esasat tamamile bu gün Türkiyede
[ kabili tatbik değildir.
Her hangi bir talebe âli müessesede, orta
mektep ve lise tedrisatı içinde alınması lâzımI gelen malûmatı aldıktan sonra darülfünuna
gelmelidir. Fakat terbiyeye devam etmek mec
buriyeti vardır. Terbiyeye devam edilmedikçe
bizim fırkamızın prensiplerinin tahakkuku için
lâzımgeldiği gibi çalışılmamış olur. Bu hususj taki kanaatim budur.
I
Arkadaşlar, şunu da arzetmek isterim ki,
Türkiyedeki harf inkilâbı çok mühim bir inkilâptır. Bunun kadar büyük bir nimet, affeder
siniz bunu yalnız okuma ve yazmanın kolay| laşması manasında telâkki etmeyiniz. DünJ yada okuma ve okutmak denilen fennin
sistemleri o kadar terakki etmiştir ki bu
gün bu bir meselei mühimme olmaktan çıktı.
En büyük faydası şimdiden sonra bizim tahtı
terbiyemize girecek olan ensale maziden bir çok
i mühlik ve muzır hurafe nakletmemektir. Onun
önüne epice bir müddet durmaktır. Bu yeni ka
faları, yeni zihinleri yeni telâkkilerin, yeni
I mevzuların feyizleri içerisinde besleyecek fi
kir usulü vücude getirmektir. Binaenaleyh bu
neşriyat sahasında bizim mahiyeti içtimaiyeI mize uygun olmayanlarının önüne geçmek su
retile Maarif vekâleti istifade edemezse mazij nin yine sümuma bulaşmış bir çok muzahrefatı
intikal edecektir ve zaten başlamıştır. Arzedebiliyor muyum? başlamıştır. Bizim öyle bir
edebiyatımız vardır ki yüzde doksanı bu gün
kü içtimaî hayatımızın prensiplerile kutran ma
kûstur.
Ben ömrümün 20 - 30 senesini edebiyatı tah
lil ile geçirmiş bir adamım. Biz lâyik olan bir
heyetiz. Edebiyatımız dindar bir edebiyattır.
Bütün klasik edebiyatımız dindardır. Biz bir
cumhuriyetiz. Bizim edebiyatımız mutlakiyetperver ve padişahçı bir edebiyattır. Biz kadı
nı hayatımızda refikai mesai biliriz ve kendi
sine günden güne müsavi hukuk temin etmeğe
çalışıyoruz. Edebiyatımız ondan bahsetmeği
ayıp telâkki edecek devirleri asırlarca yaşaI mistir.
Terbiye mevzubahs olduğu saman bu âsari
kadimenin içinden çıkanpta gençlerimize göste
rebileceğimiz parçalar bile fevkalâde büyük
bir ihtimamla ayrılmak lâzımgelen şeylerdir.
Lisanımız harabe içindedir. Klâsik diyebilece
ğimiz saha onun tamamen zıddı olarak yazılmış-
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tır. Şimdi bütün bu avamü mevcut iken niçin
mektepten çıkan efendi filâna benzemiyor de
mek gülünç olur. Çünkü terbiyede kemal, zihnî
bir gayeye vusul, bir takım avamilin muhassalasıcUr. Şu halde bu neşriyat sahası hususunda
bilhassa heyeti muhteremenin nazarı dikkatini
celbetmek yine bendenize düşen bir vazifedir.
Eminim ki maarifin sıhhati, selâmeti ve tealisi
hususunda varlığından faydalar umduğumuz
arkadaşlarımızın gerek rüfekayi kirama ve ge
rek bendenizin bu maruzatıma vereceği izahat
kendisine karşı beslemekle müftehir olduğumuz
itimadın ne kadar haklı olduğunu burada is
pat edecektir. Arzı hürmet ederim (Alkışlar).
Mf. V. Dr. REŞİT GALİP B. ( Aydın ) —
Muhterem arkadaşlarım; bana sorulan noktala
ra cevap vermeden evvel burada söz almış bu
lunan arkadaşlarımın naçiz şahsım hakkındaki
teveccühkâr ve iltifatıdır beyanatlarından dola
yı teşekkürlerimi arzetmek isterim.
EMİN B. (Eskişehir) — Hakkınızdır.
REŞİT GALÎP B. — Bana gösterilen vazife
sahasında millet için; milletin, onun Büyük Mec
lisinin ve şeflerin teveccühlerine liyakatimi da
ima muhafaza edebilmek gayretile ölürcesine
çalışmayı en iptidaî vazife, memleket vazifesi
vatan vazifesi ve en nihayet namus ve haysiyet
vazifesi bilirim ve daima öyle bileceğim (Alkış
lar).
Fazıl Ahmet Beyefendi kıymetli bir maarif
nutku yaptılar Bu parlak nutkun üstüne ikinci
bir maarif nutku eklemek istemem, sözleri he
pimiz için edebî ve fikrî bir ziyafet oldu. Bu
sofradan ben de kendi payıma düşen rızkı ve ni
meti aldım, teşekkür ederim.
tik söz alan Refik Şevket Beyefendi evvelâ
Darülfünundan bahis buyurdular. Darülfünunun
muhtelif müesseseler halinde zaman zaman ku
rulduğundan beri ıslahı daima mevzubahs olmuş
bir müessesemizdir ve zaman zaman bazı ıs
lahat geçirmiştir. Bu ıslahatın mutlakiyet dev
rine ait kısımları olduğu gibi meşrutiyet ve Cum
huriyet devirlerine ait kısımları da vardır. Fa
kat büyük Meclis ötedenberi bu ıslahatın cezrî
ve esask bir surette yapılması arzusunu izhar
etmiştir ve bu arzuya cevap vermek, bu arzuya
mutavaatını göstermek için Hükümet te bir kaç
senedenberi bu iş üzerinde tetkikata girişmiştir.
Tetkikat artık hitam bulmuştur. İcraat saf
hası hulul etmiştir. Islahın birinci merhalesine
ait kanun lâyihası Maarif vekâletince hazırlan
mış, Vekiller heyetine gönderilmiş, Vekiller he
yetince de tekMf şekli tasvip edilerek lâyiha
Büyük Meclise gönderilmiştir. Belki yarından
itibaren ait olduğu encümenlerden geçtikten
sonra Büyük Mecliste bu iş lâyik olduğu ehem
miyetle müzakere edilerek arzu edilen şekilde
tatbikat sahasına yürütülmüş olacaktır. Bu se
beple darülfünun ıslahatı etrafındaki meseleler
daha geniş mikyasta bu kanun geldiği zaman
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müzakere edilebilecek ve arkadaşlarımızdan o
anda daha vaktinde olarak istifade edebileceği
mi sanıyorum. Maruzatımı da o zamana tehir
ediyorum.
Refik Şevket Bey arkadaşım evrak hazinesi
ve asan atika işlerinden bahis buyurdular. Fil
hakika muhterem arkadaşım, yerinde olarak bu
iki mühim mesele üzerinde daima hassas bulu
nurlar, vakit vakit bizi ikaz buyururlar. Bu
nun için müteşekkirim. Geçen defa evrak ha
zinesi meselesi görüşüldüğünden beri maarifte
asan atikamn muhafazası kanunu namile bir
kanun lâyihası hazırlandı ve Vekiller Heyetine
gönderildi. Vekiller heyetinde mesele müza
kere edilmektedir. Birinci safhası müzakere
edilmiştir. Prensip itibarile buna büyük ehem
miyet verilmesi zaten ötedenberi kararlaştırıl
mış ve şimdiki vaziyet yalnız bu işe sarfedilecek paranm membaım bulmak noktasından mü
zakerenin biraz daha devam edeceğini göster
mektedir. Fakat umumî surette mutabık kalı
nan cihet bu sene asan atikamn muhafazası
için asgarî 50 000 lira kadar fazla tahsisatın
ayrılabileceği noktasına gelmiştir. Bu itibarla,
temin edebilmek, vaziyetinde bulunuyorum ki,
önümüzdeki yıl asan atika muhafaza işi, geçir
diğimiz yıllardan daha müsait bir mecraya gire
bilecektir. Vekiller Heyetinin burada söyleye
bileceğim karan içinde miktann gelecek sene
umumî bütçeden daha fazla bir dereceye iblâğı
şeklindedir.
O halde istikbal için de teşebbüs ve mesai
daima inkişafa doğru yürüyecek demektir .
Evrak hazineleri üzerinde doğrudan doğru
ya yapabildiğimiz iş îstanbulda mütehassıs zat
lardan mürekkep bir heyet teşkili ile evraklann
birer birer tasnifine geçilmiş olmasıdır. Tasnif
edilmiş evrak kurtulmuş evrak demektir. Def
teri, kaydi, muhafızı vardır. Bunda önümüzdeki
sene daha geniş mikyasta yürüyebileceğimizi
umuyorum. Heyet doğrudan doğruya Başvekâ
lete merbut olarak çalışmaktadır. Bu da, bu
işe ne kadar ehemmiyet verildiğini gösterme
ğe yarar. Tabiidir ki maarif bundan kendisine
düşen vazife hissesini üzerinde tutmaktadır.
Refik Şevket Beyefendi ilk mekteplerin beş
yıldan altı yıla çıkarılmasını söylediler. Fil
hakika, bu, arzu edilecek bir şeydir. Talim nok
tasından, terbiye noktasından çok faydalı olur
du. Fakat bu sene bütün tetkikatımıza göre
bunu yapabileceğimizi zannetmiyorum. Sebebi,
maalesef maddidir.
Uk mektepleri beş yıldan altı yıla çıkarmak
demek vilâyetler bütçelerini 4 milyon lira ka
dar artırmak demektir. Vilâyetlerde bu senele
rin sıkıntısı, darlığı malûmunuz olduğundan
yeni bir külfet yüklemek kabil olmuyor. Bu
na karşı bir yardımcı ve masrafsız tedbir ol
mak üzere tadil günlerini biraz daha kısalt
mak ve milli bayramlar haricindeki tatil gün-
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lerinden de biraz tasarruf şeklini bulduk. Bu
suretle bu gün hakikaten çok sıkışık ve çocu
ğun kafasını fazla yorucu bulunan tedrisat
programlarının biraz daha geniş biraz daha
kolay bir şekle ifrağ edilebileceğini sanıyorum.
İleride imkân olursa buyurdukları gibi beş yılı
altı yıla çıkarmak hakikaten tahsil temeline
gayet kuvvetli bir taş koymak olacaktır.
Orta mekteplerde tarih kitaplarının orta
mektep çocukları tarafından müşkülâtla takip
edilebildiğini ifade buyurdular. Filhakika ki
taplar liseler içn yazılmıştır ve orta mektep
leri için ağırcadır. Fakat bir millî tezi müda
faa ettiği için, yeni tarih noktai nazar
larımıza ilmin yeni hakikatlerine istinat eden
millî tarih noktai nazarımızı güttüğü için
bu kitapların o mekteplerde okutulması mecbu
riyeti görülmüştür. Buyurdukları mahzur biz
ce de hissedildiği içindir ki orta mektepler için
yeni tarih kitabı yazılmıştır. 3 cildi tamam olmuş
tur. Son cildi olan 4 üncü cildi 15 gün içinde ta
mamlanacaktır. önümüzdeki ders yılından iti
baren orta mekteplerin tarih ve yurt bilgisi ki
tapları orta mektep çocuklarına uygun olarak
hazırlanmış bulunacaktır.
Sonra imtihan, derece ve numaraları bah
sine temas ettiler. Filhakika şimdi çocuk üç
merhale, murakabeden geçmektedir. Esas itibarile her gün murakabe görür ve ders def
terlerine atılan notlar çocuğun nazarî ve şifahî
derslerle gösterdiği kıymet, liyakat daima bir
kontrol teşkil ediyor. Fakat bunun bir umumî
mahsup şeklinde tekerrürü senede üç defa
olmaktadır. Bunun buyurdukları gibi çocukları
hileye sevkedebilmesi tarzmda bir açık kapı
olması mümkündür. Fakat denebilir ki bu hile
çocuklar tarafından değil daha ziyade baba
lar tarafından yapılmaktadır. Hiç olmazsa müs
takbel no-.li, bu günkü mektep çocuklarını ya
lancılıktan ve hilekârlıktan tenzih etmek iste
rim. Şu var; bu usulün, bu tarzm faidesi
her hangi bir diğer tarza o kadar müreccah
tır ki şu mahzurun bunu ilga etmek derece
sine kadar bizi müteessir edeceğini tah
min etmiyorum ve nasıl zabıta kanunlara
muhalif hareket edenleri takip ederse Ma
arif te daimî teyakkuzile bu yola sapanları
takip ederek onlan hile ile başka mek
teplere devamdan menedecek tedbirler alarak,
ümit ederim ki bunun önüne geçeriz.
Muhterem Samsun mebusu Memet Bey orta
mekteplerin açılmasından, orta mekteplerin ço
ğaltılmasından bahsettiler. Bunda ne kadar haklı
olduklarım izaha hacet görmem. Orta tahsil
hakikaten arzu edilecek asgarî ilk tahsil demek
tir. Orta mektepte sonuna kadar tahsil görme
miş bir genç ilk tahsilini tam yapmış sayılmaz.
İnsan kafası işleyebilmek ve düşünebilmek için
iptidaî merhale orta tahsile kadar olan kısımdır.
Bu itibarla da orta mekteplerin her tarafta ço
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ğaltılması memleketimizdeki ilk tahsilin takviye
si demek olacağından katî bir zarurettir, ve dai
ma üzerinde durup şiddetle, ısrarla arayacağımız
bir noktadır. îlk kademede orta mektep ihtiyacı
olan şehirlerimiz kasabalarımız hangileridir diye
bir tetkik sahası açtık, topladığımız malûmata
nazaran derhal orta mektebe azmi ihtiyacı olan
şehirlerimiz 48 dir. Bunların hepsini birden aç
mak arzusu şüphesiz hepimiz üzerinde nafizdir.
Fakat bir taraftan maddî imkânsızlık, diğer ta
raftan yapacağımız işleri yanm yamalak yap
mamak tam, iyi ve mükemmel yapmak endişesi
bunların hepsinin birden açılmasına imkân ver
memektedir.
Bu gelen maarif bütçesine konulan 400 bin
lira kadar fazla paranın 200 bin lirasından
çoğunu açılmış liselerin ve orta mekteplerin
gerek ders levazımı, gerek tesisatı ve muallim
personeli itibarile takviyesine tahsis ettik. Bel
ki bu 200 bin lirayı yeni orta mektep ve liseler
açmak yoluna sarfederek memlekete karşı işte
biz gelir gelmez şu kadar orta mektep ve şu ka
dar lise açtık diye öğünmek hatıra gelebilirdi.
Fakat ne siz böyle öğünmeyi makbul görürsü
nüz, ne de ben size ve memlekete karşı bunu yap
mak isterim. O itibarladır ki ayrılan 400 bin lira
dan 200 bin küsur lirasını mevcut liselerle mev
cut orta mekteplerin takviyesine tahsis ettik.
Bununla beraber her sene Cumhuriyet idaresinin
maarif sahasında bir kademe ileri gitmesi anane
olduğu için bu mukaddes ananeyi bozmamak
üzere bazı orta mektepler ve liseler açabilmek
imkânlarını da aradık.
Öyle ümit ediyorum ki 8 - 10 kadar orta
mektep 2 - 3 kadar lise bu sene büyük Meclisin
memleket irfan hayatma yeni bir hediyesi ola
rak kurulabilecektir (Alkışlar).
İzmir mebusu muhterem arkadaşımız Hüsnü
Beyefendi meccani talebe miktarından bahis bu
yurdular. Hakikaten içtimaî yardım sahasın
da Devletin belli başlı ve belkide en esaslı va
zifelerinden birisi olan bu meccani tahsili müm
kün oldukça genişletmek çok candan arzu edi
lecek hususlardandır. Bilmem eğer aldanmıyor
sam rakam itibarile bir hesabı belki muhterem
arkadaşım bir kere daha gözden geçirirler.
Buyurdular ki yüksek tahsile daha fazla para
koyuyor, orta tahsile daha az para ayırıyoruz.
Bütçedeki rakamlara göre yüksek tahsil mües
seseleri olan mülkiye, yüksek, orta muallim mek
tepleri ve güzel sanatlar akademisine verilen
para - ki Güzel sanatlar akademisinde leylî meccanilik mevzubahs değildir -157 000 liradır. Li
seler, orta mekteplerin meccani talebesi için ya
pılan masraf 252 000 liradır. Eğer buna muallim
mektepleri masrafını da ilâve edersek - ki
526 000 liradır - o zaman muhterem arkadaşı
mın dediği yekûna vâsıl oluruz. Fakat muallim
mekteplerinin hususiyeti ve ayn servisleri var
dır. O itibarla bunu ayırmak lâzım geliyor.
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Fakat rakam ne olursa olsun arzuda müştere
kiz. Orta tahsil sahasında dahi leylî meccani tah
sisatımızı artırarak memleketin müsabaka ile se
çilmekte olan yüksek zekâlı yavrularının dev
letin azamî ihtimam ve müzaheretine mazhar ola
bilmelerini temin etmek daima önümüzde dik
katle tutacağımız ve ehemmiyetle takip edeceği
miz işlerden olmalıdır. Buna şüphe yok. Demek
ki esas fikirlerine tamamile iştirak ediyoruz.
Her halde sözümü şöyle bitirmek isterim ki
bütün işlerimizde ve çalışmalarımızda en büyük
ehemmiyeti B. M. Meclisinin yüksek muzahere
tine ve isabetli irsatlanna veririz. Bunu diğer
arkadaşlarım için olduğu gibi benden de esirge
meyeceğinize eminim. (Alkışlar).
SAİT AZMÎ B. (Kayseri) — Piyangolu ve
resimli, çikolatalar var, bunlar genç ruhlar
üzerinde fena tesir yapacak bir derecededir. Bu
Vekil Beyin nazarı dikkatini celbetmiş midir?
İkincisi de; Ankarada ecnebi lisanla tedrisat
yapabilecek bir lise açılması mutasavverdi, bu
ne oldu? İzahat verilmesini rica ederim.
RÜŞTÜ B. ( Bursa ) — Bütün vilâyetlerin
maarife ayırdıkları para miktarı ile Devlet büt
çesinden mekteplerimiz için ayrılan para mikta
rı ne kadardır? T. B. M. Meclisinin irşadı için
bu miktarın bildirilmesini rica ederim.
Beş sınıflı mekteplerin yine altı sınıfa ifrağı
hakkındaki mütalealan nedir? Köylerin kısmı
azammda mektep yoktur, olanlar da ekseriyet
le üç sınıflıdır, mektep bulunmayan köylerin
çocuklarının yatı mekteplerinde okuması için
vekâlet neler düşünüyor.
EMİN B. (Eskişehir) — Bendenizce köyler
deki üç sınıflı mektepler köylerin ihtiyacına
kâfi değildir. Oradan çıkanlar öğrendiklerini
çabuk unutuyorlar. Evvelce dört sınıflı mek
tepler çocuklara daha faydalı oluyordu.
4 sınıflı olmasını bütün köylüler rica ediyor
lar. 3 sene tahsil çocuğun hafızasında iz bıramıyormuş. Sonra terbiye tarzlarında da muhi
te göre köy mekteplerinde bir tasnif var mı ve
böyle bir teşebbüs var mı? Malûmat itibarile de
meselâ Adana çocuğuna ve Ankara çocuğuna
hangi malûmatın lâzım olduğunu bilerek ona
göre tahsil tarzlarında bir tasnif ve değişiklik
düşünülüyor mu?
Büyük mekteplerimizde memleketin ihtiya
cından fazla müstehlik sınıf yetişmemesi için
tedbir düşünülüyor mu? Mektebi mülkiye için
şu kadar talebe ihtiyacı diğer sınıflara şu kadar
ihtiyaç var diye bir tasnif yapılıyor mu? Bit
tabi darülfünunu da kasdetmiyorum. Memle
kette lüzumundan fazla müstehlik sınıf yetişecek
ve milletin başına kalacak şekilde yetişirse el
bette mesul vaziyette kalırız. Bunlar zor ek
mek bulurlar. Bu husustaki tedbirlerlerinizi
öğrenmek istiyorum.
MAARİF VEKİLİ REŞİT GALİP B. (Ay
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dın) — Şekerlerden ve şekerlemelerden ve bil
hassa çikolatalardan muhterem arkadaşımızın
temas ettiği ve biraz evvel Refik Şevket Beye
fendinin de hususî olarak sormak istediği tarz
da hakikaten yolsuz ve münasebetsiz, çirkin kâ
ğıtlar bulunuyor. Bunun çocuk babalarının gö
zünden kaçması mümkün değildir. Ben de ço
cuk babası ve hatta çocuklar babası olduğum
için kendi yavrularımın elinde görerek kork
tum ve tiksindim. Derhal bu bapta yalnız baba
lık vazifesile değil, resmî vazifem olarak ta bu
fabrikaların hemen hemen hepsinin bulunduğu
İstanbul vilâyetine yazdım.
Bunlar hakkında şiddetle takibat yapılma
sını, ihtarları nazarı dikkate almayanların, ço
cuklara şekerleme içinde ahlâksızlık zehiri aşı
layan bu maskaralığın ortadan kaldırılması için
alınması lâzım olan bütün tedbirlerin yapılma
sını ve ihtarları dinlemeyenlerin de mahkeme
ye sürülmesini tebliğ ettim. Ümit ederim ki
bundan sonra İstanbul vilâyetinin takibatı neti
cesinde bu çirkinlik memleket içinde bastırıl
mış, ezilmiş olacaktır. Temin ederim ki bundan
sonra da üç ay evvel yazdığımız tebliğatm ta
kibini ısrarla idame etmekten geri durmayaca
ğım.
Ankara lisesi için hazırlıklar yapmaktayız ve
Ankara lisesinde lisan kısmına büyük ehemmi
yet vermekteyiz. Kâfi miktarda ecnebi lisan
muallimleri getirmek için de teşebbüs aldık,
şerait üzerinde müzakeredeyiz. Ecnebi lisan me
selesi yalnız Ankara lisesi için değildir. Bü
tün memleket liseleri için beraberce düşünmek
lâzımdır. Filhakika görüyorum ki 6 sene li
san okuduktan sonra, yani orta mektebin bi
rinci sınıfından lisenin sonuncu sınıfına kadar
6 yıl, haftada 6 saat olarak ders okuduktan son
ra çocuklarımız liselerden yine bir kitabı oku
mak, tamamile kavramak, sahih bir tercüme ya
pabilmek kudretinden uzak olarak yetişiyor.
Halbuki yalnız Türkiyede değil bütün dünyada
bir yabancı lisan bilmeyenin ilim adamı, fikir
adamı, olabilmesine, kuvvetli bir unsur halinde
yetişip çalışabilmesine imkân ve ihtimal azdır
ve bu imkânsızlık yıl geçtikçe, milletler arasın
da, kütleler arasında temaslar sıklaştıkça art
maktadır. Lisan işini tetkik ederken belli
başlı bir kusurumuzu bulduk. Bizim mekteple
rimizde lisan muallimleri tesadüfi olarak tayin
edilmektedir. Yani fransızca bilen herkes fransızca muallimi olabiliyor. Almanyada riyaziye
okumuş bir muallim riyaziye dersi verdiği mek
tepte ayni zamanda lisan muallimi olmaktadır.
Yanlışlık buradadır. Lisan muallimliği ayn bir
meslektir. Lisan muallimi olabilmek için hu
susî bir istikamette yetişmiş olmak en iyi tedris
usulünü bilmiş olmak ve ayni zamanda terbiyecilik, pedagoji esaslarında da muayyen bir
tahsil ve tecrübe devresi geçirmiş olmak lâzım
dır. Şimdiye kadar tedrisat yapan lisan mual-
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Hinlerimizin ya hiç bir tedris usulleri yoktur, ve
ya herbirinin ayrı ayn tedris usulü vardır. Bu
şekilde hatfada altı saat değil on altı saat lisan
tedrisatı yaparsak yine hoşnudiyet verecek bir
meyva almak kabil olmayacaktır. O hal
de buna tedbir olarak düşündüğümüz bu
radaki Gazi
terbiye
enstitüsünde
bir
lisan muallim mektebi açarak menşei ve
ecnebi lisana sahip olmak hususundaki kud
ret ve salâhiyeti kâfi olanları bir sene burada
tesbit edeceğimiz en iyi tedris usulü ve umumî
pedagoji esasları üzerinden kursa tâbi tuttuk
tan sonra muallim salâhiyetile göndermek. Bu
birinci ve esaslı tedbirdir. Bir çok ecnebi ve yer
li mütehassıs zevatla bu mesele konuşuldu. On
lar haftada 6 saat ve altı yılın bir ecnebi lisanını
iyice öğretmek için kâfi olduğunu söylediler.
Fakat biz buna çok ehemmiyet verdiğimiz için
haftada altı saati sekiz saate çıkarmak imkân
larını da arayıp bulacağız. İkinci tedbir; zaman
dan kazanmak için şimdi lisan muallimliklerini
yapmakta olan muallim arkadaşları münasip bir
İM mevkide kurslara davet ederek onları üç dört
ay lisan tedris usulü hakkında çalıştırmak ve kurs geçirmiştir, lisan muallimliği yapabilir di
ye ellerine birer kâğıt vermek. Bu suretle ted
ris usulünü tevhide doğru gitmektir. Umuyoruz
ki bu tatil devresi esnasında böyle bir kurs açı
labilecektir. Lisan tedrisatının her memlekette
olduğundan ziyade bizim memleket için ehem
miyeti eski kütüphanemizin mesut harf inkılâ
bımız dolayısile kamilen ortadan kalkacağı ve
yeni millî kütüphanemizin ise henüz kurulmak
yolunda bulunulmuş olmasıdır ve bu sebepledir
ki kuvvetli lisan bilen bir gençlik yetiştiremezsek ve bunu acilen yapmazsak istikbal için ki
tapsız kalmış bir nesle vilâyetlerin, belediyele
rin, Hükümet ve Devletin idaresini bırakacağı
mız bir devir gelecektir.
Bütçeden malûmat almak arzu buyuruldu:
Maarif bütçesi elinizdedir. Biliyorsunuz altı
milyon lira kadardır.
Vilâyetlerin ilk tahsil için tahsis ettikleri
paraya gelince... Bu, Cumhuriyet devrinde her
yıl arta arta 1926, 1927, 1928 senelerinde hatta
1929 senesinde 19 milyon liraya kadar çıkmıştır.
Bütçelerinde gösterilen yekûn budur. Hakikaten
tahsil edilip tamamile maarife sarfedilmiş olup
olmadığı hakkında katı bir şey söyleyemeyece
ğim. Çünkü bu hususta bir malûmat mevcut de
ğildir. Fakat ne kadar sıkı bir hesaptan geçiri
lirse geçirilsin hakikî surette sarfedilen mikta
rın yine 17 - 18 milyondan aşağı olmadığını tah
min etmeğe mesağ vardır. Nihayet vilâyetler
buhranı ortaya çıkıyor, ve ondan sonra maarife
vilâyetlerin tahsis ettikleri para yılda 2 - 3 mil
yon raddesine düşerek geçirdiğimiz 1932 sene
sinde 12 milyona kadar inmiş bulunuyor. De
mek ki arada 6 - 7 milyon lira kadar bir ziya
vardır. Buna rağmen gerek vilâyetlerin ve ge

G: 1

rek Maarif vekâletinin almış olduğu tedbirlerle
ilk tedris kıymet istandardını düşürmeğe çalış
tıklarını ve azamî derecede muvaffak oldukla
rını bu meseleleri tetkik ettiğim zaman memnu
niyetle müşahede ettim.
Köy mekteplerinin hakikaten 3 sınrftan 4 ve
5 sınıfa çıkarılması da lâzımdır. Onun için de
mâni ar-zettiğim gibi maddidir, ve maddî olma
sı bir gün kaldırılabileceğine, bir gün bertaraf
edilebileceğine fazla ümit verdiği için belki de
şayani memnuniyettir; manevî cihetten ve adam
cihetinden bu gün için mâniimiz yoktur. Açılan
muallim mektepleri senede 1100 kadar muallim
yetiştirmektedir ve eğer istihdam edilecek saha
olursa hatta daha fazlasını da yetiştirmeğe elve
rişlidir.
Fakat arzettiğim gibi bir taraftan vilâyet
maarif bütçeleri her sene milyonlar kaybeder
ken diğer taraftan da açılmış olan mektep
leri koruyabilmek endişesi hâkim iken mevcut
lar üzerine yeni sınıflar ilâvesi demin arzettiğim
gibi bu sahada da hiç olmazsa asgarî olarak bir
çok milyonları istilzam eder. Şurasmı da kay
detmeliyim ki 3 sınıflı ilk mektep hiç bir za
man hakikî manada ilk tahsili ifade etmez.
3 sınıflı ilk mektep gerek zatı âlinizin, gerek
Emin Bey arkadaşımın pek güzel ifade ettiğiniz
gibi ancak ümmilikle mücadele derecesinde
bir şey ifade eder. Alfabeyi söker biraz kıraat
okumasını öğrenir. Memleket ve dünya hak
kında bir kaç kulak dolgunluğu yapar ve eğer
arzusu varsa kendi kendine okumakta devam
edebilir. 3 sınıflı ilk mektebin yapacağı fay
da budur.
Halbuki biz bu kadar fayda ile tabiî
iktifa etmeyiz. Hazır müessesemiz varken iki
muallim daha ilâvesile niçin beş smıfa çıkar
mayalım ve ilk tahsilin faydalarını memle
ketin her tarafına niçin yaymayalım? Arzet
tiğim gibi buna mâni maddidir ve bu mâni orta
dan kalktığı zaman o sahaya girmek çok ha
yırlı olacaktır.
Yatı işi için sordunuz.
Bildiğiniz gibi yatı mekteplerini çoğaltmak
emelindeyiz. Hesap edilirse ilk tahsili hatta
sadece ümmilikle mücadeleyi bütün memle
kete şamil bir mertebeye götürebilmek için
Maarif vekâleti bütçesine senede asgarî 25
milyon fazla tahsisat koymak ve muallim kad
rosunu 20 bin kadar arttırmak lâzımdır. Eğer bi
zim mekteplerimizden, muallim mektepleri
mizden bu gün çıkmakta olan muallimler ile
bu parayı bulduğumuzu farzederek bu işi yap
mak istersek, demek ki yalnız personel yetiş
tirmek için 20 sene durmak lâzımgelecektir.
Yani bu merhaleyi 20 yılda katetmek lâzım
gelecektir. Muallim mekteplerinin senede 1000
ilâ 1100 muallim çıkarmakta olduğunu demin
arzetmiştim. Eğer bana 25 milyon lira fazla
verirseniz ben bu memlekette ilk tahsili der-
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hal tahakkuk sahasına çıkarırım demek asgarî
Binaenaleyh vilâyetlerde valilerimiz iyi çalışır
larsa ümit ediyorum ki bizim belki 10 milyon li
bir tâbirle hayalperestlik olur. O halde biz
ra ile yapamayacağımızı sırf iyi niyet ve gayret
hayalperest olmayarak ancak imkânlar daire
le tahakkuk sahasına çıkarmış olacağız.
sinde azamî şartları aramak yolunda olarak dü
şündüğümüz vakit birinci tesadüf ettiğimiz
Emin Beyefendi çocukları muhite ve mmtafaydalı müessese bu köy yatılan oldu. Antalkaya göre yetiştirmek tarzındaki teşebbüsten
yada, Artvinde yapılan bazı tecrübelerin verdiği
bahis buyurdular. Hakikaten benim de kanaatim
neticeden cesaretlenerek diğer 4 - 5 sahada da
öyledir. Hiç olmazsa büyük iktisadî mıntakalar
tecrübeler yaptık ve ondan sonra bunu bütün
ayırarak o mıntaka içinde, o mıntakamn şeraiti
vilâyetlere önümüzdeki yıl için azamî derece
ne ve iktisadî idealine göre bir tahsil sistemi
de tatbik edilmek üzere temin ettik ve Ankakoymamız lâzımdır. Meselâ Erzurum mıntakası.
raya gelipte şahsen bana görüşmek fırsatını
Erzurum diyebilirim ki daha 50 sene hayvan ye
veren bütün vali beylerden de bu noktayı bil tiştiren bir mıntaka olarak kalacaktır. Bu kıymetli
hassa ehemmiyetle takip etmeleri için ricada
istihsal unsuru için Erzurum iktisadî bir muhit
bulunmaktayım.
halinde devam edecek ve etmelidir. Erzurumda
Bunun faydası ne olur? Bir köyde mekte
ilk mektep kıraat kitabı bir kuzu resmi ile baş
bimiz var, fakat muhitindeki 8 - 10 köyde mek
lamalıdır. tik Tahsil çağında çocuk evvelâ kuzu
tebimiz yok ve daha yıllarca olabilmesi de
yu ve koyunu sevmeği, mukaddes bir mabut gi
az ümitlidir. Bu köyde tamamile köy evi olarak
bi ona prestiş etmeği öğrenmelidir. İkinci dev
20 - 30 bin liralık yeni inşaat sahasına gitmek
rede onun faydalarını öğrenmelidir. Hatta he
sizin köy evi olarak bulabileceğimiz binada,
sap kitaplarında bile meseleler ona göre tertip
tabiî en son raddesinde temizlikle mümkün ol
edilmelidir. Bir koyun şu kadar yün verir ve
duğu kadar hava ve ziya şeraitini temine çalı
şu kadar para eder.
şarak bir yatı tesis ediyoruz. Civar köylerden
O halde 100 koyun ne kadar yün verir ve ne
mektepsiz çocuklar bir haftalık çiğ erzaklarile
kadar para eder gibi tahsil hedefi olarak alınan
yatıya geliyorlar.
iktisadî ideali daima koruyacak ve kökleştire
Yatıda köyün içinden seçilmiş temiz, aklı ba
cek tarzda yürünülmelidir. Bu, daha ileriki sı
şında, yaşı olgun bir yatı anası vardır. Yatı ana nıflarda koyun hastalıkları nelerdir, onunla
sı çocukların yemeğini pişirir ve onlara ninelik
nasıl mücadele edilir; koyun hastalıklarında
eder. Muallim gelen çiy erzakları toplayarak bir
şimdi tatbik edilen hurafeli ve muzur tedavi
ambarda muhafaza eder ve her günkü ihtiyaca
tedbirleri, onlarla mücadele nasıl olur, yeni se
göre yatı anasına teslim eder ve ayni zamanda
rum usulleri nelerdir? Bunların telkini, tabiî
nezaret eder. Yatının süpürülmesi, yatakların
yalnız koyun üzerinde değil o, iktisadî mıntayapılması, pencerelerin açılarak binanın hava kamızın esas idealleri ne ise ona göre bütün ted
landırılmasını talebe bizzat kendisi yapar. Bit risat programı yürütülmelidir. Daha ileriki de
tabi çocukların yaşlarına göre hizmet alması şart virlerde çocuklara programlarda bu iktisadî ide
tır. Düşünmeliyiz ki çocuk böyle döndüğü zaman alin mevzuu hakkında, mahsul veya madde ne
kendisine bakacak bir hizmetçiyi her zaman bu
ise onun ticareti, beynelmilel âlemdeki ticareti
lamayacaktır ve çocuğun bütün hayatında hiz
teşkilâtı ve sairesi etrafında malûmat verilmeli
metçi ile uşaklara yetişmesi bizim memleketin ha dir. Bunu yapa bilmek için tedrisatımızda hem
kikî ananesi değildir. Ancak mahdut bir sınıfın umumî kültür esasını mahfuz tutmak, hem ma
müracaat ettiği bir refah ifratı faslıdır. O halde ço hallî mıntakamıza göre bir istikamet verebilmek
cuğu bu ilk mektepten itibaren kendi işini kendi için evvelemirde memlekette, iktisadî ıaratakagörmek ve atide köyüne döndüğü zaman eski larm sarih surete ayrılıp teşbit edilmiş olma
muhitini yadırgamamak noktasından bir terbi
sı lâzımdır. İktisat vekaleti bunun üzerinde
yeye tâbi tutmalıyız. Yatı pansiyonundaki çocuk
ehemmiyetle iştigal etmekte, olduğuiçin o, ta
ayni zamanda muallimin idaresi altında yatı
hakkuk
eder etmez mektep müfredat program
nın tesis şartlarından biri olan küçük bir tarla
larında
bu
ı»^«a4a gxxre tadiller yakmak ko
da kendi ihtiyacına yarayacak zerzevat, yeşil
laylaşacakta",
O i oluncaya kadar verdiğimiz
lik ve çiçek yapar. Orada hem bedenî çalışmak
kararlar
arasında
vardır ki bu mıntıkalarda
itibarile bir idman olarak, hem de daha küçük
mua-Himlere
birer
mecmua çıkarttıracağız. O
yaşta ve yatıda iken filen zerzevat ve sairenin
mecmualarda, muallimler mahallî ve mıntakavî
nasıl yetişeceğini görerek ve bunlar etrafında
muhtelif
noktalardan
yaptıkları
amelî bir malûmat sahibi olarak köyüne döner. olarak
tetkikleri
yazacaklar
ve
basacaklar.
O
Yatılar açılmış olan köylerde görüyoruz ki o
köyler adetâ bir panayir, bir bayram yeri haline halde mecmuanın birinci nüahası bilfarz
dediğimiz gibi Erzurum mmtakasına, Ada
gelmektedir. Cuma günü çocukların ana, baba
na*
dkuLsisine, Ankara ve muhiti üçüncüsüne
veya akrabaları çiğ erzaklarile geliyorlar. Mek
tep muallimleri onları karşılayarak faydalı ve olarak ıtioytect' muhitler için ayr* a?Kn$akşarak çıkaracağımız mecmuaları hem kendi mmeğlenceli bir gün geçirmek tertibatım alıyorlar.
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takasındaki eksikliği tamamlayacak hem de
mübadele edilerek diğer mmtakalara gönderil
mek suretile memleketin bir sahasını yakından
ve hemen yapılmış tahliller ile diğer mmtakalardaki çocuklara tanıtmak noktai nazarından
bu mecmualar istifadeli olacaktır.
Sonra ihtiyaca göre talebe kadrosu yapmak
ve ona göre talebe yetiştirmek meselesi konu
şuldu. Bu henüz bizi sıkacak bir şekilde ol
mamakla beraber bilhassa Almanya ve Japonyada bu son derece mühim bir Devlet meselesi ol
muştur.
Bunlardan her birinde 100 binden
fazla işsiz darülfünun mezunu vardır. Bunu
bizde nazarı dikkate almalıyız. Şimdilik bizde
bu mevcut değildir. Biz ancak mezun adedini
artırmak ve talebenin teveccüh edeceği meslek
ve ihtisaslar etrafında kendilerini irşat etmek
istiyoruz. Bu noktai nazardan vekâletin bir ko
misyonunda görüşüldü ve İstatistik umum mü
dürlüğünden Devlet memuriyetleri senede kaç
yüksek tahsil mezunu alır, bunlar dairelerde ne
tarzda tevezzü ederler, hangi menşelerden gelir
ler? Vilâyetlerde vilâyet vezaifi için ne kadar
yüksek mektep mezunu alınır, hangi esaslara
göre alınır, ticaret sahasına ne kadarı intisap et
miştir, fabrikalarda iktisadî müessesat sahasın
da malî müessesat arasında ne kadar mezun var
dır. Bunlar etrafında İstatistik umum müdür
lüğünün yapacağı tetkik üzerine alacağımız ne
ticeye göre bizde de yüksek tahsil ihtiyacını
kadrolayan bir teşkilât yapmak tasavvurlarımı
zın içindedir.
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Müsaade
buyurur musunuz? Bir sual....
Ankaranın Keçiören sayfiyesinde katoliklerden kalma muazzam bir mektep vardır. Burası
şimdi sahipsizdir. Vaktile yatı mektebi idi.
Ayni zamanda katolik milletine sanatoryom va
zifesini görürdü. Evvelce, mektep muallimle
rinden muhtacı istirahat olanları için o mektebe
vaziyet ederek muallimler için bir istirahat ma
halli yapılması tasavvur edilmişti. Bu tasav
vur ne haldedir?
MAARÎF VEKİLİ Dr. REŞİT GALİP B. —
Bu tasavvur daima mevcuttur. Parasmı bulur
bulmaz ilk yapacağımız işlerdendir. Eğer im
kân bulabilirsek belki bu sene içinde başlayabi
liriz. Her halde Ankarada sağlam muallimle
rin gelip manevî feyiz ve sıhhat aldıkları bir ma
nevî sıhhat havası olduğu gibi hasta muallim
lerimizin, verem tehlikesine maruz muallimleri
mizin maddî sıhhat ve imkânını bulacakları bir
müessesenin kurulması da Ankaranm kurulu
şunda ve mayasında mevcut insanî emellerden
birisi olarak yaşamaktır.
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — İnşallah
muvaffak olursunuz.
Dr. FUAT B. (Kırklareli) — Bendenizin de
bir suali var. Malûmu âliniz müterakki memle
ketlerin hemen kâffesinde çocukların göreceği
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filimler muayyen bir yaşa kaaar tahdit edilmiş
tir. Bizde de evvelce böyle bir teklif vaki ol
muştu. Esat Beyefendi zamanında mevcuttu.
Türk çocuklarının muayyen yaşa kadar umu
mî sinemalara gitmemeleri için bir kanun lâyi
hası hazırlanmıştı. Bilmiyorum, Meclisi âliye
böyle bir teklif vaki olmuş mu?
MAARİF VEKİLİ Dr. REŞİT GALİP B. —
Şimdi filen bir maarif mensubu bütün memleke
te giren filmleri alâkadar diğer vekâletlerin
mümessillerile birlikte gözden geçirir ve terbi
ye noktasından muzır telâkki edileni menedici
rapor verir. Bunun daha sıkı ve daha geniş bir
surette yapılması çocuklarımızın manevî ko
runması noktasından daima arzuya değer? Şim
diki halde doğrudan doğruya bu maksatla yapıl
mış bir hazırlığımız maalesef yoktur. Fakat si
nema bu günün en müessir telkin vasıtalarından
birisi olduğu için bunu lâyik olduğu ehemmi
yetle bir terbiye vasıtası halinde elimize almak
ve ehemmiyetli surette bununla meşgul olmak
lâzımdır ve zaruridir. Fakat bu günkü taka
tim henüz buna da el atıp doğrudan doğruya
üzerinde çalışacak dereceye yetmiyor. İstikbal
de, belki önümüzdeki sene içinde yani uzak
olmayan bir istikbalde hakikaten ehemmiyetli
bir surette meşgul olacağız, çok değeri vardır.
RUŞENİ B. (Samsun) — Muhterem vekili
mizin ve arkadaşlarımın temas etmedikleri bir
noktayi rica etmek isterim. Hepimizin az çok
gözümüze ilişen acı bir manzara vardır. Bilhassa
Istanbulda 3 yaşma kadar olan çocukların di
lencilik etmesi, yedi yaşındaki çocuğun sırtın
da küfe ile hamallık etmesi. Bir kısmı da var
dır ki avare ve serseri olarak sokaklarda dola
şıyorlar. Bunlar sahipsiz çocuklardır. Belki
babalan, anaları vardır. Fakat onlar da fakir
dir. Bu sebepten mektebe veremiyorlar. Mem
leketin ve milletin mektebe olan aşkı meydanda
dır. Bilhassa büyük şehirlerde bunlara tesadüf
edilir. Küçük yaştan beri serbest olarak büyü
düklerinden serseri ve yankesici olarak yetişi
yorlar. Bendeniz bunu memleket için feci bir
yara olarak görüyorum, miktarını, derecesini
tahmin edemem; Zannedersem ekserisi İstan
bul dadır, Diğer şehirlerde azdır; acaba bunun
için bir tahsisat konabilir mi, vilâyetler bunun
la aynca meşgul olabilirler mi, zabıta alâkadar
olabilir mi, yedi yaşındaki çocuğun sırtına yük
konur mu? Çünkü insanların sırtma bile yük
koymak meseledir. Bunun için bendeniz muh
terem vekilimizin büyük ve yüksek mesaisine
bu noktanın da ilâvesini rica edeceğim.
MAARİF VEKİLİ Dr. REŞİT GALİP B. —
Küçük yaştaki çocukların ağır hizmetlerde kul
lanılmaması için Büyük Meclisin çıkardığı sıhhat
kanunlarında şiddetli kayitler vardır.
Sıhhat
ve içtimaî muavenet vekâleti bunu hassasiyetle
takip etmektedir. Fakat bir taraftan da maarif
işidir. Çünkü bu şerait altında çalışan çocuk
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REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
517
Vilâyat levazımı
5 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
518
Vilâyat müteferrikası
2 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
519
Mütenevvi masraflar
13 670
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
520
Harcırah
50 250
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
521
Resmî telefon masrafı
1 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
522
Ücretli muhabere ve mükâleme
masrafı
650
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
523
Mahkeme harçları
90
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
524
Teşvik ve muavenet
20 000
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
525
Tetkik ve ilmî rehberler, mec
mualar mükâfatı
16 400
REİS — Kabul edilmiştir.
507
1683 numaralı kanunun 58 inci
P.
Lira
maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi
16 530 526 Ecnebi mütehassıs ve muallimler 156 000
REİS — Kabul edilmiştir.
REİS — Kabul edilmiştir.
P.
Lira
F.
Lira
Beynelmilel kongre, sergi ve mü
508
Merkez müstahdemleri ücreti
23 668 527
sabakalara iştirak ve ilmî tetkik
REİS — Kabul edilmiştir.
için gönderileceklerin harcırahı 9 000
F.
Lira
REİS — Kabul edilmiştir.
509
Vilâyat müstahdemleri ücreti
630 674
F.
Lira
REİS — Kabul edilmiştir.
528
İlk ve orta tedrisat muallimlerile
F.
Lira
ilk tedrisat müfettişleri kursları
510
Muvakkat tazminat
57 512
masrafı, harcırah ve ücretleri 24 000
REİS — Kabul edilmiştir.
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
F.
Lira
511
1702 numaralı kanun mucibince
Dil heyeti masrafı
1
verilecek ücretler
285 219 529
REİS — Kabul edilmiştir.
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
F.
lira
530
Mülkiye, yüksek muallim, orta
512
Merkez mefruşat ve demirbaşı
600
muallim mektepleri ve Güzel sa
REİS — Kabul edilmiştir.
natlar akademisi
157 364
F.
Lira
REİS — Kabul edilmiştir.
513
Merkez levazımı
5 000
F.
Lira
REİS — Kabul edilmiştir.
531
Lise ve orta mektepler
70 000
F.
Lira
REİS — Kabul edilmiştir.
514
Merkez müteferrikası
2 000
REİS — Kabul edilmiştir.
P.
Lira
532
Devletçe deruhde edilen ücret ve
F.
Lira
masraflar
252 000
515
Vekâlet otomobili masrafı
3 435
REİS — Kabul edilmiştir.
REİS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
F.
Lira
516
Vilâyat mefruşat ve demirbaşı
1 000 533
Muallim mektepleri masarifi
526 200
ayni zamanda mektepsiz demektir. Bunlar bu
yurduğunuz gibi belli başlı büyük merkezlerde
dir. Bilhassa tstanbulda çoktur. İstanbul valisi
Muhiddin Bey bu hususta güzel bir tedbir aldı
ve maarifçe de mütehassıs bir müfettişimizi aç
tığı teşebbüs üzerinde kendisine yardım etmek
üzere tavzif etmek suretile memnuniyetle elden
geleni yaptık. Teşebbüs şudur: İstanbul vilâyeti
bir büyük sanat yurdu müessesesi açacaktır. Bu
nun içinde ayni zamanda ilk tahsil de verilecek
ve böylece İstanbul sokaklarında hepimizin
teessürle gördüğümüz bu çocuklar orada barına
cak bir yer, öğrenecek bir sanat ve okuyacak bir
sınıf bulabileceklerdir. Teşebbüs yüzlerce çocuğu
alacak kadar geniştir. Bunun diğer kesif nüfus
lu ve ayni suretle sefil, biçare, zavallı, bakımsız
çocukları bulunan şehirlerimize de teşmili çok
temenniye lâyıktır ve elimizden geleni hepimiz
yapmalıyız. Bu iş için hepimiz çalışmalıyız (Al
kışlar). (Kâfi sesleri).
REİS — Fasıllara geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir.
P.
Lira
505
Vekil tahsisatı
4 800
REİS — Kabul edümiştir.
P.
Lira
•606
Memurlar maaşı
2 959 492
REİS — Kabul edilmiştir.
P.
Lira
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REÎS — Kabul edilmiştir.
P.
534 Musiki muallim mektebi masarifi
REÎS — Kabul edilmiştir.
P.
535
Devlet kitapları mütedavil
sermayesi
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
536 Ticaret, kız sanat ve diğer meslek
mektepleri ve enstitüler ve Riya
seti Cumhur filârmonik orkestra
masarifi
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
537
Leylî meslek mektepleri masa
rifi [Meslek muallim ve inşaat
mektepleri]
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
538
înşaat, tesisat,tamirat
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
539
Meslek ve ticaret kursları ve
akşam mektepleri ücret ve mas
rafları ile ticaret, kız sanat ve
bilûmum meslek mektepleri ve
enstitüler ilâve ders ücretleri
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
540
Muvazenei umumiye haricindeki
meslek ve sanat mekteplerine
yardım
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
541
Ecnebi mütehassıs ve müte
hassıs muavini ve tercümanları
ücretleri ile memleket dahilinde
azimet ve avdet harcırah, seya
hat ve ikamet yevmiyeleri
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
542
Müesseseler masarifi
]REÎS — Kabul edilmiştir.
P.
543
Prevantoryom masarifi
]REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
544
Levazımı tesisiye
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Mektep kütüphanelerine alına
545
cak kitap, mecmua bedelleri ve
bunlara ait masraf
REÎS — Kabul edilmiştir.

Lira
28 000
Lira
20 000
Lira

45 362
Lira
2 8076

Lira
60 481
Lira

49 108
Lira
1
Lira

53 510
Lira
68 000
Lira
23 000
Lira
81 761
Lira
15 000
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Lira
F.
108 000
înşaat ve tamirat
546
REÎS
— Kabul edilmiştir.
]
Lira
F.
Ecnebi memleketlere gönderile
547
cek talebenin tahsil ve yol mas
444 843
rafları
REÎS — Kabul edilmiştir.
Lira
F.
Ecnebi memleketlerde talebe müf548
7 000
fettişliği
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
56 000
549
Neşriyat masrafları
REÎS — Kabul edilmiştir.
Lira
F.
550
Lisan muallimi yetiştirmek için
hususî mekteplere verilecek ta
1 000
lebe ücreti
REÎS — Kabul edilmiştir.
P.
Lira
551
Halkı tenvir için seyyar sinema
masarifi ve millet mekteplerine
yardım ve Türk kültürünün ne
şir ve tamimi
12 000
REÎS — Kabul edilmiştir.
Lira ,
F.
552 Tarihî eserlerin muhafaza masrafı 10 000
REÎS — Kabul edilmiştir.
Lira
F.
553
788 numaralı kanunun tatbiki
12 000
masarifi
REÎS — Kabul edilmiştir.
10 000
554
Geçen sene düyunu
REÎS •— Kabul edilmiştir.
Lira
F.
9 630
Eski seneler düyunu
555
]REÎS —- Kabul edilmiştir.
Lira
F.
numaralı kanun mucibince
556
bilûmum mekteplerdeki askerî ted
risat muallimlerine verilecek üc15 000
retler
REÎS — Kabul edilmiştir.
Lira
F.
Yeni
ihdas
edilecek
înkilâp
mü
557
zesi için vesika toplama masarifi 5 000
REÎS — Kabul edilmiştir.
F.
Lira
558
Aşiretler seyyar muallimleri maaş,
ücret ve harcırahları
7 000
REÎS — Kabul edilmiştir.
Bu günkü müzakeremiz bitmiştir, Mecelis
yarın saat 14 te toplanacaktır.
Kapanma saati : 18,20
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T. B. M. M. Matbaası

