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(1/1145) 197:202 
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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
Bursa mebusu Emin Fikri Eralpın öldüğü Baş

kanlık taraf ından bildirildi ve saygı belgesi olmak 
üzere bir dakika susuldu. 

Kadas t ro ve tapu tahr i r ine , 
Sivas - E rzu rum hat t ın ı inşa için is t ikraz akt i-

ne dair kanunun birinci maddesine bir fıkra ilâve
sine, 

Askerî has taneler ile has tane gibi kullanılacak 
revirlerde has ta la r ın beslenme ve bakımlarına, 

Harc ı rah kararnamesin in 13 üncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine, 

Zabıtan ve askerî memurlar ın maaşa t ı hakkın
daki kanunun 6 ncı maddesinin değişt ir i lmesine, 

Ankarada yapılar-»k orta ınekteb binası için 200 
bin l iraya kadar taahhüde girişilmesine, 

Kanunla verilen izinler üzerine yapılan kefalet
lerin nasıl yerine getirileceğine, 

Adliye vekilliği bütçesinin 521 nci faslında 3 

ncü (Avrupa harc ı rah ı ) adile bir madde açılmasına 
dai r kanun lâyihalar ı müzakere ve onaylandı . 

Beynelmilel telekomünikasyon mukavelesile telli 
ve telsiz te lgraf ve telefon nizamnamesine, 
.„ Demiryollari le beynelmilel eşya ve yolcu nakliya
t ına dair mukavelenin tasdikma dair kanun lâyihala
rının birinci müzakereler i yapıldı. 

Eylül - teşr inisani 1933 kânunuevvel 1933 : şubat 
1934 aylar ına aid Divanı muhasebat rapor lar ı tas-
vib edildi. 

Muamele vergisi kanununun 2 nci maddesinin (O) 
fıkrasının tefsir ine lüzum olmadığına dai r mazbata 
dahi kabul edildikten sonra pazar tes i günü topla
nı lmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kât ib Kâtib 
Hasan Mersin Mersin 

Hamdi Fer id Celâl 

12 — Posta , te lgraf ve telefon idaresi teşkilâtı 
hakkındaki kanunun 14 ncü maddesine bir fıkra ilâ
vesine dair kanun lâyihası (1/1187) (Nafıa ve Büt
çe encümenler ine) 

13 — Posta kanununun 53 ncü maddesinin değiş
tiri lmesine dair kanun lâyihası (1/1188) (Naf ıa en
cümenine) 

14 — Tayyare resmi hakkındaki kanunun 6 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası 
(1/1189) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Teklifler 
15 — Cebelibereket mebusu İbrahimin, askerî ve 

mülkî tekaüd kanununun 7 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun teklifi (2 /134) (Maliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

Tezkereler 
16 — Maaşlı kadrolarda ücretle çalışt ır ı lan müte

kait lerin tekaüd maaşlar ının t amamen kesilmesi icab 
edib etmediğinin tayini hakkında Başvekâlet tezke
resi (3/554) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Mazba ta la r 
17 — Adapazar ı Türk t icaret bankasının tezyid 

olunan sermayesine Hazinenin işt iraki hakkında ka
nun lâyihası ve îkt ısad, Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbata lar ı (1/1117) (Ruznameye) 

18 — Adliye harç tarifesi kanununda değişiklik 
yapı lmasına dair kanun lâyihası ve Adliye ve Bütçe 
encümenleri mazbata la r ı (1/1157) (Ruznameye) 

19 — Bayazıd mebusu Halid Bayrak ve 29 arka
daşının, Bursa mebusu merhum Emin Fikr i E ra lpm 
çocuklarının parasız okutulması hakkında kanun tek
lifi ve Bütçe encümeni mazbatas ı (2/133) (Ruzna
meye) 

20 — Devlet memur la r ı aylıklarının tevhid ve te
adülü hakkındaki kanunun (Tayin ve terf ie) dair 
olan bazı hükümlerinin tefsiri hakkında Başvekâlet 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Lâyihalar I 

1 — Belediye kanununa ek kanun lâyihası j 
(1/1183) (Belediye kanunu muvakkat encümenine) ı 

2 — Dahiliye vekâleti 1934 yılı bütçesinde 12 000 
liralık münakale yapı lmal ına dair kanun lâyihası \ 
(1/1179) (Bütçe encümenine) | 

3 — Deniz yolculuklarında can ve mal koruma j 
kanunu lâyihası (1/1184) ( îk t ı sad ve Adliye encii- ı 
mjenlerine) ; 

4 — Gazi Mustafa Kemal köprüsünün inşasına j 
dair kanuna ek kanun lâyihası ( î / 1182 ) (Dahiliye, j 
îk t ısad ve Bütçe encümenlerine) I 

5 — takan kanununun 44 ncü maddesine bir fık
ra ilâvesine dair kanun lâyihası (1/1185) ( İskân ka
nunu Muvakkat encümenine) 

0 — Madenî ufaklık para kanununun 3 ncü mad- ; 
desinin değişt ir i lmesine dair kanun lâyihası (1/1177) j 
(Maliye ve Bütçe encümenlerine) | 

7 — Maarif vekâleti merkez teşkilât ı ve vazife- ' 
leri hakkındaki kanuna ek kanun lâyihası ( l /118fi) j 
(Maarif ve Bütçe encümenlerine) 1 

8 — Millî iktısad ve tasa r ruf cemiyetine a r m a ğ a n i 
edilen sesli s inema makinesi ile parçalar ı ve tefer- j 
r u a t m d a n gümrük resmi ile başka vergi ve resim- ' 
lerin a l ınmaması hakkında kanun lâyihası (1/1176) | 
(Gümrük ve inhisarlar ve Bütçe encümenlerine) j 

9 — Muhacir lere ve muhtaç çiftçilere ödüne to- ' 
humluk ve yemeklik dağı t ı lması hakkında kanun lâ- | 
yihası (1/1181) (Ziraat , Maliye ve Bütçe er.cümen- j 
ler ine) ! 

10 — Nafsa vekâleti 1934 yılı bütçesinde 120 000 j 
liralık münakale yapı lmasına dair kanun lâyihası J 
(1/1180) (Bütçe encümenine) j 

11 — Posta, te lgraf ve telefon umum müdür lüğü ' 
1934 yılı bütçesinde 19 000 liralık münakale yapılma- I 
st hakkında kanun lâyihası (1/1178) (Bütçe encüme
nine) I 
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tezkeresi ve Bütçe encümeni mazbatası (3/541) (Ruz
nameye) 

21 — Devlet memurları aylıklarının fevhid ve 
teadülüne dair 1452 sayılı kanunun 5 nci maddesinin 
son fıkrasının tadili hakkındaki kanunun 1 nci mad
desindeki (Daimî ücretli) tabirinin tefsirine dair 
Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe encümeni mazbatası 
(3/545) (Ruznameye) 

22 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti ?934 yılı 
bütçesinde 52 290 liralık münakale yaılmasma dair 
1/1162, Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1934 
yılı bütçesinde 580 liralık münakale yapılmasına 
dair 1/1169, Millî Müdafaa vekâleti 1934 yılı kara 
bütçesinde 69 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/1172, Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
1934 yılı bütçesinde 1 300 liralık münakale yapılma
sına dair 1/1173, Tapu ve kadastro umum müdür
lüsü 1934 yılı bütçesinde 850 liralık münakale ya
pılmasına dair 1/1174 numaralı kanun lâyihalarile 
İdare Heyetinin, Divanı muhasebat 1934 yılı bütçe
sinde 216 liralık münakale yapılması hakkında 2/132 
numaralı kanun teklifi ve Bütçe encümeni mazba
tası (Ruznameye) 

23 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1931 yılı büt
çesinde 50 000 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/1163) 
(Ruznameye) 

24 — Menkul ve gayrimenkul emval ile bunların 
intifa haklarının ve daimî vergilerin mektumlarını 
haber verenlere verilecek ikramiyelere dair kanunun 
1 nci maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(3/534) (Ruznameye) 

25 — Muhtelif maddelerden ahnacak istihlâk ver
gisi hakkındaki kanununun muvakkat maddesile 
2546 sayılı kanunun 3 ncii maddesinin tefsirine da
ir Başvekâlet tezkeresi ve İktısad, Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları (3/536) (Ruznameye) 

26 — Ziraat vekâleti 1934 yılı bütçesinden Yük
sek ziraat enstitüsüne yardım olarak verilen 50 980 
liranın fasıllara dağıtılması ve 31 500 liralık müna
kale yapılması hakkında kanun lâyihasn ve Bütçe en
cümeni mazbatası (1/1167) (Ruznameye) 

Muhtelif evrak 
27 — Konya Cumhuriyet Halk Fırkası kaza kon

gresi toplanması münasebetile Meclisi Âliye saygıla
rının bildirilmesine dair Kongre başkanlığından gelen 
telgraf. 

28 — İnebolu Cumhuriyet Halk Fırkası kaza kon
gresi toplantısı münasebetile Meclisi Aliye saygıları
nın bildirilmesine dair Kongre başkanlığından gelen 
telgraf. 

•««*» 

B Î R Î N G Î C E L S 1 
Açılma saati: 15 

BAŞKAN — Esat Sagay (Bursa) 
KÂTÎBLER — Celâl Güven (Mersin), Ali (Rize) 

• * * » • 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 
MAARİF VEKİLİ ABÎDİN ÖZMEN ( Ay-

dm ) — Orta tahsil müesseseleri için yardımcı 
muallim istiyorduk. Bütçe encümeni müstacelen 
ve tercihan kaydüe verdi. Tercihan ve müsta
celen müzakeresini taleb ediyoruz. Bir de mual
lim vekillerine verilecek maaş hakkında kanun 
teklif ediyoruz. Onu da, Bütçe encümeni, mazba
tasında müstacelen müzakeresini taleb ediyor. 
Halbuki ruznamede müstacel kısma alınmamış
tır. Bunlar çok mühimdir. Müstacel olmasının 
sebebini arzedebilirim: Mekteblerimizde yar

dımcı muallimler bir çok açıklıkları kapatacak
lardır. Hepiniz de bilirsiniz, intihab daireleri
nizden aldığınız mefctublardan anlıyorsunuz ve 
bana da müracaat eden arkadaşlar çoktur. 

Vekillere verilecek maaş meselesi de yine bir 
açığı kapayacaktır. Müsaade ederseniz her iki
sinin de müstacelen ve tercihan müzakeresini ta
leb ediyorum. 

BAŞKAN — Sırası gelince Yüksek Heyeti
nize arzedilecektir. 

Başbakanlıktan bir tezkere vardır, okuna
caktır : 

3 — RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1 — Vakıf icar e ve mukataalan baka ifa si anı 
tasfiyesi hakkındaki kanun lâyihas-ımn (/eri c<-
rilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
2 - XII -1934 tarih ve 6/3337 sayılı tezkereye 

ektir: 
Vakıf icare ve mukataaları bakayasının tas-
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fiyesi hakkındaki kanun lâyihasının geri alın
ması Evkaf umum müdürlüğünden yazılan 
12 - XII -1934 tarih ve 119 sayılı tezkerede rica 
edilmektedir. 

Adı geçen lâyihanın geri gönderilmesine yük-

1 — Askerlik mükellefiyeti kanununun 2 nci 
maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa ve İskân kanunu muvakkat encü
menleri mazbataları (1/240) [İJ 

BAŞKAN — Esasen İskân muvakkat encü
meni de bunu kanun mahiyetinden çıkarmış 
ve mazbata halinde Yüksek heyete getirmiştir. 

Söz isteyen var mı? Mazbatayı kabul eden
ler... Affınızı rica ederim. Onay bulanlar... 
Onay bulmayanlar... Onay bulunmuştur. 

2 — İskânı adiye tâbi muhacirlerin iş yal ey
ledikleri sanat ve mesleklere yöre verilmiş olan 
emvalden gayrisinin istirdadı lâzımgelip gelme
yeceğinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi ve 
İskân kanunu muvakkat encümeni mazbatası 
(S/512) [2] 

BAŞKAN — Mazbata hakkında söz isteyen 
var mı? Mazbatayı onay bulanlar... Onay bul
mayanlar... Onay bulunmuştur. 

3 — Mübadil, gayrimubad.il, muhacir ve sa
ir ey e kanunlarına tevfikan teffiz veya adiyen 
tahsis olunan gayrimenkul emvalin tapuya rab-
tına dair olan kanunun 6' ncı maddesinin tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve İskân kanunu 
muvakkat encümeni mazbatası (3/510) |3J 

MALİYE V. FUAD AĞRALI ( Elâziz ) — 
Mevzubahs olan mesele, Maliye vekâletinin ta-
leb etmiş olduğu tefsir üzerine İskân encüme
ninden verilen bir karardır. Bidayeten ma
halli ahara naklolunan eşhastan kalan gayri-
menkullerden icareteynli olanların vakfa; ma
adasının da Hazineye intikali hakkında bir 
kanun vardır. Bundan sonra bu kanunu tadil 
eden iki kanun daha vardır. Orada da bilû
mum emvalin Hazineye intikal edeceği söylen
mektedir. İhtilâf buradan çıkıyor. Binaena
leyh Maliye vekâleti bu kanunlardaki bilû
mum, kelimelerinin tefsirini istemiştir. Bu 
kanunların her ikisi, hatta her üçü de Maliye 
ve Bütçe encümenlerinden geçmiştir. Nizam-
namei dahilimiz mucibince bendeniz bu kanun 
ve tefsirin encümenlerden geçtikten sonra gel
mesini istirham ediyorum (Güzel sesleri). 

[1] 45 sayılı basmayazı zabtın sonundadır, 
[2] 46 sayılı basmayazı zabtın, sonundadır. 
['3] 47 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

sek müsaadelerini dilerim. 
Başvekil 
İ. İnönü 

BAŞKAN — Bunu Hükümete geri gönderi
yoruz. 

İSKÂN KANUNU MUVAKKAT ENCÜME
Nİ MAZBATA MUHARRİRİ MEHMED (Kü
tahya) — Emvali metruke meselesi zuhur ettiği 
vakit bir kanun yapılmıştı, ve evkafa merbut 
icareteynli vakıfların evkafa aid olduğu saraha
ten söylenmişti. Refedilmiş, edilmemiş meselesi 
yoktu. Son zamanlarda böyle bir ihtilâf üzerine 
asliye mahkemesinden verilen hüküm temyize 
gitmiş, mahkemei temyizin bu mesele üzerinde 
bir de karan vardır. Binaenaleyh encümen, it
tifakla bu mesele hakkında Mahkemei temyiz 
kararma istinaden bu kararı verdi ve mazbata
ya dercetti. Maliye ve Bütçe encümenlerine git
mesine Heyeti Celileniz lüzum görürse oralara da 
gitsin. Fakat elimizde kuvvetli bir Mahkemei 
temyiz ilâmı vardır, onu hatırlatmak istiyorum. 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI (Elâ
ziz) — Tefsir talebimiz, Mahkemei temyizin ilâ
mından dolayıdır. Mahkemei temyiz böyle bir 
ilâm verdiğinden dolayı acaba haklı mıdır, hak
sız mıdır? 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Elbette 
haklıdır, elbette haklıdır. 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI (De
vamla) — Binaenaleyh İskân encümeninin Mah
kemei temyiz ilâmını gördüğünden dolayı böyle 
bir hüküm vermesi doğru mudur, değil midir? 
(Gürültüler). 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Elbette 
doğrudur, elbette doğrudur. 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI (De
vamla) — Teşrif eder, buradan söylersiniz. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Söz is
tiyorum. 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI (De
vamla) — Benim mevzubahs ettiğim nokta ni
zamnamemiz mucibincedir. Encümenlere gitmesi 
lâzımdır. 

Eğer bu gün İskân encümeninin şu mazbatası 
mucibince hareket edilmek lâzım gelirse, muha
cirlere verilmiş iki, üç milyonluk çiftlik ve ara
zinin istirdadı icab edecektir. Bunun içinden.çı
kamayız. 

İSKÂN KANUNU MUVAKKAT ENCÜME
Nİ MAZBATA MUHARRİRİ MEHMED (Kü
tahya) — Ne münasebet? 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Ne çı
kar? 

İSKÂN KANUNU MUVAKKAT ENCÜME
Nİ MAZBATA MUHARRİRİ MEHMED (Kü
tahya) — Bendeniz buna cevab vereceğim. Muha-

4 — HÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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cirlere verilen emlak, muhacir elindedir, onun ve-
caibini ifa etmektedirler. Bir palanım deposundan 
dolayı Evkafla Maliye arasında ihtilaf hâsıl ol
muş, mahkemeden çıkan karar, Temyiz mahke
mesince de tasdik edilmiştir. Bu vasiyette el
bette Mahkemei temyizin kararını nazarı itibare 
almamız lâzım gelir. Bu işle diğer muhacirlerin 
alâkası yoktur. 

BÜTÇE ENCÜMENİ İKİNCİ BAŞKANİ MÜ-
KERREM (İsparta) — Usul hakkında söyleye
ceğim. 

Maliye bakanı arkadaşımız, buna taailûk 
eden kanunların Maliye ve Bütçe encümenleri ta
rafından tetkik edildiğini söylem iş ve bunun da 
Maliye ve Bütçe encümenlerinde tetkik edilme
sini teklif etmişlerdir. Eu mazbatanın Bütçe 
encümenince görülmesi kanaatindeyiz. Binaen
aleyh encümen namına teklif ediyorum. Esas me
seleye geçmezden evvel riyasetin bunu reye koy
masını rica ederim. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Usul 
hakkında söyleyeceğim. Maliye vekili arkadaşı
mızın teklifi eğer orta yerde görü-ştüğürnüg me
seleyi tetkik eden encümen hususi bir vazife ile 
teşkil edilen encümen olmasaydı gayet tabiî idi, 
Halbuki biz iskâna taallûk eden idleri tetkik için 
muhtelif encümen azalarından mürokkeb olmak 
üzere bir encümen yapmışızdır. Oradaki arka
daşlarımız reylerini vermişken tekrar alâka
dar encümenlere şevke dilmesi , doğru değildir. 
İskân encümeninin kararının müzakeresi lâzım
dır ve usule muvafıktır. 

İSMET (Çorum) — Gerek iiususi encümen, 
gerek Muhtelit encümen bu işi tetkik etmiş ol
sun; Heyeti ümumiyede müzakereci c;:nâsniaa 
alâkadar encümenler onu her zaman iiteyebi.hr. 
(Doğru sesleri). 

MÂLİYE BAKAM FuAl> AÜ.3&LI (Ikâ-
ziz) — Muhtelit ve müşterek encümenlerden po
lipte Heyeti Umumiyece kabıü edilen kaiiiuua.r 
bilâhare tefsir için geldiği zanmu ev -/e'ce han
gi encümenlerden geçti ise yine oraiau dolaşıb 
gelmesi emsalile sabittir, Zabıtlara müracaat 
ediniz. 

REFİK ŞEVKET İHCİI (Manimi) — Sjimdi 
bundan evvel müzakere ettiğimiz üskam: adi ve 
tâbi muhacirlerin sanat vo ıneglekVjrine göre 
verilmiş olan emvalin gayrisiue o id tefsir, Büt-
çe ve Maliye encümenlerini alâkadar eder, onu 
niçin istemediler (Lüzum görmediler sesleri), 

BAŞKAN — Bu tefsir mazbata^m iiivtee en
cümeni istemiştir. Oraya göndereceğiz, Mec
buridir (Muvafık sesleri). Bundan evvelkini de 
her hangi bir encümen isteseydi verirdik. Bu
nu reye koymaya hacet yoktur, 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) —Nizam
namedeki; kanun hakkındadır. Imcüaum ka
nunu isteyebilir, tefsiri isteyemez. 

BAŞKAN — Dahilî nizamnamemizde tefsir
ler dahi tıpkı kanunlar gibi müzakere olunur, 
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Binaenaleyh bunu Bütçe encümenine Riyaset 
makamı veriyor (Onay sesleri). 

Birinci müzakeresi yapılacak maddelere ge
çiyoruz. 

Bunların hepsi hakkında müstaceliyetle mü
zakere talebi vardır. Taleblerin kimisi encümen
ler tarafından, kimisi ayrı takrirlerle serdedil-
miş bulunmaktadır. Sırasiie reye arzedeeeğim. 

Kültür bakanı Bay üzmen, müzakeresi yapı
lacak maddelerden 4 ve 5 numarada olanların 
tercihan ve müstacelen müzakeresini istemiştir. 
Bu ikisini en evvel müzakere edilmek Üzere re
ye koyuyorum. 

Onayanlar . . . Onarnayanlar . . . Onanmıştır. 

4 — Bir muallim vekilliğine tayin olunacak 
memurlara verilecek vekillik maaşı kakıcında ka
nun lâyihası ve Maarif ve Biıiçc encümenleri 
mazbataları (1/1141) [1] 

BAŞKAN — Lâyiha hakkında söz isteyen 
var mı? 

MAARİF VEKİLİ ABİDÎN ÜZMEN ( Ay
dın ) — Evvelâ kanunun serlevhasında ufacık 
bir değişiklik istiyorum. 

Burada (Bir muallim vekilliğine tayin olu
nacak memurlar), değil, (Bir mualnm vekilli
ğine tayin olunacak kişiler veya kimseler) de
meliyiz. Çünkü biz bu kanunu sevkettiğimız za
man, yalnız memurları nazarı dikkate almıştık. 
Bütçe encümeni açıktan tayin olunacakları da 
madde içine kaydu. Çünkü maddenin aslı me
mur olsun, hariçten gelecekler olsun; muallim 
vekilliğine tayin olunacaklar içindir. 3u, üçte 
iki maaş vermek esasına müsteniddir. Esasen 
hariçten tayin olunacaklara 2/3 maaş veriliyor
du. Amma o 2/3 muallimlik mebde maaşının üç
te ikisidir. Orta tedrisatta ilk maaş derecesi 25 
tır, onun üçte ikisidir. 25 liranın üçte ikisini al
maktaydı. Halbuki yeni teklif edilen kanunda 
yerini işgal tsttiği muallimin maaşının üçte iki
sini teklif ettiği için açıktan almanlar da bun
dan istifade etsinler diye bu madde konmuştur. 
Binaenaleyh yukarıdaki serlevha, «memurla
ra» değil « tayin olunacaklara» olmak lâzımdır. 

BAŞKAN — Esasen kanunların başlıkları 
reye konmuyor. Bakanın teklifleri gibi serlevha
yı tashih ediyoruz. 

Lâyihanın tümü hakkxnda söz isteyen var 
mı? (Yok sesleri) Maddelere geçilmesini onaylı-
yanlar . . . Onaylamayanlar . . . Maddelere geçil
mesi onaylanmıştır. 

Bir muallim vekilliğine tayin olunacak memur
lara verilecek vekillik maaşı haklımda kanun 

MADDE 1 — aerek Devlet işlerinde kulla
nılan memurlardan, gerekse dışarıda 1934 -
1935 ders yılı içinde bir muallim vekilliğine ta-

1] 49 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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yın edileceklere vekilliğinde bulundukları kim
seye verilen aylığın üçte ikisi verilir. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Encü
menden soruyorum: Hükümetin teklifinde müd
det yoktur. Halbuki encümen bunu 1934 - 1935 
senesine mahsus olmak üzere yapmıştır. 1934 se
nesinden 15 günümüz var. 1935 ten ise bir kaç 
ay bir şey. Bu kanun üç, dört aylılk mı olacak
tır? 

MAARİF E. M. M. HAYDAR ÇERÇEL (Af
yon Karahisar) — Buradaki yıldan maksad, 
ders yılıdır. Sonra Maarif vekâleti bize iki se
nede orta mekteb muallimlerini yetiştireceğini 
vadetmistir. 

MAÂRİF VEKİLİ ABÎDİN ÖZMEN (Ay
dın) — Mesele iyi izah edilemedi. Bendeniz 
cevab vereyim: 

Bizim yaptığımız teklifte 1934 ders yılı den
mişti. Bunu teklif ederken 1934 ders yılı de
mekle meseleyi hallettiğimizi zannetmiştik. En
cümen bunu müzakere ederken, Bütçe noktai 
nazarından, 1935 yılını da korsak ileride müş
külâta maruz kalmayız mülâhazasile bu kaydi 
koymuştur. Gelecek seneler için de ayrıca dü
şünmeği Maliye vekâleti söyledi ve dendi ki, 
bunu bu sene için çıkaralım da bütçe kanunu 
yapılırken bütçeye koyalım, gelecek seneler için 
mesele kalmaz. Gelecek sene bütçe kanununa 
bu şartı koyacağız ve böyle yürüyeceğiz. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Maarif 
vekili ile Maliye vekili meseleyi kendi araların
da halledince hani orta yerde söz söylemek faz
la gibi görünüyor. Amma mesele haddi zatinde 
muallim vekilliğine tayin edileceklerin alacakla
rı maaş miktarını tayin etmek olduğuna göre ve 
her zaman muallimlikte münhal ve boşluk bu
lunmak daima vaki olacağına göre mevzu, ömrü 
bir senelik olan bütçe kanunu, değil; daimî, 
müstakil bir kanun mevzuudur. Bu noktai na
zardan rica ediyorum, vekillerimizin kendi arala
rındaki hususî anlaşma baki kalmaft üzere bura
daki 1934, 1935 kayidlerini kaldıralım ve biz de 
altı ay sonra tekrar kanun yapmak külfetinden 
kurtulmuş olalım. (Doğru sesleri). 

BÜTÇE E. BAŞKAN V. MÜKERREM UN
SAL (İsparta) — Bu kanun fevkalâde zamanla
ra mahsustur. Orta tedrisat muallimleri için, 
malûmu âliniz, bir kanun vardır. Bu kanun 
muallimlerin evsafını ve saireyi tayin ediyor. Bu 
kanunla verilen salâhiyet nihayet o kanunun 
bazı mektebler için tatbikma imkân görülemedi
ğinden, mevcud mekteblere nazaran, muallim 
adedi noksan bulunduğu için ... 

MAARİF VEKİLİ ABİDİN ÖZMEN (Ay
dın) — O değil, bu başka bir meseledir. 

BÜTÇE E. BAŞKAN V. MÜKERREM UN
SAL (Devamla) — Ayni şeydir. Fevkalâde hale 
maksur bir kanundur. Bu itibarla daimî kanun
larımız arasında yer alması lâzımgelen bir ka
nun değildir. 1934 - 1935 yılı için bir zaruret 

görüyoruz. Belki 1936 yılına kadar Hükümet 
bu noksanı, kanunun tayin ettiği evsafı cami 
muallimler bulmak suretile ikmal eder.. Ol
mazsa 1935 - 1936 yılı için de 1935 bütçesi ka
nununa bir madde koyarız. Binaenaleyh bu ka
nunun bu şekilde tedvini muvafıktır. 

MAARİF VEKİLİ ABİDİN ÖZMEN (Ay
dın) — Vekillik maaşı meselesi, muvakkat iste
diğimiz bir iş değildir. O esasen açık için değil
dir. Açıkları doldurmak için ikinci bir kanun 
vardır ki şimdi okunacaktır. Bu, Aske
re gitmiş olanlar ki, bizim orta tahsil 
muallimlerinden askere gitmişlerin adedi 
çokçadır ve pek mahdud olmak üezere 
de hasta olan veya bir mazeret için bir ay 
izin alanların yerlerine getireceğimiz vekiller 
içindir. Bu her sene vaki olabilecek, meydana 
gelebilecek bir meseledir. Bu sene vekil tayini 
olabileceği gibi bundan 10 - 20 sene sonra da 
vekil tayininden azade kalınacak değildir. Her 
zaman vekil tayin edeceğiz. Biz şimdiye kadar 
vekile mebde maaşının üçte birini veriyorduk. 

Bir de şu adedi söyleyeyim ki yüz elliye 
yakın askerlik ve ihtiyat zabitliği yapmakta 
olan muallim arkadaşımız vardır, bunların 
kendi maaşının üçde birini biz veririz, üst ta
rafını da ihtiyat zabitliğinden alırlar. Diğer 
üçde ikisi de Hazineye kalır. Mesele Hazine
nin kazanması değildir. Geri kalan üçde iki
yi de vekile verelim dedik. Çünkü bunu ver
mezsek vekil bulamıyoruz. Bilfarz haftada on 
beş saat ders okutan bir muallim ayda altmış 
saat ders okutuyor demektir. Bu dersi okutan 
muallim vekiline eski kanun mucibince mebde 
maaşı 25 olduğuna göre tutan yetmiş küsur 
lira kadar bir şeydir. Bundan da vekilin eli
ne geçen yirmi liradır. Bu yirmi lira ile ayda 
altmış ders okutacak muallim vekili bula
mıyoruz. Binaenaleyh biz dedik ki bu muallim 
vekillerine 40 lira verelim ve vekil bulabile
lim. Bu vekâlet meselesi her sene olacaktır. 
Burada olan şekil, malî noktadan yazılmıştır. 
Eğer Bay İncenin dediği şekli kabul ederseniz 
memnun olurum. 

BÜTÇE E. BAŞKAN V. MÜKERREM UN
SAL (İsparta) — İhtiyaç yoktur. 

KÜLTÜR BAKANI ABÎDİN ÖZMEN (Ay
dın) — Ben 2/3 verme şeklinin halledilmesini 
istiyorum. 

MALİYE V. FUAD AĞRALI ( Elâziz ) — 
Maarif bakanı arkadaşımın izahatından sonra 
söz söylemekliğim biraz fazla gibi görülür. 
Yalnız mesele, biraz karıştı, hulâsasını arze-
deceğim. Orta yerde her hangi bir memuri
yete vekâlet edeceklerin ne nisbette maaş al
maları lâzımgeldiği, maaş kanununda tasrih 
edilmiştir. Hariçden bir kimse tayin edilecek
se şu kadar, memur vekâlet edecekse şu ka
dar. Memurdan tayin edileceklere, haddi 
azamî olarak sülüs, hariçden olanlara da 
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azamî nısıf demiş. Maarif bakanının izah ettiği 
bir muvakkat zaruret mevzubahistir. Bu zaru
reti izah ederek dediler ki ; benim 1 - 2 sene 
için sıkıntım vardır, muallimler yetişinceye ka
dar olanların yerine kullanılacak vekillere ve
rilecek maaş için, umumî esaslara müstenid 
mabetler bana kâfi gelmiyor, 1-2 sene için 
tezyid eder misiniz? Binaenaleyh 2 - 3 sene için 
bu zarurete binaen üçde ikisi almsın dedik, 
yoksa vekillere ne nisbette maaş verileceği esas 
kanunumuzda vardır. Buna bir istisna yapa
rak umumî esasattan sırf muallimliğe vekâlet 
edecekler için umumî nisbetin fevkinde daimî 
bir esas koymağı Hükümet kastetmemiştir ve 
bövle bir kanun yanılması için zaruret yoktur. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Nasıl 
olur? 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİS VEKİLİ MÜKER-
REM (İsparta) — Biz ihtiyacın muvakkat oldu
ğu kanaatindeyiz. Maarif vekili arkadaşımız 
dediler ki, bu ihtiyaç daimidir, böyle değildir. 
Bu ihtiyaç muvakkattir. 

NAŞİD HAKKI ULÜĞ (Kütahya) — Daimi
dir, daimî. 

MÜKERREM UNSAL (Devamla) — Müsaa
de buyurun, izah edeceğim. Misal olarak asker
likten bahsettiler. Mektebten çıkmış olanların 
Devlet hizmetine, askerlik vazifesini ifa etmeden 
evvel girememesi kanun icabmdandır. 

NAŞİD HAKKI ULUĞ (Kütahya) — Hiç öy
le sey yok. 

MÜKERREM UNSAL (Devamla) — Bu gün 
askerlik yapmayanları da Devlet hizmetine al
mışsak bu zaruret dolayısüe olmuştur. Asker
liklerini bitirmelerini beklememişiz. 

Bu gençler askere gittiklerinde vazifeleri 
mühmel kalmıştır. Bundan sonra askerlik va
zifelerini bitirmemiş gençlerin Devlet hizmetine 
girmelerine imkân yoktur. Bu itiabrla bu vekil
lik kadronun dolmasına kadardır. Esas mual
lim adedi mekteb ihtiyacına karşı gelecek şekil
de çoğaldığı zaman bu kanuna hiç mahalli tat
bik kalmayacaktır. 

BAŞKAN — Tadil takriri vardır. 

Yüksek Reisliğe 
Söylediğim sebeblere binaen (1934-1935) 

ders yılı içinde) kay dinin kaldırılmasını dilerim. 
Manisa 

Refik İnce 
BAŞKAN — Takriri reye arzediyorum. Onay 

bulan la r . . . Bulmayanlar . . . Müsavat vardır. 
Onay bulanlar ayağa kalksrn . . . Bulmayanlar . . . 
Onay bulunmuştur (Alkışlar). 

O halde kanunun birinci maddesini « 1934 -
1935 ders yılı içinde » tabiri kalkmak üzere re
ye kokuyorum. Onay bulanlar . . . Bulmayan
lar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun hükmü neşri günün

den başlar. 
BAŞKAN — İkinci maddeyi onay bulan

l a r . . . Bulmayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Maarif vekilleri yerine getirir. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi onay bulan
lar . . . Bulmayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

Kanunun tümünü reyinize.... 
SÜLEYMAN SIRRI tÇÖZ (Yozgad) — Açık 

rey ister, tahsisat vardır. 
BAŞKAN — Bunun içinde sarahaten bir ye

kûn yoktur. 
SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Yok

tur amma sülüs maaşı üçte ikiye iblâğ ediyor. 
BAŞKAN — Bununla yapılacak masraf za

ten bütçesi içinde mevcuttur. Heyeti Celileniz 
isterse açık reye koruz (Hacet yok sesleri). 

Kanunun tümünü reyinize koyuyorum. Onay 
bulanlar . . . Bulmayanlar . . . Onay bufunmuştur. 

5 — Orta tahsil mehterlerinde yardımcı mu
allim çalıştırılması hakkında kanun lâyihası ve 
Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/1145) [1] 

KİTABOI HÜSNÜ (İzmir) — Maarif encü
menimizin bir dileğine iştirak edemeyeceğim. Zan
nederim ki, Heyeti umumiye de buna iştirak 
etmeyecektir. Onun için arzediyorum. Encü
men mazbatasında deniyor ki; « Muallim, yer, 
avadan anıklanmadan mekteb açılmasına bir da
ha acındık. Artık bundan böyle bir mekteb açıl
ması için gerek olan yukarıda söylenen nesne
ler olmadan bundan değil bütün bir mekteb, şu
be bile açılmamasını bakanlıktan diledik. » 

Şimdi teessürde beraberiz. Yalnız lâzımge-
len vesaitin hazırlanmamasından dolayı mekteb 
açmamak doğru değildir. Mekteb açmak zaru
ridir. Mekteb açılacaktır, fakat mekteb açılır
ken neden bu vesait hazırlanmamıştır; ona acı
yorum. 

Mekteb açılmadan lâzım vesait, muallim, bi
na bulmak gerektir. Bunlar yapılmamış, bizim 
isteğimiz nedir, mektebin açılmaması mıdır? 
Hayır arkadaşlar, mekteb açılacaktır, bu zaruri
dir. Mekteb açılırken neden dolayı bu hazırlık
lar yapılmadı? Orada deniliyor ki ; « Artık bun
dan böyle bir mekteb açılması için gerek olan 
nesneler olmadan mekteb değil şube bile açama-
yacağız » . Tabiî vesaiti hazırlamaya mecburuz. 

MUSTAFA ŞEREF ÖZKAN (Burdur) — 
Nereden bulacağız, kalıbtan mı çıkaracağız? 

KİTABCI HÜSNÜ (İzmir) — Müsaade bu
yurunuz, o ciheti de izah edeceğim. Hepimiz bili
yoruz ki, orta tahsil ilk tahsilin mabadidir. İlk 
tahsil kâfi değildir. Millet bunu takdir etmiş, 
çünkü muvaffakiyete azmetmiştir. 

Cumhuriyet Hükümetinin Türkiyeye verdiği 

1] 48 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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saygrdan hissemend olarak köylü, şehirli var kuv- j 
vetile tahsil okullarına yüklenmektedir. Biz | 
bunun, mratakai intihabiyemimde gezerken canlı j 
sahnelerine sahi d olduk. Menemenden 32 tale- | 
be otobüse binmişler. İzm ire gidiyorlardı, An- j 
ladık ki, Menemende orta mekteb olmadığından I 
okumak ioin tamire kadar eid.ib geliyorlar. Bu i 
asin: baltalamak bizim elimizden gelmez. Orta ı 
mektebi olmayan yerler daha iktisadî vasiyetleri
ni söylemeden önce orta mekteb istiyorlar. Halk 
ilme, irfana bu derece bağlanmıştır. Bunu kö- | 
rüklemek elbette lâzımdır. Büyük Başbakan bir i 
söylevinde büyük irfan ocaklarının talebeye dar ı 
gelmelinden değil, fasla ve geniş olmasradnn kor
karım demiştir. Bina ve muallim itibarile orta I 
tahsil müesseselerimiz daralmıştır. Bunun, önün
de irkilmek yaranmaz. Cumhuriyet Hükümetimiz, 
her i Ete olduğu gibi, hamle ile bunu da hallet-
melid'ır. Fakat nasıl yapacağız dediler. Ben de 
size snravrm. Bu kanunu nasıl getirdim?;? De
mek ki imkân varmış. Eğer bu mektebi er aeıî-
masaydı bu kanun da gelemeyecekti. Dün daha 
Ankarada orta okul açılması için 200 000 lira 
verdik. Diğer şehirlerde de açılmasu ioin neden 
bir iki milyon liradan karınahm. îs buna karsı 
tedbir almaktır, 

Bu rağbeti idame ötmek ve Tâlimce!en. ted
birleri almak,. Buna karsı nasıl tedbir alınrr? 

Tedbirler, esaslı ve muvakkat olur. Muvak
kat tedbirler bir zarurettir. Bunun hakkında 
bir sev söylemeyeceği.;?:. Çünkü hazırlıklı denil
mişiz. Bu arada esaslı olarak tedbm alınTvor 
mu? Bunun sarih bir surette bakanlık tarafın
dan ifadesini isterim. Gazetelerde ^ kuduzum uz 
m.alûmata f'âre O-azi Enstitüsünde andan ku^p-
lar bu ihtiyacı temin edecek lür şekilde r? ey.il-
dir. Bilirsiniz ki, orta mektebler henderi bir 
şekilde artıyor. Bu mektebi erin muallimliği, 'kan. 
ne düşünülüyor. Şimdiye kadar vanddığı .*rbi 
idarevi. bundan sonra da ayni şekilde idame et
memeliyiz. 

Sonra meselâ, hatırımıza geldi, ilk mekteb 
muallimleri fazla, miktarda yetişiyor, Acaba,, îs-
taubul. izmir gibi. yerlerdeki muallim mekteb-
lirine bir iki sınıf daha ilâvesi!e orta mekteb mu
allimleri temin edilemez mi? Bana öyle geliyor 
ki, orta mekteb muaJlimlerile lise muallimlerini 
ayni seviyede yetiştirmek zordur. Lise muallim
lerine nazaran orta mekteb muallimlerinin daha 
az malûmatlı olmasından bir zarar tevellüd et
meyecektir. Tedris usullerinde belki biraz daha 
cok vukuf p-erekecektir. Buna imkân olub olma
dığının bildirilmesini rica ederim. Bu vesile ile 
banka bir noktaya da ilişeceğim: 

Tatilde gazetelerde okumuştuk; bu sene ço
cukların imtihanda muvaffak olamamalarının | 
şebeklerini bakanlık araştırmış ve neticede mu- I 
allimler tarafından bazT kere cok süratli, ba.zr 
kere çek yavaş ders verilmesinin buna sebeh ol
duğu anlaşılmış. Bunu gazetelerde okudum. Bo-
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nim görüşütu. bundan ibarettir. Bana, astl işin 
temelini his ihdas ediyoruz gibi geliyor. Bu 
kanunun Meclise geldiği tarihe baktım. Hükü
met tarafından. 2o teşrinisanide bize gönderil
miş, Mekteble?* teşrinievvelde aetlmıstır, Bu iki 
av i emde ne yaml mistir. Nmin bu kadar e*ec 
kaİTumT'tTr, Taiûntile ders vrİTndau böTde iki ay 
ka^hederio^e bundan semra .p'elocok muallim 
rip r.i*vTV|ç> fr>-\.rf-tp^-p Tn^oh""" îyiaoak^T, Bekanbern 
da bund** bir dereeoyo kadar hakkı vardır. Çün
kü ewa1â mektebler aed-ıeak, tafebe miktarı 
te-blt edilecek, ondayı. ıonr^ bu ^.ocuklarT mek
tebin i^tiab odib otmeveopfH anl.a.sdncak, ondan 
son^a talebe kaıTdi. bap1 ayacaktır. Sonra da sa
bit eknaV 'yıiMpTa p'Öre yer baz'rienacoktTr. 

Ben. bu.na ka—a by- r.?*,rn düğümdüm.: Simdeki 
kavi d mu? meleri maktoh ba*d avarayı <urad.fi dn*. 
Halbuki kavidfer ^k rıpirtpiı mırihank'yr bit
tikten. se^ra ya'̂ dı-nı.İT kî orta mektebi ere ne 
bnday talebe dab<ı n\^r>^']^ -v-,, Vpe sınıf tenkil 
edilmesi mah ode-eekf'.kv Bu Evvelden. anlasd-
TUTŞ olur "̂ Ffik" î:ten o"'—"' yer ihzar edilmeli, e'e-
rek rY)^i"'\^xr\ kadi'eyr yn *,ı-'",'i"ok tfs.febe kadrosu 
bn"ıin, yaVe tay "i m e^ib^'-lî^îy Tedrisat başladı 
•mı be^' is temin eda^m" n r̂̂ l̂rrİTv, i^ütün huylar 
wq.,"iTİ TU i ^ f i TIP-»* H^TIO ^ii •1-->'-'>tin fi r, !"v"i*ı1aı'la v a k i t 

P'eeîri*'e"'>ir b^r -"ok r^c:'^^^T"'^"? ~*a , r o l l " T ' da . ye-
v a h y r l o.T-nıfl'-vrlp '^f "f'i.fr^ R^-^i -^s^V }\îy y a z İ -

yette kalır. Onun î.Hn. b^kanbktan rmam; mek-
tpUo-i- irvı - ip^' ' ; 4-.-;v-1v"k'.at,a b'î •'-:!'?."•''İT b e S,l'İT"^f!,Z OO-

r V T k l a r T " e k i " 'rr!,b"d:'x'"'«>k"'rı"'''• b^"" •'.".; •rr'-.rp^ e. • ° "dme ' 'o -

ri'iî t r > î * ı i ' * 1 ın'?;',"sıp1?t,̂ 7* V ' \ 1 J " ' I t.r,:r*T,'!',.V'îl-'.ryo''rlo l^PS-

İpr'Tİn^ b'^r T™O rjö*—'"1 d'-y/vnı erîîlb's-p r- ^ö^nk la r -

v-h-.r T'-"iv-f,v 75«,».T>fikîvTn hu- r:\v^-- vardır: 
Bizim. m,"'."fi^ b^yat'^'a, sı "f-r,+1,'i"'îr',iz nevalar 
l.Hi.drotim.izden fazladır T^n^-r^izm bü+"ps^ bu. 
kadfîT 7pnn"r ol''*!"riT '̂T b -̂id-o bil^â sabasında 
Tni'.n,ll*'""̂ le'v*e iP-y-îi»- r1::rii'?'" k^dar T)"VP yer^^e^'e 
calı^r^r^z demi^b-ırf'i. Bun^n e-'ori o1 arak da 
bü'v'ül-"' b^f vt^>yj-!T-]t.rı r v ; ! ^ y na y e t i r d i k . B u n -

fej^dp.n l-^yllriip î.j+î-F-.ip r.'ipbib'-'ipk iein l^nna ye-
ti.r,.trrp^pr-nmTz t^k'beyi, b'!''.radaki dersleri, ileride 
kavr^^^b^fer^pTr bir ya^iyp'-^e veti'-ti^meüri.z. Bü
tün T,;ir7a're oi'ta m el't eV er i HTI d.̂ hn. bir iki 
xv]ily^^ lif" yermeli.vi.z d.piîm. Bnnu cok görme-
Tn.elid>. FTa^emki ^n;k"-ek tnb^il min millet 
boy1" --!i'i^'e7rn"'y fp^ri'^-lılı; rtn-rK-i o-Hze almTS-
ij-* bı-r''1 ̂ y ^" ,̂'nıı ?̂'.tifad=''y.î tey^p rfmek için 
r,r.-,..r^..-.„,.,, ^,, ,„„•?,. t.,ıPhp y.'>'destirmeliviz. Bu su-
r-otle '•'•'k e-mukk^y nTasr-'^la o ek zeki eoe.uk! ar 
„l*n ?. yy,1Pr i 7-rv,;ı nlrdjil"-. E'7. b.u^i'-:taki sözüm 
bu kMcHiT-, 

Vflinx^ btvb^nİTVfî;r e ;r sev daha rica edeee-
o-İ7n. /'•-,!-1 il: by kanur d ab i knbul edildikten son-
T'v "i>mk'Vc,blf-'v.'ria "hi'rı muallimlik k-alreamalıdır. 
F.-z;".-y ri-'.bn. ı-.̂ .l.ebeljk bey.-?1:.îmızd>:,n. beri üzüldü-
S-i'r^ü- bb1 yf;k*a yar,. Mektebe ^.dib de hocavı 
b^l"mem^k. - "kır! ı-tn^-ı^y; vaktinden geç gel-
pır.-;i p.-,| eeeykln.î'Trı îıyiznm, b'^T'esini bozar. Bu 

I 
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intizamı muhil bir şeydir. Çocuğu bu suretle 
yetiştirmezsek ondan hayatta intizam beklemek 
doğru değildir, ve onda intizamsızlık görürsek 
şaşmamalıyız. Ona bunu dersle değil, görgü 
ile bildirmemiz lâzımdır. Onun için bu cihetle
rin de nazarı dikkate alınmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Başka söz isteven var mı 9 
MAARİF V. ABÎDİN ÖZMEN (Aydın) — 

Bay Hüsnünün söylediklerine cevab vermek is
terim : 

Çocuk mektebe gidince, muallim bulmak me
selesi! Esasen lise ve orta mekteblerde muallim 
olabilmenin bir çok şartları vardır, mevcud 
kanunlara göre. Yüksek mekteb mezunu olacak 
ve yüksek mekteb mezunu olmakla beraber oku
tacağı ders te ihtisası dahilinde olacaktır. Bu 
şekilde miktarı kâfi muallim bulunamadığı için 
daha aşağı şartlarla muallim tedarik edilmesi 
çaresini aramışız. Çocuklar derse girdikleri za
man karsılarında muallim bulamamaktan müte-
vellid yeislerini gördüm. Bir çok mektebleri gez
dim. Bu defa da İzmir seyahatimde uğradığım 
mekteblerde derse girdiğim zaman muallimimiz 
yok dedikleri zaman onlara karşı, maarifin yük
sek bir memuru olmak sıfatile, büyük hicab 
duydum. Düşündüm muallim bulamıyoruz, da
ha aşağı vasıflarda muallim arayalım dedik bu 
kanunu şevkettik. Bu kanunu sevketmekteki ga
yemiz. Bay Hüsnünün dediği gibi çocukları, sı
nıfa girdikleri zaman muallimsiz kalmamalarını 
temindir. Suallerinin sonundan cevab vermece 
başladım. Gelelim hazırlık meselesine! Filvaki 
hazırlanmadan mekteb açmak fenadır, bunu söv-
lemekte hiç mekteb açmayalım demek değildir. 
Hazırlanacağız. Mevcud tekâmülü artıralım on
dan sonra yavaş yavaş mekteb de açalım. Mek
teb açmak için bina, ders levazımı, ve muallime 
ihtiyaç vardır. Bina meselesi ile levazımı der-
siyeyi yüksek heyetiniz büyük bir kredi ile vat)-
tırabilirseniz ve bunu da bekleriz. Esasen önü
müzdeki sene hiç olmazsa çok eski olan bir kaç 
orta mektebi yapalım, tamir edelim, muntazam 
bir bina haline getirelim. Bina avni zamanda 
çok çocuk okutmak için lâzım olan şartlardan 
biridir. Bina ne kadar müsaid olursa az kadro ile 
çok çocuk okutabiliriz ve filvaki bir mekteb 
binası bulunduğu memleketin en iyi binası olma
lıdır. Çocuk sabahleyin sevine sevine evinden 
o binaya koşmalıdır. Bunların hepsi hepimizce 
malûm şeylerdir. 

Alâtı dersive de bir lise için 10 000 liralık 
bir meseledir ki çok değildir. Bu millet her 
zaman bunu verir. Bu da yapılacaktır. 

Muallim adedine gelince, muallimin ayni an
da bulunabilir vaziyette olmadığını demincek 
arzettim. 

Yoni konan esaslarla bir liseden çıkan ta
lebenin haiz olması lâzımgelen vasıfları vere
cek kadar muallim bulacağımızı zannetmiyo
ruz. Biz bunları orta mekteblere alacağız. 
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Mevcud mualimleri lise kısmına geçireceğiz. 
Binaenaleyh muallim yetiştirmek lâzımgeliyor. 
Bu sene bu noktaya da el koyduk. Dedik ki 
muallimimiz noksandır. Fazla muallim yetişti
relim, Başka taraftaki kadromuzun tasarrufa-
tını az lâzım olan cihetleri kıstık. Gazi ensti
tüsüne biraz fazla talebe alalım dedik. 30 ta
lebe almak için ilân ettik ve dedikleri gibi ilk 
mektebler tahsisatından alarak Gazi enstitü
süne naklettik. 

İlân ettik, buraya liseden iyi ve pek iyi 
derecede çıkan çocuklardan gelsin alalım; de
dik ve 30 efendi almıya teşebbüs ettik, ancak 
26 efendiyi zorla bulabildik, gelmediler. Yük
sek muallim mektebinin kadrosunu ayni vazi
yette artırdık. Mademki orta mekteb mualli
mine ihtiyacımız var, onun da kadrosuna ilâve 
edelim; dedik, 45 efendi almak için ilân et

tik, ancak 30 efendi bulabildik. Demekki 56 
efendi alabildik ve bugün Üniversitenin diğer 
fakültelerinde okuyan çocukları Yüksek mu
allim mektebine teşvik ediyoruz, buraya ge
lirseniz leylî, meccani kaydedeceğiz, yatıb kal
kacak, muallim olacaksınız; diyoruz. Bu za
ruretleri görüb bir tarafdan muvakkat, diğer 
taraftan esaslı tedbir almak üzere düşündük ve 
bu işleri böyle yabdık. 

İlk muallim mekteblerinde istifade tarzını 
buyurdular. Filvaki biz de bu sene düşündük. 
Bizim orta mekteblerin muallimliklerinde rei
sim, elişi, dikiş, nakış gibi muallimlikler var
dır. Bunlara Yüksek muallim mektebi mezu
nu bulamadığımız için vilâyetlere emir verdik. 
6 veya 5 dersaneli muallim mektebinden çı
kan muallimlerden mıntakasmda bulunan orta 
mekteblerin resim, terbiyei bedeniye derslerini 
okutacak varsa bunları vekil tayin edin, bize 
bildirin; dedik. Vekil olarak almamızın sebe
bi işi, sunduğumuz kanunun neticesine kadar 
vekâletle idare etmek, ondan sonra ücretli asil 
olarak yerleştirmekti. 

Dikiş, nakış için de bu sene İsmet Paşa kız 
enstitüsüne iki senelik bir muallim kısmı ilâve et
tik, 30 leylî bayan aldık (Bayın sesleri). Bayın 
kelimesini mutlaka kullanacak değiliz. Bayanı 
kadınlara, bayı da erkeklere tahsis ettik. Bu
raya gündüz devam etmek üzere 15 - 16 kadar 
bayan talib oldu. Onlar da girdiler. Fen kıs
mını, yani dikiş, nakış kısmını da bu suretle tat
mine çalıştık. 

İmtihan meselelerinde temas ettiler. Bu im
tihan memlekette hepimizin müşterek derdi ol
du. Ama bunun sebebini aramak biraz uzunca-
dır. Muallimde, talebede, programda; alâtı 
dersiyede, ebeveyinde, hepsinin bu meselede sil-
sileten mesuliyeti vardır. Bir tarafa yüklemeyi 
muvafık görmüyorum. Bu vesile ile bir istatis
tik topladım. Acaba ne kadar geçti ne kadar 
kaldı diyerek. Pek de korkulacak şekil göster
miyor. Geçen sene liselerin son sınıfında 1260 

/ 
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talebe okumuş, bunun 17 si imtihana, girmemiş, 
456 sı sınıfta kalmış, 787 si geçmiştir (Yan ya
rıya sesleri). Hayır yarıdan fasladır. 456 sı dö
külmüştür. ö-eçen 787 kişidir M, üçte iki nis-
betinde geçmiş demektir. Orta mekteblerde 
son sınıfta 2128 çocuk okumuş, Bunun 1101 i 
geçmiş, 996 sı geçmemiştir. Yarısı geçememiş de
mektir. Bunu bir daha çocuk babalarının, go-
rüb işitmemesi için bazı şeyler düşündük. Emir
lerle, talimatlarla muallimlere tavsiyelerde tu
lündük. Muallim dersini verdikten sonra alma
sı lâsımdır. Onun için bir saat okutsun ve mü
zakereye vakit bulsun dedik. Bu saatin kırk da
kikasını ders yermekle geçirirse geri 20 dakika
sında da müzakere etsinler dedik. 

Programda da bir takım sualler tertib ettiri
yoruz: Bazı arkadaşlarımız programı çok ağır 
buldular. Onun için yeniden tanzim ettiriyoruz. 
Muallimlerin okuttukları dersleri programa göre 
tamamen yapılıb yapılmadığını ve ne derece ça
lıştığı anlaşılması için raporlar verilmesini ve 
kendilerinin teftişlerle kontrol edilmelerim, ay
ni •zamanda, inaıbatm da Kiki bir surette kontrol 
edilmesini temin ve imtihan tarzım ela değiştir
meğe teşebbüs ettik, İmtihan İçin yeni bir tali
matname hazırladık. Talimatnameyi henüz ta
mim etmedik; zannederim, ki, 10 -15 gibi için
de yeni talimatı da ilân edeceğiz, mektebine ve
receğiz. 

Sınıflarda esaslı, hem yazı ile, hem de konuş
ma ile yapılacak imtihanlar ihdas ettik. Bu 
tarzlar son sınıfa kadar tatbik edilecektir. l ise
den bu suretle çıkacak her talebe lise iiaeansı ol
mak imkânını bulacaktır. Bunlar liseden çıkan
ların haiz olduğu her evsafı ve vecaibi haiz ola
caklardır. Ancak yüksek mektebe giremeyecek
lerdir. Yüksek mektebe girebilmek için baka
loryayı esas ittihaz ettik. Çünkü yüksek tahsile 
başlamak için lisede okutulan her dersin kavran
ması lâzımgeliyor. Ârzettiğim gibi imtihan ine-
selesile de alâkadar olduk, uğraştık. 

Kayid işlerinin sene başında olmadım, yani ço
cukların ilk mektebten çıkar çıkmaz, imtihan gö
rür görmez orta mektebi ere kaydedilmesini söy
lediler. Bu ilk görüşte olabilir. Fakat şu ırıa-
hakkaktır ki, ilk mektebten erkan çocukların 
hepsi mektebi bitirmiş değildirler. Bunların hiç 
olmazsa üçte biri ikmal imtihanik geçebiliyorlar, 
İkmal imtihanı ise sene başında değil, sene so
nunda, eylül sıralarmdadır. Eğer biz kayid işini 
mayısta yapmağa başlayacak olursak, ikmale ka
lan bir çoklarımızın çocuklarını mektebe alma
mak lâzmıgelecektir, ki bunu siz de tecviz et
mezsiniz zannederim. Binaenaleyh kayitlerin yi
ne eylülde yapılması muvafık olacaktır, kanaa
tindeyim. 

Esasen encümenin bir talebi varmış.. Fil
vaki Bay İliknü encümenden aordıa Ben onun 
için bu hurmada söz söyleyecek değilim. Yal
nız encümen bize her is tekemmül etmedikçe 
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yem racktk:» actlmasın diyer. Biz de ka
rara;, göre aaaeket, ederiz, ^alnız bir şey 
kark Irkarar at kıç mekta-k açılmasın diye 
>,t ettiğimin armanda bile - Bıi sere biraz 
aaV'amdfa: - i?7 rtane farda sınıf açmışız. 
ar ::,f::;y y e l d e n açıl a a simi' 141 idi, bu 
İtk' üür £i? itemediğimiz kaide vaziyet 

ki uyar. 
kk tEÜ t"karadakaie} — Yabasın memleket.., 
İUimiIR BK^sKM' ABİAOT OSMEIa (De-
;a) F-k-akl mokieb arzusu iftiharla 
rkmaakr bir keyfiyettir. Talebe adedi bir 
k k k a bkfa-a, gaaca .'--ene birinci sınıf da 
-;;.bev'; kaiıiarraiia bu 'eae birinci sınıfın 

"""' " faz 'i-P.A fav. 

ctTiî.f.ıücnirn. hakkın • W 1 ıciiir. 
kmaaa dersek ılk.ola-
;k aa;rakk»a?ı bir çoğu-
r. Halbuki ker sene ta-

uaıaaım ne 

bar s kr". ',••'. rauallka kat* di: da'ha da;- vaacfla 
r'kr:;> :;Vi daha ^"aak a'aıallba k kura.1:: fiediğk 
vriv: ı.;..rnaa a.;aaa ararlar; rr fakat ea^arkkua: da 
akvaa a : ra ;i-a "r';^Iyot kaiikan. iba.atkk", îtk-
v.u:'-\ a ak m'iü'yrvrr kb: ibkyaç dûkaakka'ek ar--
-redUi'âkrr. karaklkaka rica ediyorna, 

TAHSİN Sk.H (Aydın) -- Baylar, bu, 
rkkak.^a r ' ' ! ? ' k ı attu'yaana kanun gör:ulu
yor kr bir kkrat arakakat kanaardua, İhti
yar- mav*--'j'a kir hak gfhvk ve kaaa esvab ve-
r'eb"bayk iakkaa almaıbaii'kk1- drkayı ıraear en 
a'ay-'k bk:- --a;? yaralat—a raks yaMİrma bir 
îv-ı :iV:rr-r'vrr B«rrn biti: ah:. kOr;*1 etk.oeğia. Fakat 
braa-vak'a ;,k^k :̂:i beri dbrtandb-a;. esaslı bir 
m<--- rk- '.-v."-7'", ;?Tdk "'-mrkr^bk-ü. kaakka'tkkin 14 
<:€-^il- '•:•;-• hıv;rd:<: vaa k- kkıakfe olan ihti
yaç }v\," tarafda ••« k^k-- : •.-.•; yadaadanîy ve 
kakaar 'a Naraı :kkeı makaa'. I r ^ i k etmiş 
ae a-a;rv-aaakı 'Imiştk' Falkmvta kir ta-
rak-k. • -;•: >::krkra maarif:: hkauvr ediyor, 
evlâtlarım cahil bnrakmarnak k k v o r k r ve bize 
nur, ziya. veriniz ckyakkr. Bu vt'^b-et mırvacehe-
sin.de Maarrf vekâletimi in senelerden beri bunu 
derpiş etraorji ve ora göm todkk' nim?m 1k"Tmge-
lirdi. î-îte raktilc her Sf-r-Krir' ih'iivar^na göre 
yarsıla-ınayan şeyler, diinkıklkîceyer tedbirler 
neth^Hİ.dk^ ki bu gkn brı elim vadyet karRism-
da b-rîluTiııv.vrn^, Mkdaf:--ai Halliye vekâleti bu 
müddet "immda orducuna on kukkr'Cft zahit ye-
tkti'an'^tir- Wkkj). Çünkü fa-na baamkı hesa
ba; rkm'kvave irdinad ederek çalrnan ve yaptı
ğını bileri ve gelecek :;enearn ihtiyari aram vak
tinde lalk-srak tayin tiden bir büveti vardır. Me
sele bınlur, ilk mektebi bitirirde orta ınsekteb 
bülamayata ortayı bitirir k- İka bulamayan ve 
nihayet İke^i "a-itiribde fakiataleı le yer bula
mayan binlerce talebeye cevab vermek lâzımdı. 

200 

http://sin.de


I : 18 17-12-1934 C : 1 
Yoksa maarife bu dereceye kadar susamış c^n 
milletimize Millet Meclisi elbette lâzrmgelen su
hulet ve fedakârlığı gösterecekti. Fakat bundan 
evvel gelen vekiller bu ihtiyacı düşünerek Hü
kümetteki arkadaşlarının ve Millet Meclisinin 
nazarı dikkatlerini celbetseydiler bu mesele da
ha evvel halledilebilirdi. 

Baylar, maarifte bizim yeniden ihdas edece
ğimiz bir şev yoktur. Senelerden beri bin bu iş
ler için müteaddid mütehassıslar getirttik. Ame-
rikadan en yüksek terbiye mütehassısını g-etirdik 
geldi gezdi, gördü, rapor verdi, ne yapılması lâ-
zımgeleceğini gösterdi. Eğer biz o tavsiye edilen 
şeylerin üzerine bir şey ilâve etmeden onların 
dedikleri gibi aynen kabul ve tatbik etseydik 
bu gün ne muallim ihtiyacını düşünecektik ve 
nede muallim olmadığından dolayı orta tedri
sat mekteblerini kapamak gibi elim bir vaziyet 
karşısında kalmayacaktık ve işler de yolunda 
olacaktı. Bütün bu işler hiç ati b.esab edilmeden 
yapıldığından dolayı bu gün müşkülâtla karşı
laştık. Şimdi baylar, görülüyor ki bundan driıt 
sene evvel 4000 talebe iptidaî mektebi bitirmiş, 
orta mektebe girememiş, açıkta kalmış, bir sene 
sonra 5000, sonra 6000, sonra 7000... Bunlar 
mektebde imtihanlarında gerek muvaffak ol
sunlar ve gerek ikmale kalsınlar. Bunlar niha
yet tahakkuk edecektir. Bunlar imtihan ver
mezden evvel daha senei tedrisiye içinde her 
mekteb ne kadar talebe çıkaracaksa ona göre 
mekteb ihzar edilir. Bundan evvel müteaddid 
yerlerde 12, 13 tane muallim mektebi açmıştık. 
Baylar, bu memleket böyle on yerde muallim 
mektebi açacak vaziyette değildir. Eğer biz iki 
tane muallim mektebini idare edebilecek yük
sek kabiliyette mekteb müdürü bulabilirsek ne 
alâ. Biz bunun için masraftan çekinmeyiz. Bu
raya lâzım olan mütehassısı Avrupadan mı, 
Amerikadan mı getireceğiz. Talebeleri iyi ye
tiştirelim de bütçede fedakârlıktan çekinmeyiz. 

O müesseselrin başına en yüksek bir zat geti
rir, oradan yüksek talebe çıkartırız. îşte bu mü
dürler ve bu muallimlerdir ki, nısfı nısfa dön
meyen talebeler yetiştirir ve o talebedir ki, ensti
tülerde, darülfünunlarda muvaffak olur. Bay 
vekil dediler ki, 200 talebeden bin şu kadarı geç
miş, 900 şu kadarı dönmüştür. Bu korkulacak 
bir şey değil midir? Bu memleketin evlâdı, Türk 
çocuğu o kadar gabi midir? biz dünyanın en 
zeki milletiyiz. Avrupaya gönderdiğimiz talebe
ler sınıflarının birincisi olarak çıkıyorlar (Okay 
sesleri). Böyle bir milletin talebesi kendi mem
leketimizde nasıl olurda yarı yarıya sınıfta ka
lır? Çünkü muallimleri lâyik muallim değil
dirler, zaruret karşısında aman dedi kodu olma
sın, milletin ağzına düşmesin diye uydurma mu
allimlerdir. Öyle muallimler Böyle talebe çıka
rır ve efradı millet de mağdur olur. 

Mekteblerde geçen sene gayet şiddetli imti
hanlar yapıldı. Talebeden biri bayıldı, müdür 

i dedi ki, atın bunu dışarıya. Daha evvel bir iki 
S tanesi intihar etti. 

Baylar, bu vatanın evlâdı bu memlekete hiz-
: met için, yetişmek için oraya devam ediyorlar. 
! Bu kadar sene oldu hâlâ talebeye Mtab vereme

dik. Hâlâ çocuklar not yazmak suretile vakit 
geçiriyorlar. Baylar! ne verdiniz ne istiyorsu
nuz bu çocuklardan? 

Evet çalışmayan mahrum olsun, ezilsin, taz
yik edilsin, ölsün. Cahillere iş verilmesin. Buna 
hiç acımam. Tek, memlekette cahil adam yetiş
mesin. işlerin başında muktedir, adamlar gel
mesin. Eline bir iş aldığı zaman onu basarsın, 
masasında iş kalmasm, akşama çıkarsm. Al
dıkları diblomalarla memleketin basma geçi-
7/orlar, ben falan mektebi ikmal ettim verin ba
na maaş; diyorlar. Fakat masada kâğıtlar bek
liyor. Bütün millet işlerinin kuvvetli adamlar 
elinde bulunacağı zamandayız. Lâkin mekteb 
talebesinin de seviyesinde o kabiliyeti ararken 
kendisine yüksek şiddeti gösterirken, eline ki-
tab vermek ve devamlı muallim bulmak lâzım
dır. Ne verdin ki ne istiyorsun demesin. Hasılı 
bu, üzerine parmak basılacak ve çaresi aran
mak lâzımgeîecek elîm bir vaziyettir. Artık 
Maarif işi öyle baştan savma, yapmacıktan ted
birlerle idare olunacak vaziyette değildir. Bu
nu Hükümetin ne yapıb yapıb, bu seneki bütçe
sinden büyük tahsisat ayınb başarması lâzım
dır. Şimendiferler, inşaatlar, ve şunlar bunlar 
için milyonlar sarfediliyor. Onların içerisine 
yerleşecek insanların ona lâyık seviyede olması 
lâzımdır. Bunun için de yüksek mürebbi elinde 
yetişmiş bulunması şarttır, Onlan mükemmel 
muallimler eline teslim etmek lâzımdır, yoksa 
iptidainin beşinci smıfmı bitirmişte bunların 
içinde nakış, dikiş muallimliği yapacak varsa 
vekâleten tayin edilsin; denmiş. Böyle bir adam 
nasıl olur da muallimlik eder? Asıl der d bu
radadır. Bu iş 3,5 milyonla yapılacak bir iş de
ğildir. Bu noktaya nazarı dikkatinizi celbe-
derim. Esaslı tedbirler alınsm. Yoksa eskisi 
gibi idarei maslahatın manası yoktur. Bu sene 
muhakkak esaslı tedbirlerin alınması lâzımdır. 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okunacaktır: 
Yüksek Reisliğe 

Müzakere yetişir. Maddelere geçilmesini di
lerim. Çanakkale 

Şükrü 
BAŞKAN — Takriri onay bulanlar ... Bul

mayanlar ... Onay bulunmuştur. 

Orta tahsil mekteblerinde yardımcı muallim 
çalıştırılması hakkmda kanun 

MADDE 1 — Maarif vekilliği orta tahsil 
mekteblerinde açıktan, resmî dairelerden veya 
hususî işi olanlardan aylık ücretle üç yıl için 

ı yardımcı muallim tayin edebilir. 
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BAŞKAN — Maddeyi onaylıyanlar ... Onay- I 

lamayanlar ... Onaylanmıştır. 

MADDE 2 — Yardımcı muallimlerin vasıf- I 
lan, tayin şartları ve aylık ücretleri İcra Ve- I 
killeri Heyetince tayin olunur. Yardımcı mu
allimlere verilecek ücretler ayda 60 liradan çok 
olamaz. Bu ücretler tatillerde kesilmez. 

BAŞKAN — Maddeyi onaylıyanlar ... Onay
lamayanlar ... Onaylanmıştır. 

MADDE 3 — Yardımcı muallimlik orta tah
sil muallimliği için kazanılmış hak olmaz. 

KİTABCI HÜSNÜ (izmirj — Kısaca arze-
deceğim. Bu çok haklı bir maddedir. Yardım
cı muallimlik bir hak teşkil edemez. Fakat bu, 
bu muallimlerden hizmet beklememekle müsavi
dir. Bunu böyle maddede açıkça göstermek 
doğru değildir. 

HALÎD BAYRAK ( Bayazıd ) — Tabiî açık 
olacak. 

KlTABCI HÜSNÜ — Müsaade buyurun sö
zümü tamamlayım. Maddede böyle bir hak teş
kil etmez diye kesdirib atmak, bu haleti ru-
hiyedeki muallimlerden iş beklememek, hiz
met beklememek demektir. Böyle demektense 
bu müddet nihayetinde muvaffakiyeti görülen
ler, kursa, imtahana tâbi tutulacak, bunda da 
muvaffak olurlarsa, kazanırlarsa yerlerinde 
ibka edilecekleri gibi bir yol göstermek lâzım
dır. Bu şekilde daha iyi bir hizmet beklene
bilir. Yoksa biz sizi muvakkat bir zaman için 
aldık,. iki sene veya üç sene sonra, işimiz bit
tiğinde çıkaracağız, demek doğru değildir. 
Bunun yerine, yukarıda söylediğim şekli yaz
sak ne zarar var? Hesabınıza elverirse. | 

KÜLTÜR BAKANI ABÎDlN ÖZMEN (Ay
dın) — Esbabı mucibemizde vardır. Muvaffa
kiyet gösterenleri, umumî ahkâma göre, im
tihana sokar, kazananları alırız. 

KÎTABCI HÜSNÜ ( izmir ) — işte bunun 
maddeye geçmesini istiyorum. Müsaade eder
seniz bir takrir vereyim. 

Yüksek Başkanlığa 
Söylediğim sebeblere mebni Kültür bakan

lığının ifadelerinin üçüncü madde olarak ya
zılmasını teklif ederim. 

İzmir 
Hüsnü 

BAŞKAN — Onay bulanlar... Bulmayanlar... I 
Onay bulunmuştur. j 

MAAKÎF En. NAMINA HAYDAR ÇERÇEL I 
(Afyon Karahisar) — Encümene verilmesini ri- | 
ca ederim. | 

BAŞKAN — Encümene veriyorum. Gelecek ! 
celsede geri kalan maddelerle müzakere ederiz, i 

KÜLTÜR BAKANI ABlDlN ÖZMEN (Ay- ! 
dm) — Geri kalanını müzakere etmeyecek miyiz? 

BAŞKAN — Encümenden geldikten sonra \ 
hep beraber müzakere ederiz. 

6 — Kocaeli mebusu ibrahim Süreyyanın, 
Kemal öz adlı Cumhur Reisimize verilen « Ata 
türk» soy adının hiç bir kimse tarafından öz ve 

soy adı olarak kullanılmaması hakkvndu kanun tek
lifi re Dahiliye enenmeni mazbatası (2/130) [ 1 | 

BAŞKAN — Bu lâyihanm müstacelen ve ter-
cihan müzakeresi için bir takrir var ( Takrire 
hacet yok, reye sesleri) 

BAŞKAN — O halde şimdi müzakeresini 
onay bulanlar . . . Bulmayanlar . . . Onay bulun
muştur. Takrir sahibi söz istedi. 

İBRAHİM SÜREYYA (Kocaeli) — Arka
daşlar, geçen ayın 24 ncü günü Büyük Kurultay 
bir yasa çıkardı. Bu yasa ile Türk ulusunun ulu 
kurtarıcısına bir soy adı verdi. Atatürk dedi. 
Bu çıkan kanunda Atatürk adının başkası tara
fından her hangi şekilde kullanılmaması için 
bir engel yoktur. Hatıra gelebilir M, saygı sa
yarlar bu adı kullanmazlar. Bunun aksi de var
dır. Bazıları da sevgi ile bu adı takarlar ve kul
lanırlar. Netekim var, size misalini söyliyeyim. 

Acun savaşında bu yurdu bir defa daha kur
tarmış olan Anafartalar kahramanının adını, 
bu gün 20 yaşına gelmiş delikanlılar seve seve 
kullanmaktadırlar. Binaenaleyh böyle bir kay-
de lüzum vardır. 

Bu adı öz ve soy adı olarak kullanmaktan 
başka bir de her hangi bir kuruma, yapıya ver
mek te olabilir. Bunun da önüne geçmek lâzım
dır. Netekim bir süthaneye (Atatürk süthanesi) 
demişler, işittim. Yarm bir motor, bir vapur da, 
her hangi bir şey de bu adı alabilecektir; bu ka
nun bütün bunlara mâni olacaktır. 

ikinci maddeye gelince; (Atatürk) adının 
başına ve sonuna ekler koyarak ta isim alanlar 
olabilir. Netekim oluyor. Ben (Türkata) şekli
nin almmasmı da muvafık bulmuyorum. Bu 
madde bütün bunların önüne geçecektir. 

Üçüncü maddesi de; şimdi arzettiğim gibi, 
bundan evvel bazı müesseselere konmuş isimle
rin de, bununla önüne geçmiş oluyoruz. Onun 
için tarihi 24 te başlamış oluyor. 

Bu kanun Yüksek Kurultay heyetinizce onay
lanacak olursa Türkün Ulu sevgilisi ve kurtarı
cısının adı da kendi gibi eşsiz kalacaktır. 

(Okay sesleri). 
HAKKI KILIÇ (Muş) — Arkadaşlarım; 

bu teklif en çok yerinde olan bir tekliftir, bu
nu düşündüğünden ve bu düşüncesine bizi or
tak ettiğinden dolayı ibrahim Süreyyayı ben 
unutmayacağım. 

Arkadaşlarım; bir masal vardır ki, nesilden 
nesile geçmiştir. Bu masalla Türk neslinin, 
Türk ve Türkân adlı iki kişiden ürediğini söy
lerler. Bunun erkeği (Türk ata) admı almıştır. 
Bizim (Atatürkiimüz) gerçi bir millet doğur
madı. Fakat var olan bir milleti içli dışlı düş-

[1] 37 sayılı basnıayazı zaptın sonwndad.ır. 
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inanların elinden çok kısa bir zamanda, kud
retli ellerini uzatarak kurtardı, Ona can verdi, 
istiklâl verdi, fikir hürriyeti verdi, Bunlarla da 
kalmadı, ona yazısını verdi, dilini verdi, tari
hini verdi. Tarihte büyük işler yapmış adamlar 
vardır. Fakat bütün bunlarm hepsini birden top
layarak yapmış bir tek adam vardır o da Atatürk 
Kemaldir. Onun için bu ad kendisine nasıl tek
lik veriyorsa bu ad da tek olmalıdır (Okay 
sesleri). Binaenaleyh teklif veçhile ister de
ğiştirerek, ister aslı muhafaza edilmek şartile 
kimse bu adı almamalı ve kimseye de bu ad kon
mamalıdır. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur. 
Maddelere geçilmesini onay bulanlar ... Bul

mayanlar ... Bulunmuştur. 

24 - XI -1934 tarih ve 2587 sayılı kanunla Kemal 
öz adlı Türkiye Cumhur Reisine verilen « Ata
türk » adrnm veya bunun başına ve sonuna söz 
konarak yapılan adlarm hiç bir kimse tarafın

dan alınamayacağını buyuran kanun 
MADDE 1 — Kemal öz adlı Türkiye Cum

hur reisine 24 - XI - 1934 tarih ve 2587 sayılı 
kanunla verilmiş olan Atatürk soy adı yalnız 
tek şahsına mahsustur, hiç kimse tarafından öz 
ve soy adı olarak almamaz ve kullanılamaz ve 
kimse tarafından hiç bir suretle bir kimseye ve
rilemez. 

BAŞKAN — Onay bulanlar ... Bulmayan
lar ... bulunmuştur. 

MADDE 2 — « Atatürk » adının başına ve 
sonuna başka söz konarak öz ve soy adı alına
maz ve kullanılamaz. 

HAKKI (Kütahya) — Teklif sahibi arkadaşı
mızın esbabı mucibesinde ifade etmek istediği şey
leri kanun zannediyorum bu madde ile dairei şü
mulüne alamamıştır. Buna nazarı dikkati cel-
betmek istiyorum, ikinci madde ile Atatürk 
adrnm önüne ve sonuna bazı sözler eklenme
si ve bu şekilde kullanılması yasak edilmek 
isteniyor. Meselâ : ( Öz Atatürk, Atatürkmen, 
Atatürkân, Türkâta ) gibi. İkinci maddenin 
başında Atatürk sözü vardır. Bu kelime iki ay
rı kelimeden müteşekkil bir şey değildir, belki 
hepisinin medlulü tekdir ve o da Ulu Türke bu 
Meclisin verdiği soy adıdır. Şimdi Atatürk 
olunca, Türkâta, yani Türk kelimesine yal
nız bir kelime ilâvesile bunu taklib ederek 
Atatürk haline getirmek, bu ikinci maddenin 
şümulü dahiline girmese gerektir. Çünkü Ata-
türkün Önüne veya sonuna bazı ilâveler ya
parak yeni isimler vücude getirilmesi tahtı 
memnuiyete alınmak isteniyor. Amma Türk 
kelimesinin ilâvesile husule gelecek kelimeler
den soy adı almak memnu değildir. Bilfarz 
Ulutürk, Yücetürk, bunlar olabilecek. Ben
deniz bir nokta arzedeceğim ve eğer Dahiliye 
encümeni de noktai nazarıma iştirak ederse 

Atatürk yerine yalnız Türk kelimesi olsun. 
Meselâ Türk yüksekliği ve Türk yüceliği ola
rak bu gün aile ismi alınmıştır. Yarm da Yü-
ceer, Yücetürk, Ulutürk diye aile ismi alına
bilir. 

YUSUF ( Denizli ) — Yalnız Atatürk namı 
alınamaz. 

HAKKI ( Kütahya ) — Bendenizin noktai 
nazarım şudur : Şimdi Ulutürk ismini zikretti
ğimiz zaman bu kimdir diye hiç kimse tered-
düd etmedi. Atiyen âlem halini alacak bu 
vasfm kime raci olduğunda kimse tereddüd et
meyecektir. Binaenaleyh Atatürk kelimesi ye
rine yalnız Türk kelimesini koyalım ve bununla 
iştikak yaparak soy adı konmasm (Kanun var 
sesleri). 

BAŞKAN — Bir takrir var reye koyacağım, 
kabul buyurulursa nazan dikkate almmak üze
re Dahiliye encümenine havale edeceğiz. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanuna şöyle bir maddenin ilâvesini rica 

ederim: Atatürk adı Hükümetin müsaadesi ol
madıkça hiç bir müesseseye dahi konamaz. 

Balıkesir 
Vasfi 

DAHİLİYE E. M. M. ŞÜKRÜ (Çanakkale) 
— Efendim, kanun maddesinin sarahati, Ata
türk ismi yalnız olduğu gibi, önüne ve sonu
na başka sözler ilâvesile teşkil edilecek ter-
kib suretile de hiç kimse tarafından kullanıl
mamasını âmirdir. Hiç kimse tarafından kul
lanılmamasını emreden kanun evveliyetle bu 
ismin ve bundan terekküb eden isimlerin baş
ka bir mahal veya herhangi bir yapıya veril
mesine manidir. Binaenaleyh bunun kanuna 
dercedilmesine lüzum yokdur. 

BAŞKAN — Okunan takriri reye koyaca
ğım. Onoy bulanlar... Bulmayanlar... Onay bu
lunmamıştır İkinci maddeyi reye koyuyorum. 
Onay bulanlar... Bulmayanlar... Onay bulun
muştur. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmü 24-XI-1934 
tarihinden başlar. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar... Bul
mayanlar... Onay bulunmuştur. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü yerine 
getirmeğe Dahiliye vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar . . . 
Bulmayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

Kanunun bütününü onay bulanlar . . . Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

7 — Bayazıd mebusu Halid Bayrak ve 29 ar
kadaşının, Bursa mebusu merhum Emin Fikri 
Eralpın çocuklarının parasız okutulması hakkın
da kanun teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası 
(2/133) [1] 

[1] 59 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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BAŞKAN — Diğer müstacel bir kanun daha 

vardır. Bütçe encümeni tarafından müstacel 
olarak müzakere edilmesi Yüksek Heyetinizden 
rica edilmektedir. 

Ruznameye geçmemiştir. Fakat tevzi edil
miştir. Tensib buyurulursa evvelâ ruznameye 
alalım, sonra müzakere edelim. 

Bay Emin Fikrinin çocuklarının tahsili hak
kındaki kanunun ruznameye alınmasını onay 
bulanlar . . . Bulmayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

Müstacelen müzakeresini onay bulanlar . . . 
Bulmayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

Evvelâ hepsini okutuyorum (Okundu) 
BAŞKAN — Kanunun bütünü hakkında söz 

isteyen var mı? (Hayır sesleri). 
Maddelere geçilmesini reye koyuyorum. Onay 

bulanlar... Bulmayanlar... Onay bulunmuştur. 

Bursa mebusu Emin Fikri Eralpın oğlu Orhan 
ile kızları Perihan, Neriman ve Nazanın tahsil 
masraflarının Maarif bütçesinden verileceğine 

dair kanun 
MADDE 1 — Merhum Bursa mebusu Emin 

Fikri Eralpın Londrada hukuk tahsil etmek
te olan oğlu Orhanın bu tahsili bitinceye kadar 
masrafı Hükümet hesabına Avrupada tahsilde 
bulunan talebeler gibi Maarif vekâleti bütçesin
den verilir. Kızları Perihan, Neriman ve Naza
nın Istanbulda resmî veya hususî mekteblerde 
leylî olarak ilk, orta ve lise tahsiillerini bitirin
ceye kadar mekteb ücretleri Maarif vekâleti büt
çesinin (Lise ve orta mektebi eri e ikmal mekteb-

leri) tertibinden verilir. 
BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar... Bul

mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 
MADDE 2 — Bu kanunun hükmü neşri gü

nünden başlar. 
BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar... Bul

mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü Maarif 

vekili yerine getirir. 
BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar... Bul

mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 
REFİK (Konya) — Orada bir kelime yanlış

lığı var zannederim. Özalp olacak (Eralp olacak 
sesleri). 

BAŞKAN — Özalp Başkanın soy adıdır. Bay 
Emin Fikrinin soy adı Eralptır. 

Kanunun bütününü açık reye koyuyorum. 
HASAN FEHMİ (Gümüşane) — Açık rey is

temez. 
MÜKERREM (İsparta) — Tahsisat mevzu-

bahs değildir. Açık rey istemez (İstemez ses
leri). 
BAŞKAN — Yüksek heyetinizin ekseriyeti açık 

rey olmamasına taraftardır. Bütününü reye ko
yuyorum. Onay bulanlar... Bulmayanlar... 
Onay bulunmuştur. 

Ruznamede görüşülecek başka madde yoktur. 
Perşembe günü saat 15 te toplanmak üzere 

celseyi tatil ediyorum. 
Kapanma saati : 16,50 

»e-;< .«.. 

T, B. M. M. Matbaası 
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hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve İskân kanu

nu muvakkat encümenleri mazbataları (1/240) 
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Başvekâlet • 

Evrak ve hazinei evrak 
Müdürlüğü 

29-11-032 tarihli ve 6/421 numaralı tezkere suretidir: 

1111 numaralı askerlik mükellefiyeti kanununun ikinci maddesini tadilen M. M. vekâle
tince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 20-11-932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifa ve neticesinin işarına müsaade Duyurulması rica olunur efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Memleket dahilinde Türk harsına mensub nüfus kesafetini tanzim ve tevzin için Dahiliye 
vekâletince derdesti ihzar bulunan yeni iskân kanununa tevfikan hariçten getirilecek muhacir
lerle dahilden birinci mıntakaya nakil ve iskân edilecek ahaliye askerlik mükellefiyeti husu
sunda bazı teshilât iraesi iskândan beklenilen gayenin teminine hadim olacağı ve bunlardan 
muhacir suretile yerleştirilecekler için askerlik mükellefiyeti ve dahilden naklettirilecek ahali 
içiıt de mezkûr ıskan kanunlarına bazı ahkâm vazı muvafık olacağı hakkında Büyük Erkânı 
harbiye riyasetinden vaki teklif Vekâleti aciziee de münasip görülmüş ve askerlik mükellefiyeti 
kanununun 2 nci maddesinin bu maksadı temin edebilecek surette tadilini havi tanzim kılman 
4 maddelik kanun lâyihasının leffen takdim kılınmış olduğu maruzdur. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1111 numaralı askerlik mükellefiyeti kanununun 
ikinci maddesini muaddü kanun lâyihastdır 

1111 numaralı askerlik mükellefiyeti kanu- M lerinin birinde yazılı olnıayan kimselerin yaban-
nunun ikinci maddesi aşağıdaki şekilde tadil ' cı kütükleri yerli kütükleri sayılır. Muhacirlerin 
olunmuştur: askerlik çağlarının başlangıcı yetlerinde getir-

MADDE 1 - «Askerlik çağı her erkeğin " ^ oldukları resmî nüfus cüzdanlarına, yoksa 
esas nüfus kütüğünde yazılı ve yazılacak olan yerleşecekleri mahal idare heyetlerinden verile-
yaşına göredir ve 20 yaşma girdiği sene 2 nci °^ karara müsteniden nüfusa geçecek yaşlan-
kânun 1 nci gününden başlayarak 46 yaşma gir- na ve bu esasa göre hesab olunur. Geldikleri se-
diği sene 2 nci kânun 1 nci gününde bitmek ne 2 nci kanun 1 inde 22 yaşmı bitirmemiş olan-
üzere en çok 26 sene sürer. Yerli nüfus kütü1.:- larm mükellef oldukları muvazzaf hizmetleri 
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35 nci maddedeki ahkâm ve tarif at veçhile (se
ferberlik müstesna) ilki sene müddetle tehir olu
nur. Bunlardan geldikleri tarihte 16 ilâ 22 ( da
hil) yaşında olanlar Hükümetin göstereceği 
mahalde iskânı kabul ile yerleştikleri takdirde 
başkaca muavazzaf hizmetleri 6 aya tenzil olu
nur. Daha büyük yaşta bulunanlar muvazzaf 
hizmete tâbi tutulmayıp yaşıtlarına yerli efrad 
ile ihtiyat sınıfına geçirilir. Bu gibilerin her ne 
sebebe mebni olursa olsun kütüğe yazılmaları
nın gecikmiş olması geldikleri zamana ve yaşla
rına göre başlayacak askerlik çağlarını değiştir
mez. Diğer Hükümet tebaasından iken mülteci 
olarak kabul olunanların; dahi Türkiye topra
ğına ayak bastıkları tarihe ve yukarıdaki ahkâ

ma nazaran muhacirler gibi askerlik muamelele
ri takib olunur. 

Ecnebi tebaasından olup Türkiyede veya di
ğer bir mahalde ikamet etmekte iken terki tabi
iyet ile Türk vatandaşlığına kabul olanlar ka
bulleri tarihinde hangi yaşta iseler yaşıtların 
yerli efrat gibi askerlikleri takib olunur». 

MADDE 2 — 2 haziran 1929 tarih ve 1507 
Kamaralı kanun mülgadır. 

MADDE 3 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 4 — Bu kanunun icrayı ahkâmına 
Millî Müdafaa, Dahiliye, Maliye ve Hariciye ve
killeri memurdur. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 

Karar No. 16 
Esas No. 1/240 

14 - / / / -1932 

Yüksek Reisliğe 

Askerlik mükellefiyeti kanununun 2 nci mad
desinin tadiline dair Başvekâletin 28-11-1932 
tarih ve 6/421, 2 numaralı tezkeresile encüme
nimize havale buyurulan kanun lâyihası M. M. 
vekâletinin mahsus memuru hazır olduğu halde 
tetkik edildi. 

1111 numaralı mezkûr askerlik mükellefiyeti 
kanununun tadili teklif edilen 2 nci maddesinin 
hükümleri Dahiliye vekâletince derdesti ihzar ye
ni iskân kanunundaki hükümlere göre tertib edil
diği anlaşılmış ve halbuki mezkûr iskân ka
nunu Meclisi Âlinin kabul ve tasdikma henüz 
iktiran etmemiş olduğu cihetle kanun lâyihası
nın şimdiden tetkik ve müzakeresi muvafık gö
rülmemiştir. Binaenaleyh esası teşkil eden ve 

Dahiliye vekâletince ihzar edilmiş olan yeni is
kân kanununun intacına kadar mevzubahs ka
nun lâyihasını tehiri müzakeresie encümeimizce 
karar verilmiştir. 

Arzoluur. 

M. M. E. Reisi 
Giresun 
İhsan 
Bilecik 
Salih 

Kastamonu 
A. Biza 

Kırşehir 
L. Müfit 

M. M. 
Kars 

Ordu 
Recai 

Bilecik 
İbrahim 
Tokat 

B. Lûtfi 

Kâtib 
Diyarbekir 

Kâzım 
Elâziz 

Ahmet Saffet 
Malatya 
M. NeâÂm 
Balıkesir 

Enver 

( S. Sayısı : 45 ) 



İskân kanunu Muvakkat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İs. ~Ka. Mu. Encümeni 

Karar No. 3 
Esas No. 1/240 

Yüksek Başkanlığa 

Muhacirlerin mükellefiyeti askeriyesi geçen 
sene yapılan iskân kanununda Erkânı harbiyei 
umumiyeden gelen memuru mahsus huzurile tes-
bit edilerek kanuna mevaddı mahsusa olarak 
dercolunmuş ve kanun Meclisi Millinin tasdikı-
na iktiran etmiş olmakla 1932 tarihinde vuku-

bulan tadil talebine mahal kalmadığı encümeni-
mizce kararlaştırılmış olmakla Heyeti umumiye-
nin tasvibine sunulmuştur. 
fa. Ka. Mu. E. Reisi M. M. Kâ. 

Cebelibereket Kütahya Tokat 
Naci Eldeniz M. Somer S. Genca 

13 - XII - 1934 

Bolu 
Dr. Emin Cemal 

Erzurum 
Dr. Hakkı Ş. Erel 

Bolu 
/ Hakkı 

Kocaeli 
/ . Süreyya 

Maraş Trabzon Zonguldak 
Nuri Hamdi Ülkümen Rıfat Var dar 

Balıkesir 
Vasfi 

Kütahya 
Naşit Uluğ 

»&<i 

{ S. Sayısı : 45 ) 





S. Sayısı: 46 
İskânı adiye tâbi muhacirlerin iştigal eyledikleri sanat ve 
mesleklere göre verilmiş olan emvalden gayrisinin istir
dadı lâzımgelip gelmeyeceğinin tefsirine dair Başvekâlet 

tezkeresi ve İskân kanunu muvakkat encümeni 
mazbatası (3/512) 

T. C. 
Başvekâlet ' 11-X-1934 

Kararlar müdür lüğü 
Sayı 6J3924 .m 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

İskânı adiye tâbi muhacirlere iştigal eyledikleri sanat ve mesleklere'göre verilmiş olan 
emvalden gayrisinin istirdadı lâzımgelip gelmeyeceğinin tayini hakkında Maliye vekilliğinden 
yazılan 22-VUI-934 tarih ve 10451 sayılı tezkere sureti Yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

İsin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine müsaadelerini- dilerim efendim. 
Başvekil 

ismet 

Maliye vekilliğinin 10451 sayılı ve 22 - VIII - 934 tarihli tezkeresi suretidir. 

Başvekâlet Yüksek makamına 

Hakkı iskânı haiz muhacirlere iskân mevzuatına tevfikan iskânı adi suretile bir hane ve nevi 
iştigallerine nazaran ayrıca bir dükkân ve arazi verilmesi muktazi olmakla çiftçi muhacirlere iskân 
haddi dahilinde olmak üzere evvelce tahsis edilmiş olan bağ, tarla ve bahçelerin umımıiyetle arazi 
ad ve itibar edilerek tasfiye kanununun 4 ncü maddesine tevfikan ashabına meecanen temliki 
lâzımgelirken İsparta defterdarlığınca temlik muamelesinde tereddüd edilmekte olduğu Dahiliye 
vekâletinden bildirilmişti. 

Adi iskâna tâbi tutulan muhacirine bedelleri borçlanma kanunu mucibince istifa edilmek üzere 
barınacak birer hane, bundan başka aynı şartla çiftçi olanlara lüzumu kadar arazi ve sanayi er
babına birer dükkân veya arsa veya muhtaç olanlara çiftçi iseler çift hayvanatı ve saire verilmesi 
mülga 885 numaralı îskân kanununun 6 ncı ımaddesi iktizasındandır. 

1771 numaralı tasfiyei katiye kanununun 4 ncü maddesine göre ise muihacirlere iskânı adi 
derecesinde tahsis edilmiş olan emvalin uhdelerinde ipka olunarak bu kısmın meecanen temliki ve 
fazlasının borçlanma kanununa tevfikan borçlandırılması icab etmektedir. 

Meselâ bir muhacire bir hane ve bir de sanat erbabından bulunmasına mebni dükkân verilmiş ise 
bunların iskânı adî derecesinin meecanen verilmesi ve fazlasının tedeyyün ettirilmesi lâzımgel-
mektedir. 

Fakat erbabı sanattan olmadığı halde evden başka dükkân ve çiftçi olmadığı halde arazi verilmiş 
ise bunların uhdelerinde ipkası için bir sebeb görülemez. Tasfiyei katiye kanununun mezkûr 4 ncü 
maddesi muhacirlerin nevi iştigallerine uymayan emvalin de uhdelerinde ipkasına dair bir hükmü 
tazammun edemeyeceği Dahiliye vekâletine cevaben yazılmış olduğu, halde muhacirlere nevi iştigal
leri haricinde olarak fazla verilmiş olan mallarm istirdad edümeyiıb 1771 sayılı kanunun 4 ncü mad-
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desi mucibince borçlandırılması hususunda ısrar edilmektedir. Gerek 885 numaralı iskân kanunu ge
rekse 2510 numaralı iskân kanunu muhacirlere ııcvi iştigalleri haricinde kanıma mugayir olarak yapı
lan tahsislerin ipkası lâzımgeleceğino dair bir hükmü ihtiva etmediğinden bu cihetin tefsire sevkı su-
retile meveiıt noktai nazar ihtilâfının halline delâlet touyurulnıası maruzdur efendim. 

îskân kanunu muvakkat encümeni mazbatası 

T.B.M.M. . 
1. K. M. Encümeni 

Karar No. 2 
Esas No 3/512 

Yüksek Başkanlığa 

Maliye vekilliğinin 1045 numaralı tezkeresîle 
taleb edilen tefsir kanunu Başvekâletten 3024 
numara ve 11 teşrinievvel 1934 tarihli tezkere- 'a 

sine ilişik olarak Büyük Millet Meclisi Riyaseti
ne gönderilmiş ve tarafı Riyasetten encümeni
mize havale buyurulmuştur. 

Encümenimize davet edilen maliye ve nüfus 
idaresi mümessilleri huzurile mesele tetkik edi
lerek mütaîealan dinlendikten sonra bervechiati 
kararımız ittihaz edilmiştir: 

1771 numaralı tasfiyei katiye kanununun dör
düncü maddesine göre muhacirlere iskânı adi de
recesinde tahsis edilmiş olan emvalin uhdele
rinde meccanen ipka olunarak temliki ve fazlası
nın borçlanma kanununa tevfikan borçlandırıl
ması icab etmektedir. 

Bunlara verilen emval, arazi, bağ ve her ne
vi bahçeler sanatlerine uygun olmasa bile ka
nunun sarahati karşısında temlik ve tapuya rap-
tedilmelerinde tereddüd edilmemek lazımdır. 
Kaldı ki, bunlara tahsis ve temlik edilen emval, 

13 -XII -193 

arazi, dükkân ve bağ, bahçeleri sekiz on sene-
denberi imar etmekte olduklarından ve temlik 
kanunile kanunu medenî hükmüne göre müruru 
zaman dahi hâsıl olduğundan, bu gibilerin tem
lik muamelelerinin ikmalile artık bu meselenin 
ortadan kaldırılması hususunun alâkadar devai-
re tebliğile işbu kavaninin sarahati karşısında 
tefsire mahal olmadığı encümenimizce de karar
laştırılarak Heyeti umumiyenin tensibine sunul
muştur. 

M. M. 
Kütahya 

M. Somcr 

î. K. M. E. Reisi M. M. Kâtib 
Cebelibereket Kütahya Tokat 
Naci Eldeniz M. Somcr S. Cenca 

Bolu Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda I. Hakkı 

Erzurum Kocaeli Maraş 
Dr. Hakkı Ş. Erel t. Süreyya ' Nuri 

Trabzon Zoguldak Balıkesir 
Haindi Vlkilm.cn Rifai Vardar Vasfı 

. Kütahya 
Naşit Vluğ 

» © - « 
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S. Sayısı: 47 
MöbadH, gayrtmübadil, muhacir ve saireye kanunlarına tev
fikan teffiz veya adiyen tahsis olunan gayrimenkul emvalin 
tapuya raptına dair olan kanunun 6 ncı maddesinin tefsiri 
jıafckrnda Başvekâlet tezkeresi ve iskân kanuny muvakkat 

encümeni mazfeıiıişı Ç3/5JC0) 

: re. 
Başvekâlet ll*X-t934 

Karlarlar müduıUiğü 
Sayı: 6/3016 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Mübadil, gayrimübadiJ, muhacir vesaireye k ^ m ^ n a ; tevfikan^ teffiz veya adiyen tahsis 
olunan gayrimenkul emvalin tapuya raptına dair olajı 13£1 sayılı kanunun 6 neı maddesinin 
tefsiri+takkında Maliye tekilliğinden yazılan 1 8 -p<- 1934 tarih ve M Q&5-sayılı tezkere su
reti Yüksek huzurlarrna sunu^^ ' 

İşin tefsir yolu ile hailine ve sonunun bi ldir i l i r ine müsaadelerini dilerim efendim. 
Başvekil 
ismet 

Maliye vekilliğinin 18 - IX -1934 tarih ve 11953 sayılı teskeresi suretidir 

Başvekâlet yüksek makamına • 

îzmirde kâin ieaTeteyinli Palamut hanının Iıpllî emlâk idaresince depo olarak istimalinden 
dolayı Evkafça açriaıı dava üzerine deponun Evkafa teslimine ve ecri mislin de Hazineden tahsili
ne hükmedilmiş ve ıbu hüküm Temyiz mahkemesince d'e tasdik olunmuştur. 

Vakıa 15 nisan 339 tarihli ve 333 numaralı kanunun (birinci maddesinde (Birinci maddede toe-
yan olunan eşhasın hini nakillerinde mutasarrıf bulu&dufkları ieareteyinH müsakıkafat ve müste-
gellâtı vakfiyenin Hazinei Evkaf ve emvali gayrkaeafculei.şaibenin Hazine! maliye namlarına kay-
di icra edilerek üıer iki kısım emvali gayrimenlnüenin takdir olunacak hedellerinden badettasfiye 
kalacak miktarı mezkûr Hâzinelerce asthabı namına emaneten; kaydolunur) denilmiş işerde muah-
haran neşrolunan 1331 numaralı ve 28 mayıs 928 tarihli kanunun altıncı maddesinde (Mübadeleye 
tâbi eşhastan metruk olanlar hariç olmak üzeve bilûmum .emvali metrukenin ıbu kanunun meriye
ti tarihine kadar teffiz edilmiş veya edilmek üzere 'bulunmuş olanlardan maadası Hazinei maliye
ye intikal eder) hükmü vazedilerek, ica ret ey inli içarştsyİBsiz tefrik edümeksizin îbilûmum emvali 
metrukenin, kanunen istisna edilenler hariç olmak üzere alelıtlak Hazineye intikali kabul edilmiş 
olduğundan Evkafın, ıbu gibi emval üzerinde hak iddia etmesine mahal kalmamıştır. 

Mahkemelerin başka telâkkilere itibaren Hazine aleyhine (hüküm vermesine mahal kalmamak 
üzere 1331 numaralı kanunun 6 ncı maddesinin tefsire şevkine müsaade huyurulması arzojunur 
efendim. 
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İskân 'kanunu Muvakkat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İskân K. M. Encümeni 

Karar No. 1 
Esas No. 3/510 

13 - XII - im 

Yüksek Başkanlığa 

Başvekâletten Büyük Millet Meclisine yazı
lan 6/3016 numara ve 11 teşrinievvel 1934 tarih
li tezkerede, 1331 sayılı kanunun 6 ncı madde
sinin tefsiri taleb edilmiş ve bunun mesnedi olan 
Maliye vekâleti tezkeresinde, İzmirde kâin ica-
reteynli Palamut hanmm Millî emlâk idaresince 
depo olarak istimalinden dolayı Evkafça açılan 
dava üzerine deponun Evkafa teslimine ve eeri-
misilin Hazineden tahsiline hükmedilib hükmün 
temyizce de tasdiki hâdisesi misal gösterilerek 
ter ne kadar 15 nisan 1339 tarihli ve 3Ş3 nu
maralı kanunun birinci maddesinde (birinci 
maddede beyan olunan eşhasm hini nakillerin
de mutasarrıf bulundukları icareteyinli müsak
kafat ve müstegallâtı vakfiyenin Haainei evkaf 
ve emvali gayrimenkulei saireninHazinei Ma

liye namına kaydı icra edilerek her iki kısım 
emvali gayrimenkulenin takdir olunacak bedel
lerinden badettasfiye kalacak miktarı mezkur 
Hâzinelerce ashabı namma emanet kaydolunur) 
denilmiş ise de muahharan neşrolunan 1331 nu
maralı ve 28 mayıs 1928 tarihli kanunun 6 ncı 
maddesinde (mübadeleye tâbi eşhastan metruk 
olanlar hariç olanak üzere bilûmum emvali met-
rukenin bu kanunun meriyeti tarihine kadar 
teffiz edilmiş veya edilmek üzere bulunmuş 
olanlardan maadası Hazinei Maliyeye intikal 
eder ) hükmü vazedilerek icareteyinli ve icare-
teynsiz tefrik edilmeksizin bilûmum emvali 
metrukenin kanunen istisna edilenler hariç ol
mak üzere alelıtlak Hazineye intikali kabul 
edilmiş olduğu ve Evkaf m bu gibi emval üze
rinde hak iddia etmesine mahal kalmadığı beyan 
edilmektedir. 

Halbuki ahar mahallere nakledilen eşhasm 
emval, düyun ve matlübatı metrukesi hakkmda 
17 zilkade 1333 ve 13 eylül 1331 tarihli kanunu 

muvakkatin bazı mevaddı ile 20 nisan 1338 ta
rihli emvali metruke kanununu muaddil 333 
numaralı kanunun birinci maddesinde (Mad
de - 1 ahar mahallere nakledilen eşhasın emval, 
düyun ve matlubatı metrukesi hakkında 1331 ey
lül tarihli kanunu muvakkatin ikinci maddesi 
berveçhi âti tadil olunmuştur: Birinci maddede 
beyan olunan eşhasın hini nakillerinde muta
sarrıf bulundukları icareteynli müsakkafat ve 
müstegallâtı vakfiyenin Hazinei evkaf ve em
vali gayrimenkulei sairenin Hazinei maliye 
namlanna kaydi icra edilerek . her iki kısım 
emvali gayrimenkulenin takdir olunacak bedel
lerinden badettasfiye kalacak miktarı mezkûr 
Hâzinelerce ashabı namına emaneten irad kay
dolunur) denilmiş olduğuna ve gerek 1331 nu
mara ve 28 mayıs 1928 tarihli kanunun 6 ncı 
maddesinde ve gerekse emvali metrukeye dair 
bundan sonraki ahkâmda bu mevzuatı nakze-
dici bir hüküm bulunmadığına göre Mahkemei 
temyizin karan veçhile evkafın haklı olduğu 
ve mümasili mesailde de işbu sarahati kanuni
ye muvacehesinde ihtilâfa mahal kalmadığın
dan taleb edilen tefsire mahal görülemediği en-
cümenimizce kararlaştırılarak işbu mazbata He
yeti umumiy enin takdirine sunulmuştur. 

t K. M. E. Reisi M. M. Kâtib 
Cebelibereket Kütahya Tokat 
Naci Eldeniz M. Somer S. Genca 

Bolu Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda t. Hakkı 

Erzurum Koca'eli 
Dr. Hakkı Ş. Er el t. Süreyya 
Maraş Trabzon Balıkesir 
Nuri Hamdı Ülkümen Vasfi 

Kütahya 
Naşit TJluğ 
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S. Sayısı: 49 
Bir muallim vekilliğine tayin olunacak memurlara verile
cek vekillik maaşı hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve 

Bütçe encümenleri mazbataları ( l / l 141) 

T. C. 
Başvekâlet 26-XI1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3239 * 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Bir muallim vekilliğine tayin olunacak memurlara verilecek vekillik maaşı hakkında Maarif 
Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 21-XI-934 de Maliye vekilliğinin mütalaası 
veçhile tadilen Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe mazbatası 
ve Maliyenin mütaleasile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Bir muallim vekilliğine tayin olunacak memurlara verilecek vekillik maaşı hakkındaki kanun 
lâyihasının esbabı mucibesi 

Gerek kanunî şartları haiz asil muallim bulunmaması, gerek asil muallimlerin askerliğe alın
maları veya sıhhî mezuniyet almaları gibi sebepler dolayısile açık kalan muallimliklere hariç
ten, muallimlik7yapabilecek şartlan haiz vekil muallim bulmak mümkün olamamaktadır. 

Memurlar arasında vekil tayin edildiği takdirde ise 2 0 - 6 - 1927 tarihli ve 1108 numa
ralı maaş kanunu ile maaş kanununun 8 nci maddesinin tadili hakkındaki 14- XII - 1929 ta
rihli ve 1538 numaralı kânun hükümlerine göre üçte bir üzerinden vekâlet maaşı verilmek
tedir. 

Bu suretle tayin olunan vekillerin alacakları vekâlet maaşları pek az tutmakta olduğundan 
bu vekilliklere rağbet eden kimse bulunmamaktadır. 

Bu sebeplerden birçok derslerin muall imsiz kalmamasını ve mekteplerden beklenilen 
verimin elde edilmesini temin maksadile işbu kanun lâyihasının teklifine zaruret görülmüştür. 

Esasen askere giden muallimlere üçte bir üzerinden maaş verildiğine göre onlardan kalan 
üçte ikisinin bu suretle vekil muallimlere verilmesi kabul edildiği takdirde Hazineye bir yük 
teşkil etmeyecektir. 

Maarif encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Maarif encümeni 3 - XII -1934 
Karar No. 6 
Esas No. 1/1145 

Yüksek Başkanlığa 

Bir muallim vekilliğine tayin olunacaklara verilecek vekillik aylığı için Kültür Bakanlığın-
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ca anıkl^ujp Başbajkanlıktan -gelen kanun tas
lağı Kültür işleri Bakanı özmenle (birlikte konu
şuldu, 

Orta nıekteplerdeki muallim açıklığının çok
luğu gözönüne alınarak !bu taslak birinci mad
desi değiştirilerek onanmış, Yüksek Başkanlığa 

sunulmuştur. 
Ma. En. Başkanı 

Erzurum 
Nafi Kansu 

Aza 
Ordu 

II. Yalman 

M. M. 
Afyon K. 

? M. Çer çel 
Aza 
Urfa 

Refet 

Kâ. 
Sinop 

t<AlâetUn 
Aza, 
Muş 

//. Kılıç 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe t encümeni 

M. N>o. 37 
Esas No.1/1141 

13 - XII - 1934 

Yüksek Reisliğe 

Bir muallim vekilliğine tayin olunacaklara ve
rilecek vekillik aylığı hakkında Başvekâletten" 
Yüksek Meclise sunulup encümenimize yerübniş-
bulunan 26 teşrinisani 1934 tarihli ve 6/3239 sa
yılı tezkere ile Maarif encümeninin: ıbu baptaki 
mazbatası Maarif vekili Abidin özmen bulundu
ğu halde okundu ve konuşuldu. 

Encümenimiz kanun lâyihasına .bağlı mueib 
sebeplere ve Maarif vekilliğinden alınan izahata 
bakarak Maarif encümeni tarafından hazırlanan 
değişik kanun lâyihasının onay bulunması hak
kındaki fikirleri]e birleşmiştir. Müstacelen mü

zakere edilmesi dileğile Umumî heyetin tasvibine 
arzedilmck üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis 
Burdur 

M. Ş. Özkan 
Bursa 

Dr. G. Kagraman 
Erzurum 
A. Araşit 
Sivas 

Remzi Çiner 

Reis V. 
İsparta 
M. Ünal 
Çorum 

Mustafa 
Kayseri 
A. Hilmi 

Tokat 
S. Genca 

Yozgat 
8. îçöz 

Kâ. 
Ralıkesr 
Enver 
Elâziz 

H. Tahsin 
Sivas 

Rasim 
Kırklareli 

Şevket 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Bir muallim vekilliğine tayin olunacak memur
lara verilecek vekillik maaşı hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Devlet işlerindeı kullanılan me
murlardan 1934 ders yılı içinde bir muallim 
vekilliğine tayin edileceklere vekilliğinde bu
lundukları kimseye muhassas maaşın üçfee iki
sine kadar vekillik maaşı verilir. 

MADDE 2 — Bu kanunun hükmü neşri ta-
rihinden başlar. 

MAARİF ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

MADDE 1 — Gerek Devlet işlerinde kulla
nılan memurlardan, gerekse dışarıdan 1934-
1935 ders yılı içinde bir muallim vekilliğine ta
yin edileceklere vekilliğinde bulundukları kim
seye verilen aylığm üçte ikisi verilir. 

MADDE 2 
den başlar. 

Bu kanun hükmü neşri günün-

( S. Sayısı : 49 ) 
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MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini yerime 

getirmeğe Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 
21 - XI- 1934 

Bş. V. 
- tsmet 
Da. V. 

Ş. Kaya 
MI v. 
Abidin 
S. î. M. V. 
Dr. Refik-

Ad. V. 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 
Na. V. 
Ali 

G. î. V. 
Ali Bana 

M. M. V. 
Zekâi 

Ma. V. 
Fuat 
Ik. V. 

Celâl Bay ar 
Zr. V 
Muhli 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Maarif vekilleri yerine getirir. 

( S. Sayısı ; 49 ) 





S.Sayısı: 48 
Orta tahsil mekteplerinde yardımcı muallim çalıştırılması 
hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri 

mazbataları ( l / l 145) 

T.C. 
Başvekâlet 26^1-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6J3245 

* Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Orta tahıl mekteplerinde yardımcı muallim çalıştırılması hakkında Maarif Vekilliğince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 24-XI-934 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
ismet inönü 

Orta tahsil mekteplerinde yardımcı muallim istihdamı hakkmda kanun 

lâyihası esbabı mucibesi 

Orta tahsil mekteplerine gerek maaş ve gerek ücretle tayin edilecek muallimlerin evsafı 439, 
1702, 1880 ve 2517 numaralı kanunlarla tespit edilmiştir. Bu mekteplerin talebe kadrolarının her 
yıl daha ziyade artması sebebile muallim kadrolarını genişletmek zarureti hâsıl olmakta ve orta 
tahsil muaüimi yetiştiraftek için mevcud teşkilâtımızın her yıl verdiği yeni muallimler kadroların 
her yıl artan açıklığını doldurmaya kifayet etmemektedir. Bu vaziyete bu yıl askerlik hizmetine 
alınan genç muallimler adedinin geçen yıllara nisbetle daha büyük olması hali de inzimam edince 
mekteb kadrolarındaki münhallerin eldeki kanunların verdiği salâhiyetlerle doldurulması tamiamile 
imkânsız olmuştur. 

Tedrisat başlayalı bir ay olduğu halde bu gün mekteplerimizde bir çok münhal dersler vardır ki 
bunların acele doldurulması katî bir zarurettir. İşte merbut kanun lâyihası bu zaruretin bir ifade
sidir. 

Bu İkanuaı lâyihası ile vekâletin almak istediği salâhiyet yalnız iki senelik muvakkat tedbirlerden 
ibaret olup daha ziyade orta mekteplerin açık kalan esas derslerini doldurmak için asgarî beş yıllık 
muallim mektebi .mezunu olmak üzere lise veya lise derecesindeki meslek mektepleri mezunların
dan dahi icabı halinde yardımcı muallim kullanmak im/kânını temine mıaıtuftur. 

Bu suretle alınan yardımcı muallimler ücretle müstahdem bulunacakları cihetle hizmetlerinden 
istifade edilmediği takdirde vazifelerine nihayet vermek ve yerlerine daiha liyakatlilerini almak 
mümkün olacaktır. Bir taraftan da iyi hizmet edenlerin, kurslarla yetiştirilmek ve ehliyet imti
hanından geçirilmek suretile, aslî muallim sınıfına almmalarına imkân bulunacaktır. 

Ajsıl evsafı haiz muallim yetiştirmek için mevcud teşkilâtımız genişletileceği cihetle gelecek yıllar
da bu fevkalâde tedbirlerin kullanılmasına hacet kalmayacaktır. Bu sebeple istenilen salâhiyet yal
nız iki yıl içindir ve bu salâHyet te ancak son derece bir ıstırar karşısında kullanılacaktır. 
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Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 
Karar No. 7 
Esas No 1/1141 

3 - XII - 1934 

Yüksek /Başkanlığa 

Orta mekteplerde ücretli muallimler kulla
nılması için Kültür işleri bakanlığınca anıkla
nıp Başbakanlıktan gelen taslak Bakan Bay Abi-
din özmenle birlikte konuşuldu. 

Orta mekteplerde iki yüze yakın muallim
liğin açık olduğu bu muallimlerin doldurulması 
için çok çalışılmış ise de gücün yetmediği an
laşılmıştır. Muallim yer avadan anıklanmadan 
mekteb açılmasına bir daha acındık. Artık bun
dan böyle bir mekteb açılması için gerek olan 
yukarıda söylenen nesneler olmadan bundan 
değil bütün bir mekteb şube bile açılmama
sını bakanlıktan diledik. Kültür işi bakanı buna 
söz verdi. Bu yıl Gazi enstitüsüne orta mektep
lere muallim yetiştirmesi için çok talebe aldığını 
söyledi. Ancak bu gün için bu taslak gerekmekte 
olduğundan ana çizgilerile biz de beğendik. Yal

nız bir iki yerini değiştirdik, bir kaç maddeyi 
birleştirdik.- Biz bakanlığın istediği iki yılı Gazi 
enstitüsündeki çocukların ancak üç yıl sonra çı
kacaklarını düşünerek üç yıla çıkardık. Mu
allimlere verilecek ücretin en az ve en çok sınır
larını koyduk. Taslağı öz dilimize çevirmeğe ça
lışarak Yüksek Başkanlığa sunduk. 

M. En. Reisi 
Erzurum 

Nafi Kansu 
Aza 
Ordu 

H. Yutman' 
Aza, 

Trabzon 

M? M. 
Afyon K. 

H. Çerçel 
Aza 
Urfa 
Refet 

Aza 
Kocaeli 
H. Kîltç 

Kâ. 
Sinob 

/. Alâettin 
Aza 
İzmir 

Aza 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
çe encümeni 

M. No, 38 
Esas No. 1/1145 

Yüksek Reisliğe 

13 - XII -1934 

Orta tahsil mekteplerinde yardımcı muallim 
çalıştırılmasına dair olup Başvekâletin 26 teş
rinisani 1934 tarihli ve 6/3245 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Maarif 
encümeninin mazbatasile birlikte encümenimize 
verilmiş olmakla Maarif vekili Abidin özmen bu
lunduğu halde okundu ve konuşuldu: 

Orta tahsil mekteplerinde açık bulunan ilci 
yüze yalan muallimliği 439, 1702, 1880 ve 2517 
sayılı kanunların gösterdiği vasıflarda ikâfi mik
tarda muallim bulunmamasından dolayı doldur
mak mümkün olmadığı ve ıboı vasıflan haiz mu
allim yetiştirmek için gerek olan tedbirler alın
makla beraber bunlar yetişineeye kadar her gün 
biraz daha artan ihtiyacın karşılanması ve açık

ların kapatılması için üç sene müddetle ücretli 
yardımcı muallimler kullanmağa zaruret hisse
dildiği ve lâyihanın ıbu maksatla sunulduğu alı
nan izahattan anlaşılmış ve bu sebepleri göz 
önüne alarak Maarif encümeni tarafından onay
lanan kanun lâyihası esas itibarile eneümenimiz-
ee de onay bulunmuştur. 

Ancak yardımcı muallimlere verilecek aylık 
ücretlerin en az miktarının lâyihada gösterilme
yerek Hükümetin takdirine bırakılması ve en 
çok verilecek aylık ücretin de 60 lirayı geçme
mesi encümenianizce işin icabına dalıa uygun 
bulunarak ikinci madde buna göre değiştiril
miştir. 

1934 yılı içinde kullanılacak yardımcı mu-

( S . Sayısı : 48) 
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allimlerin ücretlerini vermek için 1934 malî yı
lı Maarif vekilliği bütçesinin 547 nci faslındaki 
tahsisat kâfi gelmediği takdirde bu ücretlerin 
542 nci maaş faslından verilmesi; münakale ic
rası için icra Vekilleri Heyetine izin verilmesi 
yolundaki teklife nazaran daha üstün görülmüş 
ve muvakkat madde de bu esasa göre değiştiril
miştir. 

Müstaeelen ve tereihan müzakere edilmesi di-
leğile Umumî heyetin tasvibine konmak üzere 

Yüksek Reisliğe 
Beis 

Buldur 
M. Ş. Özkan 

Bursa 
Dr. G. Kagrama'. 

Erzurum 
A. Arash 
Şrvas 

BemmÇîner 

r sunuldu. 
Beis V. 
İsparta 
M. Unsal 
Çorum 

n Mustafa 
Kayseri 
A. Hilmi 

* 
Kâtib 

Balıkesir 
Enver 
Elâziz 

H. Tahsin 
Srvas 
Basım 

Tokad Yozgad Kırklareli 
8. ühenea S. Içöz Şevket 

(S. Sayısı: 48) 



HÜKÜMETİN TEKİLİFİ 
_ 4 -

: MAARİF ENCÜMENİNİN DEÖİŞTİRİŞÎ 

Orta tahsil mekteplerinde yardımcı muallim 
Çalıştırılması hakkında kamun lâyihası 

MADDE 1 — Orta tahsil mekteplerinde ay
lık maktu ücretle yardımcı muallim tayinine 
Maarif vekâleti iki yıl için mezundur. 

MADDE 2 — Yardımcı muallimlerin vasıfla
rı, tayin şartlan, ve aylık ücretleri talimatna
me ile tayin olunur. 

MADDE 3 — Yardımcı muallimlere verile
cek maktu ücretler ayda altmış liradan çok 
olamaz ve bu muallimlere tatillerde de ücretleri 
verilir. 

MADDE 4 — Hariçte resmî veya hususî meş
guliyetleri olanlardan da yardımcı muallim ta
yin olunabilir. 

MADDE 5 — Yardımcı muallimlik orta tah
sil muallimliği için mükteseb hak teşkil etmez. 

MUVAKKAT MADDE — 1934 malî yılı 
içinde tayin edilecek yardımcı muallimlerin üc
retleri Maarif vekâleti bütçesinin 547 nci fas
lından verilir. Bu fasıldaki tahsisat yetişmedi
ği takdirde yardımcı muallimlerin ücretlerine 
verilmek üzere 542 nci fasıl tasarruflarından 
547 nci fasla tahsisat nakline İcra Vekilleri He
yeti salahiyetlidir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükmü neşri tari
hinden muteberdir. 

MADDE 7 -- Bu kanunun 
ve Maarif vekilleri memurdur. 

Bş. V. 
î. înönü 

Da. V. 
Ş. Kcuyjûb 

Mf. V. 
Ahidin 

S. İM..V.-
Dr. Refik 

24-
Ad. V. 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
Ali 

G. 1. V. 
Ali Bana 

icrasına Maliye 

XI-1934 
M. M. V. 

Zekâi 
Mal. Vr 

Fuat 
îk. V. 

Celâl Boyar 
Zr. V. 
Muhlis 

MADDE 1 — Maarif vekilliği Orta tahsil 
mekteplerine açıktan, resmî dairelerden ya hu
susî işi olanlardan aylık ücretle üç yıl için de 
yardımcı muallim tayin edebilir. 

MADDE 2 — Yardımcı muallimlerin vasıf
lan tayin şartları ve aylık ücretleri talimatname 
ile tayin olunur. Ancak yardımcı muallimlere 
dersin azlığına çokluğuna göre verilecek ücret 
ayda onbeş liradan aşağı yetmiş beş liradan 
yukan olamaz. Bu ücretler tatillerde kesilmez. 

MADDE 3 — Yardımcı muallimlik orta tahsil 
muallimliği için kazanılmış hak olamaz. 

MUVAKKAT MADDE — 1934 malî yılı 
içinde kullanılacak yardımcı muallimlerin ücret
leri Maarif vekilliği bütçesinin 547 nci faslın
dan verilir. Bu fasıldaki para yetişmediğinde 
yardımcı muallimlerin ücretlerine verilmek üze
re 542 nci faslm artığından İcra Vekilleri Heyeti 
547 nci fasla para alabilir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmü neşri gü
nünden başlar. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini Mali
ye ve Maarif vekilleri yerine getirir. 

(S. Sayısı : 48) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEÜÎŞTİRtŞÎ 

Orta tahsil mekteplerinde yardımcı muallim 
çalıştırılması halikında kaııun lâyihası 

MADDE 1 — Maarif vekilliği orta tahsil 
mekteplerinde açıktan, resmî dairelerden veya 
hususî işi olanlardan aylık ücretle üç' yıl için 
yardımcı muallim tayin edebilir. 

MADDE 2 — Yardımcı muallimlerin vasıf
ları, tayin şartlan Ve aylık ücretleri İcra Ve
killeri Heyetince tayin olunur, yardımcı mual
limlere verilecek ücretler ayda 60 liradan çok 
olamaz. Bu ücretler tatillerde kesilmez. 

MADDE 3 — Yardımcı muallimlik orta tah
sil muallimliği için kazanılmış hak olmaz. 

MUVAKKAT MADDE — 1934 malî yılı 
içinde kullanılacak yardımcı muallimlerin üc
retleri Maarif vekilliği bütçesinin 547 nci fas
lından, bu fasıldaki para yetişmediği takdirde 
542 nci fasıldan verilir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmü neşri gü
nünden başlar. ' 

MADDE 5 — Bu kanun hükmünü Maliye ve 
Maarif vekilleri yerine getirir. 

ı>a<{ 

( S. Sayısı : 48) 





S, Sayısı: 37 
Kocaeli mebusu İbrahim Süreyyanm, Kemal öz adlı Cum
hur reisimize verilen (Atatürk) soy adının hiç bir kimse ta
rafından öz ve soyadı olarak kullanılmaması hakkında ka

nun teklifi ve Dahiliye encümeni mazbatası (2/(30) 

1 -XII- 1934 
Kanunun mucib sebebleri 

Türkler; yurda hizmet edenlerin, büyüklerinin adlarını, çpçukLarına takmayı âdet etmişler
dir. Bu, iyi dilekle yapılır, yapanlar da kıvanç duyarlar. 

Türk ulusu; Büyük kurtarıcısına bir soy adı verdi, Atatürk dedi. Gönül ister ki, en Büyük 
Türke verdiğimiz bu anlı sanlı ad, kendi gibi eşsiz kalsın. Bu adı her hangi şekilde kullan
mak isteyenler, kanunla yasak edilmemiş olduğu gibi, eyi dilekle yapacakları için de üzüntü 
duymayabilirler. 

Teklif ettiğim kanunun birinci maddesile bu büyük tarihî adın hiç kimse tarafından öz ve 
soy adı olarak kullanılmasının önüne geçilmiş ohıyorv 

İkinci madde ile de, «Atatürk» adının, önüne -ve sonuna bazı sözler ekienmesile benzerine 
mâni olmak istedim. Meselâ: Öz Atatürk, Can Atatürk, Atatürkmen, Atatürkol, Atatüfker, 
Türkata gibi pek çak isimlere girmesi mümkündür. 

Bu maddeler kabul edildikten sonra bu güzel adın can evimizde duyduğumuz saygı ve 
sevgisine dokunulmamış olur. Kendisi asırlarca ve asırlarca ölmez Türk ulusunun içinde, öz 
canında yaşayacağı gibi, yakışan adı da Türk ulusunun dilinde tek olarak sölenir. 

Kocaeli 
/. Süreyya Yiğit 

Dahiliye eneftmeai mazbatası 

T.B. M. M. 
Dahiliye encümeni , ^ 10 - XII -1934 

Karar No. 17 
Esas No. 2/130 

Yüksek Başkanlığa 

24 - XI -1934 tarih ve 2587 sayılı kanunla 
Türkiye Cümihur Reisi öz adlı Kemale verilmiş 
olan «Atatürk» soy adının ve bu adın başına 
veya sonuna ıbazı şeyler birleştirilerek yapılacak 
adlarm öz, soy adı olarak hiç bir kimse ta
rafından kullanılmaması isteğini taşıyan Kocaeli 
saylavı İbraıhim Süreyyanm kanun teklifi bu 
yöndeki gereklikleri gösteren yazısile birlikte 
encümenimize verilmiş olmakla 6 - XII -1934 te
ki toplantımızda, teklif yapan da bulunduğu 

ihalde, okundu ve iş konuşuldu: 
Teklif yapanın yazdıkları ve bunları yenile

yen sözleri eneümenimizee de onaya değer görül
müş olmakla ufak tefek yazış değisikliklerile 
teklifin Ulu heyetin iyi görüşüne sunulmasına 
karar verilmiştir. Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dahiliye En. Rs. M. M. Kâ. 
Tekirdağ Çanakkale Kütahya. 

C.Vy'badm Şükrü M. Sonıer 
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Asa 

Çorum 
Kemal Alpamr 

Aza Aza 
Ordu* Zonguldak 

Ahmet İhsan Tokgöz ffal% 

Aza 
Afyon Karahisar 
zset Ulvi Aykurt 

Aza Aza 
Ordu Rize 

İsmail Çamaş Esad Özoğu 

İBRAHİM SÜREYYANIN TEKLİFİ 

Aşağıdaki kanun teklifini sunuyorum. Gere
ğinin yapılmasını dilerim: 

MADDE 1 — Kemal öz adlı Cumhur Reisimi
ze milletçe verilmiş olan Atatürk soy adını hiç 
'bir kimse öz ve soy adı olarak kullanamaz. 

MADDE II — Atatürk admm basma ve so
nuna başka söz konarak öz ve soy adı yapıla
maz. 

MADDE İÜ •— Bu kanun Atatürk soy adı
nın neşri talihinden başlar. 

MADDE IV — Bu kanunun yürütülmesine 
îç bakanı bakar. 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTiRİŞÎ 

24 - XI -1934 tarih ve 2587 sayılı kanunla Kemal 
öz adlı Türkiye Cumhur Reisine verilen «Atatürk-» 
adının veya bunun başına ve sonuna söz konarak 
yapılan adların hiç bir kimse tarafından alınama

yacağını buyuran kanun lâyihası 

MADDE 1 — Kemal öz adlı Türkiye Cum
hur Reisine 24-XI-1934 tarih ve 2587 sayılı 
kanunla verilmiş olan Atatürk soy adı yalnız 
tek şahsına mahsustur, hiç kimse tarafından öz 
ve soy adı olarak almamaz ve kullanılamaz ve 
kimse tarafından hiç bir suretle bir kimseye ve
rilemez. 

MADDE 2 — «Atatürk» adının basma ve 
sonuna başka söz konarak öz ve soy adı alma
maz ve kullanılamaz. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmü 24 - XI -1934 
tarihinden başlar 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü yerine 
getirmeğe Dahiliye vekili memurdur. 

» > • « 
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S.Sayısı: 59 
Bayazıd mebusu Halid Bayrak ve 29 arkadaşının Bursa me
busu merhum Emin Fikri Eralpın çocuklarının parasız oku

tulması hakkında kanun teklifi ve Bütçe 
encümeni mazbatas^(2/l33) 

15 - XII - 1934 

Yüksek Reisliğe 

Arkadaşımız Bursa mehusu merhum Emin Fikri Eralpın oğlu Orhan ve kılları Perihan, Neriman 
ve Nadanın Hükümetçe meccanen tahsil ettirilmeleri hakkındaki teklifimizin kanuniyet kesbetmesini 
dileriz. 

Bayazıd Diyarbekir 
H. Bayrak K. Seviktekin 

Bilecik Mardin 
Hayrettin 1. Ferid 

Gümüşane Edirne 

Trabzon 
Hamdı Ülkümen 

Urfa 
Behçet Günay 

Konya 
Uvket Erdoğan Faik Kaltakkıran Hamdi Dikmen -

Denizli Srvas Bolu 
Aslan 1 Alâettin Dr. Emtin Cemal Suda 

ürfa Muğla 
Ur savaş N. Tuna 

Çankırı 
Ziya 

Bursa 
Asaf Daras 

îzmir 
Hüsnü 

Bursa 
M. Dr. Refik 

îzmir 
Halil 

Balıkesir 
Vasfi 

Zonguldak . Balıkesir 
Esad Pertev 

Yozgat Zonguldak 
A. Cevad Halil 

Elâziz Diyarbekir 
Fazıl Ahmed Aygaç Zülfü 

Artvin A,!fyon 
M. Ali Okar H. Cerçel 

Samsun Kütahya 
- Zühtü Durukan M. Somer 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

* M. No. 47 
Esas No. 2/133 

17 •XII-1934 

Yüksek Reisliğe 

Bursa mebusu merhum Emin Fikri Eralpın 
oğlu Orhan ve kızlara, Perihan, Neriman ve Na-
zanm Hükümet tarafından parasız okutturul-
malan hakkında Bayazıd mebusu Halid Bayrak 
ile 29 arkadaşının kanunî teklifleri encüme
nimize verilmiş olmakla takrir sahibi Halid Bay
rak bulunduğu halde okundu ve (konuşuldu. 

Bursa mebusu merhum Emin Fikri Eralpın 
Londlrada hukuk tahsili yapmakta olduğu anla-
şrlan oğlu Orhan ile tstanbulda ve Ankarada 
muhtelif ımekteJblerde okumakta bulunan kızla
rı Perihan, Neriman ve Nazanm tahsilleri bitin
ceye kadar masraflarının Maarif vekâleti büt
çesinden verilmesi esas itilbarile encümenimizce 
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onay bulunmuştur. Ancak Hali d Bayrak ve ar
kadaşları tarafından teklif edilen kanun lâyiha
sında 'bu çocukların tahsillerini nerede ve ne de
receye kadar yapacaklarına ve talisi] masraf la -
rmm hangi (bütçeden verilmesi ieaıb edeceğine 
dair açık bir hüküm bulunmadığından lâyiha
nın bu cihetleri de gösterecek tarzda yeniden 
hazırlanması dalha muvafık olacağı düşünülmüş 
ve bu suretle hazırlanan -«kanun lâyihası bağlı 
ol araik sunulmuştur. 

Müstacelen müzakere edilmesi dileğile Umu
mî heyetin tasvibine konmak üzere Yüksek Re-

isliğe sunuldu. 
-Burdur İsparta Bayazıd 

Reis R. 
M. Ş. Özkan M. i 

Bursa 
Dr. G. KağramaTi 

Giresun 
Kâzım Akay 

Kayseri 
A. Hilmi 

Manisa 
M. Turgud 

V. M. M. 
Tnsal İhsan 

Çorum 
Mustafa 

İstanbul 
Sadettin Bıza 

Kırklareli 
M. Nahid 

Mardin 
B, Erten 

Balâkesir 
Katip 
Enver-

Erzurum 
A, Aradı 
tzmir 

Kâzını 
Kırklareli 

Şevket 
Yoızgad 
8. îçöz 

BAYAZID HALÎD BAYRAK VE 29 ARKA
DAŞININ TEKLÎFÎ 

MADDE 1 — Merhum Bursa mebusu Emin 
Fikri Eralpm çocukları Orhan, Perihan, Neri
man ve Nazanın tahsil masrafları tahsiHeriaıin 
devamı müddetfcrıee Hükümet tarafından temin 
olunur, 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu 
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma Maarif 
vekili, memurdur. 

BÜTÇE ENCÜMENtNlN DEĞÎŞTıRÎŞÎ 

Bursa mebusu merhum Emin Fikri Eralpm 
oğlu Orhan ile kızları Perihan, Neriman ve Nçı
tanın tahsil masraflarının Maarif bütçesinden 

verileceğine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Merhum Bursa mebusu Emin 
Fikri Eralprn Londrada hukuk tahsil etmek
te olan oğlu Orhanm bu tahsili bitirinceye 
kadar masrafı Hükümet hesabına Avrupada 
tahsilde bulunan talebeler gibi Maarif vekâle
ti bütçesinden verilir. Kızlan Perihan, Neri
man ve Nazanm İstanfbulda resmî veya hususî 
mekteiblerde ilk, orta ve lise tahsillerini biti
rinceye kadar mekteb ücretleri Maarif vekâleti 
bütçesinin (Lise ve orta mektöblerle ikmal 
mektebleri) tertibinden verilir. 

MADDE 2 — Bu kanunun hükmü neşri gü
cünden 'başlar. 

MADDE 3 •— Bu kanunun hükmünü Maarif 
vekili yerine getirir. 
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