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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

1941 malî yılı muvazenei umumiye kanunu lâyi
hasının müzakeresine başlanarak; 

Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cumhur, Divanı 
muhasebat, Başvekâlet, Devlet şûrası, Matbuat, İsta
tistik ve Devlet Meteoroloji işleri umum müdürlükleri, 
Diyanet işleri, Maliye vekâleti, Düyunu umumiye ve 

Teklifler 
1 — İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi ve 

Millî müdafaa vekâleti kara kısmı 1940 malî yılı büt
çelerinde münakale yapılmasına dair kanun teklifi 
(2/44) (Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
2 — 1940 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 

bağlı bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun lâyihasile İdare Heyetinin, Büyük Millet 
Meclisi ve Divanı muhasebat 1940 malî yılı bütçele-
rile Büyük Millet Meclisi ve Millî müdafaa vekâleti 

1 — 1941 malî yılı muvazenei umumiye ka
nunu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/539) 

REÎS — Bütçe müzakeresine devam ediyo
ruz. 

A — Dahiliye vekâleti bütçesi. 
Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 

mı? 
Söz isteyen olmadığına göre fasıllara geçil

mesini reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Fasıllara geçilmiştir. 
P. Lira 

385 Vekil tahsisatı 4 800 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti bütçeleri kabul edildi. 
Sah günü toplanılmak üzere inikada nihayet ve

rildi. 
Eeis Kâtip Kâtip 

Çankırı Gazianteb Hatay 
M. Abdülhalik Renda Bekir Kaleli Hamdi Selç\ık 

kara kısmı 1940 malî yılı bütçeleri arasında münakale 
yapılmasına dair kanun teklifleri ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/638, 2/42, 43,44) (Ruznameye) 

3 — Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve re
simlere zam icrasına dair olan 8828 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihası ve İktisat, Gümrük ve inhisarlar, 
Nafia, Adliye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/570) (Ruznameye) 

4 — Millî müdafaa vekâleti 1941 malî yılı bütçesi
ne 83 000 000 lira fevkalâde tahsisat verilmesi hak
kında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/639) (Ruznameye) 

REİS — Kabul edilmiştir. 
P. Lira 

386 Maaş 4 335 200 
İBRAHİM DIBLAN (Kocaeli) — Arkadaş

lar; Raportör arkadaşm raporunda bir nokta 
nazarı dikkatimi celbetti 64 nahiyenin 
müdürsüz olarak idare edilmekte olduğunu 
gördüm. Peki; acaba bunun sebebi ne ola
bilir? Benim kanaatime göre şu olsa gerektir: 
raportör arkadaşlar herhalde bu nahiye mü
dürlüklerini ifa edebilecek kabiliyette gençler 
bulunmadığı noktasına varmışlardır. Ben öyle 
zannediyorum ki böyle 64 nahiye değil, 
164 nahiye de olsa Türk gençleri 
arasında - ehliyetli ve buna talip olabilecek-

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B Î E Î N C I CELSE 
Açılma saati : 14 

REÎS — Şemsettin Günaltay 

KÂTİPLER : Hamdi Selçuk (Hatay), Ziya Gevher Etili (Çanakkale) 

REİS — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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ler bulunacağına kaniim. Fakat arkadaşlar, bir 
şey vardır M, buna talip olmak isteyen gençleri, 
talip olmaktan vaz geçiren bir cihet varsa, o da 
benim kanaatime göre, şu olsa gerektir; maal
esef nahiye müdürlerinin bilhassa terfi müddet
leri geliyor ve ehliyetli bulundukları halde ter
fi ettirilmiyorlar. Vekâlet, valiler terfi et
tirmek istediği halde kadro vermiyor. Bu kad
royu vermediğinden dolayı da nahiye müdürleri
nin terfii yapılamıyor. Bunu muhterem vekili
mizden bilhassa rica ederim. Bu gibi nahiye 
müdürlerinin mağduriyetine mahal kalmamak 
üzere icabeden emirlerin vilâyetler s verilmesini 
kendilerinden bilhassa istirham ediyorum. Hiç 
olmazsa terfi ettirilince herhalde daha fazla 
bir şevkle çalışacaklarına kaniim. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. 
Fasıl kabul edilmiştir. 

F. 
385 

386 

387 

388 

389 

390 

391 

392 

393 

394 

395 

396 

397 

398 

Vekil tahsisatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Maaş 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi ve 1700 numa
ralı kanunun 3 ncü maddesi mu
cibince verilecek ikramiye 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez ücretleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müteferrik müstah
demleri ücretleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkattazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1437 numaralı kanun mucibince 
verilecek avans 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vekâlet otomobili masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
4 800 

4 335 200 

2 000 

50 940 

Vilâyetler müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 

399 Mütenevvi masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

400 Daimî memuriyet harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

194 460 

63 540 

1 
6 704 

23 750 

4 000 

2 500 

28 000 

79 500 

16 000 

78 500 

55 000 

F. Lira 
401 Muvakkat memuriyet harcırahı 34 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
402 Müfettişler harcırahı 50 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
403 2850 numaralı kanun mucibin

ce köy ve mahallelerde yapıla
cak askerî yoklamalarda bulu
nacak nüfus memurları harcırahı 1 
REİS — Kabul edilmiştir. 

404 Kongre ve staj masrafları 801 
REİS — Kabul edilmiştir. 

405 Resmî telefon tesis ve mükâ-
leme masrafı 3 929 
REİS — Kabul edilmiştir. 

406 Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 1 
REİS — Kabul edilmiştir. 

407 Posta ve telgraf ücreti 150 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

408 3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafı 6 700 
REİS — Kabul edilmiştir. 

409 Devir harcırahı 153 920 
REİS — Kabul edilmiştir. 

410 2510 ve 2848 sayılı kanunlar mu
cibince kültür, idare, emniyet 
ve dahilde ahar mahallere nakil 
masrafları ve bu hususlar için 
istihdam edilecek muvakkat me
murlar ücretile harcırahları ve 
di&er bilcümle masraflar 1 
REİS — Kabul edilmiştir. 

411 Nüfus masrafı 13 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

412 Mecmua masrafı 5 786 
REİS — Kabul edilmiştir. 

413 Motosiklet masrafı 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

414 Umumî müfettişlikler ücretleri 86 160 
REİS — Kabul'edilmiştir. 

415 İdare masrafları 13 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

416 Harcırah 6 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

417 Otomobil ve nakil vasıtaları 
masrafı 11 280 
REİS — Kabul edilmiştir. 

418 Geçen yıl borçlan 18 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

419 Eski yıllar borçları 17 505 
REİS — Kabul edilmiştir. 

420 Siyasal bilgiler okulunda okut
turulacak talebe masrafı 12 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

DAHİLİYE V. FAYIK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
— Muhterem arkadaşım Dıblan, nahiye müdür-
lüklerindeki münhallerden bahsettiler ve sebep-

— 185 — 
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lerini de ilâve buyurdular. Kendisine cevap 
vermek arzusundayım: (işitmiyoruz sesleri). 

Nahiye müdürlüklerindeki münhaller, bunla
ra tâbi olanlar arasında hepsinin de aradığımız 
evsafı haiz olmamasından ileri gelmektedir. 
Nahiye müdürlüklerine talip olanlar tayin edi
lirken bir az daha itina etmekteyiz, kendilerinin 
mümkün olduğu kadar kuvvetli ve bilgili olma
larını iltizam ediyoruz. Onun için bazı mün
haller de bulunuyor. Nahiye müdürlüklerine 
kâfi derecede talip mevcut olmadığını, bunun 
da sebebi terfih ve istikballerinin kendilerini 
tatmin edecek vaziyette bulunmadığını söyledi
ler. Vekâlet te kendilerinin bu kanaatine işti
rak ediyor. Filhakika nahiye müdürleri lâzım 
olduğu kadar ikdar edilememiş idi. Bundan 
evvel Yüksek Meclisin kabul ettiği bir kanunla, 
nahiye müdürlerine devir ve teftiş için her ay 
küçük miktarda bir tahsisat verilmesi kabul 
edildiği gibi, sınıf ve maaşlarında da ufak bir 
fark yapılmıştır. Bütçemiz müsait olsaydı bunun 
biraz daha genişletilmesi ricasile huzurunuza ge
lecektik. Fakat bu günkü vaziyet dolayısile 
böyle bir külfeti bütçeye tahmil teklifinde bu
lunmağa cesaret edemedik. Bununla beraber 
nahiye müdürlerinin terfihine çalışmaktayız. 
Bunlar kendi sınıflan dahilinde ancak 30 - 35 
liraya kadar çıkabiliyor, Daha sonra yol ka
palı bulunuyor. Kendilerine 50 - 60 liralık bir 
maaş temin edecek kadar bir şey hazırlamağa 
çalışmaktayız. Bu meyanda Dahiliye vekâle
tinin bazı memuriyetlerine de terfi ettirmek 
suretile bir saha açmak istiyoruz. İnşaallah bu
na muvaffak oluruz ve o zaman Dıplan Bey ar
kadaşımız da bizimle beraber memnun olmuş 
olur. 

Gl. İZZETTİN ÇALIŞLAR (Muğla) — Na
hiye müdürlüklerinin memleket idaresinde boş 
kalması ve ehliyetli ellerde bulunmaması haki
katen, idare noktai nazarından ve halkın en bü
yük kütlesini teşkil eden köylünün yükselme
si noktai nazarından, büyük bir mahzur teşkil 
eder. İdare memurları içerisinde nahiye mü
dürleri, zannımca, en kuvvetli bir temel taşı 
mesabesinde bir tesistir. Bunun için Dahiliye 
vekilinden rica edeceğim, maiyet memurlarının 
kâffesini nahiye müdürlüklerine versinler. Esa
sen Siyasal bilgiler okulundan veyahut Hukuk 
fakültesinden yetişen gençlerin bir çoğunun 
asıl işi, idare hayatına atılmadan evvel, vali
lerin yanmda veyahut vekâlette maiyet me
murluğu yapmak değil, herhalde köylünün ve 
nahiyenin başına geçecek, oralarda gençlikle
rinin verdiği enerji sayesinde ve bilgilerile 
hem kendilerini, hem de köylüyü ve hem de 
memleketi yükseltmeğe çalışmaktır. İhtimal ki 
bu iki membadan yetişen gençlerin miktarı kâ
fi gelmez. Bunun da çaresi vardır. Çoğaltma-
lıdır, bu mekteplere talip olan gençlerin mikta
rını arttırmaiıdır. Meselâ Siyasal bilgiler oku

lunun talebe miktarını yükselterek, bu suretle 
memleketin idaresi için temel taşı mesabesin
de olan nahiye müdürlüklerini çoğaltmafc için-
bu menabii tezyit etmelidir. 

Bir cihet de şudur : Siyasal bilgiler okulun
dan yetişen, maiyet memurluğuna VB- nahiye^ 
müdürlüğüne geçen gençler iki sene içerisin
de kaymakamlığa terfi ediyor. Bu da doğra 
değildir. Bu genç, mektepten yetiştikten âön-
ra onun en amelî tecrübe ve idare mevkii ob$& 
nahiye müdürlüğünde, hiç olmazsa, beş sene 
kadar kalmalı ve ondan sonra kaymakam ol
malıdır. Bu suretle hem yüksek verimli kay
makamlar elde edilmiş, hem de nahiye mü
dürlüklerinin münhalleri azalmış olur ve daha 
iyi nahiye müdürleri elde edilmiş olur. 

DAHİLİYE V. FAYIK ÖZTEAK ( Tekir
dağ) — Muhterem General, nahiye müdürlükle
rindeki münhallerin azaltılmasını, nahiye mü
dürlerinin terfihini ve kaymakam olacakların 
maiyet memurluğu müddetinin biraz daha tez-
yidile beraber onların da her suretle takviyesini 
arzu buyuruyorlar. Bütün bu arzularda vekâle
tin ve Hükümetin iştirak etmiyeceği hiç bir nok
ta yoktur. Nahiye müdürlüğü münhalleri, de
min arzettiğim gibi, çok görülecek derecede de
ğildir, adetlerine göre ancak % 6 dır. Bir 
müddet daha ehemmiyet vererek, titiz davrana
rak tayinde devam edersek, zannediyorum ki 
alacağımız netice, devamlı netice, memleket için 
daha hayırlı olacaktır. 

Siyasal bilgiler okulunu ikmal etmiş olanla
rın maiyet memurluğu müddetini nahiye mü
dürlüklerinde geçirmeleri arzusuna kısmen iş
tirak ediyoruz. Bütün müddeti nahiye müdür
lüklerinde geçirmelerini, kendilerinin bilâhare 
işgal edecekleri kaymakamlık için hazırlanmağa 
kâfi görmüyoruz. Vekâletin bunlar için dü
şündüğünü müsaadenizle kısaca arzedeyim: 

Yakında bir kanun lâyihasile şöyle bir tek
lifte bulunmak arzusundayız: Siyasal bilgiler 
okulunu veva Hukuk fakültesini ikmal etmiş 
olanların evvel emirde memleketin her köşe
sinde vazife görecek kadar sıhhatçe tam ve ki
fayetli olmaları aranacak. Tıbbî muavenelerle 
bu nokta tesbit edildikten sonra kendileri mai
yet memurluklarına kabul edilecektir. Maiyet 
memurları muayyen müddetlerini, valilerin ma
iyetinde veya merkezde geçireceklerdir. Bunlar 
muayyen bir dairede kalacak değillerdir. Vilâ
yetlerde bütün şuabatı idarede dolaşacaklar, 
kazalarda kaymakamların maiyetinde çalışa
caklar ve bütün şuabatı dolaşacaklar ve bu su
retle maiyet memurluklarını ikmal edenler altı 
aylık bir kursa tâbi tutulacaklardır. Bu altı 
aylık kursu ikmal ettikten sonra muvaffakiyet
leri hesaba katılarak, çalıştıkları yerlerin en bü
yük mülkiye memurlarının mütaleaları nazarı 
itibare alınarak, vekâletin diğer vasıtalarla 
yapacağı tetkikat ve tahkikat ta nazarı dikkate 

— 186 — 
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ılınarak, kendilerine not verilecek ve ondan 
onra kaymakam olabileceklerdir. Bildikleri? 
kuvvetlendirmek- ve görmediklerini görmek 
çin, muayyen zamanlarda, merkeze kursa ge
zileceklerdir. Btî arzumuz tahakkuk ettiği za-
nan, bu yolda yetiştireceğimiz kaymakamlar da-
ıa kuvvetli olacaklar ve arkadaşların arzuları 
laha iyi tatmin edilmiş bulunacak. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Diğer vekâlet-
er ayartmazlarsa. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Muhterem arka-
iaşlar; nahiye müdüriyeti, muhterem Paşa-
ııtt da buyurdukları gibi, idarenin temel ta
lidir. Evvelce kaymakamlar Mülkiye mekte-
jinderi çıkar ve kaymakam olurlardı. Maiyet
le çalışanların ise önüne bir masa verirler, bir 
ki müsvedde tebyiz eder, bastonunu alır gi-
ierdi. Şimdi tabiî öyle değildir. O vakit, lise 
/e idadî mezunu ise, sekiz sene nahiye müdür
lüğü yapar, Mektebi mülkiyede açılan imtiha
na iştirak eder, kaymakam ehliyetnamesi alır, 
bu suretle terfi ederdi. 

Nahiye» müdürlükleri kaymakamlıktan daha 
îhemdir. Çünkü kazada kaymakam, kendisi
ne gelen idleri ait olduğu şubeye tevdi eder 
ve onlarm mütalealarmı aldıktan, sonra ona 
göre icra edvsr. Halbuki nahiye müdürleri bü
tün kanunları bilmek mecburiyetindedir. Çün
kü bütün vazifeleri tek başına yapar. Bende
niz de nahiye müdürlüğünde hayli zaman bu
lundum. Doğrudan doğruya maiyetten gelmiş 
olan bir zat ile de arkadaşlık ettim. Şimdi 
yüksekçe bir mevki işgal etmektedir. Nahiye
ye geldi, dolaşırken bir aşiret çadırına indik. 
Kaymakam Bey geldi, diye etraftan şikâyet 
başladı, arazi hakkında şikâyet ediyorlardı. 
Kaymakam Bey, benim tarlamı şu adam gas-
betti. Al bunu jandarma; niçin vermiyorsun 
bu adamın tarlasını? Tabiî, tecrübe icabı, bu 
husustaki kanunlara da vâkıf olduğum için, 
Kaymakam Bey dedim, bu işi bana bırakın, ben 
bu işi hallederim, çünkü bazı usuller vardır. 
Tarafeyn celbedilir, şikâyet dinlenir. Tapula
rı varsa verilir. Tapu yoksa vergi kaydına ba
kılır, vergiyi kim veriyorsa mal onda kalır. 
Şayet vergiye tâbi değilse zilyedine bırakılır. 
Dışarıdan sesler geliyor, vallahi bizim müdür 
kaymakamdan daha iyi biliyor. Dahiliye vekâ
leti Teşkilât kanunu yapılırken bendeniz Şük
rü Kaya Beyden de rica etmiştim. Mektebi 
mülkiyeden çıkan bir efendi muhakkak iki se
na kaymakam refakatinde çalışmalı, sonra kay
makamlığa terfi edilmelidir. Doğrudan doğru
ya kaymakam olan veya Hükümet devairinde 
çalışan idaredeki gençlerin vaziyetini görüyo
ruz, her taraftan şikâyet olunuyor. Bu cihete 
biraz Vekil arkadaşımız temas ettiler. Ben-
denizce, mektebi bitirdikten sonra, kayma
kamla beraber çalışmalı, nüfus, tapu, maliye ve 
saireyi bir sene gördükten sonra, hiç olmazsa, 

Mr sene müdürlük yapmalı, ondan sonra kay
makam olmalıdır. Kabul edilecek usul de bu 
olmalıdır. 

AVNİ DOĞAN (Çankırı) — Arkadaşlar; 
nahiye müdürleri meselesinde, münhal olan na
hiye müdürlüklerinden ziyade mühim nokta şu-
rasıdır: Mevcut nahiye müdürlerinin vasfı, 
kendilerine mevdu olan vazifeyi gördürecek se
viyede değildir. Bir insan ne kadar vazifeşinas 
olursa olsun, ne kadar üstün bir çalışma arzusu 
taşırsa taşısın, vazifenin ne olduğunu bilmezse, 
yapmakta olduğu işten, ve hüsnü niyetinden isti
fadeye imkân yoktur. Nahiye müdürlerinin 
bu günkü vazifesi, memleketin sıhhî, iktisadî, 
ziraî ve bilhassa köy kanununun tatbikmda ve 
diğer işlerde, hatta kazaî haklarda, bihakkın 
vazife sahibi bir insandır, bu vasıfları haiz bu-

' lunması lâzımdır. Menselerine nazaran, bu vazi-
• felerin hepsini idrake, bilhassa bu günkü mev

cut nahiye müdürlerimizin bir çoğunun seviyesi 
müsait değildir. 

Meselâ sarı hastalık olduğu zaman sıhhiye 
memuru ile beraber, ha tta sıhhiye memuru bu
lunmadığı zaman nahiye: müdürünün vazifesi 
vardır. Öyle nahiye müdürü vardır ki görme
miştir, mikrobun ne olduğunu bilmez ve mikro
bu su ile hastalık gecece ğini bilmez. Yüksek ve
kâletçe sayın Baş vekilimiz Refik b^y zama-
nmdanberi bu esas üzerinde muhtelif tedbirler 
alınmış ve vilâyetlere muhtelif sualler sorul
muştu. Mevcut nahiye : müdürleri bir kurstan 
geçirilecek, hem kendilerine, muvafakiyetleri 
ile mütenasip bir istikbal temin edilecek ve hem 
de görecekleri vazife kendilerine öğretilecekti. 
Bilmiyorum; Refik beyefendi zamanında alman 
bu tedbirin yakın bir zamanda tatbik sahasına 
girip girmeyeceği hakkında izahat vermek lüt-
funda bulunurlar mı? 

Bir de mülkiye mezunları, hiç şüphesiz bu 
mektep memlekete bir çok yüksek insanlar ver
miştir, fakat vekâlet, mektepten çıktıktan sonra 
bunları doğrudan doğruya nahiyeye gönder
meği tasvip etmiyor. Bunda vekâlet haklıdır. 
Mektepte tamamen nazarî yetişen gençler, in
san pisikolojisini yetiştiği mektepte nazarî ola
rak görüyorsada, hayatta tecrübe ile, görgüle
rini damla damla arttırmadan, insanları tecrübe 
etmeden evvel realitenin sertliği karşısında müş
kül vaziyete düşüyorlar, sıkıntı çekiyorlar. Bu 
hususta da vekil beyefendiden bir temennide bu
lunmak istiyorum : Mülkiyeden çıkan arkadaş
lar bir çok yüksek bilgilere vakıf olmakla bera
ber, memleketin vaziyeti neden ibarettir, bilha 
sa köylü nasıl yaşar, ne yer, hangi âletle ek 
nerede yatar, yorganı nasıldır, temizliği 
yapar gibi, bu günkü içtimaî hayatın va-
hakkında, bizzat o hayatın içinde gezer 
rübe sahibi olmamışsa, nazarî bilgiye 
mak kâfi gelmiyor. Ayrıca, yapacak' â a n ı P 0 İ 
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hakkında da kendilerine örnek olarak al
dıkları şey de zamanın modası oluyor. Za
man zaman memleketin şu ve bu şekilde kalkın
ması için tedbirler düşünülüyor. Meselâ tavuk
çuluk hakkında muhtelif fikirler ve ıslah ted
birleri ortaya atılıyor. Halbuki bunların ıslâhı 
geniş bilgilere müstenit olmalı ve nihayet ens
titülere bırakılmalıdır. Çünkü bu gibi işler 
enstitülerin yapacağı işlerdir. Herkes, tavukçu
luğu misal aldım, kendi bildiği gibi ıslaha te
şebbüs ederse fena neticeler alınır. Bir çok vilâ
yetlerin bu yüzden tavukları hastalandırılmış-
lardır. Şu ve bu nazariyecilerin, bir şey yap
mak arzusunda bulunan insanların bu nevi kal
kınma hareketlerini yapmağa özenmeleri, mem
lekette bir çok zararlar husule getiriyor. Bina
enaleyh nahiye müdürleri için hususî bir meslek 
mektebi açarak kendilerini yetiştirmek lâzım
dır. Bu gün zannederim, 900 küsur nahiye mü
dürlüğü vardır. Memleketin bütün zaruretlerini 
karşılayacak hale gelince bu adedin 3-4 bine çık
ması lâzımdır. Yalnız liseden çıkan bir efendinin 
bu işleri yapacağına kani olmak doğru değildir. 

Hiç olmazsa basit bir köy köprüsünü tamir 
edecek kadar fen bilgisi verilmelidir. Basit, 
yani bir iki kavağı birleştirip bir köy köprüsü 
yapacak kadar hiç olmazsa hastalıkların basit 
korunma çarelerini Öğrenmesi lâzımdır. Ne bi
leyim, kanunları tam olarak kendisinin sahai 
memuriyeti dahilinde tatbikî mahiyette bilmesi 
lâzımdır. Bu itibarla bir taraftan nahiye mü
dürlerini ıslah, diğer taraftan nahiye müdürlük
leri için bir meslek mektebi açmak çok yerinde 
olur. Bilmiyorum vekâletin noktai nazarı ne
dir? 

MAZHAR MÜFÎD KANSU (Çoruh) — 
Efendim, mesele nahiye müdürleri meselesidir, 
onun için kaymakamlardan bahsedecek değilim. 
Hakikaten silsilei idarenin vahidi kıyasisi nahi
ye idareleridir. Bunda müttefikiz. İstediğimiz, 
arkadaşların saydığı evsafta nahiye müdürü 
bulmağa bu gün imkân yoktur. Sebebi : Say
dığımız bu evsafı haiz olan bir nahiye müdürü
nün nihayet istikbali muayyen bir noktada dur
maktadır. Kaymakam olmasına imkân yoktur. 
Çünkü kanun vardır. Bu kanun mevcut olduk
ça, istikbali olmadıkça bu saydığımız evsafta 
kim bu nahiye müdürlüğüne talip olur? Hiç 
kimse talip olmaz. Binaenaleyh, muhterem 
vekilin, nahiye müdürlerinin istikbali hakkında 
bir şey düşünmesi lâzımgelir. Vakıa eskiden, 
bir nahiye müdürü imtihan vererek üçüncü, 
dördüncü derece kaymakam olurdu. Fakat 
biz bunları menettik. İşte nahiye müdürlerini 
bulamayışımızın esbabı, hulâsası budur ki, Na
hiye müdürlerinin istikbali yoktur, İstikbali 
olmayan yere ehliyetli, muktedir, liyakatli kim
se talip olmaz. Muhterem Vekilden rica ede
ceğim. Bu nahiye müdürlerinin istikbaline da
ha ziyade himmet buyursunlar. O zaman iste-

ı diğimiz şekilde nahiye müdürlerini ancak bula
biliriz. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Bütün arka
daşlar nahiye müdürlerine temas etti. Umumî 
idareyi, vilâyetlerde valiler, kazalarda kayma
kamlar takip ettiği için hiç oraya temas etme
diler Umumî idarenin işlediğini görmek için 
teftiş teşkilâtı işliyor mu, işlemiyor mu? Oraya 
temas etmediler. Ben de bu noktalara temas 
edeceğim. Arkadaşlar, nahiye müdürlerinin bu 
günkü vaziyeti hiç faydalı değildir. Arkadaş
lar, onların terfii için önleri açık olmadığından 
ve bundan dolayı da kabiliyetli insanların ora
ya heves etmediğinden bahsettiler. Arkadaşlar, 
sigortayı memurun ilerlemesi noktasından arı
yoruz. Biraz da sigortayı bu memleket 
ve millet için çalışmak noktasından ara
yalım. Arkadaşlar, bu gün nahiye müdürlerini 
valiler inha eder, Dahiliye vekâleti tayin eder. 
Dünya kadar tembel.. Kimsenin bir şeyden ha
beri yoktur. İşe bakmaz veya kötülük yapar. 
Onun hakkında yapılacak tek bir şey, bir nahi
yeden alıp başka bir nahiyeye vermekten ibaret
tir, Onu da vali yapamaz. Çünkü Dahiliye ve
kâletinin harcırah tahsisatı kalmış ise, Dahiliye 
vekâleti harcırah verebilecekse nakledilebilir. 
Onun için sayın Dahiliye vekilimizden rica ede
riz. Bu usuller değişmedikçe nahiye müdürleri
nin şahıslarının vasıfları üzerinde ne kadar ça
lışırlarsa çalışsınlar elemanları iyi yetiştirmenin 
imkânı yoktur. Bunun için teftiş teşkilâtını elet 
almaları lâzımdır. Arkadaşlar, çalışmak, ehli
yet. dürüstlük esası üzerine müstenit bir teftiş 
esası kabul edip de, böyle bir teftiş kurmazsa
nız bu gün, nahiyeye kimi isterseniz getirin, 
ya tembel olur, ya işi asmış vaziyete düşer. Ar 
kadaşlar insanlar daima kontrol ister. Kontrol 
olmadıkça olmaz. Bu gün maalesef teftiş teşki
lâtımızın işi, senelerce evvel geçmiş, muamele 
görmüş evrakı tetkik etmekten ibaret kalıyor. 
Arkadaşlar, iş üzerinde memur, dürüst müdür, 
ehliyetli midir, çalışıyor mu? Bu 3 esas üzerin
de teftiş edecek bir teşkilât zarureti vardır, bu 
gün, bu memleket için, idarei umumiye için bu 
teşkilâtı biran evvel yapmak zarureti vardır. 
Arkadaşlar, mütemadiyen işitiriz, hepiniz görü 
yorsunuz, filân vilâyette çalışılıyor, iyi bir vali 
vardır. Hayır efendim, çalışmak rejimimizin 
icabıdır. Her vilâyetin çalışması lâzımdır. Ne
den o vilâyette iyi bir vali olduğu için çalışma
sından bahsediliyor? Arkadaşlar, teftiş olmadığı 
için, kontrol olmadığı için, Bu gün vilâyetler
de faaliyet ve çalışma işi şahıslarla kaim bir 
vaziyete gelmiştir. Onun için gerek Başvekili
mizden, gerek Dahiliye vekilimizden, vilâyetle
rin idarei umumiyesi bakımından ehliyet, dü
rüstlük ve çalışma üzerindeki teftişi temin ede
cek bir teşkilâtı bir an evvel yapmalarını ri
ca edeceğim. Arkadaşlar; memur sınıfı içinde 
idareci adamlar, çok feragatla çalışan arkadaş-
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lardır. Fakat biz imparatorluğun istibdat dev
rinden kalan usullerden tutunuz da Meşrutiyet 
devrinde ele alınmış usullere kadar malûm 
esaslar üzerinde idarei umumiyeyi çalıştırıyoruz. 
Bunları, yeni kanunlarla, yeni teftiş esasla-
rile, idarecileri faaliyete geçirmemiz lâzımdır. 
Çünkü idareciler, mademki Hükümetin mümes
silidir, nazımıdırlar. Onların faaliyetini yeni 
kanunlarla teçhiz etmek ve çalışmalarını yeni 
teftiş esaslarile kontrol etmek lâzımdır. 

AHMED HAMDİ DİKMEN (Konya) — Ar
kadaşlar; benden evvelki arkadaşlarım, nahiye 
müdürlüklerinin ehemmiyetinden ve buna veril
mesi lâzım gelen vecibeden bahsettiler. Bende
niz nahiye müdürlüklerinin ehemmiyetinden 
bahsedecek değilim. Yalnız bunlardan matlup 
istifadeyi temin etmek için yapılacak bir iş var
dır; bu da, bu memuriyetleri meslek haline 
getirmektir. Yani nahiye müdürü olduğu yer
de terfi etmelidir. Bunlar içinde hususî bir 
mektep açtıktan sonra, nahiye müdürü nahiye 
müdürlüğünde kaldığı müddetçe maaşı artma
lıdır, başka bir yere gitmemelidir, ayni gedik
liler gibi meslek haline konmalıdır. Mülkiye
den çıkan gençler nahiye müdürlüğüne geliyor, 
fakat tam vücutlarından istifade edileceği bir 
sırada kaymakam olup ayrılıyorlar. Onun için 
gedikli usulünü takip etmelidir. Bunlar olduk
ları yerde, orta tedrisat muallimleri nasıl terfi 
ediyorlarsa, öyle terfi ettirilmelidirler. Bunun 
çaresi br.dur. 

ABÎDİN BÎNKAYA (Kastamonu) — Arka
daşlar, Rasih Kaplan arkadaşımız bilhassa tef
tiş üzerinde fazla durmuştur. Yani bu idare
nin tamamile iyi yürüyebilmesi için teftişe 
ehemmiyet verilmesini, teftiş heyetleri teşkil 
edilmesini son derecede iltizam ediyorlar, çare
yi bunda arıyorlar. Sözlerinden benim anladı
ğım budur. Bendeniz bu nokta üzerinde bir fi
kir arzetmek istedim; arkadaşlar, bendeniz 
teftişlerde bulundum, tabiî mülkiyeli arkadaş
larımız da bilirler, vazife benimsenme dikten 
sonra, vazife sevilmedikten sonra, teftişlerden 
kendini kurtaracak bir çok memurlarımız var
dır, bu, muhakkaktır. Yalnız teftiş maksadı 
temin etmez. Binaenaleyh daha ziyade vazife
yi benimsetmek, vazifeyi sevdirmek çareleri ne 
ise bunun üzerinde durmalıyız. Bendeniz bu 
teftişten bahsederken şu hatırıma geldi. Ayni 
zamanda bir profesörümüzden işitmiştim. Me
selâ mektep tatillerinde Siyasal bilgiler oku
lu talebesine, bir iki ay kadar, Anadoluyu ve 
köylüyü tamamile anlatabilmek için seyahat
ler tertip etmek suretile bunları dolaştırmak, 
tetkiklerde bulundurmak, herhalde çok fayda
lar temin eder. Bu işleri kökten halletmek lâ
zımdır. Bunu alâkadarların nazarı dikkatleri
ne arzederim. Yalnız teftişe ümit bağlamıya-
lım, vazifeyi sevdirmenin çaresi ne ise bu hu
suslarda tedbir almak yolunu bulalım, maruza

tım bu kadardır. 
KEMAL TURAN (İsparta) — Bendeniz de 

teftiş mevzuuna temas edeceğim. Rasih Kap
lan arkadaşımızın sözlerini, biraz daha tatbika
ta yakın olarak, ifadeye çalışacağım. Bu gün 
mülkî idarede müfettiş, valilik derecesinden 
dun bir mertebedir. Yani kaza kaymakamı ile 
valilik derecesi arasında bir mertebe sayılıyor. 
Bu müfettişler, vilâyetlerde; belediyeleri, nü
fus dairelerini, hususî idareleri, arkadaşımın 
dediği gibi, muamelesi geçmiş, kapanmış ev
rakı tetkik ile kalıyorlar. Halbuki bir vilâye
tin umumî kabiliyeti nedir, vali bu kabiliyeti 
hangi hadler derecesinde işletiyor? Yahut iş-
letemiyorsa bundaki mâniler nelerdir, bu, va
linin şahsından mı doğuyor, yoksa bizzat o 
mahallin hususiyeti midir? Bunlar üzerinde 
toplu bir görüş yapacak, valiyi icabında daha 
geniş bir harekete sevkedecek hiç bir vuzuh 
yoktur. Meğer ki Dahiliye vekili veya her 
hangi bir vekil o mmtakayı dolaşsın; gözü ile, 
orada bulunduğu müddetçe, vilâyetin umumî 
idaresini görsün, ancak bundan sonra o vilâ
yetin meselelerine temas edilmiş olsun. Bu gün
kü vaziyet budur. Halbuki meselâ Maliyede 
müfettişleri, teftiş ettiği dairenin âdeta âmiri 
vaziyetindedir; daha yüksek derecededir. Tef
tiş sahasında hem hâdiseleri görür, hem de 
mürebbi rolünü oynıyarak işlerin daha iyi git
mesini temin edici direktifler verebilir. Emir 
şeklinde olmasa bile, terbiyevî müdahaleleri 
daima iyi neticeler verir. Sıhhiyede de, Adli
yede de böyledir. Fakat Dahiliyede yalnız Da
hiliyenin ufak uzuvları, alt tabakaları teftişe 
maruzdur. Esas vilâyetin toplu işleyişi üzerin
de Devlet merkezinin, yani Hükümetin, bir 
görüşü yoktur. Müfettişi umumiler kendi mın-
takalarmda belki bu rolü ifa edebilirler. Fa
kat bunun bu günkü sahası dışında kalan vilâ
yetlerimizi ele alırsak memleketin büyük ekse
riyeti, vilâyetlerin umumî işleyişi bakımından, 
kendi kendisine bırakılmış vaziyettedir. Bir 
valinin terfii, nakli, her zaman ayni olamryan 
vesaitle artık vekilin kendisinde hâsıl olan ka
naate bağlıdır. Bu kanaat nasıldır, ne gibi bir 
esasa tâbidir? Malûm değildir. Belki hâdise
lerin peşinde vukua gelen bir kanaattir. Hal
buki müfettişi umumiliklerde yaptığımız gibi, 
valilerin fevkinde, vilâyetlerde, tecrübe gör
müş, liyakat göstermiş kimselerden bir teftiş 
uzvu intihap ederek, memleketi baştan aşağı, 
zaman zaman, sıra ile gözden geçirtebilseydik, 
bu gün yer yer, falan vilâyette çalışılmıyor, fi
lân vilâyette çalışılıyor meseleleri az çok ken
di kendine hallolunabilirdi. Bendenizin ricam; 
ya müfettişi umumilikleri harekete getirelim, 
yahut bu mümkün değilse, müfettişi umumi
liklerin haricindeki vilâyetler bir tetkika tâbi 
tutulsun. Herhalde bu günkü usulde eksiklik 
olduğuna kaniim. 
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DAHİLİYE VEKİLİ FAYIK ÖZTRAK (Te

kirdağ) — Sayın arkadaşlarımın ifadesini bir 
kaç noktada toplamak mümkündür. Birisi, na
hiye müdürleri, ikincisi kaymakamlar, üçüncüsü 
teftiş heyeti, dördüncüsü valiler ve vilâyetler
dir. Evvelâ arkadaşlarıma Dahiliye idaresi 
hakkında gösterdikleri alâkadan ve bizim üze
rinde bulunduğumuz işleri burada deşmiş bu
lunmalarından dolayı teşekkür ederim. Ben bu 
münasebetle değil, bunların her birine ait olan 
kanun lâyihaları huzurunuza geldiği vakit bu 
mevzular üzerindeki fikirlerimizi o zaman arka
daşlarıma arzetmek üzere, bu defa işgal etmek 
istemiyordum. Fakat bu vesile ile açıldığı için 
müsaadenizle mümkün olduğu kadar kısa olarak 
bunların hepsi hakkında düşündüklerimi arze-
deceğim: 

Evvelâ; çok bahsedilen ve çok alâka gör
mekle her halde müfit olacağını tahmin ettiğim, 
nahiye müdürlerinin tahsil noktai nazarından 
olan vaziyetlerini anlatayım: 

Siyasal bilgiler okulu mezunu 12, Hukuk me
zunu 19» Harbiye mezunu 8, yüksek müesseseler
de tahsilini tamamen bitirememiş 302, lise ve 
idadi mezunu 214, orta mektep mezunu 185, di
ğer mektepler mezunu 93, ilk mektep mezunu 
12. İşte nahiye müdürlerimizin tahsil noktasın
dan vaziyeti bu haldedir. Biz nahiye müdürle
rini, nahiyelerile birlikte, yani nahiyeleri için
de bulunan halkın ihtiyacile beraber mütalea 
ettik ve ediyoruz. Bittabi bütün Devlet teşkilâ
tı gibi nahiye müdürlüğü de memleketin o mm-
takasmda yaşamakta bulunanların huzurunu ve 
refahını temin etmek için tesis edilmiş birer va
sıtadır. Arkadaşlarımdan birinin çok haklı 
olarak temas ettiği gibi, nahiye müdürlerinden 
bu gün için lâzım olduğu kadar istifade etmeğe 
imkân yoktur. 

Bir tek nahiye müdürü nahiyenin içinde bü
tün vasıtalardan mahrum olarak elbette lâ
zım olduğu kadar hizmet edemez. Onun için 
biz nahiye mevzuunu ele aldığımız vakit, bun
ların bulundukları mmtakada, Hükümetin ve 
Büyük Meclisin arzu ettiği gibi, faydalı hale 
koymağı ve o suretle teçhiz etmeği düşündük. 
Bu günün nahiyeleri birer müdür ile idare 
olunmaktadır, yanma arkadaş da versek, nahi
yelerimiz tamamı ile onların derdine yetişecek 
dereceden çok geniştir. Bunları evvelâ daha 
küçülterek, daha kuvvetli bir hale koymağı 
düşündük. Evvelce bu mesafeyi mümkün oldu-
kadar dar tutmak yolunu iltizam ettik. Fakat 
bütçe zarureti dolayısile mikyasımızı yavaş 
yavaş büyülterek gidiyoruz. Son bulduğumuz 
nokta, 15 km. lik bir nısıf kutur dahilinde bu
lunan köyleri ihtiva edecek şekilde nahiye teş
kilâtı yapmaktır. Bu kadar mesafeyi senenin 
her mevsiminde katedilebilir telâkki ediyoruz. 
Yani senenin her mevsiminde Hükümetin hima
yesine muhtaç bir vatandaş, Hükümet kuvve

tini ıbulabilsin ve hitap edeceği bir merci görebi 
sin. Bütçe icapları ile karşılaşmamış olsaydı] 
bu mesafeyi daha daraltmak istiyecektik. Bı 
suretle teşkil etmek istediğimiz nahiyeleri] 
adedinin neye baliğ olacağını henüz kati ola 
rak size söyliyemem, fakat şimdiden 
arzedeyim ki; az bir şey olmıyacaktır 
Nahiye müdürünün yanma bu gün yetiş 
tirmekte olduğumuz gediklilerden bir ka 
rakol kumandanı vereceğiz. Bunun, takdir bu 
yürürsünüz ki, evvelki karakol komutanlarih 
aralarında büyük fark olacaktır. Bittabi bir kâ 
tibi de olması lâzımdır, ve nihayet bulunduğu 
mmtakanm en âcil sıhhî ihtiyaçlarını karşılaya 
bilmesi için bir sıhhiye memuru ile bir ebenir 
de bulundurulması elzemdir. Nahiye, ancafc 
bu takdirde vatandaşlara faydalı olabilecek biı 
hale gelir. Bir de buraya gelebilecek olan insa
nın hal ve istikbalinin cazip olması lâzımdır 
Elbette istikbali olmayan bir mesleğe, yüksel? 
kıymetteki insanlar iltifat etmezler. Kendileri
ne Dahiliyenin muhtelif hizmetlerinde birer gi
decek yer, yükselecek yer göstermekle beraber, 
sınıflarını da yükselterek, yüksek sınıfların ade
dini de çoğaltarak, kendilerine terfi imkânı ver
mek arzusundayız. O vakit rağbet edenler ço
ğalacaktır, Sonra bir de yalnız bir tahsil gör
müş olmak, bizim düşündüğümüz gibi, lise tah
sili görmüş olmakla bir genç gidip nahiyede, 
nahiyenin vazifelerini tamamen göremez. Bu
nun için ayrıca bir de kurs yapmak istiyoruz. 
Bu kursta kendilerine amelî bilgileri, vazifeleri
nin icabettirdiği kanunî hükümleri de öğretmek 
gerektir. Zannediyorum ki, nahiye müdürleri 
hakkındaki bu maruzatım arkadaşlarıma kâfi 
gelebilir. 

Kaymakamlardan da bahseden arkadaşlar 
oldu. Kaymakamlar hakkındaki düşünceleri
mizi bundan evvelki maruzatımda arzetmiştim. 
Burada bir şey daha ilâve edeyim : Nahiye mü

dürleri hakkında hesaba katılan sebeplerden biri 
si bunlarda da mevcuddur. terfi ve terfih me
selesi. Bunlarda da mevcuttur. Arkadaşlar on 
senedenberi terfi etmemiş kaymakamlar vardır. 
Buna mevcut usullerimiz mâni olduğu gibi, 
muhtelif kaymakamlık derecesi arasındaki nis-
bentler de mâni olmaktadır. Yani tabiri maru
fu ile, kaymakamlık ehramı bunların vaktinde 
terfilerine mâni olmaktadır. Bunları karşıla
mak üzere bir teşkilât kanunu hazırlamış ve 
bundan iki sene evvel Yüksek Meclise takdim 
etmiştik. Henüz Bütçe encümenindedir, çıkma
dı. Bu kanun çıkacak olursa bu dertlerden mü
him bir kısmını halledeceğine kaniim. 

Müfettişler ve heyeti teftişiyeden bahsetti
ler. Tıpkı arkadaşım gibi, idare işlerinde tefti
şi, kâğıt ve defterler üzerinde yapmaktan ziya
de, iş üzerinde yapmağa taraftarım. Bu kana
atle de müfettişlere emir verilmiştir. Kâğıt 

— 190 — 



î : 57 27-5-1941 C : 1 
üzerindeki teftişlerden ziyade, memurların bu
lunduğu yerlerde hakikî olarak muvaffakiyetleri 
derecesini ölçmek, kusurlarının hakiki kısımla
rını görmek lâzım geldiğini kendilerine tebliğ 
ettim. Bu yol üzerinde yürüyoruz. İlk başladığı 
günden hemen muvaffakiyet beklemek biraz 
hatalı olur. înşaallah gelecek sene size daha 
iyi manzaralar göstermek imkânını buluruz. 
Müfettişlerin de ehliyet ve muvaffakiyetleri, 
teftişlerindeki isabet ve ciddiyetle ölçülecektir. 

Valilerden ve vilâyetlerde teftişten bahseden 
bir arkadaşımız da burada bu teşkilât üzerinde
ki alâkalarını izhar buyurdular. Bir başka ve
sile ile, valilerin Devlet memurlarından diğer 
hiç birile kabili kiyas olmadığını ar^miştim. 
Bu mahiyette bulunan yüksek Devlet memurla
rının haklarında yapılacak tetkik, teftiş ve tah
kikin da bununla mütenasip olmasını arzu et
mekte ben de arkadaşımla beraberim. Bu yol
lar üzerinde yürümekte ve çalışmaktayız. înşa
allah gün geçtikçe daha kuvvetli olacağız ve 

daha iyi neticeler alacağız. 
ABDÜLHAK FIEAT (Erzincan) — Efen

dim, sayın vekilimiz hakikaten idarenin her de
recesinde bulunmuşlardır. Hazarda, seferde, 
hatta inkilâp zamanında hizmet etmiş bulunu
yorlar. Bilgisi, malûmatı yüksek bir zattır, be
nim kanaati umumiyem budur. Yalnız arkadaş
larıma cevap verirken nahiye müdürlerinden 
başlamıştır. Bazıları nahiye müdürlerine vahi
di kiyasi, temeltaşı dedi. Ben de, idarenin göz
cüsü, pişdarı diyeyim. Bu gün kazalarda dahi 
kaymakamların hepsi Siyasal bilgiler okulundan 
mezun olanlardan ibaret değildir. Böyle iken 
bunun bir kaç misli olan nahiye müdürlerinin 
hepsini Siyasal bilgiler okulundan yetiştirip 
tavzif etmenin, zannederim az bir zamanda elde 
etmek imkânını göremiyorum. Belki Vekil bey
efendi buna temas ettiler. Ben iyice anlayama
dım. Nahiye müdürlerini yetiştirecek kanalı 
tevsi edelim. Bendenizin kanaatma göre, ma
lûmatı gayri kâfidir. Bunları yine terfi ettire
lim. Fakat ayni zamanda da, bahis buyurduk
ları lâyiha yapılırken, çok rica ediyorum, mev
cudun da tasfiyesini nazarı dikkate alalım, Fa
kat o şartla ki oraları sonra diğer tahsil görmüş, 
kültür sahibi şahıslarla dolduralım. Acaba bu 
hususta fikri âlileri ne merkezdedir? tenevvür 
edelim. 

DAHİLİYE VEKİLİ FAYIK ÖZTRAK (Te
kirdağ) — Efendim, nahiye müdürlüklerine ta
mamen Siyasal bilgiler okulu mezunlarını ge
tirmeğe imkân yoktur. Yalnız bunlardan Dahili
yeye intisap etmek isteyenlerin nahiye müdür
lüklerinde de çalışabileceklerni kabul ettik. O -
rada bir müddet çalışmalarında fayda görüyo
ruz. Bizce, lise tahsili gördükten sonra ayrıca 
bir nahiye müdürlüğü kursu geçirmeleri arzu 
edilmektedir. Lise tahsilini bitirecektir, kurs gö

recektir, ondan sonra nahiye müdürü olabilecek
tir. 

(Bravo sesleri), (Kâfi sesleri) 
ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Teşek

kür ederim. 

B Emniyet umum müdürlüğü bütçesi 
REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-

lea var mı?.. 
Fasıllara geçilmesini yüksek reyinize arzedi-

yorum. Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

F. Lira 
425 Maaş 5 989 160 

REİS — Kabul edilmiştir. 
426 1683 numaralı kanunun 58 nci 

maddesi mucbince verilecek te
kaüt ikramiyesi 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

427 Merkez ücreti 95 040 
REİS — Kabul edilmiştir. 

428 Vilâyetler ücreti 79 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

429 Muvakkat tazminat 180 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

430 Merkez mefruşat ve demirbaşı 3 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

431 Kırtasiye 7 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

432 Merkez müteferrikası 4 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

433 Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 20 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

434 Vilâyetler levazımı 62 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

435 Vilâyetler müteferrikası 10 300 
REİS — Kabul edilmiştir. 

436 3201 sayılı kanunun 86 ncı mad
desi mucibince verilecek para 
mükâfatı 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

437 Mütenevvi masraflar 100 490 
REİS — Kabul edilmiştir. 

438 Daimî memuriyet harcırahı 84 300 
REİS — Kabul edilmiştir. 

439 Muvakkat memuriyet harcırahı 20 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

440 Emniyet müfettişleri ve emni
yet polis müfettişleri harcırahı 10 700 
REİS — Kabul edilmiştir. 

441 Resmî telefon tesis ve mükâleme 
masrafı, ücretli muhabere ve mü
kâleme masrafı, polis telefonla
rının mubayaa, tesis, tamir ve 
levazım şletme masrafları 11 700 
REİS -—Kabul edilmiştir. 

442 Posta ve telgraf ücreti 130 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
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P. 

443 

444 

445 

446 

447 

448 

449 

450 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

457 

3335 sayılı kanun mucibince teş
kilât mensuplarının hususî mü
esseselerde yapılacak ücretli te
davi, yol ve saire masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Levazım 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Nakil vasıtaları masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Polis karakolları tamir masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
İstihbarat masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Polİ1 r cmuası, gazete ve em
niyet bültenleri ve meslekî eser
ler gibi polis neşriyatı tabı ve 
mevaddı iptidaiye, telif, tercü
me, makale ve müteferrik mas
raflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1475 sayılı kanun mucibince 
verilecek tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Beynelmilel müessesata iştirak 
masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Polis mektepleri masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Pravantöryom ve sanatöryom 
masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
3201 sayılı kanunun 34 ncü 
maddesi mucibince staj ve bey
nelmilel zabıta, kongre ve kon
feranslarına iştirak ve zabıta 
işleri ilmî tetkikleri için ya
bancı memleketlere gönderilecek 
memurların harcırah, yevmiye 
ve tahsil masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Süvari polis hayvanları muba
yaa, levazım ve takım masraf
ları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

3 000 

410 000 

14 420 

19 000 

58 000 

196 900 

5 000 

2 000 

600 

260 501 

32 548 

30 501 

8 500 

7 740 

G — Jandarma genel komutanlığı bütçesi : 
REİS — Jandarma genel komutanlığı bütçe

sine geçiyoruz. 
Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 

mı? 
RASİH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar; 

Jandarma umum kumandanlığı bütçesini müza

kere ederken memleketin emniyet ve asayişi 
işile vazifeli olan teşkilâtın, emniyet ve asayiş
ten mesul olan vekâletin emrinde tevhidi üze
rinde dilekte bulunacağım. 

Dahiliye vekâletimizin bir lâyiha hazırlamak
ta olduğunu haber aldık, teşekkür ederiz. Da
hiliye vekâletinden bu lâyihayi biran evvel ge
tirmesini sabırsızlıkla beklemekteyiz. Ahval in
kişaf etsin, ondan sonra getirelim denilmemeli-
dir. Bu lâyiha her halde Meclisten çıkmak 
için lâakal bir sene müddet ister. Uzun müddet 
müzakere edilecek olan bu lâyihayi biran evvel 
Meclise getissinler. Tatbik zamanı hulul edin-
ceya kadar lâyihanın Meclisten geçmek üzere 
müzakere ve hazırlığı yapılmış olur. 

Arkadaşlar, bir de zabıtanın iki vekâletle 
alâkalı olması işi de ayrı bir iştir. Jandarma, 
emniyet ve asayişten mesul olan Dahiliye vekâ
letine bağlı iken, meslek itibarile Müdafaa ve 
Erkânıharbiye ile de alâkadardır. Kanaatimce, 
zannederim yüksek vekâletimiz de bu kanaati
mize iştirak eder, jandarmayi zabıta haline geti
rerek, eğer bu gün zabıta vazifesini gören jan
darma gibi bir kolorduya ihtiyaçları varsa, Er
kânıharbiye ve Millî müdafaa ayrıca tahsisat 
alırlar, teşkilât yaparlar. Zabıta işile uğraşan 
bu kuvvetin doğrudan doğruya her türlü mua
melâtında gerek intisabında, gerek terfiinde 
Dahiliye vekâletile alâkalı olmasını temin ede
cek kanunlar çıkarmamız zamanı gelmiştir. Ar
kadaşlar, bu iki yerle alâka, bazan çok sakat
lıklar veriyor. Bu iki alâkayı muhafaza edece
ğiz diye çıkardığımız bazı kanunlarla, son se
nelerde, bu kuvvetin, Dahiliye vekâletinin me
sul bulunduğu emniyet ve asayiş işlerinde vilâ
yetlerde vekâlet namına mesul olan makamlara 
karşı bazan askerî vasıfta bir zihniyet ihtilâfı 
dahi çıkarmağa doğru gitmeğe başlanmıştı. Bu 
gün şayanı şükrandır, Dahiliye vekilimiz bu 
vaziyetimiz üzerinde çok durdular. Bu gün öy
le bir vaziyete imkân bulunmadığını anlamağa 
başladılar, Bu meslekten olanlar. Fakat bazı
ları böyle sakat bir fikre gitmek istediler. Ve
kâlet önünü almakla çok iyi bir teşebbüste bu
lunmuştur. Bunların hepsinin önüne geçmek 
için arkadaşlar, zabıtanın tevhit edilmesini, bir 
de bu iki vekâletle zabıtanın alâkasını kesmek 
için yapılacak kanunun biran evvel getirilmesi
ni sayın Dahiliye vekilimizden isteriz. 

DAHİLİYE VEKİLİ FAYİK ÖZTRAK (Te
kirdağ) — Rasih Kaplan arkadaşım mühim bir 
mevzua temas buyurdular. Hakikaten çok mü
him bir mevzudur. Bunun üzerinde biz de meş
gulüz. Başvekilimin bu nokta hakkındaki emir
lerini vakit vakit almaktayım. Harzırlıklarımı-
zı yapıyoruz, gerek kendilerinin ve gerek ve
kâletin noktai nazarı arkadaşımın arzularının 
bir az gecikmesini icabettirecçk bir haldedir. 
Bu vaziyet ve fevkalâdelikler bertaraf olmazdan 
evvel bu mevzu üzerinde katî bir şekilde huzu-
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runuza gelmeği mümkün ve muvafık görmüyo
ruz. 

Mülkiye memurlarile jandarma mensupları 
arasındaki münasebetin iyileştiğini kendileri de 
ifade buyurdular ve bendenize de iltifatta bu
lundular. Çok teşekkür ederim. İyileşmiştir, her 
zaman daha iyi olacaktır. 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
söz isteyen yoktur. 

Fasıllara geçiyoruz. 
P. 

461 

462 

463 

464 

465 

466 

467 

468 

469 

470 

471 

472 

473 

474 

475 

476 

477 

478 

479 

480 

481 

482 

Maaşatı umumiye 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
madesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Ücret 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşa.t ve demirbaşı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Kırtasiye 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 
REÎS —Kabul edilmiştir. 
Komutanlık otomobili masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müteferrikası 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mükâleme 
masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücreti 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Tayinat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Levazımı askeriye 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Levazım ve teçhizatı harbiye ve 
fenniye 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Nakliyat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
250 521 

20 000 

79 596 

40 000 

500 

1 200 

2 000 

1 100 

5 000 

375 500 

15 000 

87 000 

100 000 

50 000 

8 000 

3 500 

75 995 

6 103 452 

1 826 794 

57 000 

195 000 

F. 

483 

484 

485 

486 

487 

488 

489 

490 

491 

492 

493 

494 

Sıhhî ve baytarî ilâç levazımı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Tamirat ve inşaat masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İkramiye ve tazminat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Nakil vasıtaları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Memleket dahil ve haricinde üc
retli sıhhî müesseselerde tedavi 
ettirileceklerin masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Spor masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Subaylara verilecek hayvan ta
vizi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Jandarma mektepleri masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Matbaa masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Satmalma komisyonları, dikim
evi jandarma ambarları, muaye
ne heyeti masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir, 
Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
26 000 

150 000 

22 000 

11 000 

3 000 

1 000 

20 000 

60 259 

3 400 

7001 

25 000 

5 291 

D —• Hariciye vekâleti bütçesi : 
REİS — Hariciye vekâleti bütçesine geçiyo

ruz. 
Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 

mı? 
Fasıllara geçilmesini yüksek reyinize arzedi-

yorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Fasıl
lara geçilmiştir. 
F. Lira 

501 Vekil tahsisatı 4 800 
REİS — Kabul edilmiştir. 

502 Maaş ' 2 064 797 
REİS — Kabul edilmiştir. 

503 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 12 360 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

504 Merkez ücretleri 99 840 
REİS — Kabul edilmiştir. 

505 Elçilik ve konsolosluklar müs
tahdemler ücreti ve akçe farkı 301 224 
REİS — Kabul edilmiştir. 

506 Muvakkat tazminat 47 536 
REİS — Kabul edilmiştir. 

507 Merkez mefruşat ve demirbaşı 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

508 Merkez levazımı 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
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F. 

509 

510 

511 
512 

Lira 
Mütenevvi masraflar 8 442 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücreti 449 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücreti 116 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası ve nakli 
nukut masrafı 13 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

513 Vekâlet otomobil masrafları 2 800 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

514 Elçilik ve konsolosluklar mas
rafları 543 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

515 Elçilik otomobilleri mubayaa be
deli 6 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

516 Daimî memuriyet harcırahı 45 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

517 Muvakkat memuriyet ve kurye 
harcırahı 60 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

518 3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire ır.as-
rafları 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

519 Beynelmilel uıüessesata ve Mil
letler Cemiyetine iştirak his
sesi ' 75 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

520 Ecnebi elçilerle misafirlerin ibar 
te, izaz, ziyafet ve mihmandar
larının harcırah ve masraflarile 
bahçe ve tamir masrafları 60 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

521 Nakil vasıtaları masrafları 6 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

522 Telifat ve neşriyat 9 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

523 Matbaa masrafı 950 
REİS — Kabul edilmiştir. 

524 Kongre, konferans ve komisyon
lar masrafı 101000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

525 Hakem mahkeme ve heyetlerile 
uzlaşma komisyonları 1 
REİS — Kabul edilmiştir. 

526 Vekâlet kütüphanesinin tanzim 
ve ıslahı için istihdam edilecek 
mütehassıslar ücreti 1 
REİS — Kabul edilmiştir. 

527 3502 numaralı kanunun tatbik 
masrafı 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

528 Geçen yıl borçları 7 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

529 Eski yıllar borçlan ' 5 200 

REİS — Kabul edilmiştir. 
Hariciye vekâleti bütçesi bitmiştir. 

E — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti büt
çesi : 

REİS — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
leti bütçesi ... Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı?.. 

OR GENERAL İZZETTİN ÇALIŞLAR (Muğ
la) — Muhterem arkadaşlar, Sıhhiye bütçesi, 
memleketin sıhhî ihtiyaçlarını, sıhhî durumunu 
temin edecek ve sıhhatini yükseltecek bir vazi
yette değildir. Geçen sene verilen para ne idi 
ise bu sene de aynı para verilmiştir. Çok faal ve 
bu işlerde hakikaten kıymetli hizmetleri olan 
Sıhhiye veklimizin ve vekâletimizin bu para ile, 
memleketin hayatını istikbalini, kuvvetini, Millî 
müdafaayı istihsalâtmm fazlalığı, dolayısile büt
çenin yüksekliğini temin edecek olan, memleke
tin sıhhatini matlup olan dereceye isal edemi-
yeecktir. Bence, Sıhhiye bütçesi, bu gün dahi, 
Millî müdafaa bütçesinden aşağı kalacak bir 
bütçe değildir. Bunun ifa edeceği hizmetler, da
ha evvelden, Millî müdafaayı hem şimdi için, 
hem de atî için çok yüksek derecede hazırlıya-
cak hizmetlerdir. Yalnız Millî müdafaayı değil, 
bütçemizi de yükseltecek olan en büyük ve kıy
metli hizmeti ifa edecek olan yine bütçesini 
müzakere ettiğimiz bu vekâlettir. Tabiî bütçe
nin yüksekliği istihsalâtm fazlalığına bağlıdır. 
Memleketimiz gibi bir ziraat memleketi olan bir 
muhitte, köylülerimizin enerjisinin toprak üze
rinde fazla çalışmasını temin edecek ve çok ve
rimli mahsul almağa sevk edecek olan bu vekâ
lettir. Memleketi umumî olarak tetkik edecek 
olursak, maalesef Meriç boyundan Çanakkale 
Mendireğine kadar bataklıkların vücude getir
diği sıtma afeti, Bergama, Menderesler, Gediz 
çayı, cenupta Köyceğiz mmtakasında, Antalya-
da, Seyhan ve Ceyhan vadilerinde, keza Dicle 
mmtakasında Diyarbakır, Silvan havalisinde, şi
malde Bafra ve Çarşamba gib bir çok mmtaka-
larda mevcut olan bataklıklar bu geniş sahayı 
sıtma afeti içerisinde bulundurmaktadır. 

Sıtma, malûmu âliniz, kanı sulandırır bün
yeyi zayıflatır ve buna müptelâ olan adam, 
enerji, kuvvet sarf ederek mesaisini arttıramaz, 
çok çalışamaz, istihsal yapamaz. Çoluğu çocu
ğu da dejenere olur ve gelecek nesiller için en 
büyük afettir. Daha İzmirin istirdadını mütea
kip Cumhuriyet Hükümeti sıtma işini ele ala
rak mücadeleye başlamıştır, büyük hizmetler 
yapmıştır. O günden bu güne çok fark vardır. 
Belki % 40 derecesinde olan sıtma afeti % 20 ye 
inmiştir. Bu gün % 20 olarak kabul ettiğimiz 
takdirde dahi, yine büyük bir afetin içerisinde 
bulunduğumuzu kabul etmeliyiz. Bu saydı
ğım yerler memleketin en verimli, en mahsul
dar yerleridir. Halbuki tetkik edecek olursa-
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nız görürsünüz ki, burada yaşayan insanlar 
hem vücutça zayıftır, nahiftir, hem de zengin 
değildir. Sıtma afetinden kurtulmuş olan mem
leketin merkezindeki köylüler daha dinçtir, da
ha gürbüzdür, köyleri daha nüfusludur ve bun
lar daha çok çalışıyor. Verimli olmayan dağjık 
mıntakalardaki halk, güvercin gübresi elde 
ederek, bağ yetiştirerek hem kendi sıhhatini ko
ruyor, hem de refahla yaşıyor. 

Bunun sebebi nedir? Bir tarafta sıtmanın 
halka verdiği zebunluk, çalışma kudretini 
azaltıyor, diğer tarafta da bunun aksi oluyor. 
Fakat maalesef bu âfet gittikçe merkeze doğru 
yayılmaktadır. 

Çünkü geçen sene bazı arkadaşlar Yozgad 
mmtakasmda dahi sıtmanın bulunduğunu ve 
sıtmadan dolayı bir çok zayiatın verildiğini söy
lediler ki çok şayanı teessürdür. Çünkü biz, 
Türk milletinin en kuvvetli bünyesini merkezî 
Anadoluda görüyoruz. Şimdi bu âfetin oraya 
da geçmesile çok büyük felâketlere doğru gi
diyoruz. Geçen sene sıtmadan dolayı memleket 
çok mutazarrır olmuştur ve bu yüzden bir çok 
şikâyetler gelmiştir. İnşaallah bu sene bunlar 
olmaz. Fakat sureti umumiyede bu afeti ve di
ğer sari hastalıkları biran evvel memleketten tar-
detmek ve büsbütün kökünden kurutmak için der
hal fedakârlık yapmak lâzımdır. Nasıl ki millî 

müdafaa bütçesi için bir takım fevkalâde tedbirler 
almıyor, istikrazlar aktolunuyorsa bu sıhhat 
meselesi - ki demin arzettiğim gibi müdafaa me
selesidir, memleketin refahı meselesidir, istik
bali meselesidir, her şeyidir - bunun için dtf 
Hükümet ayni tedbirleri ihtiyar edebilir ve bun
da muvaffak olabilir. Çok zaman evvel, sayın 
Başvekilimiz Sıhhat vekili iken, Izmirde bir se
yahatlerinde bu mesele üzerinde tesadüfen ko
nuştuğum sırada kendileri, 55 - 65 milyonluk 
bir programımız olduğunu söylediler. Bilmiyo
rum, o zamandanberi bunun tatbikma başlan
mış mıdır? Fakat icabederse bunu 155 milyona 
iblâğ ile yüksek sıhhat tedbirlerini alalım ve 
memleketi bu afetlerden biran evvel kurtara
lım. Onun için memleketin büyük ihtiyacı 
karşısında Sıhhat vekâleti bu bütçe ile ne kadar 
muvaffak olacağı, tabiî izahtan azadedir. 

Müfredat üzerinde bazı tetkikat yaptığım 
zaman yardım; meselâ çok çocuklu analara ait 
tahsisattan beş bin lira kesilmiş başka bir yere 
zammolunmuş. Tabiî bu Sıhhiye vekâleti ayni 
zamanda Muaveneti içtimaiye vekâietimizdir, 
bu da nüfusa taallûk eden bir meseledir. Bil
miyorum nüfus meselesi Dahileyeye mi, Sıhhi
ye vekâletine mi aittir; pek iyi anlaşılmıyor. 
Fakat bence, bizim en büyük bir ihtiyacımız 
da nüfustur. Artık bu nüfus siyasetine derhal 
başlamak ve nüfusu çoğaltacak bütün tedbirleri 
hiç vakit kaybetmeden ele almak farzdır. Hatta 
bu, Partinin inkılâp vasıfları içerisine girmeli
dir. Bence bir yedinci ok ilâve etmeli ve «nüfus-

cuyuz» demeli ve başlamalı. Bu gün büyük mil
letlerin, nüfuslarını çoğaltmak için aldığı ted
birleri tetkik ederek hemen faaliyete geçelim. 
Bunu Sıhhiye vekâleti mi, Dahiliye vekâleti mi 
yapacak? bilmiyorum. Her halde çok çocuk
lu annelere ufak bir yardım için konulan bu beş 
bin liranın başka bir yere girmesini doğru gör
memek lâzımdır. Sıhhiye vekilimizden bunu 
rica edeceğim, yerine konsun. Zaten çok çocuk
lu annelere yapılacak yardım, kabul edilmiş 
kanuna göre, 1 700 000 yahut iki yüz bin mik-
tarmdadır. Hepsini yerine sarfetmek behemehal 
lâzımdır. 

Tekrar ediyorum, gerek nüfus üzerinde der
hal lâzımgelen işe başlamak ve memleketin sıh
hati için icabeden en yüksek tedbirleri biran 
evvel almak için, diğer millî müdafaa ihtiyaç
ları ne yolda temin ediliyorsa, bunun da ayni 
yoldan temin edilmesini bilhassa Hükümetimiz
den rica ederim. 

Almanların; muvaffak olmamızın en birinci 
hikmeti sıhhatimizdir, dediklerini gazetelerde 
her gün okuyoruz. 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Efendim, muhterem Generalin suallerine 
asıl cevap verecek tabiî Sıhhiye vekilidir. Yal
nız ben bütçeyi alâkadar eden iki nokta hakkın
da arzı cevap edeceğim. 

Birincisi; Sıhiye vekâleti bütçesine hiç bir 
şey ilâve edilmemiş değildir. Bir milyon dok
san yedi bin lira kadar, geçen sene bütçesine na
zaran bir zam vardır. 

Sonra encümeniniz çok çocuklu ailelere yar
dım faslını tenzilden tevakki etmiş ve geçen se
ne olduğu gibi, bunu yetmiş beş bin liraya iblâğ 
için elli bin liralık bir zam yapmıştır. Bu su
retle Sıhhiye vekâletine yapılan zam bir milyon 
147 bin liraya baliğ olmuştur. Çok çocuklu ai
leler faslı ile diğer fasıldaki paralar, ihtiyacı 
karşılamaktan uzaktır. Bütçe encümeni bu mü
him ve hayatî fasıllara daha fazla para tahsis 
edemediğinden dolayı müteessirdir. Vaziyet 
icabı, bu kadarla iktifaya mecbur olmuştur. 
Hakikaten çok çocuklu ailelerin kanunî istih
kaklarını senelerce bekletmek doğru bir şey de
ğildir. Gelecek sene daha ferah bir vaziyete 
mazhar olursa şüphesiz bunlar da verilecek ve 
tasfiye edilecektir. 

SINAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) - Benedeniz 
Vekil Beyefendiden bir istirhamda bulunacağım. 
Dairei intihabiyem olan Adana vilâyetinin Yenice 
köyü müthiş bir trahom içinde kırılmaktadır 
ve bu köy Tarsusla Mersin arasında cenuptan 
ve şimalden gelen şimendiferlerin iltisak nokta
sındadır. Buradan gelip geçen yolcular bu tra
homlu köyden yiyecek, içecek aldıklarından ora
daki trahomun, bu vasıta ile, diğer yerlere si
rayetine de hizmet etmektedirler. Köyün üç ta
rafı da bataklıktır. Köye girmek ihtimali yok-

I tur, Vekil Beyefendiden diğer yerlerde oldu-
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ğu gibi, oraya da bir trahom istasyonu açmasını 
istirham ediyorum. Memleketin selâmeti namı
na bu, lâzımdır. Bu köyün civarındaki köyler
de mektep olmadığından, buradaki beş sınıflı 
mektebe etraftan okumak için gelen on köyün 
çocukları trahomu etrafa yaymaktadır. Öyle 
tahmin ediyorum ki, yirmi sene sonra Adana ve 
Mersinde bu hastalığa tutulmayan tek insan 
kalmıyacaktır. Emir buyururlar ve teftiş etti-
rirlerse maruzatımın doğru olduğunu görürler. 
Yaptığım, tetkikata nazaran bu köyün % 98 i-
nin trahomlu olduğunu söylediler. 

Mektep muallimlerile köylünün kamilen bu 
hastalıktan muztarip olduğunu anlattılar. Bunu 
yüksek huzurunuzda arzediyorum. 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) — Efen^ 
dim, bendeniz de muhterem Sıhhiye vekilimiz
den bir ricada bulunacağım. Fakat ricamın ka
bul buyurulmasmı da rica edeceğim. (Gülüşme
ler). 

Dairei intihabiyemin merkezi olan Artvinde 
maalesef tek bir doktor vardır. Bundan başka 
ne bir hastahane ne de bir doktor vardır. Tek bir 
doktor hem gözcü, hem sinir, hem nisaiyeci, 
hem de dahiliye hastalıklarına bakmaktadır. 
Eğer bütün bu ihtisas şubelerini kendi nefsinde 
cemetmiş evsafı haiz bir doktor varsa lütfen onu 
göndersinler. Bir hekim bulunmayışından, 
emin olun, yalnız nisaiyeden çok za
yiat vardır. Orada bulunduğum zaman vaki 
hâdiseleri biliyorum. Malûmu âlinizdir ki, mer
kezi vilâyette sıhhî bir teşekkül olursa bütün 
kaza, nahiye ve köylerden hasta ve yaralılar 
ve doğum hususunda suubet çekenler merkeze 
gelirler. Bu gibi hastalara, Trabzona gidiniz 
deniyor. Halbuki oraya vilâyetin iskelesi olan 
Hopadan haftada bir gün vapur vardır. Eğer 
vaktinde Trabzona gidip doktora ve sıhhî mü
esseseye müracaat edemezseniz nüfus tezkere
sine kayıttan başka çare yoktur. O kayıt ta ve
fattır. Onun için, muhterem Vekil bey bunlara 
vakıftırlar, kendilerinden rica ederim. Geçen 
sene vaidde bulundular. Ahvali malûme dola-
yısile olmadı. Bu sene de ahvali malûme dola-
yısile amma bizim memleket harpsiz 
orada ölmektedir. Onun için mademki 
bütçede bir milyon liralık fazlalık var
dır, Vekil beyefendi bunun 20 - 30 bin lira
sını feda edip te 20 yataklı bir hastahane inşa
sını lütfetmezler mi? Bu olmadığı takdirde bir 
nisaiye mütehassısı ile bir operatör göndermeğe 
imkân yok mudur? Bunu dairei intihabiyem na
mına kendilerinden çok rica ederim. 

SAMİ ERKMAN (Tunceli) — Efendim, vak-
tile bir asid sülfrik fabrikası yapmak için... 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Bu sıhhiye bütçesi. 
SAMI ERKMAN (Tunceli) — Sıhhiye büt

çesi mi? (Gülüşmeler). Teşekkür ederim. O 
halde müsaade buyurunuz, Sıhhiye için de ha

zırlığım vardır; sıtma meselesini mevzubahs 
edeceğim. 

Bizim bütün teşkilâtımız sıtmayı yalnız Sıh
hat vekâletinin bir işi telâkki ediyorlar. Hatta 
Dahiliye vekâletindeki büyük memurlar dahi 
sıtmadan bahsedildiği zaman, gidin sıtma mü
cadelesinden bunu sorun diyorlar. Fakat sıtma 
mücadelesinin teşkilâtı bu isi başarmağa kâfi 
değildir. Sıtma mücadelesi, bütün memleketin, 
her ferdin işidir. Bu memlekette 25 medeniye
tin türediğini tarih gösteriyor. Bunun 15 ta
nesini Anadoluda sıtma öldürmüştür. Binaen
aleyh bu işi böyle hafif tutmak katiyen caiz de
ğildir. Bu sıtma işinde, başta Dahiliye vekâ
leti olduğu halde, herkes vazife almalıdır. 
Biz sıtmayı yalnız bataklıklardan zannediyoruz. 
Halbuki birikintilerden de sıtma gelir. Bu biri
kintileri ise Sıtma mücadele heyeti göremez. 
Sıtma mücadele heyeti, sıtmayı gördükten sonra 
tedavi eder. Bir sıtma mücadele reisi ve labo
ratuar faaliyetile bu memlekette sıtmanın önüne 
geçmeğe imkân yoktur. Bunu Sıhhiye vekâle
tinden istemek hakkımızdır. Fakat aynı za
manda senede 80 bin adamın sıtmadan öldüğü
nü seyretmeğe de hakkımız yoktur. Binaenaleyh 
bu işte Sıhhiye vekâletinin başkanlığı altında 
Dahiliye vekâleti ve diğer vekâletler ve hatta 
her ferde vazife vermeği çok rica ederim. O 
kadar. 

REÎS —- Türker. 
BEÜO TÜRKER (Afyon karahisar) — Muh

terem arkadaşlarımızın ifadelerinden anlaşılı
yor ki, Sıhhat vekâleti bu gün en mühim vekâ
letlerden biridir. Günkü nüfusumuzu alâkadar 
ediyor. Bendeniz bu kürsüden her sene köyler
deki çocuk doğumlarından ve orada vuku bu
lan vefatlardan bahsettim. Bunun için Muhte
rem vekilden cok rica ediyorum. Bu sene bütün 
köyleri dolaşsınlar ve vaziyetin ne olduğuna 
baksınlar. Bendeniz burada bazan tenkit de
ğil, istirhamda bulunurken, doktor yok diyor
lar. Fakülteden doktorlarımızı ziyadesile çı
karsınlar ve bütün memlekete yollasınlar. Bir 
vaka olmuş. Ankara civarında, köylerde kı
zamık hastalısından 69 çocuk vefat etmiş. Bu 
koca Cumhuriyet rejiminde bu olmalımıydı, 
rica ederim. Niçin olmuş? Çünkü vaktinde dok
tor gönderilmemiş, doktor istenmiş vaktinde 
göndermemiştir. Yazık değil mi bu yav
rulara? Bir milletin kuvveti, kudreti 
nüfusundadır. Nüfusumuzu artıracağız ve 
nüfusumuzu artırmak için pek muhterem Sıh
hiye vekilimiz doktorların adedini çoğaltsınlar, 
nüfusumuzu artırsınlar, korusunlar. Bu memle
ketin nüfus meselesi kendi ellerindedir. Tra
hom ve sıtmanm çokluğu hep doktorların fık
danından ileri geliyor. Bendeniz bir abdi aciz 
olarak (Estafurullah, estafurallah sesleri), ben 
de bu memleketin bir evladıyım, çok rica ede-
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rim, bu hususta tetkikatta bulunsunlar, bu 
sözlerimizi nazarı dikkate alsınlar ve bunun 
bir çaresini bulsunlar. 

Dr. MUHTAR BERKER (îçel) — Efendim, 
bendeniz Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlunun 
Yenice köyü hakkında söylediklerine tamamen 
iştirak ediyorum. Bu köy Seyhan vilâyeti dahi
linde değil, bendenizin dairei intihabiyem olan 
îçel vilâyeti dahilindedir ve hakikaten % 98 
trahumlu bir köydür. Hatta yalnız bu köy de
ğil bu civarda bulunan bütün ova köyleri % 
50 değil, daha fazla % 68 trahumludur. Sene-
lerdenberi bu dileğimizi Sıhhiye vekâletine iblâğ 
etmekteyiz. Bu vesile ile tekrar Sıhhiye vekili
mizden rica ediyorum, burada mutlak bir müca
dele istasyonu açılması zarureti vardır. Çünkü 
% 98 trahom vardır demek, memleketin hepsi 
trahomludur demektir. Buranın geçit yeri olma
sı itibarile orada hamallık eden çocuklar dahi 
gelene geçene trahom aşılamaktadır. Arkadaşı
mın samimî alâkasına teşekkür eder ve ayni te
menniyi bendeniz de intihap dairem namına 
muhterem vekilimizden rica ederim. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VE
KİLİ Dr. HULUSİ ALATAŞ (Aydın) — Büt
çemizin daha çok olması yolundaki Gl. İzzetti-
nin temennilerine bilhassa teşekkür ederim. Sıh
hî ihtiyacı hepimiz yakından takdir eder va
ziyetteyiz. Çok kısa zamanda sıhhat mevzuu üze
rinde çok işler yapılmıştır. Bütçesi hiç denecek 
derecede iken bu günkü ileri mertebeye varmış
tır. Fakat bu gün varmış olduğumuz bu mer
tebe ne müntehadır, ne ortadır, ancak başlan
gıçtayız. Acaba bu işe girişmiş olmak için ne 
yapmalıyız? Bütçemiz nereye varmalıdır, diye 
çalştık. İptidaî bir tesisat için 85 milyon lira 

kadar bir para harç ederek tesisatımızı ikmal 
etmekliğimiz ve bütçemiz de 16 milyon liradan 
yukarı olması iktiza edeceği neticesine vardık. 
Bu günkü zaruretler içinde seneden seneye büt
çemizi artıra artıra bu günkü dereceye getir
diniz Teşekkür ederim. Bundan sonra da, istik
bâlde de imkân buldukça fazlasını vereceğiniz
den eminim. Biz de iyi surette kullanacağız. Bu 
seneki bütçe, rakamı bahsinde ifade bir parça 
karıştı, Bütçe encümeni de bize fazla para veril
diği şekilde ifadede bulundu. Bizim bütçemizde 
bir fazlalık yoktur, hatta elli bin liralık bir nok
sanlık vardır. Bize fazla verilmiş olarak göste
rilen 3 milyon 740 000 lira şu suretle husule ge
liyor. Evvelce fevkalâde bütçe ile idare edilen 
maske imalâtı bu defa adi bütçeye alındı. 

İskân işlerine ait bir buçuk milyon lira fev
kalâde bütçede idi, bu gün bu bütçeye geçti. 
Tıp fakültesi inşası için her sene fevkalâde büt
çeden bir milyon lira veriliyordu, bu sene 490 000 
lira verildi ve adî bütçeye geçti. Bu bütçede 
bunları nazarı dikkate alınca 250 000 lira fazla 
verilmiş gibi görülüyor. Geçen sene bütçe çık
tıktan sonra sene sonunda yine huzurunuza gel

dim; kinin fiatlarının yüksekliğinden bahsede
rek 300 000 lira daha munzam tahsisat verilmiş
ti. Binaenaleyh, 50 000 lira noksanı ile bütçeyi 
hazırlayıp takdim etmiştik. Bütçe encümeni bu 
elli bin liranın çok çocuklu ailelere yapılan yar
dımdan kısıldığını görünce, onu başka yerden 
temin ettiler. Binaenaleyh geçen seneki bütçe
nin aynini almış oldum. Bu günkü icaplara 
göre geçen seneki tahsisatın bazısını tayyettik, 
bazılarını azalttık. Ve bu günün mecburî zaru
retleri karşısında zam iktiza edenlere zam yap
tık. En çok iaşe, ilbas, diğer eşya, eczayı tıbbi
ye, malzemei tıbbiye tedrisat müessese
leri, tıp talebe yurdu, küçük sıhhat 
memurları mektebi, sağır ve dilsizler mek
tebi, hastanelerimiz, Hıfzıssıhha ve ku
duz müessesesi gibi yerlerin zarurî pahalılık ve 
geçirmekte olduğumuz vaziyet dolayısile fiat 
yüksekliğini karşılamak için bir miktar arttır
mak suretile mütevazin bir vaziyete getirdik. 
Fakat bu tahsisatlara yaptığımız zam miktarı 
% 20 yi geçmedi. Bu gün hepiniz içindesiniz. 
Arzettiğim mevzulardaki pahalılık % 20 nin 
çok üstündedir. Biz mümkün olan tasarrufu 
yapmağa, ucuz eşya tedarikine dikkat edeceğiz. 
Bunlarla bu işi bu bütçe dahilinde yürütmeğe 
çalışacağız. Fakat yine zaruretlerle imkânsız
lıklara düşersek yüksek huzurunuza gelir tahsi
sat isteriz. 

Sıtma meselesine temas buyuruldu. 1940 se
nesi, sıtma noktai nazarından hiçte iyi geçmiyen 
bir sene olmuştur. Her sene muhtelif yerlerde 
yer yer sıtma salgını olurdu, mücadele mmtaka-
ları salgınlarına, mücadele mmtakasmdaki he
kimleri teksif eder ve derhal mahallinde bastı
rırdık. Bu mmtakalarm haricinde ise çalışma 
imkânları müsait olan yerlerden hekimler tef
rik eder, oralara gönderir ve yine mahallinde 
bastırırdık. Fakat geçen sene böyle olmadı. 
Hekim arkadaşlarımızın eksiğini ikmal edeme
dik. Her sene tıp talebe yurdundan hizmeti mec-
burelerini ikmal edenlerle bunları ikmal ederiz. 

Geçen sene vaziyet böyle olmamıştır. Ev
velâ, sıtma mücadelesinde çalışan hekim ar
kadaşlarımızın eksiğini ikmal edemedik. Biz 
bunlarm eksiğini Tıp talebe yurdunu ikmal et
miş hizmeti mecburelilerle ikmal ederiz. Bun
lar iki senedenberi terhis edilmediler. Orduda 
bu şekilde bulunanların yekûnu 265 i buluyor. 
Bunlara zamimeten sıtma mücadele mıntaka-
sında çalışan doktorlarımızı da talim için hiz
mete aldılar. Binaenaleyh evvelce 98 kişilik 
kadro ile çalışan sıtma mücadelesi bugün 65 
tabib eksiğile yanı 33 tabible çalışmağa mecbur 
oluyor. Salgm çıkan yerlere her zaman yaptı
ğımız yardımı yapamadık, hatta çalışmaları
mız aksak oldu. Bir arkadaşımın buyurduğu 
rakamlar yanlış olacaktır. 80 bin kişi sıtma
dan ölmüştür buyurdular. Böyle bir şey yok-
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tur. Sıtmadan ölen asla 500 ü geçmemiştir. 
Sıtma, evet, büyük bir afettir, avakibile beraber 
başka türlü ölenler de olmuştur. Fakat sıtma 
girdi de 80 bin kişi öldü, böyle bir şey yoktur. 
Biz bununla da kalmadık. Geçen senenin ha
ziran, temmuz ve ağustos aylarında kinin nok-
tai nazarından endişeli günler geçirdik. Kızıl
ay cemiyetimizi istoklarile beraber memleke
tin ihtiyacı olan kinini Hollandadan getirtti. 
Ona göre siparişleri yapmıştı. Fakat geçen sene 
harbin Avrupadaki inkişaf şekli kinin fiyatının 
iki misli artmasına ve bedelinin peşin olarak 
dolarla ödenmesine ve son ahval dolayısile 
yolun uzaması dolayısile bunları Cavadan ge
tirtmek mecburiyetinde kaldık. Cavadan ilk 
parti kinin memlekete gelinciye kadar ihtiyat
larımızla çalıştık. Bununla çalıştık derken mü
cadele mmtakalarma meccani kinin ve diğer 
mmtakalara da Devlet kinini yetiştirmekte 
müşkilât çekmedik. Yalnız piyasada serbest ki
nin bulunduramadık. Bizim endişemiz şu idi; 
ismarladığımız kininler gelinciye kadar eli
mizdeki kininleri hakikî ihtiyaçlara sarfettik 
ve yalnız şüpheli olan yerlere vermedik. Eylül 
ayından itibaren ferahladık. Sıtma mevzuu 
üzerinde bilhassa bu epidemiler Manisada ol
muştur, Aydında olmuştur. Bursada ve müca
dele mmtakası haricinde Yozgadm Boğazlryan, 
Tokadın Kazovasında, îzmirin Bergama, Bayın
dır, Tire taraflarında şiddetli savletler yaptı. 
Bizce bir kişinin ölümü dahi büyüktür, büyük 
zayiat verilmeden bunlar bastırıldı. Fakat geç 
bastırıldı ve bütün mevsim sonunda bu sıt
mayı almış olanlarm esaslı tedavisi ile uğra
şıldı ve uğraşılmağa devam edilmektedir. Ge
ce gündüz çalışarak gayretimizi artırarak ön
lemeğe çalışacağız. 

Trahom mücadelesi üzerinde arkadaşlarımı
zın temennilerinde işaret ettikleri Yenice, biz
ce de tesbit edilmiş yerdir. Yalnız orası değil
dir, Oradaki ova köylerinin bir çoğu trahom
dan fazla muztariptir. Bugün trahom için 
13 hastanede çalışıyoruz ki, yatak adedi 180 e 
baliğdir. 25 dispanserimiz 36 köy tedavi evi
miz, bir de seyyar heyet halinde çalışan ekipi-
miz vardır, mütehassıs doktor ve sıhhat memu
runu yetiştirdikçe gelir ayrıca tahsisatını iste
riz, müsaade ederseniz bu yerlerde de açmağa 
gayret ederiz. Tesbit edilmiş daha bazı yerle
rimiz vardır. 

Çok çocuklu annelere yardım mevzuunda 
Bütçe encümeninin 50 000 lira ilâve etmesine 
çok teşekkür ederim. Fakat bunu şöyle ifade ede
yim ki ; daha 1934 müracaatlarının müracaatını 
yerine getiremiyoruz. Her halde çok geçmiştir. 
Hesabını çıkardık, bir milyon küsur bin lirayı 
derhal tediye etmeliyiz ki senesine gelebildim. 
Bu günkü sıkıntılı vaziyet karşısında bunu te
mine imkân bulamadık. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Yakında bekârlık 
vergisi kanunu gelecektir. Oradan alır bunlara 
veririz. 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. HULUSİ ALATAŞ 
(Devamla) — İnşaallah. 

Mazhar Müfit arkadaşım Artvin hastanesi 
meselesini hatırlattılar. Teşekkür ederim. Kendi
leri de yakından biliyorlar ki hayli gayret sar-
fettim. Kuvvei karibeye gelmişti. Orası tek dok-
torlu kaldı. Bu da askerî vaziyet dolayısiledir. 
Her hangi bir doktoru askere almıyacaklarmı 
bilsem kinci bir doktoru göndermek vadinde 
bulunurdum. Merkez Hükümet tabibleri asker
likten müeccel olmadıkları için merkezdekini de 
aldılar, yalnız bir sıhhiye müdürü kaldı. 

MAZHAR MÜFİT KANSU (Çoruh) — Ey
vah, Dimyata pirince giderken evdeki bulgur
dan olduk desene, (Gülmeler) 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. HULUSİ ALATAŞ 
(Devamla) — 265 hizmeti mecburiyelilerin ter
his edilmediğini arzetmiştim. Ayrıca vazifede 
bulunanlardan askerî hizmete almanlar 222 yi 
buluyor. Kazalardaki Hükümet tabibi açığının 
yekûnu 65 dir. Bu boşluklar, sükûn avdet ettiği 
zaman, belağan mabelağ doldurabilecek vaziyet
teyim. Üç sene evvel görüştüğümüzde arzet
miştim, ki 1941 senesinde hepsini tamamlamış 
olacağız. Hakikaten hepsini tamamlamış vazi
yetteyiz. Belediye eksiği mücadele eksiği de 
tamamlanacak vaziyettedir. Gelecek sene eli
mize geçeceklerle beraber yekûnu daha çok art
mış olacaktır. Yeni yeni teşekküllere doğru bi
zi götürecektir. Alacağımız tahsisatlara göre o 
işleri de yapacağız. 

Berç Türker arkadaşımız, bütçenin heyeti 
umumiyesi görüşüldüğü zaman, Sıhhat vekâle
tinin ilâcı kendi eline almasından bahis buyur
muşlardı. Sıhhat vekâleti memleketteki ilâç 
eksikliği ile yakından alâkadar olmuştur. Döviz 
ile tedariki mümkün olan kısımlar üzerinde 
Hükümet dövizi verdi, Amerikadan sipariş yap
tı. Bir çoklarını da İsviçreden getirtti; bazıları 
da diğer muhtelif yerlerden gelmektedir. Hiç 
bir madde, diyebilirim ki, tamamen piyasadan 
kesilmiş değildir. Fakat vakit vakit darlıkları 
çok olmuştur. Ezcümle ensülin, iyod, santo-
nin üzerinde bazı darlıklar oldu. Fiat üzerinde 
de spesiyalitelere taallûk eden kısımları vekâlet 
daima murakabe etmektedir. Prodüvi şimik, 
bunlar üzerinde vaki müracaatlarla meşgul 
olabiliyoruz. Bunların çok fiat değişikliği ol
duğunu biliyorsunuz. Bazılarında hemen hiç 
olmadığı gibi, bazıları da iki, üç misli kadar 
arttığı olmuştur. 

Doğum meselesi ve köylerin tetkiki mevzuu 
üzerinde, doğuranlara yardım mevzuu üzerinde 
metodik bir şekilde çalışamağa devam ediyo
ruz. Bu sene yeniden köy ebe mekteplerinden 
talebelerimiz şahadetnamelerini alarak çıkmak 
üzeredir. Bunları istenen yerlere vereceğiz. 
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Her sene de bu yolda çalışmamıza devam ede
ceğiz. Bunlar yalnız bir köyde değil, civar
daki bir kaç köyle birlikte çalışmaktadır. Za
manı geldiğinde bir Köy ebe mektebini daha 
Sivasta veya şark tarafında bir yerde açmak ve 
oraların inkişafına yardım etmek istiyoruz. 

Kızamık meselesine gelince; bu sene bilhassa 
Ankarada çok oldu. Bunlar 3 bin musabı bul
muştur. Bizdeki kayitlere nazaran diğer sene
lerin miktarından çoktur. 

1938 de 8241, 1939 da 6059, 1940 da 2311, 
1941 de 2728, yalnız nisan sonuna kadar. Arzet-
tiğim bu 3 000 rakamı bu günkü vaziyeti de 
ilâve ettiğim içindir. Kızamık bildiğimiz gibi 
sirayet itibarile en çok ve kolay sirayet eden 
bir hastalıktır. Hatta hastalık teşhis edilmeden 
evvel nezle zamanında bile sirayet eder. İçtinap 
vaziyetleri güçtür. Kızamık hastalığına tutul
muş olan bir çocuğa nasıl bakmalı mevzuu et
rafında halkın anlıyacağı dilde kitaplar yazdır
dık, hastalığın olduğunu haber aldığımız yer
lerde nezaret edici hekimleri daima göndermekte 
ve çalıştırmaktayız. Haber alınmamıştır, veril
memiştir şekilde kulağımıza gelen hâdise ile 
ayrıca meşgul olduk. Doktorlar gönderdik, ça
lıştırdık ve çalıştırmaktayız. 

Biraz da diğer emrazı sariyeden bahsedeyim. 
Büyük hareketler esnasında, tecemmüler ve 
terhisler esnasında emrazı sariye en büyük sı-
kıntımızdır. Bir çok hareketler olduğu halde 
bu mevzu dahilinde ufak tefek vakalar oldu 
ise de bunları derhal vaktinde bastırmak imkâ
nını bulduk. Ufak tefek münferit mihraklar 
oldu ve bastırıldı. Salgın şekilde hamdolsun 
hiç bir hastalık yoktur. Yalnız geçenlerde en
dişe verici bir vaziyet hâsıl olmuştu. Kayseri 
ve Sivasm iltisak noktasında lekeli tifo görül
dü. iki sıhhat müdürü ve bir sıhhat ekibi ça
lıştırıldı, bütün köyler tarandı, bastırıldı. Bir 
aralık Kuladan Uşağa doğru imtidat eden yer
lerde mahallî bir lekeli tifo salgın yapar gibi 
oldu. Onu da bastırdık. Her sene olduğu gibi 
memleketin muhtelif yerlerinde bu sene sıhhî 
vaziyet şayanı memnuniyettir. Yani salgın has
talıklar fazla değildir. Bu gün içinde bulundu
ğumuz büyük hareketler devrinde memleketin 
umumî sıhhî vaziyetini bu vaziyette tutmak 
arkadaşlarımızın büyük çalışmaları neticesidir. 
Inşaallah hiç bir yerde emrazı sariye yangını 
çıkarmıyacağız. 

Arkadaşlarımın arzu buyurdukları hususlar 
üzerinde cevap vermediğim cihetler varsa lüt
fen hatırlatsınlar, arzedeyim. 

GENERAL KÎAZIM SEVÜKTEKÎN (Di
yarbakır) — Efendim, silâh altında olduğunu 
beyan buyurdukları 260 tabipten bazılarının 
doçent, profesör olduğunu işitiyoruz. Bunların, 
hukuk müntesibinine yapıldığı gibi, yani askerî 
hâkimliklerde istihdam olundukları gibi, tabib-
lerin de sıhhiye müşavirliklerinde istihdamına 

imkân var mıdır? 
S. ve î. M. V. Dr. HULUSİ ALATAŞ 

(Aydın) — General Kiazım Sevüktekinin bu
yurdukları, Sıhhat vekâletini değil, Maarif ve
kâletine ait bir sualdir. Üniversitede çalışanlar
dan orduya alınmış olanlar hakkındadır. 

NEVZAD AYÂS (Bursa) — Partide pren
sip itibarile Çeltik kanununun bazı hükümleri
nin tadili kararlaştırılmıştı. Bu tadil hangi saf
hadadır. lâyihası hazırlanmış mıdır? 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VE-
KÎLÎ Dr. HULUSİ ALATAŞ (AYDIN) — 
Burada Parti içtimamda görüşmüştük. Acele 
getirilmesini emir buyurmuştunuz. Ziraat ve-
kilile sık sık toplandık, görüştük. Acele edişte 
faide görmedik. Hem pirinç ekmeği istiyo
ruz, hem de sıhhate dokunmasın diyoruz. He
nüz kavgalarımız bitmemiştir. Bittiği zaman 
lâyihasını getireceğiz. 

SINAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — iskân 
dairesinin işe başlaması memlekette 20 - 21 se
ne olduğu halde bu gün halâ vazifesini ikmal 
ve itmam etmemiştir. Henüz bir çok iskân edi
lemeyenler olduğu gibi, bir çokları da fuzulî 
olarak mal almışlardır. Acaba bu iskân işine 
ne vakit nihayet verilecek? Bunu sormak isti
yorum. 

S I H H A T V E İ Ç T I M A Î M U A V E N E T V E 
K I L I Dr. HULUSİ ALATAŞ (AYDIN) — 
Efendim, iskân işi olarak 20 senelik işler olabilir. 
Ancak bu idare Sıhhat vekâletine 1935 te dev
redilmiştir. O zamandanberi ikmal edilmemiş 
dosyalar hakkında müracaatlar vukubuldukça 
Vekâlet hallediyor. Her hangi bir dosya üze
rinde falan zamanda müracaat vaki oldu da ce
vap alınamadı diye bir şey varsa tetkik eder ce
vap arzederim. 

Bu günkü olan iskân dairesi, eski işlerden 
müracaatları tetkik etmekle beraber ana vata
na dışarıdan gelen muhacirlerin yerleştirilmesi, 
memleket içinde yer değiştirmek işlerinin tanzi
mi üzerinde çalışmaktadır. Her hangi bir dosya 
için emirleri varsa lütfen versinler cevaplarını 
takdim ederim. 

GI. İ Z Z E T T I N Ç A L I Ş L A R (Muğla) — 
Çok çocuklu annelere az tahsisat konmuştur. 
Bunun biraz daha çoğaltılması kabil değil mi
dir? Ankara tıp fakültesi için 300 bin lira ay
rılmıştır. Bu sene içerisinde bu inşaatı yapmak 
belki müşküldür ve çok da mübrem bir şey de
ğildir, memlekette fakültelerimiz vardır. 300 
bin lirayı çok çocuklu annelere vermek sure-
tile daha fazla yardım yapılamaz mı? 

S I H H A T V E I Ç T I M A Î M U A V E N E T V E 
K I L I Dr. HULUSİ ALATAŞ (AYDIN) — 
Buraya konmuş olan tahsisat iki sene evvel baş
lamış olduğumuz Tıp fakültesinin müştemilâtın
dan olan Jinekoloji ve Maternite kısmı in
şaatının ikmaline devam içindir. Müteahhit ey
lülde teslim etmiş olacaktı, teslim edemedi, 
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mesele Devlet şûrasına intikal etti. Mukavele 
feshedildi. Emaneten yapılmağa karar verildi. 
Çünkü üstü açık kalmıştır. Temelleri tehlike 
altındadır. Bu para, emaneten, inşaat için sar-
fedeceğimiz paradır. 

Orgl. İZZETTİN ÇALIŞLAR (Muğla) — 
Hiç bir yerden verilmiyecek mi? 

SIHHAT VE İ. M. V. Dr. HULÛSÎ ALATAŞ 
(Aydın) — Ben 25 000 koymuştum. Bütçe en
cümenimiz 50 000 lira daha verdiler 75 000 lira. 
oldu. Her hangi bir mevzu üzerinde, oilmiyo-
rum Maliye vekilimiz burada ise, belki bir çare 
bulurlar. Bende çare yoktur. % 20 farkla 
hastanelerimi ve diğer pahalılıkla alâkadar 
müesseselerimi idare edebileceğimi tahmin et
miyorum. Tahsisat verirseniz, beni serbest bıra
kırsanız yine bu kısımlara zam yaparım. 

Orgl. İZZETTİN ÇALIŞLAR (Muğla) — 
O halde bütçe encümeninden rica ediyoruz. 

Dr. ALİ SÜHA DELÎLBAŞI (Kütahya) — 
Bir iki nokta hakkında izahat lütfetmelerini ri
ca edeceğim. Frengi mücadele teşkilâtı mmta-
kasma dahil olmıyan yerlerdeki firengi teda
visi Hükümet tabiplerine tevdi edilmiştir. Ben
deniz son aylar zarfında 1 - 2 mıntakayı gez
dim, bazı rakamlar aldım. Yapılan firengi teda
visi maalesef yarıdan daha az vaziyettedir. Me
selâ 500 firengili kaydi olan sıhhat müdürlüğün
den aldığım 3 aylık cetvele göre, birinci ay 45,2 
nci ay 48, 3 ncü ay 68 dir. Muhtelif kaza mer
kezlerindeki malûmat bunu teyit eder mahiyet
tedir. Tabiî bu 65 rakamı hiç bir şey ifade et
mez. Çünkü bu, müstemirren tedaviye devam 
edenlerin rakamı değildir. Muhtelif aylarda; 
muhtelif aylar zarfında 65 tane firengili gelmiş
tir. Yani birinci hafta gelmiş olan ikinci hafta 
gelmemiştir. Bendeniz bu suretle yapılan firen-
rengi tedavisinin müsmir olamıyacağı ve bilâkis 
muzir olacağı kanaatmdayım. Vekil beyefendi 
bu hususta ne düşünüyorlar ? 

Sonra öğrenmek istediğim bir cihet te şudur: 
Hükümet tabiplerinin takriben, mübalâğa te
lâkki edilmesin, altmış bu kadar vazifesi vardır. 
Bu kadar vazife arasında asıl kütlenin, köylü
nün ahvali sıhhiyesi ile sıkı bir şekilde değil, 
uzaktan bile alâkadar olmalarını ihtimal dahi
linde görüyorum. Ancak bir tek sıhhat memu
ru vardır. Bu sıhhat memurunun da tabiî bir 
doktor kadar ilmî salâhiyeti yoktur. Bu ikinci 
nokta hakkında da Vekil beyin mütaleasmı öğ
renmek istiyorum. Doktorların işlerini azalt
mak hakkında bir fikirleri var mı? 

S. V. Dr. HULUSİ ALATAŞ (Devamla) — 
Firengi mücadelesi işini biz iki kısma ayırım
sızdır; yüzde nisbeti fazla olan yerlerde hu
susî mücadele açtık. Mücadele teşkilâtımızla 
bunları kuvvetle ve dikkatle takip imkânını bu
luyoruz. Mücadele mmtakası haricindeki yer
lerde bahis buyurdukları gibi Hükümet 

tabibi tarafından takip edilmek icap eder. 
Kayıtlı frengililer talimatnamesi dahilinde 
sıkı takip edilmektedir. Bunlarda da bir 
çok aksaklıklarla karşı karşıya gelinmek
tedir. Onların bir kısmını idare âmir
leri hoş görüyor, harman zamanıdır, bir iki ay 
müsaade ediverin diyorlar, yahut kıştır, yollar 
kapanmıştır daha müsait bir zamana cetveldeki 
sırasını alıverin diyorlar. Böyle ufak tefek rÖ-
tüşler hariç olmak üzere muntazam surette ta
kip edilmektedir. Hatta bazan bize cebir kulla
nıldığından şikâyetler geliyor. Biz bunlar üzerin
de daha iyi çalışma imkânlarını kaza hekimleri
ni çift yaptığınız zaman yahut nahiyelere birer 
hekim verdiğimiz zaman, buluruz, Bunun yolu
nu bu şekilde görüyorum. 

İkinci kısım; Hükümet tabibliklerinden bu 
gün 65 yer münhaldir dedim. Münhal olmadığı 
zamanları nazarı dikkate alalım. Münhal olma
dığı zamanda da Hükümet tabibinin vazifesi; 
köylerden ihbar edilmiş emrazı sariye için git
mek, cürmü meşhut için gitmek, merkezdeki 
dispanserde çalışmak, Hükümet tabibliğine ait 
olan işleri görmektir. Bunlar haricinde köy, köy 
dolaşmak için ne harcırahları vardır ne de tah
sisatları. Bu ne şekilde olur? Bazı vilâyetler bu
nu tatbik ediyorlardı. Seyyar tabip alıyorlar, 
mmtakalarma göre köy köy gezdiriyorlardı. Sıt
ma mücadelesinde bizim yaptığımz da her kö
yün gezilip görülmesi esası üzerinedir. Her vilâ
yet ihtiyaca göre seyyar tabib temin edinciye 
kadar bunun imkânı yoktur. Hakikî vaziyet; 
bizim kazalarımızdan nahiyelere, nahiyelerden 
köylere gitmek zamanımızı beklemek lâzımdır. 
Maruzatım bu kadardır. 

YUSUF ZİYA ÖZER (Eskişehir) — Bir sual-
Trahom meselesi bir afet halinde şark ve cenup 
vilâyetlerimizde yayılmıştır. Bu öyle muazzam 
bir iştir ki, münasip bir zamanda Meclisi âlinin 
sureti mahsusada meşgul olması lâzım gelen bir 
meseledir. Filhakika bir teşkilât vardır, fakat 
o teşkilât işin vüsatine göre ne kâfidir, ne de 
mesaisi kâfidir. Bunun tedavisi uzun, müşkül, 
müziç, çetin bir tarzdadır. Geçenlerde Alman 
mecmuai askeriyesinde bir makale neşrolundu. 
Orada, bir âlimin, askerî tabibin Polonyadan, 
Rusyadan, Romanyadan getirilmiş olan insan
larda trahom hastalığı olduğunu gördüğü ve 
onu yeni bir tarzı tedavi ile tedavi ettiği yazılı 
idi. apsit kullanmış. Buna dair uzun bir maka
le neşretmiş. Aceba makamı âlileri... 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET V. 
Dr. HULUSİ ALATAŞ (Aydın) — Bu ilâcı 
fabrikasından getirttim, mıntakasrna gönder
dim, tatbikat üzerindedir. 

YUSUF ZİYA ÖZER (Eskişehir) — Ben de 
onu soracaktım. Tecrübe ve tatbikat yapılıyor-
mu diye. Teşekkür ederim. 

SAMİ ERKMAN (Kastamonu) — Bir sual 
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soracağım. Sıhhiye vekili bey bir kimsenin sıt-
malandıktan sonra çok iyi tedavi edildiğinden 
bahis buyurdular. Bunu hiç kimse inkâr ede
mez, bilhassa ben bunu takdir ederim. Amma 
sıtmalandırmamak için ne düşünülüyor? onu 
bilmek isterim. 

SIHHAT VE ÎCTÎMAÎ MUAVENET V. 
Dr. HULÛSÎ ALATÂŞ (Aydın) — Ankarada 
yapılanı her yerde yapmağı düşünüyordum. Sıt
ma Ankarada en küçüğümüzden en büyüğü
müze kadar ıstırap veriyordu. Bataklıklar ku
rutuldu, zorla teller çekildi. Bu sıhhi tedbirler 
üzerine pek çok masraflar yaptık ve muvaffak 
olduk. Bunu her yerde yapmağı düşünüyorum. 

SAMÎ ERKMAN (Kastamonu) — Bunları 
Sıhhive vekâleti tek basma mı yaptı? 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET V. 
HULÜSÎ ALATAŞ (Aydın) — Hep beraber ça
lışılır, yapılır. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Efendim, muhterem vekilimizin ifadeleri 
bir yanlış zehap hâsıl edebilir. Mazbata mu
harriri, acaba böyle fevkalâde bütçede yer alan 
rakamları da karıştırarak, bunun için bir zam 
yapılmıştır ifadesinde mi bulundu? Maruzatta 
bulunurken dikkat ettim, iskânı muhacirine ve 
Maske fabrikasına tahsis edilen ve bundan 
evvel fevkalâde bütçede yer alan rakamları söy
lemedim. Çünkü bu, doğrudan doğruya aslî 
sıhhiye işlerine taallûk eden rakamlar değil
di. Eğer öyle telâkki edecek olsaydım 1 140 000 
değil, 3 800 000 derdim. Benim istinadım şu
dur : Hükümetin esbabı mucibesinde zikretti
ği 1 097 000 lira sıhhat işleri için bütçeye zam
mediyor. 50 000 de Bütçe encümenince zam
medilerek, 1 147 000 lira bu sene Sıhhat bütçe
sine ilâve edilmiştir dedim. Bunu tavzihan ar-
zediyorum. 

MAZHAR MÜFÎT KANSU (Çoruh) — Fil
hakika muhterem Sıhhat vekilimiz bütçeye Ar-
tvinde bir hastane inşası için bir para koy
muşlardır. Fakat hali malî müsait olmadığın
dan bu paranm bütçeden çıkarıldığına şüphe 
yok. Lâkin bendeniz hiç olmazsa bir operatörle 
bir nisaiyeci gönderilmesini rica etmiştim. Me
ğer biz Dimyata pirince giderken evdeki bul
gurdan da olmuşuz, oradan bizim tek hekimi 
de almışlar. Malûmu ihsanmız merkezi vilâ
yette bir tek hekim varken o da alınırsa bu
radaki ahali ne yapar? Nasıl yaşar? Buna ak
lım ermiyor. Şu veya bu sebeple almışlar, 
bunu mazeret diye kabul etmem. Muhterem ve
kilden rica ediyorum, 4 - 5 hekimi olan yerler 
var, onlardan bir tanesini olsun göndersinler. 
Biz nisaiyeciden falan vaz geçtik, bir tek hekim 
göndersinler. Eğer bunu yapmazlarsa Millî Mü
dafaa vekilinden rica edeceğim. Bir asker he
kim göndersin. O da olmazsa Koordinasyon he
yetine, bir hekim bulup göndermeleri için mü- ı 

racaat edeceğim. Başka çare kalmıyor. Ma
lûmu ihsanınız hekimsiz, hakimsiz yerde yaşan
maz. Ne yapacağız? Nerede 4 - 5 hekim varsa 
lütfen bir tanesini Artvin vilâyetine gönder
sinler. Vaz geçtik üç hekimden, hiç olmazsa 
eskisinin yerine bir tane göndersinler. 

LÛTFI GÖREN (Bolu) — Muhterem arka
daşlar; memleketin sıhhat ve içtimaî muavenet 
işleri görüşülürken ben de dairei intihabiyeme 
ait bazı maruzatta bulunmak istiyorum. Ma
ruzatım, vilâyet bütçesinden, 4 - 5 sene evvel 
başlanmış olan hastane binası hakkındadır. 
Bu bina henüz ikmal edilmemiştir. 

Her sene 20 - 25 bin lira vilâyet bütçesinden 
verilmek suretile hazırlanmış olan bu bina tam 
teçhizatla halkın istifadesine arz edilebilmek için 
daha vilâyet bütçesinden yardım görmek sure
tile 3 - 5 sene beklenmesi lâzımdır. Binaenaleyh, 
bu gün memleketin müdafaası kadar mühim 
olan hastanelerin, hiç olmazsa böyle binaları 
bitmiş olanlarının, ele alınarak tesisatlarının 
ikmal edilmesini ve halkın istifadesine arzedil-
mesini çok lüzumlu bir iş gibi telâkki ediyorum. 
Bunları bütün masraflarile vekâletin ele alma
sına imkân görülmüyorsa hiç olmazsa tesisat 
bakımından yardım yapılarak halkın istifadesi
ne arzını bilhassa Sıhhat vekilimizden rica edi
yorum. 

Dr. ALÎ SÜHA DELÎLBAŞI (Kütahya) — 
Muhterem arkadaşlarım; Vekil beyefendinin iki 
nokta hakkında bizi tenvir buyurmalarını rica 
edeceğim. Verdikleri izahat bendenizi tatmin 
etmemiştir. Zannediyorum ki, maruzatım yan
lış telâkki edildi. Bendeniz, demedim ki, fren
gi olan yerlerde frengi mücadelesi yapılmıyor. 
Bu hatırımdan geçmez. Bendeniz şahidim, 
frengi olan yerlerde mücadele gayet iyi netice 
veriyor. Bendenizin asıl mevzubahs etmek is
tediğim nokta, Hükümet tabiplerinin elinde bu
lunan firengi mücadelesidir. Rakamlar maal
esef yanımda bulunmadığı için Heyeti Celileni-
ze arzedeceğim. 8 - 9 kaza merkezinde Hükü
met tabiplerinin resmî kayitlarmdan aldığım 
rakamlar vardır. Bunları üç aylık hesapla al
dım. Filhakika Vekil Beyefendinin işaret bu
yurdukları gibi, bazı aylar, bilhassa hasat ve 
harman ayları, köylünün çok meşgul olduğu 
aylarda bu tenakus tabiî görülebilir. Çünkü işi 
çoktur, fakat bazı mmtaka,lardan aldığım ra
kamlar bu mevsime ait değildir. Teşrinievvel 
teşrinisani ve kânunuevvel aylarında da ayni 
tefavüdü, yani hasta adedine nazaran tedaviye 
gelenlerin adetlerinin azlığını müşahede ettim. 

Bendeniz zannediyorum ki, köylünün gelme
mesi münhasıran harman zamanında meşgul ol
masından dolayı değildir. Çünkü harman za
manında köylü meşguldür, fakat kış mevsimin
de de daha büyük bir İstırabı vardır. Yaz mev
siminde işile meşgul olduğu için gelemeyen 
köylü kış mevsiminde tabiatın şedaidile muka-
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bele gördüğü için gelememektedir. Bendeniz 
gibi teşkilâtı sıhhiyenin en ufak mertebesinden 
başlayıp ta aşağı yukarı son mertebelerine ka
dar çalışmış olan ve vazifeyi yakından görmüş 
ve tanımış olan bir adam sıfatile, diğer bu 
meslekte çalışmış olan arkadaşlar da bilirler 
M, bir doktorun bulunduğu kazanın bazan 18 -
20 saat mesafede bulunan köyleri vardır. Bizim 
memleketimizde bilhassa köylerden medeniyet 
merkezlerine, yani kaza ve vilâyetlere olan yol
lar, bahusus Anadolunun şeraiti iklimiyesi na
zarı dikkate alınırsa, 10 - 20 saatlik bir yol de

mek, bazan haftalarca ve hatta aylarca geçit ver-
miyen mıntakalar için 3 günlük yol demektir. 
Şimdi haftada bir defa firengi tedavisine tâbi 
olan bir köylü köyünden kalkacak, 18 - 20 saat
lik yolu üç günde katedecek ve dördüncü günü 
tedavi olacak, o gün köyüne hareket edecek. Üç 
günde de köyüne döndüğünü f arzediniz; altı ilâ 
yedi gün eder. Yedinci günü köyüne geldiğini 
farzediniz, o haftanın tedavisini de yaptırmak 
için ertesi günü hareket etmek mecburiyetinde 
kalacaktır. Yani bir tek tedavi görmek için bir 
köylünün aylarca günlerini yollarda geçirmesi 
lâzımdır. Bir gün tedavi edilecektir. Köylüye 
bunu yapmamalıdır. Vesaiti tedibiye, tecziye 
vesaiti ne kadar çok arttırılırsa arttırılsın ben
deniz müsmir olacağına kani değilim. Hepimiz 
biliriz seniyetlere, hakikatlere uymayan şeyler hiç 
bir zaman müsmir olamaz. Hükümet tabiplerine 
tevdi edilen firengi mücadelesinin bizim köylü
müzün hayatına vesaiti nakliyemize, yollarımıza 
da uygun bir şekilde yapılması lâzımdır. Bil
hassa bunu rica edeceğim. 

İkinci nokta; Hükümet tabiplerinin bu gün
kü vazifeleri fevkalâde çoktur. Bir zat bana 
söyledi; galiba 62 tane vazifesi varmış. Hükü
met tabibi trahom mücadelesi yapar, Hükümet 
tabibi memurine ve memurin ailelerine bakar, 
Hükümet tabibi ayni zamanda tabibi adlîdir, 
Hükümet tabibi emrazı sariye mücadelesi yapar 
ilâahiri. Bunların başında da bir tıbbı adlî va
zifesi vardır. Sıhhat meselelerile en fazla meş
gul olduğu bir zamanda dahi bir hâkim onu der
hal götürür ve gitmediği takdirde de hakkında 
takibatı kanuniyede dahi bulunabilir ve bir kaç 
kazada olduğu gibi, maalesef tevkif dahi edilir. 
Hükümet tabibinin asıl vazifesi, sıhhati umu-
miyeyi yakından murakabe ve teftiştir. Hü
kümet tabipleri bütün bu vazifeler altında ezil
mektedir. Bazı mıntakalarda, bendenizin mem
leketimde 210 tane köyün ahvali sıhhiyesile 
meşgul olacak, buna maddeten imkân yoktur. 
Sıhhat memuru, Vekil Beyefendi takdir buyu
rurlar, ne salâhiyeti ilmiyesi vardır, ne de teda
vi salâhiyeti. 210 tane köye müstemirren gide
cek, görecek halde değildir. 

Vekil arkadaşımızdan ikinci bir ricam da, 
Hükümet tabiplerini, kendi memleketimizin 

bünyesine uygun bir şekilde başka bir sistemde 
yeniden teşkil buyursunlar, bize getirsinler. 
Memleketin asıl rüknü olan, hücresi, nüvesi olan 
köylünün sıhhatile daha yakından alâkadar 
olalım. 

FERİDUN FlKRl (Bingöl) — Efendim ha
kikaten bu frengi meselesi, üzerinde ehemmiyet
le durulacak bir mevzudur. Cidden memleke
tin her tarafında tahmin ettiğimizden daha çok 
frengi vakaları karşısında bulunuyoruz. Ar
kadaşlarımız ve tetkikat yapanlar görmüşler
dir ki, hatta Eskişehirin Sakarya köylerinde 
bile frengi kesif bir haldedir. Malatyanın bir 
çok yerlerinde de böyle ağır nisbette, köylüler 
arasında taammüm etmiş şekilde frengi vazi
yetleri görülmektedir. Bu, bendenizin gördü
ğüm, duyduğum kısımlardır. Halbuki sair mın
takalarda da ayni vaziyetin mevcut olduğu ar
kadaşlarımız tarafından görülmüştür. Binaena
leyh Dr. Süha arkadaşımızın buyurdukları gibi, 
bu frengi işi ile ciddî surette meşgul olmak 
lâzımdır, bunun için teşkilât yapmak beheme
hal lâzımdır. Hükümet doktorları bunu yapa
maz. Arkadaşımın dediği gibi, Hükümet dok
torlarının vazifeleri mütenevvidir. Bir çok ad
liye işlerine bakar ve sıhhati ammeyi muraka
be vaziyetindedir. Zaten bir çok kazalarımızda 
Hükümet doktoru yoktur. Doktor olan kazalar
da da vazifeleri o kadar çoktur ki bu işleri on
lara yüklemek zor olur. Binaenaleyh ne yapmak 
lâzımse yapmalıdır. Bence her halde bunu bir 
teşkilâta bağlamak lâzımdır. Bu iş üzerinde 
doktorlardan ziyade sıhhiye memurlarını, hasta
ların şırıngalarını ve sairelerini yapacak şekil
de teçhiz etmek, yetiştirmek lâzımdır. Ben
den evvel söz alan doktor arkadaşların söylediği 
gibi, eskiden frengi ile mücadele teşkilâtı var
mış. Bu gün dahi böyle bir teşkilât yaparak, 
ırkımızı tehdit edecek vaziyette olan tehlikeli 
bir afete karşı mücadele tertibatı almak ve bun
dan bir an için çekinmemek lâzımdır. Malatya
nın Akçadağ kazasında iş görmek isteyen bir 
müessese amele arasında bir çoğunun frengili 
olduğunu görmüş ve kendisi mücadele etmek 
için lâzım gelen masarifi göze aldığı halde, va
sıta bulamamış. Görülüyor ki memleketi içeri
den tehdit eden müthiş bir afet karşısındayız. 
Eskiden ve bu gün yapılan mücadele kâfi değil
dir. Bu işe ciddiyetle ehemmiyet vermek ve 
mücadeleye şiddetle devam etmek lâzımdır. Sıh
hiye vekilinden ricam, bu uğurda ne gibi bir 
masraf icap ediyorsa Meclisi Âli bundan kaçın
maz. Ne yapmak lazımsa yapalım. 

Bir de şark vilâyetlerinde göz hastalığı me
selesi mühimdir. Umumiyetle Malatyadan baş-
lıyarak ta içerilere doğru bir göz hastalığı vazi
yeti vardır. Bu göz hastalığı ora halkının umu
mî vaziyetinde tehlikeli bir şekil arzeder. Onun 
için şark vilâyetlerindeki göz hastalıklarının 
her türlüsü hakkında ne suretle tertibat aldık-
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larını, bunlarla ne suretle mücadele etmekte ol
duklarını izah buyursunlar. Veyahut izahları
na da hacet yok, bunu nazarı dikkatlerine koyu
yorum. Mümkün olduğu kadar göz hastalıkları 
meselesini tetkik ederek bunlarla mücadele et
mek için ne yapmak lazımsa lütfetsinler. 

ABDÜLHAK FIRAT ( Erzincan ) — Efen
dim, bu frengi meselesi üzerinde arkadaşlar bir 
çok şeyler söylediler. Bendenizin mütaleam ba
zı müşahedata müstenit olarak, belki bu müna-
kaşatı azaltacak sözleri ihtiva edecektir. Gezdi
ğini yerlerde bazı müşahedelerim vardır. Bu 
memlekette frengi evvelce mevziî imiş, bazı 
vilâyetlerde toplu olarak bulunurmuş. Fakat mü
teaddit harplerden »istilâlardan sonra bu has
talık, maatteessüf, yer yer dağılmış ve bunların 
hepsi üzerinde bu gün mücadele yapmak, bura
da Vekil Beyefendinin ifade buyurdukları gibi, 
hem paraya hem de elemana ihtiyaç olan bir 
şeydir. Fakat ben bu müşkilâtı azaltacak bir 
nokta görüyorum : Bu mücadele mmtakası ha
ricinde olan yerlerdeki müşahedelerim ki, ken
dileri de burada beyan buyurdular, hakikaten 
halk tarafınndan bazı şikâyetler oluyor. Çünkü 
istilâ bu kazaya, şu kasabaya hastalığı bulaştır
mış demişler ve oraya bir doktor göndermişler. 
Doktor, orada mücadeleye başladığı zaman, ken
disine gelen bir adama, sen hangi ailedensin 
demiş, Ahmedin ailesiyim demiş, tutmuş bütün 
aileyi kocaman bir deftere yazmış, ondan son
ra o adam müteaddit zamanlarda tedavi gör
müştür. Çünkü doktorlarımız, bilhassa Şarka 
giden doktorlarımız, mahdut birzaman mecburî 
hizmet gördükleri için bir müddet sonra oradan 
gidiyorlar. O doktor gidince defteri gelen dokto
ra devreder. Orada lâyikile kuyudat tutulmamış, 
iş kapatılmamış, herif; efendim, ben tedavi gör
düm der, fakat dinletmesi kabil değildir. Kontrol 
vesaiti yok. Bir yerde bir doktora sordum, niçin 
bu adamın şikâyetini dinlemiyorsun? Dedi ki,be-
nim elimde vasserman yok ki yapayım, ben kon
trol edemem, gönderirim. Acaba bu defterleri 
daha tenzilâtlı bir tarifeye tâbi tutmak sureti 
ile, tecdit etmek imkânı yok mudur?. Kontrol, 
hakkıle yapılırsa, zannediyorum M, defterlerden 
bir çok adamların ismi silinecek ve iş kolayla
şacaktır. Böyle bir mütalea aklıma geldi. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET V. Dr. 
HULUSİ ALATAŞ (Aydın) — Artvine hekim 
göndermiyeceğiz manası yanlış anlaşılmasın. 
Gönderilecek hekimin, asker çağında olmaması 
ile mukayyettir. Çağ harici birini bulup orayı 
her halde takviye etmek fikrindeyim. Elime ge
çecek en müsait birini göndereceğim. 

Bolu hastanesi inşaatının ikmali için vilâyet
le aramızda muhabere geçmiştir. Bu yardım 
mevzuu dahilinde biz Maliye vekâletinden rica-
ettik. Vilâyetlere yapılacak olan yardım, Sıhhat 
vekâleti bütçesine girmez, Maliye vekâleti büt
çesine girer. Esas itibarile kabul edilmemiş, vi

lâyetlere de cevap verilmiş. 
Frengi mücadelesinde Ali Süha arkadaşımı

zın yeni tatbik ettiğimiz talimatnameden haber
leri yoktur, zannederim. Buyurdukları vaki idi. 
Tam köye gidiyor, yine tedavi için dönmek mec
buriyetinde kalıyordu. Fakat şimdi neosalvar-
san ve bizmut tedavilerini hep bir araya getir
mek suretile bir aylık bir fasıla verebilecek şe
kilde arkadaşlar bir tertip yaptılar. Bu suretle 
tedavi görenler nihayet bir ay sonra gelebilecek 
vaziyete geçiyor. Eskiden olduğu gibi gider 
gitmez geri dönmek vaziyeti kalmamıştır. 

Hükümet tabibinin köylüye gitmesi hususu
nu, evvelce tebellür ettirdik. Etimesgut sıhhat 
müessesesi burnumuzun dibindedir. Bu gibi 
müesseseler her yerde açılabilirse köylünün bü
tün dertlerine yetişmiş olacağız. Şimdiki 
hekim teşkilâtımız kazalara gelmiştir; Nahiye
ye gideceğiz. Ondan sonra seyyar teşkilâtımızı 
yapabileceğiz. En mütekâmil şekil, kanaatime 
göre, santre dijiendir. Her şeyle meşgul olur. 

Feridun Fikri arkadaşımız; frengi memle
kette bir afettir, tehlikelidir buyurdular. Mem
leketimizde frengi yoktur. Bazı memle
ketlerle mukayese edersek çok azdır. Her gör
düğü çıbanı, her gördüğü bereyi frengi zanne
denler yanlış yola gidiyorlar. En çok dedikleri 
köylerde bile yüzde sekize varıldığı çok nadir
dir. Yüzde dördü geçen yerlerde mücadele açı
yoruz. Bütün memleket içindeki frengi vaziye
tine tamamen hâkimiz, işimizi iyi biliyoruz. 
İyi muayene ediyoruz. ( Bravo sesleri). 
Uzak yerlerde defterleri takip etmek, 
etmemek, kusurları olabilir, müfettişleri
miz rastgeldikleri zaman cezalandırıyorlar, 
defterlerimiz çok muntazamdır, birinden diğe
rine geçilebilir, teselsül eder. Bir yerden fren
gi sayısı artmış olduğuna dair bir ihbar alının
ca derhal oraya tarama heyetleri gönderilir. 
Herkesi ayn ayrı muayene ederek kanlarında 
frengi teamülü arayarak frengi olduğu veya ol
madığı neticesine varılır. Ona göre frengi mü
cadelesi açmak lâzım mıdır, değil midir ona gö
re karar verilir. İcabeden yerlere mıücadele he
yetleri gönderilir. 

Trahom meselesine gelince; şarktaki göz 
hastalıkları trahom mevzuudur. Zannederim 
maruzatım iyi işitilmedi galiba. Teşkilâtımız 
vardır. Daha trahom üzerinde çok mesafe al
mamız lâzımdır. Hekimlerimizi, sıhhat memur
larımızı bir taraftan yetiştireceğiz. Bir ta
raftan da teşkilâtımızı tevsi edeceğiz. Bugün 
hepsine birden el atalım dersek kendi kendimizi 
aldatmış oluruz. Muayyen ve kesif olan yer
lerde mücadele teşkilâtını açabildik. Açılma
sına ihtiyaç olan daha bir çok yerler de vardır. 
Bunları da sıraya koyduk. Arkadaşlarımın su
allerinden not ettiklerim bu kadardır, unuttuk
larım varsa lütfen hatırlatsınlar. 

İSMAİL MEMET UĞUR (Sivas) — Bize üç 
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sene evvel muhacir geldi, bunları köylü üzerine 
taksim ettik. Bunlar köylülere ait binalarda 
beraber oturuyorlar. Bunlar misafirse, misafir
lik yirmi dört saat olur, kırk gün olur. Kırk 
yıl olmaz ya. Bunlara ya Hükümet ev yapsın, 
yoksa bıraksınlar kendileri evlerini yapsınlar. 
Bizim de basımıza geldi, hareketiarzda hepimi
zin evi yıkıldı. Köylü çalıştı, gayret etti, basmı 
sokacak bir ev yaptı. Bunlara da ya Hükü
met ev yapsın, çıksınlar, yahut yer verin kendi
leri yapsınlar, bunu rica ediyorum. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET V. 
Dr. HULUSİ ALATAS (Aydın) — Kendileri de 
yakinen bilirler ki, Sivas vilâyetine yerleştiril
miş olan muhacirlerin epeyce bir kısmına ev ya
pılmıştır. Fakat yapılmamış olanlar da vardır. 
Ve ilk sene kiralarını İskân idaresi vermişti. İs
kân kanunu, doğrudan doğruya, her muhacire 
ev yaptırmakla mükellef kılıyor değildir. Arazi 
veriyoruz, ev yerini gösteriyoruz, kendisini yap
makla mükellef kılıvoruz. Fakat bazı yerlerde 
ileri gitmişizdir, evlerini yaptırmışızdır. Bazı
larına inşaat malzemesi itibarile yardım etmi
şizdir. Bu suretle evler yapılmıştır. Bazılarına 
da naktî vardım yapılmıştır. Buyurduğunuz yer 
neresi idi? 

MEMET UĞUR (Sivas) — Hafik te. Üç yüz 
hane hâlâ evlerine geçememişlerdir. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET V. 
Dr. HULUSİ ALATAS (Aydm) — Orada kal
maları fuzıüidir. Bu hususta kendilerine tebli
gat yapılmıştır. Matlup evler yapılrncrya ka
dar arazi vermişiz, müstahsil vaziyetine geç
mişlerdir. Müstahsil vaziyete gelinciye kadar 
kiralarını biz verdik. 

ÖMER TAŞCIOĞLU (Kayseri) — Kayseri
nin Tomaza nahiyesinde, müsafir vaziyetinde 
120 hane altı senedenberi beklivor. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET V. 
Dr. HULUSİ ALATAS (Aydm) — Ev yaptır
mağı bekliyorsanız ev yapılmıyacaktır. Kendi
lerinden kiraları alınmak iktiza eder. Biz yapa
cağımız kadar vai)tık. misafir vaziveti yoktur. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Efendim, Ve
kil bey, kendi kendimizi aldatmıyalım buyurdu. 
Hic bir zaman kendi kendimizi aldatmıyalım. 
Vekil bevin bu düsturunun en samimî tarafta
rıyım. Şu kulaklarımla duyduğum, şu gözle
rimle gördüğüm hâdiseler vardır. Memleketin 
muhtelif yerlerinde kulaklarımla duyduğum, en 
elim müşahedeler üzerine beyan edilmiş vazi
yetler vardır. Sakarya civarmda vazife ile bu
lunurken tetkikat yapmış olan bir ziraatçı* ar
kadaşımız, bu civardaki köylülerin frengiden 
çektiyi İstırabı 7/ana yakıla anlatmıştır. Bu se
ne Malatyada bulunurken arkadaşların anlattığı 
şeyler cümlemizi müteessir edecek vaziyettedir. 
Büyük Millet Meclisinde her mevzuu tetkik et
mek vazifemizdir. Frengi mevzuunu sair memle-
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ketlerle mukayese etmiyelim. Memleketimizde 
yaşayan Öz kardeşlerimizi frengiden kurtar
mak için mücadele tertibatı istiyoruz. Sıhhiye 
encümeni mazbata muharriri arkadaşımız dahi, 
Hükümet doktorlarının bu işe kâfi gelmiyece-
ğini teşrih ettiler. Kendisi mütehassıs ve sala
hiyetli bir arkadaşımızdır. Hakikaten Hükü
met doktorları bu işi göremiyorlar. Bugünkü 
teşkilâtla, tedavi imkânlarını dahi elde etmeğe 
muvaffak olunamaz. Kazalarımızın vüsati ma
lûmdur. Bu mesele çok ciddidir. 

Irkımızı tehdit edebilecek, tehlikeye sokabi
lecek olan ve hepimizi müteessir etmekte olan 
bu âfete karsı, Sıhhat vekâletinden katî ve ciddî 
bir mücadele talep etmek en esaslı hakkımızdır. 
(Doğru sesleri). 

Dr. ŞÜKRÜ EMED (Diyarbakır) — Efen
dim, memlekette frenginin çokluğu hakkında 
Feridun beyefendi burada söz söylediler. Memle
kette frengi zannedildiği kadar çok değildir. 
Anadolnnun bir çok yerlerinden hastalar, ma
lûmu âliniz, İstanbula gelirler ve İstanbul has
tanelerinde, hususile büyük hastanelerde her 
şubei ihtisas olduğu için, her mütehassıs her has
talıkla olduğu gibi frengile de alâkadardır. 
Hatta o kadar çok değildir ki, stajyer arkadaş
lara ilk arızayı göstermek için şankırı göstere
medikleri bir çok aylar olmuştur. Onun için 
böyle müstevli bir tarzda frengi vardır kana
atini taşımak biraz mübalâğalıdır. Bu gün te
davi altında bulunan frengililerin mühim -bi r 
kısmı ela eski frengililerdir. Sinir servisini, 
cildiye servisini gezmiş olursanız frengi teşhi
sine daha fazla rast gelirsiniz. 

Fakat bu frengililer 10, 12 hatta 15 senelik
tir. Harbi umumiden kalma bakayadır ve cüm-
lei asabiyeye yerleşmiş olan frengilerdir. Şu 
halde bu noktayı gayet iyi ayırmak icabeder. 
Bu gün memlekette yeni, taze frengi vakaları 
çok azalmıştır. Hatta tedris için bütün ârası-
üzerinde ilk devreye ait frengilileri bulmak bir 
çok hastanelerde nadir bir hale gelmiştir. Bunu 
arzetmek isterim. 

Dr. ALÎ SÜHA DELÎLBAŞI (Kütahya) — 
Muhterem arkadaşlar; Ahmet Şükrü arkadanım 
yanlış bir noktai nazar müdafaa ettiler. Çünkü 
bendeniz memlekette yangın vardır, demedim. 
Böyle bir iddia yoktur. İstanbuldaki hastane
lerde yapılmış müşahedelerden alınacak netice 
frengililerin miktarı hakkında müsbet bir fikir 
veremez. İstanbul hastanelerinde münhasıran 
Anadolu ve Euınül' haricinde bulunan hastalar 
veyahut arazı asabiye hâdiselerine yani dimağ 
ve saire cümlei asabiye frengisi haline geldik
ten sonra İstanbula gider. Umumiyetle Anado-
luda ve Eımıelide frengililer mahallen tedavi 
ettirilir, Öyle olsa dahi fevkalâde az olmasını 
temenni ediyoruz. Bendenizin ve arkadaşları
mın maksadımız, hedefimiz az olan, az olduğu 
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söylenen frenginin daha çok azalmasıdır. Ya
hut aksi ifade ile daha çok çoğalmaması için 
tedbirlerin şiddetlendirilmesi lâzımdır, 

GALÎP GÜLTEKİN (Konya) — Arkadaşlar, 
Sıhhat ve içtimaî muavenet bütçesi münasebe-
tile söylenen sözün % 90 nı sıhhî mesail teşkil 
etti. Bendeniz bundan asla bahsetmiyeceğim, 
içtimaî muavenet kısmından bahsedeceğim. Ma
lûmu âliniz memleketimiz uzun seneler pek bü
yük mahrumiyetlere katlanmak mecburiyetinde 
kalmıştır. İstiklâlimizi mal ve kanımızla 
elde ettikten sonra memleket için bir 
çok şeyler yaptık. Fakat maalesef mem
leketin muhtaç olduğu içtimaî muave
nete teşkilâtını henüz yapamadık. Bu gün 
bu büyük ihtiyacı karşılayacak teşkilâtı yalnız 
Sıhhat vekilinden, İçtimaî muavenet vekili sıfa-
tile, istemek te aklımdan geçmez. Çünkü bu, 
bütçe meselesi, para meselesidir. Bunun için hu
susî teşekküllere lüzum vardır. Biz, içtimaî yar
dım ve şefkat işlerinde misal teşkil etmiş bir 
milletiz. Şimdiye kadar biz de bunlar ferdî 
şekilde devam etmişti ve halen de böyle devam 
etmektedir. Fakat bu günkü ihtiyaç karşısında 
artık bunlar kâfi değildir. Nitekim Çocuk esir
geme kurumunun ve diğer kurumların yaptığı 
yardımlar çok büyüktür. Fakat bunların kud
reti daha fazlasını yapmaya müsait değildir. 
Bu vaziyet karşısında bunların yanında yeni 
yeni kurumlar vücude getirmek, yeni yeni vari
dat membaları bulmak mecburiyetindeyiz. Bu 
münasebetle Ulu Millî Şefimizin Refikası ha
nımefendinin riyaset ettikleri Yardım sevenler 
cemiyetinin aramızda da teessüsünü, tevessüünü 
rica edeceğim ve bu suretle bu gibi teşekkülle
rin bütün memlekete teşmilini ve geniş maddî 
kaynaklar bulunmasını teklif edeceğim. Bütün 
arkadaşlarımı bu içtimaî muavenet meselesi üze
rinde daha geniş tedbir almağa ve yardıma da
vet ederim. 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. HULUSİ ALATAŞ 
(Aydın) — Feridun Fikri arkadaşımız, memle
kette frengi mücadelesi yokmuş, açılsın gibi 
görüştüler. Ben öyle anladım. Bu zehaplarını 
tashih etmek isterim. Bu gün Zonguldak, Dev
rek, Ereğli, Çaycuma, Safranbolu, Ayancık ve 
daha bir çok yerlerde frengi mücadelesi teşki
lâtımız vardır ve faaliyettedir. Filân ziraat 
memuru gitmiş, şu kadar görmüş bana bu bü
yük itimat vermez. Elimde tarama teşkilâtla-
rile, mütehassıs tabiplerle yaptığım tetkikat 
vardır. Geçen sene Banaz için bir tarama heye
ti gönderdik, tetkik ettirdik. Netice itibarile 
çok azdır. Yüzde iki onda dört kadar bir şey
dir. Binaenaleyh memleketimizde frengi fazla
dır, çoktur diyecek vaziyette değiliz. 

İçtimaî muavenet bahsinde arkadaşımızın 
teşvikkâr mütaleaları yerindedir. Her tarafta 
bu mevzu üzerinde çalışılıyor. Daha kuvvetli 

çalışmamız yolunda tedbirlerimiz semereli neti
celeri arttıkça genişliyecek ve daha kuvvetle
necektir.. Yalnız içtimaî muavenet çalışmaları
mızda bizi bin lira ile mukayyet kabul buyurma-
smlar. Hastanelerimiz; emrazı akliye ve diğer 
teşkilâtlarımız da bu esas dahilindedir. 

İSMAİL KEMAL ALPSAR (Çorum) — % 4 
deniliyor, bu mühimce bir miktardır. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKİ
Lİ Dr. HULUSİ ALATAŞ (Aydın) — % 4 değil, 
% 2 onda dört diye arzetmiştim. Bu, yüksek 
nisbetli yerlerdedir. Bütün memlekette frengili 
nisbeti ise ancak (0,9) dur. % 90 frengili de
dikleri yerde tetkik ettik % 2 onda dört bulduk. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
mütalea yoktur. Fasıllara geçilmesini yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Et
meyenler . . . Fasıllara geçilmiştir. 
F. Lira 

531 Vekil tahsisatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

532 Maaş 2 
REİS — Kabul edilmiştir. 

533 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

534 Merkez ücretleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 

535 Ecnebi müstahdemler 
REİS — Kabul edilmiştir. 

536 Vilâyetler ücreti d 
REİS — Kabul edilmiştir. 

537 Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

538 1437 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

539 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

540 Merkez levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

541 Merkez müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 

542 Vekâlet otomobili masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

543 Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

544 Vilâyetler levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

545 Vilâyetler müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 

546 Mütenevvi masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

547 Daimî memuriyet harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

548 Muvakkat memuriyet harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

4 800 

001 420 

3 000 

476 520 

86 000 

960 806 

75 156 

1 
1 000 

7 480 

1 750 

2 380 

17 000 

29 000 

5 000 

32 500 

60 000 

15 000 
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V. 

549 Müfettişler harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

550 Ecnebi memleketlere gönderile
ceklerin harcırahları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

551 Resmî telefon tesis ve mükâleme 
masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

552 Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

553 Posta ve telgraf ücreti 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

554 3335 numaralı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

555 Sari ve salgm hastalıklarla mü
cadele masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

556 Trahom mücadele masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

557 Zührevî hastalıklarla mücadele 
masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

558 Sıtma mücadele masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

559 Mütenevvi masraflar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

560 Sağlık propagandası ve alelû-
mum neşriyat masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

561 Millî Türk tıp kongresi masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

562 Seyyar küçük sıhhat memurları
na 1754 numaralı kanun muci
bince verilecek yem bedeli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

563 înşaat, tesisat, tamirat ve istim 
lak 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

564 Küçük tamir masrafları 
REÎS —- Kabul edilmiştir. 

565 Staj için ecnebi memleketlere 
gönderilecek doktor ve eczacıla
rın harcırahları, tahsil ve tedavi 
masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

566 Hususî müessese ve cemiyetlerle 
eşhasa ait yardımlar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

567 Çok çocuklu ailelere yardım 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

568 Tekâmül tedrisatı masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

569 Zehirli ve boğucu gazlardan ko
runma levazımı mubayaa bedeli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
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F. 
570 Umumî sıhhat işleri müesseseleri 

masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

571 Merkez Hıfzıssıhha enstitüsü ve 
Hıfzıssıhha mektebi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

572 Tedris müesseseleri masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

573 Hastaneler, Sıhî ve içtimaî mu
avenet müesseseleri masrafları 1 
REÎS — Kabul edilmiştir, 

574 Doğum ve çocuk bakım evleri 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

575 Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

576 Eski yıllar borçları 
REÎS -— Kabul edilmiştir. 

577 Memurlar maaşı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

578 Muvakakt tazminat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

579 Muhacirlerin iskân işleri 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

580 Yalova kaplıcalarına yardım 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

581 Maske imalâtı için 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F — Adlîye vekâleti bütçesi : 
REÎS — Adliye vekâleti bütçesinin heyeti 

umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
ABÎDÎN BÎNKAYA (Kastamonu) — Adliye 

bütçesi raportörü Suad Hayri Bey arkadaşımız 
tarafından tetkik edilen bütçede en ziyade Ad
liye teşkilâtının takviyesi ve bilhassa hâkim mu
avinleri kadrosunun genişletilmesi temenni edil
miştir. Bununla beraber bir çok ihtiyaçlar üze
rinde durulmuştur. Filhakika bütün bu mütale-
alara iştirak ediyorum. Bununla beraber arka
daşlar, Adliye işinde tasarrufun değil sarfın yer
li yerinde olup olmadığı mevzubahs olmalıdır. 
Çünkü arkadaşlar malûmunuzdur ki, Adliye, in
san hayatının ve Devlet mefhumunun en çok 
üzerinde durulması icabeden bir felsefesini teş
kil eder. Adliye budur. Tasavvur buyurunuz 
ki, uzayan davalar için sarfedilen mesainin eğer 
bu gün kıymetlendirilmesi lâzımgelse bir çok 
emeklerin heder olduğu görülür. Dava, bir ba
kımdan, bir mücadele ve bir harp hali demektir. 

Fertlere teşmil ettiğimiz zaman ayrı ayrı 
fertler arasında devam eden bu harp halinde, 
düşününz ki ne dereceye kadar emek ve kıymet
lerin heder olduğu ve dolayısile Devletin serma
yesi üzerinde ne kadar müessir olduğu pek aşi
kâr görülebilir. 

Onun için bendeniz Adliye için yapılacak 
fedakârlığı daima yerinde bir fedakârlık olarak 
telâkki ediyorum. Ahval ve şerait her ne olur-

206 — 



î : 57 27-5-1941 C : 1 
sa olsun, bunun için Yüksek Meclis himmetini 
esirgemiyerek, her ne istenirse diriğ etmemesi 
lâzım gelir. Yani; meselâ fazla istihsalât için 
bir maden ocağına sarfedilen bir sermayenin 
mukabilinde ne kadar fazla bir şey elde etmiş 
olacaksak bunu da ona benzetebiliriz. Çünkü 
sarfettiğimiz mukabilini behemehal köylünün, 
çiftçinin emeklerini başka mevzua sarfetmele-
ri suretile bunların neticesini maaziyadetin 
elde etmiş oluruz. Bu sene Adliye bütçesine 
250 000 lira kadar bir zam yapıldığı görülüyor, 
bu, ancak fiat tereffülerinden ileri gelmiş bir 
şeydir. Binaenaleyh bendeniz raporda gösteri
len ihtiyaçlardan en ziyade kalem teşkilâtı üze
rinde durmak istiyorum. Kalem teşkilâtı, 
zabıt kâtipleri adliyenin hakikaten büyük bir 
derdidir. Tasavvur buyurunuz ki senelerdenberi 
2 000 küsur zabıt kâtibinden 1 500 küsuru 1 000 
kuruş maaşla idare edilmektedir. Halbuki ar
kadaşlar, kalem teşkilâtı, zabıt kâtipleri mah
kemenin eli ve kolu mesabesindedir. Bir vücut 
ne kadar zinde olursa olsun eğer kolu ve eli za-
yif ve çolak olursa o vücudun mesaisinden iste
nilen menfaat elde edilemez. Onun için kalem 
teşkilâtını ilk fırsatta, ilk plânda yapmak lâ
zımdır. Bendeniz bu telâkkideyim. 

Raportör Suad Hayri Bey Adliye teşkilâtı
nın takviye edilmesini temenni etmiştir. Bu, ha
kikaten şayanı şükrandır. Muhterem vekilimiz 
de bu noktai nazarda bulunyorlar. Adliyeye ha
li hazırda yeni bir teşkilât değil, Adliye teskilâ 
tınm takviyesi elzemdir. Günkü Adlivemiz ha
li hazırdaki teşkilâtı ile bir çok eksikler karşı
sında bulunuyor. Evvelâ bu eksikler tamam
lanmalı eğer onda.n sonra da arzu ettiğimiz ne
tice elde edilmezse ondan sonra yeni bir teşki
lâta kalkışmak doğru olur. Bunu da yüksek 
vekâlet görmüştür ve hakikaten şayanı şükran
dır. İşte arkadaşlar, en çok bendeniz bu günkü 
Adliye teşkilatındaki noksanların mümkün ol
dukça biran evvel ikmal edilmesini çok ziyade 
temenniye lâyik görüyorum. 

Arkadaşlar, çiftçi mallarının korunması veya 
ziraî asayiş kanunu hakkında müzakereler ce
reyan ederken bir çok müşkülâta tesadüf edil
diğini gördüm ve kısmen içinde bulundum ve 
müşkülâtı bizzat gördüm. Bunun, bu müşkü
lâtın neden ileri geldiğini düşündüm. Arkadaş
lar, Adliye teşkilâtımız tedricen tekâmül ettik
ten sonra, hatta mümkün olsa da şimdiden, 
seyyar sulh hâkimliklerinin teşkiline doğru gi
dilse bu müşkülât ortadan kalkacak. Çiftçi 
mallarının korunması işinde görülen müşkülâtın 
bundan ileri geldiğini yakinen görüyoruz, bi
liyoruz. Çünkü, seyyar sulh hâkimlerimiz köv-
lerde, nahiyelerde mevcut olsa, köylünün ihti
yaçları pek yakından karşılanır ve derhal bun
ların icapları icra edilir. Bunlar ayni zaman
da köylerde ve nahiyelerde birer irşat vazifesi 
görürler. Köylerde teşkilâtın çok lâzım oldu" J-

na kaniim. Bunun için temenni ederim ki fırsat 
düştüğü zaman seyyar sulh hâkimleri teşkiline 
tevessül edilsin. 

Arkadaşlar; geçenlerde Türk Ceza kanunu
nun tadili bir kaç maddesinin müzakeresi mevzu-

bahs olurken bilhassa Refik İnce arkadaşımız, pek 
hararetli bir surette, bu kanun senelerdenberi, 
1926 senesindenberi tadil edile edile, ek yapıla 
yapıla yama haline gelmiştir, hâkimlerimiz 
bundan çok müşkülât çekiyorlar, biran evvel 
bu kanunun tadilini Adliye vekâletinden istiyo
rum diye bir talepte bulundular. Ona karşı da 
cevaplar verildi. Bununla beraber kanunun mü
zakeresi devam etmiştir. Yalnız bendeniz şunu 
arzedeyim ki; Türk Devleti genç bir Devlettir, 
böyle bir kanunun üzerinden 15 sene geçmiş ol
makla tadillere uğraması, Türk Ceza kanunu 
gibi bir kanunun tadile uğraması o kadar çok 
görülmemelidir. Gerçi kanunlarımız ne kadar 
az tadil edilir ve ne kadar müstakar bir halde 
bulunursa o kadar iyidir. 

Fakat bu tadiller, bir zaruretin ifadesidir. 
Eğer Refik İnce arkadaşımızın arzu ettiği gibi, 
bu kanun toptan baştan sonuna kadar, iki sene 
evvel tadil görmüş olsaydı, ondan sonra yeni 
tadiller başlamış olacaktı. Binaenaleyh bendeniz 
böyle kanunlamı tadilinde istical edilmesini de
ğil, hâdiselere göre, bilhassa bizim idare makine-
mizdeki hâdiselere göre, bir müddet daha böyle 

i madde madde tadil edilmesinde hiç bir beis yok-
I tur, hatta faide vardır. Çünkü baştan nihayete 
i kadar alelacele getirilen kanun kabul edilecek 
i olursa onu da hâdisat yeni yeni tadiller kar-
| şısmda bulunduracaktır. Bunun için bendeniz 
j Adliye vekâletimizi, bu kanunun bir an evvel 
: altı ay, bir sene gibi bir müddet zarfında baş-
I tan nihayete kadar yeni bir lâyiha halinde 
i B. M. Meclisine getir diye sıkıştırmağa taraftar 
[ değilim. Her halde Yüksek Meclisiniz bunu tak-
! dir ederler. Vekâletimizi bu hususta serbest bı-
! rakmak daha doğru olur. 
I Arkadaşlar, bu arada bir meseleye daha te-
I rnas etmek istiyorum, müsaadenizle Çok çocuk

lu hâkimlere ikramiye kanunumuz vardır. Öte-
denberi bendeniz yakinen temas ettiğim hâkim
ler üzerindeki tecrübeme istinaden söylüyorum 
ki bu ikramiyenin tam bir faydası olmuyor. Çok 

\ çocuklu hâkimler ikramiye kanunu tadil edil-
S mek suretile hâkimler maaşından veya sair su-
I retle tasarruf edilecek bu ikramiyeyi memleke-
! tin irfan müesseselerine tahsis edecek olursak 

daha çok faydalı olacaktır. Bittabi yalnız hâkim
lerin maaşlarından tasarruf edildiği için yine 
hâkimlerin çocuklarını okutmağa tahsis etmek 
lâzımdır ve bu süetle hem hâkimler memnun ola
cak, hem de memleketin irfan seviyesi yüksele
cektir. Yani, bu memleketin istikbalini en emin 
bir surette temin edecek olan irfan ordusudur. 
Ona bir şey daha ilâve edilmiş olacaktır ve hâ
kimlerimiz de memnun olacaklardır. 
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Adliye vekilimizden bu kanunun da bu şekil 

ve mealde tadil edilmesi temenniyatmı arzedi-
yorum. 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Ben
deniz muhterem vekilimizden ve bu kürsüden 
bir iki sual soracağım. Muhterem Bütçe encü
meni raportörü diyorlar k i ; 27 000 mahkûm ve 
mevkuf olup bunlara yevmiye 360 gram ekmek 
vermek lâzımdır. Yapılan hesaba göre her kilo
su 11 - 12 kuruştan senevi tayinat masrafı bir 
milyon lirayı tecavüz etmektedir. Bu bariz vazi
yet karşısında keyfiyetin vekâletçe ele alınma
sını zarurî görüyorlar. Bunu muhterem vekili
mizden soruyorum; ele alındı mı. alınmadı mı? 

İki sene evvel Adliye vekillimi vazifesini va
ttan muhterem Saraçoğlu buradan demişti M; 
bir seneden öbir seneye devredilen neticelenme
miş dosyalar on bir bini tecavüz etmektedir, 
çünkü hakimlerimiz azdır ve kendileri fazla 
meşguldürler, gece gündüz çalıştıkları halde 
yine on bir bin dosya bir seneden öbir seneye 
devredilivor. Bu buyurdukları tüyler ürnertici 
miktar biraz daha tenzil edilebilmiş midir? 

Üçüncü sualim: bazan gazetelerde okursu
nuz, hapishanelerde bir mücrim diprer mücrimi 
yaralıvor veyahut öldürüyor. Demek ki bir müc
rim, bir cani, hanisanede tevkif olunmuş oldu
ğu halde, yanında va bıçak veva çakı bulundu
ruyor. Bunun üzerinde bir tedbir almışlar mı
dır? 

Muhterem vekil bu üç sualime cevap verir
lerse minnettar olurum. 

ADLİYE V. HASAN MEFEMENCtOdLU 
YMardin) — Arkadaşlar; arkadaşımız Abidin 
Binkayanın vakıfane beyanatlarına teşekkür 
-ederim. Kendilerine bazı noktalarda cevap ar-
zetmeme müsaade buyurmanızı rica ederim. 

Adliyenin takviyesinden bahsettiler. Adlive 
hakikaten takviyeye muhtaç bir haldedir. Adli
yenin takviyesi demek hâkim adedinin kifayet
sizliği demek değildir. Kendilerinin de işaret 
ettikleri gibi heyeti kalemiye meselesidir, kâtip 
meselesidir. Bizim tesbit ettiğimiz istatistiklere 
göre adlive makinesi, yani mahkemeler, senede 
1 200 000 is görmektedir. Bu arzettiĞim rakam, 
hüküm ve karar mahiyetinde olan muameleler
dir. Bu neticeyi almak için lâzımgelen ara mu
amelelerini, kalem islerini hesaba katacak olur
sak bu yekûna, tereddüt etmeksizin, 3 milyon 
diyebiliriz. Bu 3 milyon işi gören kâtiplerin 
adedi 2400 küsurdur. Bizim tetkikatımıza göre 
bu isleri görmek için 4500 kâtibe ihtiyaç vardır. 
Adliye vekâleti bu isi ehemmiyetle ele almıştır. 
Teşkilât kanunu yapılmak üzere hazırlıklarda 
bulunuyoruz. Yakında yüksek heyetinize arzedi-
lecektir. 

İkinci nokta: hâkim muavinleri meselesidir. 
460 kazamızın hâkim muavinlerinin adedi 27 dir. 
273 küsur kazamızda yalnız tek hâkim vardır. 

Bu tek hâkim hasta olur, mezuniyet alırsa bu
na muavenet edecek kimse yoktur. 

Bilmecburive Adliye vekâleti, yanında bu
lunan kaza hâkimine salâhiyet vermek suretile 
Adlive islerini gördürmektedir. O hâkimin 
kendi isleri nazan dikkate alınır ve mesafenin 
de uzunluğu eröz önünde tutulursa müşkülât 
kendilisinden tebarüz eder. Bunun için her ka
zamızda "bir hâkim muavini bulundurmak zaru-
retindeyiz. Bunu tahakkuk ettirmek için ehem
miyetle tetkik ettirmekteyim. 

diftm mallarım koruma kanun lâvihasmdan 
bahsettiler. Bu, henüz hali tetkiktedir. 

dok çocuklu hâkimlere muavenet kanununu, 
bir heyet marif etile tetkik ettirmekte vim. 
Dedikleri *ribi bn kanımda muhtacı tashih bazı 

noktalar vardır. Fakat kendileri buvuruvorlar ki, 
bu ikramiyeleri hâkimlere vermektense tahsil mü
esseselerine vermek daha doğru olur. Biz bunu 
tetkik ettirdik ve bazı soruşturmalar da yap
tırdık, naran m doğrudan domruva hâkimlere 
verilmelinin daha faydalı olduğu neticesine var
dık. dünkü ebevevn, veliler çocukları için 
naravT daha. evi kullanırlar. 

Bere Türker arkadaşımız mevkuf ve mah
kûmlar*, verilen tayinat inin konan naranın kâfi 
gelmedİPİTie işaret ettiler, deeen seneki tahsi
satımız 500 000 lira idi. Bu sene 700 000 lirava 
çıkardık. Bununla, idare edeceğimizi tahmin edi
yoruz. Eğer kâfi gelmezse yeniden tahsisat ri
na etmek zaruridir. 

11 000 dosvanm devrinden bahsettiler. Bir 
milyon iki vnz bin davadan 11 bin dosvanm 
devredilmesi öyle istiksar edilecek bir sey de
demidir. Bir milvon iki vüz bin da
vadan 11 bin dosva daima elde bulunabilir. 
Fakat Mahkemelerde gecikme islerini şiddetli 
bir surette tnkin etmek için vekâlette mahsus 
bir büro teşkil ettik bu büro p'ecikme islerini 
takip etti-«i. .«ibi. müfettişlerimiz de mahkeme
lerin idarî idlerini teşkil eden bu gecikme işle
rini ciddi şekilde takip etmektedir. 

Mahkûmlarım bir> birini varalama, meselesi
ne telince : Ceza, evlerinde sıkı bir dismlin sa
yanı arzudur ve bunu tesis etmek için elimizden 
gelen gayretleri sarf etmekte ve tedbirleri al» 
maktavT1* Fakat bövle mahkûm mevcudu 30 
bine vaklasau ceza evlerinde senede bir iki hâ
dise olursa bu da normal görülmek. lâzrmcrelir, 
S^k, sık vantırdan. araştırmalarda bazan böyle 
çakı gibi, mangal avamından yanılmış bieak 
gibi şevlere tesadüf edilmektedir. Bunun önüne 
gedmek için lâ^Tm.<relen tedbirleri almakta ge-
cikmiver,e0İz. Mar-ı^atım bundan ibarettir. 

MAZHAR MÜF.ÎD KANSU fdoruh) — Bir 
sual. Bugün zannederim ki, Adliyenin bir teş
kilât kanunu yoktur. Bunun lüzum ve ehemmi
yeti vardır. Ne zaman yapılacaktır?. 
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ADLÎYE V. HASAN MENEMENCÎOĞLU 

(Mardin) — Efendim; teşkili mahakim kanunu, 
lâyihası Adliye enctimenindedir. Fakat bugün 
mahkemeler teşkilâtını idare etmekte olan ka
nunlar yedi, sekiz kanundan ibarettir. Bu ka
nunlar zaman, zaman ihtiyaç gözetilerek tanzim 
edilmiş kanunlardır. Bunlar ihtiyaçlara tama-
mile tekabül etmektedir. Bugünkü lâyihayı ele 
alacak olursak bunun mündericatı bu kanunları 
bir yere toplamaktan ibarettir. Yalnız lâyihada 
bir istinaf teşkilâtı görülüyor. Benim şahsî 
kanaatrmca istinaf teşkilâtı çok lâzımdır. Fa
kat buna gelinceye kadar bugünkü mahkeme
lerin noksanlarını ikmal etmek lâzımdır. Bun
lar ikmal edilmedikçe istinaf teşkilâtı yapılır
sa nihayet yine kaldırılmağa mahkûm olur. 

Şimdi tekmil Adliye vekâletinin gayreti bu
günkü mahkemeleri iyi işler hale getirmeğe mas
ruf olacaktır. (Güzel sesleri). 

SUAD HAYRİ ÜRGÜBLÜ (Kayseri) — E-
fendim; Abidin Binkaya arkadaşımızın sordu
ğu bazı suallerle, diğer arkadaşımız Berç Tür-
kerin sordukları suale Sayın vekilimiz cevap 
verdiler. Yalnız Abidin "Sinkaya arkadaşımı
zın rapor üzerindeki bir noktai nazarına cevap 
vermek zaruretini hissediyorum. 

Raportör doğrudan doğruya Bütçe encüme
ninin emrile, Adliye vekâletinin bütçesini tet
kikle vazifelendirilmiştir. Raporda, tasarruf 
değil, sarfrn yerli yerinde olmadığı mev-
zubahs edilmelidir, hususundaki temenni
lerine cevap vereceğim. 

Adliye vekâleti bütçesi 9,5 milyon lira ile 
teklif edilmektedir. Vekâlet bütçesinin 7 mil
yon 754 bin 94 lirası, maaş, ücret, daimî ve mu
vakkat tazminat ve daimî muvakkat harcırah, 
müfettiş harcırahlarını toplar. 1 010 041 lirası 
da, ceza ve tevkif evlerinin muhtelif ihtiyaçla
rına tahsis edilmiştir. 150 000 lira, cürmü meş
hut masraflarına tahsis edilmiştir. Şu halde 
bu yekûnun haricinde ancak 100 000 lira bir pa
ra kalıyor ki, bütün hizmetler bu miktarla gö
rülüyor demektir. Bütçe encümeni bu nokta
ları tetkik ettiği zaman tasarruf imkânını, ar
kadaşımızın beyan ettiği gibi, görmemiştir. Sar
fın yerli yerinde olup olmadığı meselesinde, maz
batada arzedildiği gibi, takviye temennilerin
de bulunmuş ve sarfın yerli yerinde olduğunu 
görmüştür. Şu halde bu miktarla, ancak tam 
kadronun tutarı olan ihtiyaçları karşılanıyor. 
Ceza ve tevkif evlerinin daha fazla ihtiyacı ol
duğu, senesi içinde yapılan münakale ve mun
zam tahsisattan anlaşılmıştır. Binaenaleyh, sar
fın yerli yerinde olduğu hakkında da Bütçe en
cümeni tetkikat yapmıştır. 

ABİDİN BÎNKAYA (Kastamonu) — Efen
dim, tasarrufla sarf hakkındaki maruzatımın, 
Suad Hayri Bey arkadaşımız tarafından biraz 
tenkit mahiyetinde alınmış olduğunu hissettim. 

Ben, Adliye için tasarruf mevzubahs olmalı, 
sarfın yerli yerinde olup olmadığı daima mevzu
bahs olmalı, binaenaleyh Yüksek Meclis Adli
yeden bir şey esirgememeli, yalnız sarfedilen 
yerlere bakmalı dedim. Yanlış anlaşılmış bir 
nokta varsa onu tavzih için huzurunuza geldim. 

SÜAD HAYRİ ÜRĞÜBLÜ (Kayseri) — Ha
yır, tenkit mahiyetinde telâkki etmedim. 

REİS — Fasıllara geçilmesini yüksek reyini
ze arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmeyen
ler... Fasıllara geçlmiştir. 

F. Lira 
585 Vekil tahsisatı 4 800 

REİS — Kabul edilmiştir. 
586 Maaş 6 567 820 

REİS — Kabul edilmiştir. 
587 1683 numaralı kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 32 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

588 Merkez ücretleri 117 840 
REİS — Kabul edilmiştir. 

589 Vilâyetler ücretleri 760 434 
REİS — Kabul edilmiştir. 

590 Muvakkat tazminat 165 924 
REİS — Kabul edilmiştir. 

591 Merkez mefruşat ve demirbaşı 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

592 Merkez levazımı 135 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

593 Merkez müteferrikası 5 619 
REİS — Kabul edilmiştir. 

594 Vekâlet otomobili masrafları 2 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

595 Temyiz mahkemesi riyaset ve 
Başmüddeiumumlik otomobilleri ı 
masrafları 4 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

596 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 20 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

597 Vilâyetler levazımı 130 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

598 Vilâyetler müteferrikası 13 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

599 Mütenevvi masraflar 115 927 
REİS — Kabul edilmiştir. 

600 Daimî memuriyet harcırahı 80 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

601 Muvakkat memuriyet harcırahı 33 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

602 Müfettişler harcırahı 30 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

603 Staj harcırahı 2 
REİS — Kabul edilmiştir. 

604 Meşhut suçlar kanunu mubibince 
mesai saatleri haricinde daire
lerinde nöbet beklemeğe mecbur 
olan hâkim, müddeiumumi ve 
kâtiplere verilecek ücret 1 
REİS — Kabul edilmiştir. 
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605 Resmî telefon tesis ve mükâleme 
masrafı 6 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

606 Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 150 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

607 Posta ve telgraf ücreti 178 173 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

608 3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 6 426 
REİS — Kabul edilmiştir. 

609 Mütenevvi masraflar 151 900 
REİS — Kabul edilmiştir. 

610 Nakil vasıtaları ' 10 975 
REİS — Kabul edilmiştir. 

611 Telif, tercüme, Adliye ceridesi 18 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

612 Adlî tıp işleri müessesesi masrafı 19 960 
REİS — Kabul edilmiştir. 

613 Ceza ve tevkif evleri masrafı 941 470 
REİS — Kabul edilmiştir. 

614 Ceza ve tevkif evlerinin inşaat 
ve esaslı tamiratı 1 
REİS — Kabul edilmiştir. 

615 Mahkûm çocuk ıslah evleri umu
mî masrafları 29 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

616 Ceza ve tevkif evleri ve mahkûm 
çocuk ıslah evleri mütedavil ser
mayesi 20 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

617 Geçen yıl borçları ' 23 800 
REİS — Kabul edilmiştir. 

618 Eski yıllar borçları 12 580 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Adliye vekâleti bütçesi bitti. 

G — Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 

bütçesi: 
REİS — Tapu ve kadastro umum müdürlü

ğü bütçesine geçiyoruz. 
Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 

mı? 
EMİN ASLAN TOKAD (Denizli) — Efen

dim; Tapu, kadastro bütçesi konuşulurken Hü
kümetçe geri alman bir kanundan bahsedece
ğim : Memleketimizde en çok tezebzüp ifade 
eden arazi mülkiyeti meselesini halletmek için 
Hükümetçe geçenlerde bir Tapulama kanunu 
getirilmişti. Bu kanun encümenlerde konuşul
du ve çok güzel esasları ihtiva eden bir lâyi
ha Heyeti umumiyeye arzedilmek üzere idi. 
Bu kanun sonradan Hükümetçe geri alındı. 
Memleketin en mühim ihtiyacına cevap ver
mesi itibarile bu kanunun noksanı ne ise biran 
evvel ikmal edilerek Meclise şevkini istirham 
ediyorum. Eğer Hükümet bu kanunu Meclise 

sevketmek niyetinde değilse bendeniz kendi 
hesabıma, üzerime alacağım ve bir teklif yapa
cağım. 

ADLİYE V. HASAN MENEMENCİOĞLU 
(Mardin) — Tapulama kanun lâyihasında gör
düğümüz bazı eksik hükümleri ikmal ettirdik 
ve Başvekâlete takdim ettik. Bu gün yarın ge
lecektir. 

EMİN ASLAN TOKAD (Denizli) — Teşek
kür ederim. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
mütalea yoktur. Fasıllara geçilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

F. 
621 

622 

62Î 

624 

625 

626 

627 

623 

629 

630 

631 

632 

633 

634 

635 

636 

637 

638 

639 

640 

Maaş 3 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez ücretleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyet müstahdemleri ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
REİS — Kabıü edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 
REİS — Kabvıl edilmiştir. 
Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
REİS — Kabıi.1 edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mükâleme 
masrafı 
REÎS y - Kabıü edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücreti 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Kadastro ve tapu tahrir heyet-

Lira 
563 400 

5 280 

21 601 

60 121 

30 856 

640 

2 750 

900 

2 000 

13 300 

2 500 

29 850 

17 000 

9 700 

12 000 

1 500 

10 633 

1 000 
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60 860 leri masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

641 Tapu işlerine yardım etmek için 
istihdam edilecek muvakkat me
murlar ve daktilolar ücreti 1 880 
REİS — Kabul edilmiştir. 

642 iskândan müdevver muamelâ
tın tescili için istihdam oluna
cak muvakkat memur ve dakti
lolar ücret ve harcırahı ile sair 
masraflar 1 
REİS — Kabul edilmiştir. 

643 Tapu ve kadastro tatbikat kursu 44 440 
REtS — Kabul edilmiştir. 

644 Staj, tahsil ve kongre masrafı 3 
REİS — Kabul edilmiştir. 

645 Geçen yıl borçları 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

646 Eski yıllar borçları 3 327 
RElS — Kabul edilmiştir. 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü bütçesi 
bitti. 

Maarif bütçesine geçiyoruz. 

i / —• Maarif vekâleti bütçesi : 
REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is

teyen var mı? 
FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Arkadaşlar; 

bilhasas bu günkü dünya buhranı daha ziyade 
göstermiştir ki, milletler için maariflerini esaslı 
bir sistemle yürütmek, onların doğrudan doğru
ya hayatlarının mukadderatını tayin eden bir 
keyfiyettir. Bir millet için gençliğini yetiştir
mek hususunda tuttuğu yol, istikbali tayin eden 
en büyük esastır. Bu bakımdan bizim bu gün
kü maarif programımızda, yani ilk mektepten 
başlayarak üniversiteye kadar, bilhassa üniver
siteye kadar, olan kısımda ve üniversi
te programlarımızda takip edilen umu
mî istikamet, doğrudan doğruya mem
leketin umumî hizmetleri için eleman ye -
tiştirmek maksadına matuftur, yani açık türk-
çesile, mekteplerimiz başından sonuna kadar, 
umumî hatlarile, memur müessesesini takviye 
etmek ve ona eleman yetiştirmek gayesile işler 
bir makine halindedir. Bu noktai nazardan 
memleketin umumî istihsalini temin edecek un
surlar yetiştirmek ve memleketin iş hayatında 
millete nafi olacak, bütçeden dışarıda kalarak, 
bilâkis bütçeyi besleyecek, millî geliri artıracak 
elemanları yetiştirmek için Maarifimizi bu ga
ye ile kurmalı ve bu gayeye göre bütün pro
gramlarımızı yeni baştan gözden geçirmek 
icab etmektedir. Bu böyle olmakla bera
ber, ayni zamanda maarif programları
mızda, bütün programlarımızdan daha 
ziyade hayat ve hareket hususunu göz önüne 

getirmek ve onu takip etmek lâzımgelir. Yani 
dimağa ehemmiyet verildiği kadar ele, vücuda 
ve harekâta ehemmiyet vererek, atılgan, müte
şebbis ve her türlü beden ve el harekâtını yapa
bilecek, doğrudan doğruya amelî mahiyette ye
tişecek bir gençlik kütlesi vücude getirebilmek 
için bu noktadan programın yeni baştan gözden 
geçirilmesi icabeder. 

Üçüncü bir nokta da; Türk milleti, umumi
yet itibarile, Dünyanın en son vaziyeti de gös
termiştir ki, zaten ananesinde askerlikte büyük 
bir yer tutan ve mücadil ve muharip vasfı ken
disi için en büyük saadet ve iftihar teşkil 
eden aziz milletimizin» Dünyanın ileride girece
ği vaziyetler karşısında da daima mücadil ve 
muharip ve asker ruhunu tenmiye edici, gayet 
enerjik mefkure içinde yetiştirmelidir ve ço
cukları, her türlü mübareze ve mücadele kabili
yetini son noktaya kadar getirecek bir üslûp 
ile yetiştirmek ve böyle bir sistem altında bü
yütülmek icabeder. Bu bakımdan dünyanın 
ne getireceğini hjdiselerden başka kimse bilemi-
yeceği için, milletimizin, daima bu muhariplik 
kalitesini, asker vasfını, daima, bu dünya dur
dukça üssülesas kalacak olan bu ruhunu, daha 
ziyade randıman verecek bir şekilde takviye et
mek için programlarımızı, şöyle ifade etmek 
isterim ki, eski tabirle «ispartıyat» dedikleri 
usulde takviye edecek bir tarzda yetiştirmek için 
programların bu suretle takviye edilmesi iktiza 
eder. Arkadaşlar, bu gün görüyoruz ki dünya
da milletler için üssülesas olan şey, daima, hayat 
mücadelesi için ateş hattına en aziz evlâtlarını 
sevkedebilmektir. Daha geçen gün 19 mayıs 
stadmdaki ulvî manzarayi hatırlıyalım. Orada 
Harbiye mektebi talebesi ateşten çemberler için
den, Millî Şefin ve halkın huzurunda, ateşi is
tihfaf ve istihkar ederek, geçtiler. Hayatı hor 
görerek, nefislerini vatan mefkuresi uğrunda, 
kendilerini böyle ateşten çemberlere atmak ve 
mutlaka muvaffak olmak kudreti ruhiyesini 
haiz olduklarını orada bize iftiharla gösterdi
ler. Bendeniz isterim ki, bütün Türk evlâtları
nı, kendi yavrum da dahil olduğu halde, mille
tin kendilerine vazife verdiği anda ateş altında 
ifayi vazife edecek enerji ve kudrette yetişme
leri için Maarif vekilimizin ihtimam göstermesi 
icabeder. 

Arkadaşlar, ikinci arzedeceğim nokta, sanat 
müesseseleridir. Bu bakımdan bazı vilâyetlerde 
sanat mekteplerini gezdim, gördüm. Meselâ Ay
dındaki sanat mektebini iftiharla tetkik ettim, 
doğrusu diğer vilâyetler hesabına bunu kıska
nıyorum. Yani istiyorum ki memleketin her ta
rafında sanat mektepleri gittikçe muhtelif ka
demelerde inkasf ettirilsin. Memleketin buna pek 
çok ihtiyacı vardır. Memleketi imar edeceğiz, 
bunun için çalışmaktayız. Fakat imar hususun
da elemanımız azdır. Vakıa yüksek kültürlü 
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elemanlar yetiştirmek hususunda mesaimiz var
dır, fakat sanat müesseselerini, en basitinden en 
mütekâmil kademesine kadar, takviye etmek için 
Maarif vekâletinden büyük bir gayret beklemek
teyim. 

Mekteplerin kızlara taallûk eden kısmından 
bahsadeceğim. Arkadaşlar, bendeniz samimi
yetle, bütün kalbimin içindekini söyliyeceğim. 

Kızlarımız, umumiyet itibarile, umumî ha
yatta erkeklerle beraber çalışmak esasına, yani 
erke ide ayni denkte, ayni ayni vaziyette çalış
mak esası üzerinde yetiştiriliyor. Bunu ben
d e n i kendi evlâdımın yetiştirilme tarzını tetkik 
ederjk anlamaktayım; mümasil vaziyetlerde de 
görni ekteyim. Bendenizce, kızlarımızı yalnız 
ilk mekteplerde okuttuğumuz aile bilgisile bı
rakmak doğru değildir. Hızlarımız, bilhassa 
nüfus siyasetini takip eden bir milletin herhan
gi tor gün muharip bulunmak vasfı esasisi üze
rinde yetiştirmek lâzım gelir. Türk milleti
nin evlâtları ve kızlarının esas vasfı, anne ol
mak ve ana kuvvetile milleti gittikçe kuvvetlen
dim] ek ve müstakbel mücadelelerde de Türk gü
cün!, arttırmaktır (Bravo sesleri). Bu bakım
dan arkadaşlar, ben bir baba sıfatile, bir Türk 
mebusu sîfatile» bu memleketin evlâdı olmak 
sıfatile, çok arzu ediyorum ki Maarifimiz bütün 
gayr etile bu işi ele alarak, kızlarımızın ana ol
maları için, iyi bir aile anası olmaları için, 
gerek orta mektep ve gerek liselerde bunların 
bu suretle yetiştirilmelerini temin edecek dersler 
ilâve etsin. 

Bendenizin içtihadımca arkadaşlar, kızları
mızın dimağı çok işleniyor. O kadar büyük bir 
sikle t biniyor ki, orta mektep ve yüksek kül
türlü kızlarımıza, memleketin kendilerinden bek
lediği analık vazifesini dimağlarına iyice sindi
rilerek lâzımgelen derslerin verilmesi he-
saplanamadığı için, aile teşkili noktasından ile
ride çok müşkülâta maruz kalacaklardır, İnti
baını hâsıl ediyorum. Kızlarımızı, aile teşkili 
noktai nazarından en esasiı telkinler altında 
bulundurmak ve cemiyette ana olmak vasfı
nın, her türlü fikrî ve içtimaî mevki ve vazi
yete mütekaddem olduğu noktasına katî bir ka
naat la inandırarak yetiştirmek, memleketin is
tikbali noktasından en mühim ve esaslı bir me
seledir. Mektebe giden kız, cemiyette ana ol
mak vasfma hiç bir vasfın ve hiç bir hizmetin 
takaddüm etmiyeceği hususunu, beyninin içine 
yerleştirmiş bir şekilde bulunmalıdır. Ge
çen Bene Bursa mebusu Bayan Şehime arkadaşı
mız (izmir mebusu sesleri) Evet İzmir mebusu 
Bayan Şehime arkadaşımız, burada, gayet yük
sek bir ruh ile kendilerinin tecrübî hayattan 
aldıkları kiymetli müşahedelerini söylediler. 
Bendeniz, ne zaman memleketin maarif derdini 
düşünsem, arkadaşımızın bu kürsüde ileri sür
dükleri kiymetli düşünceleri derhal dimağımın 
içinde canlanır. Okur yazar kızlarımıza, tahsil 

gören kızlarımıza, behemehal Türk cemiyetine 
evlât yetiştirmek vazifesini üzerinde taşıdıkla
rını, Maarifin zerk ve telkin etmesi lâzımdır. 
Diyeceksiniz ki, bunu aile yapamaz mı? Bende
niz de sosyoloji okudum. Mütekâmil cemiyet
lerde aile, hiç bir zaman cemiyetin yerini tu
tamaz. Aile ilk kademedir, ilk kademede mü
essirdir. Fakat mektebe giden, cemiyetle te
mas vaziyetine giren bir çocuğa, bu yeni açılan 
goncaya telkini, cemiyet yapar, aile yapamaz. 
Cemiyetin yapacağı bu telkini idare edecek ve 
bunu millî bir vazife halinde temsil edecek 
olan Maarifin programı ve Maarifin bu husus
ta tutacağı yoldur. Bu yol, hayatın bekası için 
tutulacak en esaslı bir yoldur. Kızlarımıza 
mekteplerde okutacakları aile bilgisi, hayat esas
ları, aile kurumu, aile idaresi, aile bütçesi, aile 
hıfzıssıhhası bütün bunlar orta mektepten ve 
hatta ilk mektepten başlanarak mütekâmil bir 
hale getirilmelidir. Ve bilhassa daha ileriye gi
delim, kız enstitülerini, şimdi mahdut bazı yer
lerde mevcut olan kız enstitülerini, daha esaslı 
bir bilgi ile, memleketin her tarafına teşmil 
edelim. İlk mektebi ikmâl etmiş kızlarımızı, 
iyi bir aile anası olmak için, o mekteplere gön
derelim. Fakat oraya gidenler, aldıkları bilgiler 
ve diplomalar, ile, aile teşkil etmemek mefkuresi 
peşinde koşmamalıdırlar. Üssülesasımız bu ol
malıdır. Bu Türk milletinin müstakbel müca
delesi kültürlü ailelerin, çok çocuk yetiştirerek, 
bugünkü ve yarinki harplerin muhtaç olduğu 
kültür ve fedakâr elemanları hazırlamak olma
lıdır, bendenizce de bunun çaresi budur. 

Arkadaşlar; Türk yurdu elbette ki, sanayi 
itibarile çok daha ileri gidecektir. Sanayiimizin 
mesut inkişafını bütün muhabbetimizle takip 
ederiz ve onun daha ziyade artması, esaslı bir 
gâj/emizdir, fakat şurası unutulmamak lâzım-
gelir ki, Türk yurdu bir çiftçi yurdudur. 

Binaenaleyh bizim evlâtlarımız, mektepler-
deki evlâtlarımız, ilk kademeden itibaren, son 
kademeye kadar, bilhassa âli tahsil noktasına 
kadar, ziraat derslerile, ziraat bilgilerile, 
ehemmiyetli surette bilgilerinin takviye edil
mesi lâzımgelir. Hele ilk mekteplerimizin beş 
senelik tahsilleri üzerinde ehemmiyetle durmak 
lâzımdır, İlk mektep programlarımızın bende
nizce çok iyi işlenmesi ve yeniden ele alınma
sı lâzımdır. Beş sene diyorum, beş sene büyük 
bir zamandır. Bilhassa çocuğun inkişaf zama
nında ona dersleri, sindire sindire okutmak 
doğrudur. (İlk mektepleri çoğaltmak sesleri). 
Ancak görüyorum ki ilk mekteplerimizin pro
gramında ziraat bilgisi kâfi bir derecede yer 
tutmuyor. Biz çocuklarımıza, hatta kasabada
ki çocuklarımıza dahi ziraat malûmatını esaslı 
bir surette vermeliyiz. Bilhassa maişeti çiftçi
likle temin ve istikbali çiftçilikte olan bizler 
- ki hakikat de budur - gıdasını köylünün is
tihsalinde bulan bu memleket evlâdını, ta ilk 

— 212 



t : 57 27-5 -1941 C : 1 
mekteplerden itibaren ziraat derslerine bilhas
sa çok ehemmiyet vermek lâzrmgeldiği kanaa
tindeyim. Mektep programlarımızı, baştan so
nuna kadar, bu esas üzerinde inkişaf ettirmek 
zaruridir. Mekteplerde inzibat meselesi... Ar
kadaşlar, kabul etmek lâzrmgelir ki, inzibat 
daha ziyade arttırılmağa muhtaçtır. Bizim, 
mekteplerde okuduğumuz zaman, muhtelif ne
sillere mensup arkadaşlarız, bizden evvel veya 
sonra gelenler muhtelif nesile mensup olmakla 
beraber cümlemizin birleştiğimiz bir nokta var
dır ki, o zamanlar mekteplerimizde inzibat 
esası biraz daha kuvvetli idi. Filhakika bizim 
zamanımızdaki terbiye bu gün Amerikada tat
bik edilen, kendi kendini idare etmek ( ) 
sistemine müstenit olan bir sistem değildi. Bu 
doğrudur. Maarifin bu günkü hareketi, ya
ni meslek noktasından hareketi doğrudur. Genç
lik, Cumhuriyet, hürriyet, asrı maarif icaba-
tma uygun olarak, hür mefkure ile yetiştiril
mektedir. Ancak bunun, inzibat prensipleri 
mahfuz kalmak şartile yürütülmesi de zaruri
dir. Binaenaleyh, mekteplerde inzibatı takvi
ye sahasında Maarif vekâletinin esaslı bir ta
kım tedbirler alması icabeder. Bu bakımdan 
bendeniz kendilerinin bu mevzuda daha esaslı 
surette, talebeyi daha umumî şekilde disiplin 
altmda tutacak tedbirler hakkmda neler dü
şündüklerini anlamak isterim. 

Mekteplerde terbiye meselesi : Bizim Maa
rif vekâletimizin yaptığı işlerin umumî seyrin
den, enstrüksiyon, yani tahsil ve maarif kıs-
mmrn, daha mütebariz olduğunu görüyorum. 
Halbuki bazı memleketlerde Maarif vekâleti
ne, «Millî terbiye», «Edükasyon vekâleti» denir. 
Mektep programlarında umumiyet itibarile ter
biye noktai nazarından lâzımgelen elemanı gö
remiyorum. Demin arzettiğim esbaba binaen, 
bilhassa cemiyetin böyle umumî terakkiler, 
hamleler yaptığı hengâmelerde ve cemiyetin 
terbiyesi hususunda, bu idarenin yerini bir çok 
noktalarda alması bir zarurettir. Bu bakımdan, 
yani içtimaî ve ferdî terbiye noktai nazarından, 
bir takım esasların, daha kuvvetli şekilde, baş
tan sonuna kadar, göz önünde tutularak dik
katle takip edilmesi de bir zarurettir. 

Muhtelif lise kitaplarındaki dil farkları : 
Arkadaşlar, tetkik ettiğim lise kitapları ara
sında muhtelif dil farkları gördüm. Meselâ 
çocukların okudukları coğrafya kitabını ele 
alalım. Bu kitabın lisanı tamamile Osmanlı
ca dediğimiz akideli lisandır. Sonra, onun ya
nında yeni lisanla yazılmış kitaplar vardır. 
Coğrafya kitabını bir lise talebesi anlryama-
maktadır. Bendeniz biraz eski türkçeye me
raklı olduğum halde bazı cümlelerini kendim 
de söküp çocuğuma anlatamadım. Bu böyle ol
makla beraber bu, işin bir ucudur. O bir ucu
na gelince : Osmanlıcadan Türkçeye, Türkçe-
den Osmanlıcaya olan kamusu getirip bakmak 

mecburiyetinde kalıyoruz, amma işin içinden 
yine çıkamıyoruz. Bendenizin müşahedem şu
dur ki, lise kitaplarında dört tane dil vardır. 
Meselâ dilin su şekilde anlaşılması, konsepsi-
yonu... ( O n e demek? Sesleri). 

BESİM AT AL AY (Kütahva) — Fransızca 
sövlenirse günah değildir, türkçe sÖ3/lenirse 
günahtır. 

FERİDUN FİKRİ (Devamla) — Geri alıyo
rum... Telâkkisi altrada meselâ bir dil sistemi 
geliyor, kitap yazılıyor, sonra kalıvor. Sonra dil 
teorisi gülüşmeler) dil nazariyemi derişiyor, o 
sebeple de bir kitap yazılıyor, o da kalrvor. 

Bendenizin fikrim sudur: ben kendi kızım
dan bahsedeceğim. Lisenin ikinci sınıfında olan 
bu çocuk, gelecek sene liseyi ikmal ettikten son
ra, Hukuka girmek isterse ^ok müşkülâta maruz 
kalacaktır. Hâdise ürerinde misal arsedeceçim. 
Bizim cari olarak bildiğimiz kelimeleri, sayanı 
ha,yret, derecede, benden sormaktadır. Onun için 
Maarif vekili bevden rok rica, ederim, kita/nlar-
daki dil vazivetini İslah etsinler. Amma buyu
racaklardır ki ekonomi yanalım. Evet amma hiç 
olmazsa kitapların sonuna bir kamus ilâve etsin
ler. Yoksa bunun içinden çıkamaz efendim. 

Üniversitedeki kitaplar: Üniversite talebesi
nin kitap ihtiyacı fazladır. Muallimler ders ve
riyor, takrir yapıyor, fakat kitapları henüz çık
mamıştır. Bu da bir derttir. 

Maarif vekilimizden bu mesele hakkında 
bizi tatmin etmelerini, tenvir etmelerini rica 
ederim, mühim bir meseledir. Biz Fransada tah
silde iken övîe müesseseler vardı ki, profesör -
lerin verdikleri derslerin kopyalarını ertesi enin 
oradan alırdık ve o suretle isimizi görebilirdik. 
Aksi takdirde isin içinden çıkılamaz bir derttir. 
Buna bir çare bulmak lâzımdır. 

Sonra orta mekteplerdeki imtihan meşalesi; 
geçenlerde de arzetmistim. Bu husustaki inti
baını değişmemiştir. Orta mekteplerin imtihan
ları, bazı müsbet ve menfî farklarla beraber, 
umumî heyeti noktfi nazarından, bu imtihan 
meselesinde bir dersten muvaffak olmamış bir 
çocuğun, bütün derslerden imtihana girmesi 
esasmı cok sert buluyorum. Rica ederim, Ma
arif vekilimiz, bir dersten muvaffak olamayan 
bir çocuğun bütün derslerden imtihana girmesi 
esası hangi memlekette varsa lütfen söylesinler, 
ben de göreyim, bileyim. (Gülüşmeler). 

MAZHAR MÜFİT KANSU (Çoruh) — Cin
de var Cinde. 

FERİDUN FİKRİ (Devamla) — Maruzatı
mı bitiriyorum. 

Bir de sanayii nefise akademisinden bahse
dildi. Arkadaşlar arasında konuşulurken b m de 
duydum. Sanayii nefisede bir Fransız (güzel 
sanatlar sesleri) evet güzel sanatlar da bir oran
sız mütehassıs varmış. Bu mütehassıs, fütiirist, 
(gülmeler) buna bir şey diyemezsiniz - yani pek 
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müstakbele müzaf bir şekilde yani klasizmden 
uzaklaşmış bir şekilde bir takım nazariyelerle 
bu müessesede bir noktai nazar takip ediyor
muş. Vekilimizin bu hususta biraz bizi aydın
latmasını ve bunun mukavelenamesinin yenilen
mesinde fayda olup olmadığı hakkında bizi ten
vir etmelerini rica edeceğim. 

BESİM ATALAY (Kütahya) — Arkadaşlar, 
batı kültürüne yüzümüzü döndüğümüz bir çağ
da yabancı dilini üstün tutmanın aleyhinde söz 
söylediğime şaşmayınız. 

Ben yabancı dilini çok iyi bilmediğimden her 
gün acı duymakta olduğum halde acıyarak söy-
liyeceğim ki, bunun kısmen aleyhindeyim. Si
yasal bilgiler okulu yeni talebe aldığı zaman 
fransızca bilenleri üstün tutuyor. Bu doğru 
değildir. Biz Cezairi idare edecek değiliz. 
Fransızca bilsin ondan sonra ne bilirse bilsin. 
Türkiyeyi idare edeceğiz. Türk milletinin dili
ni iyi bilmek lâzımdır. Ne oluyor neticede? Pa
rası olan, okuyan, fransızcayı iyi bilenler giri
yor. Taşra liselerinde bin meşakkat içinde oku
yan çocuklar giremiyor ve neticede mektepten 
çıkanlar bin bir müşkülâta katlanacak taşra 
hayatına dayanamıyor ve oradan kendisini baş
ka yerlere atmak için her çareye baş vuruyor. 
Bana kalırsa fransızcayı üstün tutmak doğru 
değildir. Kayma,kam olacaktır, vali olacktır, 
Fransızca öğretmeni olacak değildir. Evet idarî 
kitapları okusun, idarî nazariyeyi bilsin. Gü
zel fikir. Fakat bunu lisede okuduğu fransızca 
dersle ve sonra, Siyasal bilgilerde okuyacağı 
fransızca ile kuvvetlendirmiş olmaz mı? Pek âlâ 
olur. Şu halde müsavatı bozmamalı. Belki ba
na içtimaî bir günah yaptı diye sitem edeceksi
niz. Fransızcanm aleyhinde bulundu, demeyiniz. 
Hayır arkadaşlar ben yabancı dil aleyhinde de
ğilim, lehindeyim. Fakat kimler için? bir Üniver
sitede ders verecek ada,m için, anlarım. Üs
tün tutun. Fakat p;idecek, Koçgiri de kayma
kam olacak, fransızcayı üstün bilecek imişiz. 
Böyle şey olurmu? Eica ederim. 

Bundan sonra asıl dil meselesine geçiyorum; 
arkadaşlar, memlekette okur yasarları sinirlen
diren bir şey var, dilimize fransızca girsin, tü
men tümen, ingilizce girsin, alay alay, lâtince 
girsin, binlerle milyonlarla, yabancı kelime alı
nız, tüyümüz kıpırdamaz. Kimsenin ağsından 
bir itraz kelimesi yükselmez. Arkadaşlar, kon
trol, komisyon gibi kelimeleri bırakıyorum. 

Numaratai gibi tasrifi ile heyeti ile kelime
ler giriyor. Her gün radyo lisanında halka hi
tap eden Fransızca kelimeleri topladım üç bini 
buldu. Ne olacak bu memleketin hali sonra? On 
sene sonrasını tasavvur edin. Bu gün üç bin 
olan kelime o zaman otuz bin olacak, bir Mal
ta milleti haline gelmiyecek miyiz? Dün nasıl 
ki Arapça, Acemceyi zorla Türkoeye sokmak 
istediler de ne oldu, halkla araları açıldı. Hal
ka o dille söz söylediler ne anlaşıldı? Bu gün

külerin de olacağı odur. Bunun önünü almak 
için başka milletler ne yaptılar? Söylemeğe ha
cet yok. Hepiniz bilen, okuyan insanlarsınız. 
Hangi dili ele alırsanız alınız başka dilden yar
dım görmüştür. Fakat kendi ahengine uydura
rak. Siz Türkçede bir kelime yapmak istediğiniz 
zaman kıyamet kopuyor. Her kafadan bir ses. 
Bilen de söylüyor, bilmiyen de. Bu gün sark 
milletlerini ele alalım, bırakalım garp milletleri
ni. Efganistan kurslar açarak, gece dershanele
ri açarak Pesto dilini öğretmeyi tamim etti, 
bunlar Frasçayi bıraktılar. Kimseden itiraz yük-
selmedi. Bizde öyle mi oldu? 

Irana gelince; daha esaslı hareket etti. 10 se
ne sonra karşınızda medenî mefhumların hep
sini söyliyebilecek bir farsca yükselecektir. Sa
di farsçası çoktan değişmiştir. Istılahlar, coğ
rafî mevki isimleri değişmiştir. Halâ biz Ka-
lıkratya,. Arnavutköyü, ÇerkeskÖyü, diye söyler 
dururuz. Rica ederim: millet, a.ncak dille, kül
türle, tarihle, heyecanla yasar. Biz hangi ma
nevî kıymete ver vereceğiz? Bu tutumla dil mi 
kalır, dili kaldırın, millet mi kalır ortada. 

Araplar 6 büyük ciltlik - gelin göstereyim si
ze, Mısır Sefaretinden getirttim - kitap yazmış
lardır. Tanka debbabe demişlerdir. Mısırda hiç 
kimseden itiraz yükselmemiştir. Bizde ise ba
kanlık diye levhalar yazdık, otobüslere taktık. 
Sonra sildik. Bu rasıl irticadır*? Rica ederim. 
Bir arkadaşım çocuğum hukuka girerse hukuk 
ıstılahlarını anlıva.ma" diyor. Elbette bilomez, 
ve anlayamaz. Dür* kelimeleri araptam s'.cem
den alivord.uk. B P gün de frenkten alıyorsu
nuz, Türkçeden alırsak çocuklarımız pekâlâ a,n-
h.vacaktır. Evet hukuk kelimelerinde güçlük 
çekilir, çünkü Türkneden almıyoruz, alırsak 
çocuk yavaş yavaş alışacaktır 4 türlü kitap
ta 4 türlü dil va: diyor, Elbette olacaktır. 
Bunlar tedricen yapılabilecek şeylerdir. Esasen 
bir çocuğun kafasına yeni anlamı bağlam nk is
tediği zaman bu anlamın onun kafasında yeri 
var mıdır, yok mudur bunu bilmen lâzımdır. 
Müselles dediğin "aman nocuk daha mı iyi an
lar? Ünlü, üçken gibi üç kelimesinin bulunduğu 
bir kelimeyi, ini daha iyi anlar? Ben bir 'hoca
yım, müsellesi öğretmek için 60 kere tekr-ır et 
tiğimi bilirim. Fakat üçken dediğim zamn.n üç 
defada öğrenir. Niçin Türk çocuğu bu kolay
lıktan mahrum bırakılsın? Evet, dil isinde if
ratlar olmuştur. Bu, her inkılâpta, olur, çok gör
memelidir. Fakat iste tabiî haddini buldu ve 
bulacaktır. Arkadaşlar; sunu biliniz, büyük bir 

li«ancı âlim söylemiştir: Bir millet siyasî istik
lâlini kaybedebilir, herhangi >^r millet için en 
iyi ve emin sığmak onun millî dilidir, o kendi 
varlığını öz dilile kurtaracaktır. 

Arkadaşlar, ancak öz dilimizi esaslı surette 
kurduğumuz zaman Türklüğü yükseltmiş ola
cağız. 

' ^AZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) — E 
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fendim; muhterem arkadaşımız Besim Atalayın 
sözlerine iştirak etmemek kabil değildir. Yalnız 
buyurdular ki - Siyasal bilgiler ismi de doğru 
değildir. Çünkü evvelce mektebi mülkiye deni
len bu mektepte yalnız siyasî ilimler tedris 
edilmez, malî ilim de vardır - bu mektebe duhul 
için Fransızca üstün tutuluyor. Böyle dediler. 
Benim bildiğim, bu mektebe girmek için 7 ders
ten imtihan edilir. Liseden gelen bir efendi 
kendi mektebinde ya İngilizce, ya Almanca ve
yahut da Fransızca öğrenmiştir. Diğer dersler 
gibi bu dersten de imtihan verir. Zannederim 
ki, üstünlüğü şundan çıkardılar: Bu mektebin 
mülkî idarî kısmı olduğu gibi bir de siyasî kıs
mı vardır. Buraya girecek olanlar lisandan ay
rıca not alırlar. Diğerleri için üstün bir muame
le yapılmaz. Kaymakam olacak zata lisanın ne 
lüzumu vardır? dediler. Çok lüzumu vardır. O 
mektepten çıkan yalnız kaymakam olacak de
ğildir. Biz de o mektepten çıktık, fakat kayma
kamlıkta kalmadık, mutasarrıf olduk, vali ol
duk, mebus olduk. O mektepten çıkan 80 sene 
kaymakam olarak kalacak değildir. Büyüyecek
tir. Yarın mebus olacaktır, vekil olacaktır bel
ki de Hariciye vekili olacaktır. Elbette lisan bil
mesin denemez. 

BESÎM AT AL AY (Kütahya) — Bilmesin 
demedim, Üstün tutulmasın dedim. 

MAZHAR MÜFlD KANSU (Devamla) — 
Rica ederim. Zati âlinizi hürmetle dinledim. Be
sim Atalay Bey. Ben lisan ulemasından değilim. 
Mütehassıs da değilim. Fakat kendileri de lütfen 
kabul buyursunlar ki bu ulema bu lisanı o ka
dar karıştırdılar ki, içinden çıkılmaz hale gel
di. (Gülüşmeler, alkışlar) Bazan saylav derler, 
sonra olmadı mebus derler, daha sonra bilmem 
ne derler. Bazan bakan derler bazan bakmıyan 
derler, illallah. Efendim rica ederim bu dil ule
masından, bizi de şaşırtacak bir halde, kar
makarışık bir şey yapmasınlar, bir yol tutsun
lar. biz de ona tabi olalım. Biz de bunu inkâr 
etmiyoruz. 

Bir mesele daha var. O da, eyyamı ahirede 
gazetelerde, radyolarda ecnebi kelimeler ço
ğalmağa başladı. 

ZÎYA GEVHER ETlLÎ (Çanakkale) — Ey
yamı ahire türkçe mi? Ne demektir?. 

MAZHAR MÜFÎD KANSU (Devamla) — 
Son zamanlar demek. Eğer türkçe bundan iba
retse, bununla bitecekse vay halimize. (Gülme
ler) Son zaman türkçe mi? 

BESlM ATALAY (Kütahya) — Son günler. 
MAZHAR MÜFÎD KANSU (Devamla) — 

Görüyorsunuz ki, eyyamı ahireye, kimi son za
man, kimi son gün diyor. Bilmiyorum gün de 
Türkçe midir. Onu da bilen yok. Görüyorsunuz 
ya bir karma karışıklıktır, gidiyor. Ne ise, son 
günlerde ecnebi lisanı son derecede fazla kul
lanılmağa başladı. Mektup yerine bilmem ne, 

sürülmüş yerine bilmem ne. Demin Feridun ar
kadaşımızın dediği gibi, biz de bir çok zevat ta 
bu ecnebi kelimeleri anlamak için Türkçeden 
fransızcaya, fransızcadan Türkçeye lügat alma
ğa mecbur kalıyorlar. Bu da başka bir şey. 
Amma benim temennim şudur M, Besim Atalay 
Bey gibi, hakikaten lisana vakıf olan müte
hassıs arkadaşlar, bizi karışıklık içinden kurtar
sınlar. Sonra Feridun Fikri arkadaşımız çok 
haklı bir şey söylediler, buyurdular ki, orta 
tahsil ve liselerdeki dil başka dildir. Fakat 
orta ve lise tahsilini bitirmiş olan bir çocuk âli 
bir mektebe girdi mi orada başka dille karşıla
şıyor. Meselâ Kanunu ceza. Ceza nedir diyor. 
Bunlar ne demektir diyor. Sonra bir takım si
yasî ilimlerin takip ettiği hep eski Osmanlı 
lisanı mıdır nedir, ne diyeceğimizi biz de şaşır
dık, eski Usanmış, yenisi yok ortada. Lise tah
silini yapan talebemiz yeni lisanla öğreniyor. 
Fakat âlî tahsili takip edemiyor. Bu çok zor bir 
şeydir. Meselâ çocuk bana soruyor; bu mesele 
nedir? îki müsellesin iki dili... Filân zaviyesi. 
Çocuk müselles nedir, zaviye nedir, bunları baş
ka isimlerde öğreniyor, zaviyeye köşe 
diyor. Demek ki, biz nasıl onun öğ
rendiğini bilmiyorsak, çocuk da yüksek 
mekteplerdeki dili anlamıyor, tahsil edemiyor, 
dersleri takip edemiyor. Muhterem Maarif ve
kilimizin bu bapta bizi tenvir buyurmalarını ri
ca ediyorum. Öyle geliyor ki, bendenize; takip 
edemiyorlar, bunu Hükümetimizden çok rica 
ederim, Besim Atalay kardeşimizin fikrine ta
mamen iştirak ediyorum. Lisanımıza ecnebi ke
limeleri ala, ala eski Osmanlı lisanını da unutu
yoruz, lisanımız karma karışık bir şey oluyor, 
bunu menetsinler. 

Or. Gl. ÎZZEDDlN ÇALIŞLAR (Muğla) — 
Arkadaşlar; 29,5 milyon Maarif bütçesi, ol
dukça geniş ve her halde memleket maarifinin 
ihtiyaçlarını tatmin edecek bir bütçe olduğu an
laşılıyor. Binaenaleyh, muhterem, faal Maarif 
vekilimizden iki üç nokta üzerinde bazı temen-
niyatta bulunacağım: 

Birincisi; bedenî terbiye meselesidir. Mek
teplerimizde ilk okullarda olsun, orta ve liseler
de olsun, yüksek mekteplerde olsun, bedenî ter
biye yoktur veyahut tamamile gayri kâfidir. 
Gençler, çocuklar daha altı yaşından yirmi yaşı
na kadar Maarif vekâletinin emrindedir, onun 
mektepleri içindedir. Bütün hayatı orada ge
çiyor. Gerçi beden terbiyesi genel direktörlü
ğü diye umumî bir teşkilâtımız varsa da bunun 
mektepler içine nüfuzu ve orada faliyeti ola
maz. Genç çocuklar ilk okullarda veya liseler
de umumî stad yerlerinde atlet sporları veyahut 
futbol sporları ile meşgul olamazlar? Bunları 

bedenî terbiyelerini temin etmek için maarif mek
tepleri programları içine daha geniş ve ciddî bir 
şekilde koymak mecburiyetindeyiz. Biz talebe 
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iken çocukluğumuzda mekteplerimizde geniş 
mikyasta jimnastik talimlerimiz, derslerimiz 
vardı. Hemen her gün bir, bir buçuk saat jim
nastik muallimlerinin terbiyesi altında yetişi
yorduk. Bu gün benim ilk mektepte ve liseden 
yetişmiş çocuklarımda benim kadar bedenî ter
biye almış hiç bir vaziyet görmüyorum. Tanı
dıklarımda da öyledir. Halbuki gençliğe millet 
çocuklarını daha küçük yaşta bedenî bir ter
biye ile vücut kabiliyetlerini yükseltmek, neş-
vü nemalarını temin etmek, cesaret ve zekâları
nı artırmak, yüksek ve cesur bir millet olmak 
için küçük yaştan itibaren verilecek terbiyeye 
mekteplerimizde daha çok önem verme ve be
den terbiyesi derslerine daha geniş zamanlar ve 
daha faal hocalar tahsis etmek ihtiyacında oldu
ğumuzdan bunu bilhassa Maarif vekilimizden 
dilerim. 

İkincisi şudur arkadaşlar : Köy mekteple
rinde, gezip görecek olursanız, okuyan çocuk
ların çoğu erkek çocuğudur, kız çocuğu pek 
azdrr. Köylerin kalkınması için, köylerde sıh
hat, neşe içinde bir yurt vücut bulması için 
köy kızlarının okutulması lâzımdır. Köy kızı 
iyi bir bayan öğretmenin yanında okursa, ter
biye alırsa o evlendiği zaman kendi mütevazi 
köy evini neşeli bir yuvaya çevirebilir. Oku
yacak ve çocuklarına da o suretle temiz bakacak, 
evine temiz bakacak, temiz bir bahçesi olacak, 
bahçesinin önünde bir kaç ağaç bulunacak ve 
nihayet o surgtle şimdi gördüğümüz çirkin 
manzaralar da^ortadan kalkacak. Köylerimizi 
yükseltmek, onlara hayat vermek için bu, bir 
usuldür. Ben çok gezdim, çok köyler gördüm 
ve yaptığım tetkikatla şöyle bir neticeye var
dım, bunu Maarif vekilimize arzediyorum, ve 
bunun iyi netice vereceğini zannediyorum. Ya
ni bir köyde mümkünse bütün kızlar okutul
malıdır. Erkek çocuklar tahsilini bitirdikten 
sonra hayata atılıyor, ziraate atılıyor. Sonra 
askere gidiyor, görgüsü artıyor, orada da oku
ma öğreniyor. Fakat köyüne geldiği zaman bu 
okumaları, bu görgüleri unutuyor. Ailesine, 
kendi ananesine intibak ediyor ve bundan hiç 
bir istifade kabil olmuyor. 

Milletin ekseriyeti köylerdedir. Hayatımız 
oradadır, servetimiz oradadır. Binaenaleyh köy
lüyü okutmak hususunda bu maruzatımın naaa-
n dikkate alınmasını arzediyorum. 

Üçüncü bir nokta da; gençlerimize manevî 
ve ruhî bir terbiye sistemi vermek lâzımdır. 
Bilmiyorum, medenî kanunumuz manevî ter
biyeyi ailelere bırakmıştır. Ana, baba kendi 
çocuklarını, istediği manevî terbiye ile yetiş
tirecek amma bu, kâfi gelmez. Bütün aileler 
çocuklarının bu terbiyesile meşgul olmak için 
vakit bulmaz. Ana, baba işile meşguldür veya
hut birisi başka bir düşünce ile başka bir yol 
takip eder, diğeri başka bir yol takip eder. 
Bu suretle bu terbiyenin bir mecraya girmesi | 

lâzım. 
Demin bazı arkadaşlar bahsettiler ki, kız

larımız evlenmiyor. Evlenmelidirler, Onlarm 
bütün gayesi, bütün mefkuresi hakikaten ana 
olmak olmalıdır. Bol çocuk yetiştirmek, geniş, 
zengin ve refah verici bir aile ocağınm anası 
olmak olmalıdır. Bunları görmüyoruz. Niçin 
görmiyelim? Bunun sebeplerini aramak lâzım
dır. Kızlar evleniyor, fakat çocuk yapmıyor 
veyahut bazıları biraz akıllıdır, aile rabıtasını 
biraz kuvvetlendirmek için tek bir çocukla ik
tifa ediyor. Bir milletin yaşaması için her ai
lenin en az dört çocuğu olması lâzımdır. Bun
dan aşağısı nüfusça milletlerin istikbalini te
min etmiş sayılmaz. 

Başka tezahürat ta oluyor. Bilmem bopstil 
midir, nedir? Gazeteler yazdı. Bunlar hep bu 
sebepten oluyor. Devletin tabiî lâyıklık vasfı, 
milletin lâyıklık vasfı devam edecektir. Ne bir 
Şeyhülislâm, ne de bir Fetva eminini işimize ka
rıştıracak değiliz. Maksadım böyle bir şey de
ğildir. Fakat umumî Türk ahlâkıyatmı tevhit 
etmek mecburiyetindeyiz. Türkün ahlâkı, Türk 
Cumhuriyeti hududu içerisinde ve hududu ha
ricindeki milyonlarca Türkün de aynidir. Ay
ni istikamet almıştır. Yalnız bunu kuvvetlen
dirmek ve ileride bu milletin çok büyümesi ve 
çok genişlemesi için - ki bu, millî bir mefkure
miz olmalıdır - ancak bu yolda ahlâk, ruhiyat 
ve maneviyat birliği ile olacaktır. Bilmiyorum, 
Maarif vekâletimizin programlarında bu maru
zatımı temin edecek ne yolda tedbirler vardır. 
Tabiî kendilerinden memnuniyetle dinleyeceğiz. 

MAARİF V. HASAN ÂLİ YÜCEL (izmir) 
— Sayın arkadaşlarım; bendenizden evvel bu 
kürsüye gelen arkadaşlarımın mevzubahs etmiş 
olduğu meseleler Maarif vekâletimizin mühim 
davalarını bir arada toplamış bulunuyor. Bu 
meseleler hakkında düşünülmüş ve yapılmış 
hususları tafsilâtile arzetmek pek uzun zamana 
mütevakkıf olacaktır. Onun için bunlara ga
yet kısa, mümkün olduğu kadar hulâsa ede
rek temas edeceğim ve o suretle maruzatta bu
lunacağım. , 

Bundan önce Cumhuriyet rejiminin, maarif 
işlerine verdiği ehemmiyeti tebarüz ettirme ba
kımından son beş sene içerisinde umumî bütçe
den vekilliğimize ayrılmış olan paraların bir 
mukayesesini ve bu sene de bize ilâve edilmiş 
bulunan bir buçuk milyon liranın tarzı tevziini 
arzedeceğim. 1937 senesinde Maarif vekâleti 
bütçesi 12 229 371 lira imiş. 

Bu gün huzurunuza takdim edilmiş bulunan 
1941 bütçesi 19 452 261 liradır. Aaradaki fark 
7 222 890 liradır. Şu halde beş sene içerisinde 
Cumhuriyet Hükümeti % 60 a yakın bir zamıa 
Maarif bütçesini takviye etmiş bulunuyor. Bu 
sene muhtelif vekâlet bütçeleri buraca mevau-
bahs olurken ve umumî bütçe lâyihası hakkmda 
arkadaşlarımız umumî mütalealar serdederken 
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söylenildiği veçhile bütün tasarruf itinalarına 
rağmen Maarif bütçesine Cumhuriyet Hükümeti 
encümenler ve yüksek heyetiniz bir ilâve yap
mağı doğru görüyor. Bunu şükranla karşılama
mak mümkün değildir. Bu bir buçuk milyon 
lira, geçen seneye nisbetle lehe olan fark, bir 
sene evvel kabul buyurduğunuz köy enstitüleri 
kanununun tatbiki için masraf kısmına ayrıl
mış 500 000 liraya yakın bir yekûndan başka 
esasen senelerdenberi huzurunuza münakale 
mevzuu olarak getirdiğimiz ücretlere ve maaş
tan açıklarımıza taallûk ediyor. Bunun hari
cinde zamlar yatılı müesseselerimizde, % 30 
hatta 40 yükselmiş bulunan yiyecek ihale be
dellerini nazara alarak çocuklarımıza az gıda 
vermek tehlikesine maruz kalmamak için muh
telif fasıllara yaptığımız ilâveleri ihtiva edi
yor. Şu halde aldığımız bir buçuk milyon lira 
yeniden bir teşkilât olmak üzere köy enstitüle
rine ve mütebakisini esasen mevcut teşkilâtı 
bu arzettiğim bakımlardan takviyeye tahsis edil
miş demektir. Bütçemizin mahiyeti ve bu sene 
aldığımız ilâvesi hakkında maruzatta bulunduk
tan sonra arkadaşlarımın temas ettikleri mese
lelere tekrar tekrar geliyorum. 

Feridun Fikri arkadaşım, mevcut tahsil ka
demelerinde programların iş bakımından tanzim 
edilmemiş bulunduğunu - öyle anladım, yanlış 
anladımsa tashih buyursunlar - programların 
ve tedris usullerinin nazarî bulunduğunu, bütün 
bu nazarî olan faaliyeti, tedris ve terbiye tar
zını amelî ve pratik bir hale getirmek ve mem
leket hayatı ile bunları münasebetli kılmak lü
zumunu söylediler. 

Hiç bir suretle iddia edilemez ki bizim ma
arifimiz bütün tahsil kademelerinde nazariyat
la ameliyatı ve bilhassa memleketin filî ha
kikati, realitesi bakımından mesaiyi tam arzu 
ettiğimiz şekle getirmiştir. Böyle bir dava ser-
dine hiç kimse tarafından imkân yoktur. Fakat 
bilmelidir ki konmuş olan esaslar ve yapılmış 
olan bir takım tatbikat buyurdukları cihetin 
Cumhuriyet maarifince zamanında düşünüldü
ğünü ve direktif olarak o müesseselere verildi
ğini ve hatta bunların tatbik edilmekte bulun
duğunu sarahaten göstermektedir. Meselâ Erzin
can ve havalisinde zelzele olur, derhal İstanbul 
Üniversistesinim jeoloji enstitüsü profesörleri 
ve idaremizde bulunan rasathanenin başındaki 
değerli âlimimiz giderler, tetkikat yaparlar, ra
porlarını verirler. Onlar ilim adamlardır, idarî 
sıfatları yoktur. Onların verdiği raporlara gö
re Hükümet karar alır, iş yapar. 

Okullarımızda programların tanzimi mevzu
bahs olur, derslerin öğleden evvele alınması, 
öğleden sonra çocukların müzakereye sevkedil-
mesi suretile çalıştırılması ileri sürülür. Derhal 
istanbul Üniversitesinin Tıp fakültesi hıfzıssıh-
ha şubesi bununla alâkadar kılınır, noktai na
zarları alınır, bunlar tetkikat yaparlar ve sözle

ri dinlenir. 
Ankara fakültesinde lisans veya doktora 

tezi olmaü üzere burada bulunan mütehassıs pro
fesör, enstitünün şefi, meselâ Türkiyede orman 
meselesini ele alır, Türkiyede ormanların bir 
haritası alınır. Diğer taraıtan Türkiyenin fizik 
coğrafyasına ait tetkikat yapılır. Bu söylediğim 
şeylerin hepiîi raporlarile, naritalarile mahiuz-
dur. Alâkadar olan arkadaşlara bunları takdim 
imkânı her zaman vardır. 

Daha nazarî şeylere geleyim: Mazbut bir 
hakkı telif kanunu mevcut değildi. Bunu hazır
latmak lâzımdır. Ankara ve istanbul Hukuk fa
kültelerine bir mevzu olarak bu verilir. Bir, bir 
buçuk sene çalışırlar bir kanun projesi hazır
larlar. Orada bulunan bir profesör nakkı telif 
hakkında Türkçe bir lügatçe de vücude getirir. 
ve bu neşredilir. Üniversitemizin sınaî kimya 
şubesinden verdiğimiz mezunlar bu gün memle
ketin mühim fabrikaları dahil olmak üzere sınaî 
müesseelerde çalışmaktadırlar, müfit olmakta
dırlar. Dişçi mektebinde yalnız nazariyat okut
maz, dişçilik öğretilir, dış yaparlar, dış tedavi 
edilir. Eczacı mektebinden çıkanlar memlekette 
aranır insanlardır ve pratik iş görürler. Bu, her 
fakültenin kendi mahiyetine yüKsek mektepleri
mizin hepsinin kendi vasıflarına göre böyledir 
ve tedrisat, programlar hayata müteveccihtir. 

Umumî kültür veren yeklere gelince; burada 
Feridun Fikri arkadaşımla beraber olmağa im
kân yoktur. Çünkü bunların gayesi bütün dün
yada müşterek surette taayyün etmiştir. Bu 
müesseseler umumî kültür vermek bakımından 
pratik bir gaye istihdaf etmezler. Oradan 
hayata çıkıp normal bir şekilde bir iş tutmak 
imkânı mevcut değildir. Bizde orta okul me
zunlarının memur olmasına müsaade ediş, tah
silin memlekette taammüm etmemesinden ve 
muhtelif vesilelerle burada mevzubahs olduğu 
veçhile memurlarımızın kalitesinin arzu edilen 
vasati seviyeye ermemiş olmasındandır. Yoksa 
orta okuldan çıkmış orada okumuş bir genç ha
yatın muhtelif safhalarında muayyen bir mes
lek bakımından kolayca müfit olmaz. Şu halde 
umumî kültür veren müesseseler yüksek tahsi
le istihzar edici bir mutavassıttan ibarettir. 
Kendileri bir bütün değildirler. Umumî kültür " 
veren müesseselerde tatbik edilecek usul ve 
tarz, düşünme bakımından genci teşkil etmek, 
forme etmek ve millî terbiye, insanî terbiye, 
ümanist duygu bakımından takviye etmeği istih
daf eder. Bunların içerisinde kızlarımıza ev 
idaresi, çocuk bakımı birer fikir olarak bir ders 
halinde verilmektedir. Fakat okul içerisine biz
zat küçük çocuk getirerek bunu böyle kundaklı-
yacaksm, böyle meme vereceksin, altını böyle te-
mizliyeceksia diye bir ders dünyanın hiç bir ye
rinde olmadığı gibi bizde de yoktur. Bu ancak 
kız sanat okullarında yapılır. Ankarada Kız 
enstitüsünde bu şekilde çalışılmaktadır. Arka-
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daşlarım arzu buyururlarsa gidip görebilirler. 
Orada biz hakikaten küçük çocukları almışızdır. 
Öğretmen olacak kızlarımıza bunları öğretmek
teyiz. 

îlk okula ve ilk tahsile gelince: İlk okul 
programlarında bu arzettiğim pratik, amelî ci
het hatta mübalâğa bile edilmiştir. Pek haklı 
olarak talebe velilerinden bilmem reçel yapmak, 
turşu kurmak bunlara ne lüzum vardır diye 
gelip şikâyet edenler olmuştur. îlk okulda ve 
lik tahsil içinde pratik hayat mevzubahs ol
duğu vakit hakikaten reçel, turşu yapmak ve 
yemek pişirmek mevzubahs değildir. Bu pra
tik itiyatları evde tatbika çocuğu teşviktir. Bu 
mevzuda bilhassa ziraat cihetini arkadaşlar ile
ri sürdüler. Bunun her yerde ve istisnasız im
kânsızlığı gayet zahir ve bahirdir. Meselâ yine 
yakından bir misâl alalım. Burada bilfarz Mi-
markemal mektebindeki bir kısım arkadaşla
rımızın çocukları da vardır, ziraat bakımından 
verilecek pratik bilgiyi bu çocuklar apartıman-
larınm hangi odasında tatbik edecektir, evinin 
hangi bahçesinde yapabileceklerdir? Bu, köy 
mektepleri için mevzubahs olabilir. Biz ha
kikaten köy mekteplerimizde programlarımızı 
ziraat bakımından; el işleri, tahta işleri ve 
demir işleri bakımından tanzim etmişizdir. Bi
naenaleyh, pratik bir terbiye tarzı mevzubahs 
olduğu vakit en yüksek tahsil müesseselerin
den ilk okula kadar hayatîleşme prensibini 
götürmekteyiz. 

Arkadaşım pek yerinde olarak sanat okulla
rından bahis buyurdular. Sanat okullarımızı 
adet itibarile arttırmaya, içinde bulunduğumuz 
uünya şartları müsait değildir. Fakat, randı
manını artırmak bakımından ve aldığımız 
tedbirlerle talebeyi çoğaltıp, yetişecek talebe
nin keyfiyetini yükseltme bakımından muvaffak 
addolunabilecek mesaide bulunmaktayız. 

Sanat okullarımızın mezunlarının nerelere ve
rildiğine gelince; şimdi arzedeceklerimle ya
pılmış olan hizmet kendiliğinden tezahür ede
cektir. Geçen sene bütün okulları ta
til ettiğimiz halde erkek sanat okullarını 
devam ettirdik. Bu sene diğer okulların 
15 mayısta ders ve imtihanlarını bitirip 
kapadığımız halde, erkek sanat okullarını 
devam ettiriyoruz, çalıştırıyoruz. Bunun sebebi, 
bilhassa Millî Müdafaa vekâletinin bu okullar
dan verdiğimiz mezunlara olan ihtiyacını tat
mindir. Geçen ders yılmda. Millî Müdafaa ve
kâleti emrine telsiz makinisti yetiştirilmek üze
re mezun verdik. Yine geçen sene mezunların
dan büyük bir ekseriyetini tayyare fabrikaları
na gönderdik. Tayyare dafi toplarında ve ışıl
daklarda makinist olmak üzere bir kısım yetiş
kin genç verdik. Ordu hizmetinde kamacı ve 
motorcu olarak kullanılmak üzere bu yıl da sek
sen kadar genç mezun veriyoruz. Millî Müda

faa vekâleti geçen sene ve bu sene bize yetişti
rilmek üzere kendi bütçesinden para ayırıp ta
lebe vermektedir. Bunun adedi beş yüze çıka
caktır. Millî Müdafaa vekâleti bundan evvel 
avrupa memleketlerine staj için talebe gön
deriyordu. Bu gün artık göndermiyor, bize 
veriyor. Ve bizim yetiştirdiğimiz gençlerden 
Millî Müdafaa vekâleti olsun, Genel Kurmayı
mız olsun memnundurlar. Daha fazla izahat 
vermek istemiyorum. Yalınız bu işte çalışan 
arkadaşlarım için huzurunuzda, hem yüksek 
bir iltifat, hem bir teşvik vesilesi olur diye, Sa
yın Maraşal Fevzi Çakmağın şimdi arzettiğim 
mevzuda Maarif vekâletine yazdıkları bir tez
kereyi okuyacağım. 

Maarif vekâletine 
Ordu hesabına yüksek mühendislik veya mü

hendislik tahsil edecek subay ve talebe, tahsil 
plânları mucibince umumî ve meslekî olmak 
üzere amelî staj yapmak mecburiyetindedirler. 
Geçen seneden itibaren Maarif vekâleti sanat 
mekteplerinde yaptırılmasına müsaade buyu-
rulan umumî talebelik staj mm tamamen maksa
da uygun bir şekilde cereyan etmekte ve bu 
stajdan ecnebi fabrikalarında yaptırılan umumî 
talebelik stajı derecesinde istifade edilmekte 
olduğu anlaşılmaktadır. Talebelik stajından 
bir kısmının memlekette ve verimli bir şekilde 
yaptırılmış olmasındaki maddî ve manevî fay
dalar malûmu devletleridir. Binaenaleyh sanat 
mektepleri tarafından da ayrıca gösterilen yar
dım ve alâkadan mütehassis ve müteşekkir ol
duğumu yüksek saygılarımla arzederim. 

Genel Kurmay Başkanı 
Mareşal 

Fevzi Çakmak 
Sanat mekteplerimizin adedi, arzettiğim gibi, 

içinde bulunduğumuz şartlar devam ettiği müd
detçe yine on kalacaktır ve artamıyacaktır. 
Fakat yine arzettiğim gibi randımanı ve talebe 
yetiştirmesi hususundaki artış eskisinden daha 
çok olacaktır. Biz zaten işin bu cephesile ikti
fa etmemekteyiz. Bilhassa İzzettin Çalışlar ar
kadaşımı tatmin edecek zannederim, başka nok
tada mesaide bulunuyoruz. Bu da koy kursları
dır. Sanat mekteplerinin öğretmen kısmından 
çıkarttığımız gençleri, kız ve erkek, köylere gön
deriyoruz. Erkek sanat mektebinden gidenler 
köylerde teneke işi, basit demir işi, tahta işi 
yaptırmaktadır ve oraya yaş kaydı olmaksızın 
köylüler gelmektedirler. Büyük bir tehalükle 
bundan istifade etmektedirler. Çünkü beş ay 
içinde arabasının dingili kırıldığı vakit onu ta
mir edecek kadar demir ve tahta işini öğreni
yorlar. 

Kızlara gelince, hanım öğretmenlerle yaptı
ğımız kurslarda bilhassa temizlik, çocuğa bak
ma, sonra basit dikiş ve biçki yama yapma ve 
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koy hayatına göre onların gözünü açıcı tama-
mile amelî malûmat vermek bakımından çalış
makta bulunuyoruz. Bu bütçede ufak da olsa 
bir küçük zam vardır. Bununla bu kursları ar
tırmak imkânına sahibiz. 

Gerek Feridun Fikri arkadaşımın gerek 
muhterem Generalin Beden terbiyesi mevzuunda 
söyledikleri çok yerinde ve pek haklı bir temen
nilerdir. Biz beden terbiyesi işini nazariyatı 
itibarile organize etmiş sayılabiliriz. Fakat bunun 
tatbikatında eksiğimiz büyüktür. Bu eksik bil
hassa öğretmen cihetindedir. Beden terbiyesi 
hocalığı ağır bir iştir. 23 24 yaşında Gazi ensti

tüsünün Beden terbiyesi şubesinden çıkmış olan 
bir genç beden; terbiyesi öğretmenliğinde 35 - 40 
yaşma geldiği zaman büyük bir yorgunlukla 
vücudunu hakikaten yıpratmış oluyor. Bir kıs
mında da hastalıklar görülüyor. Bilhassa kalp 
hastalıkları. Çünkü kâfi derecede öğretmen ol
madığı için haftada haddi azamide 24 saat ders 
veriyor ve bu 24 saatle de vücutları yıpranıyor. 
Binaenaleyh, Beden terbiyesi şubesine yedirdi
ğimiz, içirdiğimiz ve 3 sene bütün ihtiyaçlarını 
tatmin ettiğimiz halde müsabakaya iştirak eden
ler azdır, gelmek istemiyorlar. Bu gün bu mü
essesenin mevcudu - beden terbiyesi şubesinin-
64 tür. Bunlar evvelce muallimlik etmiş olarak 
gelenlerde askere gitmiştirler. Halbuki, bu kay
nak müesseseyi hiç olmazsa 200 - 300 kişilik bir 
hale getirmek ve bu suretle beden terbiyesi 
anasırını artırmak lâzımdır. İtiraf etmek ge
rektir ki, bunu yapmış ve bunda muvaffak ol
muş değiliz. Yalnız programlardaki beden 
terbiyesi saatleri ile beden terbiyesi hususunda 
iktifa edilmiş olduğu zannına düşülmemelidir. 
Memleketin muhtelif yerlerinde okullar arası 
sporlar, koşular ve müsabakalar yapılmaktadır. 
Bu müsabakalarda ve spor şenliklerinde bu se
ne 57 000 den fazla genç vazife almıştır. 

Hepsine telkin ettiğimiz nokta şudur: Şah
san da gidip gördüğüm zaman daima bu nokta
yı ihtar etmekteyim. Bakıyorsunuz bir çoğu
nun kulaklarının arkası kir içinde, boynu kir 
içinde, dişleri sim siyah. Bunu alıpta kolunu 
bacağını sallatmak veyahut koşturmakta bir 
fayda yoktur. Beden terbiyesinden bizim anla
dığımız ve telkin etmek istediğimiz şey uzviyeti 
iyi muhafaza etmek ve onu iyi kullanmasını 
öğretmek ve bu arada bunu takviye etmek için, 
bir vazife olarak spor temrinleri yapmaktır. 
Bu gün yüz mektebimiz varsa beşinde ancak 
spor salonumuz mevcuttur. Kış oldu mu zaten 
tıklım tıklım talebe ile dolu binaların içerisin
de talebeyi toplayıpta verimli bir iş yapmak 
mümkün değildir. Ne bir preo, ne bir beden ter
biyesi salonu olmayınca ders senesinin mühim 
bir kısmında hakikî bir beden terbiyesi yaptı-
nlamamaktadır. Beden terbiyesini yalnız ders
lerden ibaret zannetmemeği bir de şu noktai na
zarla arzetmiş bulunuyorum. Askerlik dersleri 

ayni zamanda beden terbiyesi dersleridir. 
ve biz bedenle ruh arasında, ahlâkî terbiye ve 
millî terbiye arasında sıkı münasebetlerin bu
lunduğuna kaniiz. İnzibat meselesi dolayısile 
arkadaşımın yaptığı dün ve bu gün mukayese
sine iştirak etmeksizin açıktan arzediyorum, 
bizlerin ve bizden evvelki nesillerin devirlerin
de bu gün hikâyelerini dinlediğimiz bir çok ah
lâksızlıklar yok denecek kadar azalmıştır ve bu 
azalış memlekette beden terbiyesinin gençler 
arasında yayılmış olmasile de izah olunabilir. 
Çünkü yaşına göre yaptığı sporla esrar içmek 
veyahut kötü yerlere gitmek bunlar bu gün 
gençlerde tesadüf edilmeyen hususlardır. Muh
terem arkadaşımın buyurduğu gibi herhangi 
bir genç altı mantarlı veya lastikli ayakkabı 
giymiştir diye ona bir sıfat vermek veyahut ya
zın sayfiyede yakası olmayan bir caket giymiştir 
diye ayni sıfatı izafe etmekte bilmem haklı ola-
bilirmiyiz? Bilhassa bunu bütün memleket genç
liğine tamim etmek zannetmiyorum ki doğru ol
sun. 

İnzibat davasında muhterem Meclisin itimat 
buyurmasını bilhassa istirham ederim, gayet 
sıkı ve müsamahasız bir usul takip etmekteyiz. 
Elimizde mevcut anasır bilhassa son sene zar
fında askeri vazifelerini yapmak için mühim bir 
kısmmın elimizden çıktıkları halde elde kalan 
anasırla bir milyonu geçmiş bulunan koskoca 
talebe kütlesini idare ettiğimizi unutmamak lâ
zımdır. Bu milyonluk kütle içerisinde, ahlâksız
lık hadisesidir diye bize intikal etmiş ve muka
bilinde ceza verdiğimiz vakalar, geçen seneye 
nazaran yarıya inmiştir. Geçen sene 200 küsur 
talebe tecziye etmişiz, bu sene 113 talebe tecziye 
edilmiştir. Milyonluk kütleye nisbet edersek bu
nun ne kadar lâşey olduğu meydana çıkar. 

Biz bu memleket evlâtlarının hangi vasıflar
da olmasını da düşünmüş ve tesbit etmişizdir. 
Kanunun bize verip, tatbikini emrettiğimiz Ma
arif şûrasından geçmiş bir talimatname ile bu 
işi yürütmekteyiz. Orada deniliyor ki: Türk ta
lebesinin şu ahlâk şiarlarını bilip bunların yo
lunca hareket etmesi istenir: 

A - Türk Çocuğu doğru sözlüdür. Yalandan 
nefret eder. 

B - Türk Devletinin kanunlarına, Türk ce
miyetinin ahlâk kaidelerine, okulun nizamlarına 
içinden gelerek ve bunları severek itaat eder. 

C - Öğretmeni de ana ve babası gibi aziz ve 
kutsal tutan Türk ananesine sadık kalır ve min
nettarlık duyguları içinde öğretmenini sayar. 

D - Bütün arkadaşlarının da kendisi gibi ay
nı büyük varlığın, Türk milletinin ve Cumhu
riyetinin evlâdı olduğunu hatırından çıkarmaz; 
onların haysiyet, şeref, sıhhat ve haklarına ria
yet eder. Müşterek hayatın icap ettirdiği muaşe
ret ve nezaket kaidelerine uygun hareket eder. 
Milletinin malını, kendisinin de içinde yetiştiği 
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mukaddes ocak olan okulunu ve eşyasını korur. 

E - Yurt ve millet hizmetine adanmış olan 
sıhhat ve kuvvetini zehirli ve zararlı madde
lerle tahrip etmez. 

F - îyi işler başarmak ve bunların yanında 
da dinlendirici ve neşe verici faaliyetlerde bu
lunmak için çok vakte muhtaç olduğunu unut
maz. Vakit kazandırmayıp gaybettiren ve insanı 
kötü akibetlere sürükliyen kumar oyunlarından 
uzak kalır. 

G - Okulda geçecek zaman dışında kalan 
vakitlerini aile ocağında, spor alanlarında, halk
evlerinde, kırda, bahçede güzel piyes ve filim 
seyrinde geçirir. İçki yerleri, sefahetle sefaletin 
kaynaştığı mahaller, tembellik yuvası olan kah
veler onun gidebileceği yerler değildir. 

İşte arkadaşlar. Bu suretle ahlak bakımından 
yetiştireceğmiz gençlerden neler istediğimiz tes-
bit edilmiştir, bunu kovalamaktayız. Fakat bu
nun çin maalesef Maarif teşkilatımız kâfi değil
dir. Onun içindir ki, vilâyetlerle, bilhassa nüfu
su çok olan İstanbul, Ankara, Samsun, Adana, 
İzmir gibi vilâyetlerle temas etmiş bulunuyoruz. 
Çocuklarımız fena bir itiyadın sevkile eğer kah
veye gitmişlerse polis onları oradan kaldırmak
tadır. Bu suretle yalnız mülayim usullerle de
ğil takip etmek suretile ve kendi vasıtamız nok
san olduğu için vilâyetlerin emniyet ve ahlâk 
bakımından muvazzaf ana sırrını da bu işe sevk 
ederek gençlerimizin ahlâkını düzgün tutmak 
için emek çekmekteyiz. 

Arkadaşım, imtihan meselesini mevsubahset-
tiler ve nitekim geçen sene Parti grupunda ay
ni. mevzuda bendenize sual tevcih buyurmuşlar
dı ve o zaman da cevap arzetmiştim. 

Bu sene orta okul ve lise imtihanları geçen se
neye nazaran büyük nisbette müsbet bir salâh 
göstermiştir. Orta okullarda birinci, ikinci sı
nıfların geçen sene doğrudan doğruya sınıfı ge
çenleri % 36 olduğu halde bu sene % 45 olmuş
tur. Geçen sene umum mevcuda göre sınıfta 
kalanlar % 26 olduğu halde bu nisbet % 19 a 
inmiştir. Geçen sene orta okulların sınıf ge
çenleri Devlet imtihanlarında muvaffak olanla
rın nisbeti % 30 olduğu halde bu sene % 56 
dır. Bilâkis sınıf dönmeleri geçen sene 
% 64 olduğu halde bu sene % 44 tür. 
Liselerde geçen senelerde birinci, ikinci sınıflar
da sınıfta kalanlar % 30 olduğu halde bu sene 
% 17, son sınıf imtihanlarında bütünlemeğe ka
lanlar geçen sene % 55 olduğu halde bu sene 
% 50 dir. Liselerin olgunluk imtihanında ge
çen sene haziran devresinde muvaffak olanlar 
897 yani mevcudun % 63 ü olduğu halde bu se
ne 2084 yani 897 ye mukabil 2084 tür. Şu hal
de aldığımız tedbirleri kendi evlatlarımızı iyi 
yetişmek hususunda sıkı tutmanın kendi lehle
rine ve kendi iyiliklerine olduğunu görmek ve 
göstermek vazifemizdir. Arkadaşım bu hususu 
burada söylerken dediler ki, bir talebe 3 ders

ten birisinden dönerse bütün derslerden tekrar 
imtihana girmek başka nerede vardır. Bu usul 
bil' çok memleketlerde vardır. Bunun fransızca 
tabiri (Eliminatoir) yani eleme imtihanıdır. 
Bütün derslerden yapılmaz. Esaslı addedilen 
derslerden yapılır. Onlarda da müsavi ve vasa
tı derecede kuvvetli olmadıkça talebe diğer ders
lerden imtihan olamazlar, çünkü yetişmiş sa
yılmazlar. Bu bizim memlekete mahsus usul de
ğildir. Orta okulun (Eliminatuvar) yani ele
me imtihanı ana dil, matamatik ve tahliyeden
dir. 

ALÎ ZIRH (Rize) — Hesap yok mu? 
MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL 

(Devamla) — Hesap, matenmtik içindedir, 
ÂLİ ZIRH (Rize) — Anlamazlar. 
WXAARÎF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL 

(Devamla) — Anlarlar, Devam edeyim. Öyle 
hâdiselere tesadüf ettim ki, bir tanesini size ar-
zedersem, böyle bir eliminatuvar, eleyici imtiha
nın faydası derhal anlaşılacaktır, zannediyorum. 
Geçen sene haziranda bir talebe imtihana gir
miş, matematikten dönmüş, türkçe ve tabiiyye-
den geçmiş. Eylülde tekrar üçünden girmiş, 
bu nefer türkçe ve matematikten geçmiş tabiiy-
yeden dönmüş, bu sene haziranda matematik 
ve tabiiyyeden geçmiş, türkçeden dönmüş. Şim
di bunun zahirine bakınca insan zanneder ki, 
gayri tabiî, gayri makul bir şeydir. Hiç de öy
le değil. Bu çocuk ana dili bakımından, hesap 
düşüncesi bakımından ve etrafındaki canlı eş
yayı tanıma bakımından hiç olmazsa mutavas
sıt bir seviyede değilmiş. Nerden anlıyorsun 
bunu? Şuradan. İlk imtihanda matematikten za
fiyeti belli olmuş, tatilde ona çalışmış, fakat öte
kilere çalışmamış, bu sefer tabiiyyede muvaffak 
olamamış, en sonunda da türkçeden muvaffak 
olmamış. Diyeceksiniz ki, türkçe ana dili nesi
ne çalışacak ki onda muvaffak olsun. Bu piya
no çalmak gibi zaten elde bulunan bir meleke

nin imtihanda tezahüründen ibarettir. Bu çocuğun 
kâğıdını tetkik ettim. Şimdi size soruyorum, vic
danlarınıza bırakıyorum, buna numara verir 
misiniz? Suali vekâletten gönderiyoruz, türkçe 
suali. Suali bu sene okudukları kitabın ilk 
sayıfasmrn ilk cümlesinden veriyoruz. Bu. 
cümleler Atatürkün nutkundan alınmıştır, Oün-
kü kitabın birinci parçası Atatürkün sözleridir 
ve Onuncu yıl nutkudur. Suali o şekilde tertip 
etmişiz ki, bir şikâyet olduğu takdirde gerek 
öğretmenleri ve gerekse talebeleri esaslı şe
kilde murakabe edebilelim. Filân filân sevi 
yazarsa şu numara verilecektir diye numarala

rın bir baremini yapmışız. Bu şekilde 10 numarayı 
baremlemişiz. Şimdi bu çocuk diyor ki, bu sözler 
Yusuf Akçora Beyindir ve diğer cevaplar da bu
nun gibi... Rica ederim bu çocuğu geçirelim mi 
efendim, orta tahsili yaptı diyelim mi?. Bu 
çocuk tabii dönüyor. Şimdi bakınız bu nasıl 
olmuş. İki imtihanda evvelce 5 almış, veya G 
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almış, geçmiş. Fakat dikkat etmemiş, okuduğu 
kitabın birinci parçasına. Diğer cevaplar da öyle. 
Demek ki, bu çocuk evvelâ dikkatsizdir. Dikkat
siz, bilmiyor demektir bizim için, Çünkü, tren dik
katsizlikten dolayı çiynemez adamı, altına düş
tüğü için çiğner. Bilerek kendini trenin altına 
atan, intihar edenle dikkatsizlik edenin akibeti 
aynıdır. Onun için bir dersten döndü, her dsrs-
ten girsin. Aynı zamanda ve aynı anda anadi
linden kuvvetli olacak, hesap zihniyeti hâsıl ol
muş olacak, ondan sonra eşya ve tabiyati bile
cek. bir kendi nasıl doğar, nasıl büyür, nasıl 
ölür, bir çiçek nasıl tohumdan intaş eder, bile
cek. Bu hususî noktayı geçersek umumiyetle 
imtihan meselesi, arzettiğim nisbetler gösteri
yor ki, büyük bir müsbet nisbette iyileşmekte
dir. Bilhassa benim için evlatlarımızın yüzde 
yüz geçmesi şayanı temennidir. Yalnız bu yüzde 
yüz geçen evlatlarımız elimizdeki bu vesait ile 
haddi asgaride vermek istediğimiz şeyi iktisap 
etmiş bulunsunlar. Kitap meselesi ve umumi
yetle dil meselesine geliyorum : 

Dil meselesi: Kültür davamızın ana safhala
rından biridir. Bizim bu gün, dil bakımından 
meselâ Mazhar Müfit arkadaşımızın söylediği 
gibi bir teşettüt manzarası göstermektedir. Fa
kat bundan korkmamalıdır. Çünkü, dilini mil
lileştirmek için, hamle yapmış memleketlerde 
bu, bizde olduğu gibi böyle bir asrın içerisine de
ğil, dört beş asrın içerisine girmiştir. Yeter ki 
istinat edilen prensipler, esaslı surette tutulsun. 
Ve lafla değil, bilgi ile emekle bu prensiplerin 
tahakkuku için bu memleketin münevverleri, eli 
kalem tutanları gayret ve hizmet sarfetsinler. 

Geçen gün bir mebus arkadaş, bana soru
yordu. Rica ederim bu belleten mi, bülten mi? 
Bu bu günkü halile hem belleten, hem bültendir. 
Frenkçe söylerseniz bülten, türkçeye kalbedil-
miş şeklini söylerseniz belletendir. Şu halde 
bülten kelimesi olmasaydı, belleten kelimesini 
tedai etmiyecektik. Başka bir şey diyecektik. 
Eskisi gibi risale diyecektik, mecmua diyecek
tik. Bülten kelimesinin ilhamı ile belleten de
mişiz. Yoksa ondan evvel belleten diye bir ta
bir mevcut değildi. Peki bu belleten ise belle
ten, bülten ise bülten ne zaman olacaktır? Bu, 
ne zaman bir lügatimiz olursa o zaman olacak
tır. O halde bu lügati yapacakmısmız? Bende
nize teveccüh edecek sual budur. Burada vazi
yetten şikâyet eden Besim Atalay arkadaşımın 
da, diğer arkadaşlarımın da dahil olduğu 
bir teşekkül vardır, Dil kurumu; çalışmaktadır
lar, bir lügat hazırlamaktadırlar. Bu lügatin 
mahiyeti şudur; bu alelıtlak bir terviç lügati 
değildir. Yani falan kelimeyi behemehal kulla
nacaksınız, falan kelimeyi kullanmıyacaksı-
nız, bu iddiada bir lügat değildir. Ben şahsan 
böyle bir şeyi doğru bulmam. Bu yalnız terim
lerde olabilir. Terimler tesbit edilir ve çocukla
rımıza hocalarımıza buna böyle, şuna şöyle di

yeceksin deriz. Fakat hiç bir adama hiç bir 
makam umumî kelimeler için böyle demeyecek
sin, şöyle diyeceksin demek salâhiyetinde de
ğildir. Bu ammenin kabul tarzına bağlıdır ve 
nitekim bir çok kelimeler bulmuşuz, umuma 
aittirler, siz de görüyorsunuz ki, tutmamıştırlar. 

Onun için umumî dile ait olan kelimeler bir 
sıkı inzibat ve tazyik mevzuu olamaz. Kendile
rini sevimli göstermeleri ve kabul ettirmeleri 
lâzımdır. Arzettiğim gibi mektep kitabı yaz
dırıyoruz. Mektep kitabında yazdırdığımız te
rim meselesi bizim bileceğimiz iştir. Usulüne 
göre terimleri yaparız. Çocuk, hoca kullan
mağa mecburdur. Ya sevimli görürsünüz? 
sevimli görünmezdeniz dahi onu öğrenerek yetiş
miş bir gence dert anlatmak için siz de onu 
öğrenmeğe mecbur olursunuz. Ulus gazetesin
de arkadaşlarımızdan birinin iktisadî bir mese
leye ait makalesi vardı. Orada dörtken keli
mesini pekâlâ kullanmıştı. Meselâ bu kelimenin 
mıırabbadan daha güzel anlaşılır ve daha sevim
li olduğunu kabul etmemekte bilmem ne mana 
var? Dil cemiyeti bu gün konuştuğumuz dilde
ki kelimeleri tesbit etmektedir. Orada (bağbo
zumu) bağ, bozum... 

NAKÎ BEKMEN (Siird) — Bağbozumu ma
lûmdur, 

MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL 
(Devamla) — Tabiî malûmdur sizce. Fakat ben 
bir imtihanda bulundum, çocuk bu tabiri bil
miyor, arkadaşım bilebilirler. Alelıtlak bilmi-
yenlere göre lügat yapacağız. Bilfarz bir genç 
bir gazete görüyor, adı ne? İkdam. İkdamı bil
miyorsa orada bulacak, Yani bu günkü dilde 
öz türkce dediğimiz kelimelerden olsun, Osman
lıca dediğimiz kelimelerden olsun, tedavül et
mekte olan neler varsa o lügatin içerisinde hep
si olacak. Böyle bir lügati Dil cemiyeti ha
zırlamaktadır ve zannediyorum A harfini de 
bitirmişler (Gülüşmeler, acele etmişler sesleri). 
Ha, onu da söyliye7/im, bu işte acele ederse 
niz; bakınız dil inkılâbı olalı 6 - 7 sene olmuş
tur, böyle bir şey çıkmadı, 27 sene sonra dahi 
bir şey çıkmaz. Sabredeceğiz, sabırla bu işte 
çalışılacak, on sene, on beş senede esaslı bir şey 
ortaya çıkacaktır. Oturup Şemsettin Sami lü
gatini aL orayı burayi çevir, bununla lügat ya
pılmış sayılamaz. Bunu başka memleketlerde 
yarım asır ve daha fazla zamanlarda yapmışlar
dır. Esasen biz dilde mefhumları tesbit et
mek için diğer cihetlerden de mesaide bulun
maktayız. Bir defa bir sanat lügati bir sanat 
kamusu hazırlattık. Senelerdenberi bu mevzu
da çalışmış olan bir arkadaşımız, - kendisi Gü
ze! sanatlar akademisinde hocadır - üç bin sayı-
falık ve 25 - 30 senelik emekle bu sanat lügatini 
yapmıştır. Bunda hem güzel sanatlara hem de el 
sanatlarına ait bütün kelimeler vardır. Os-
manlıcası vardır, halkın içerisinde kullanılan 
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Türkçesi vardır, Fransızcası vardır. Osmanlı
ca bilen ondan arayabilir, Türkçesini bilen 
Türkçesinden arayabilir, Fransızca bilen de 
Fransızcasmdan... Mümkün olduğu kadar 
Türkçeleştirilmiş ve halkın içinde yaşıyan keli
meler konulmuştur. Bunun da neşrine başla
mak üzereyiz. Diğer cihetten coğrafî ve tari
hî bir l%at mahiyetinde olan İslâm Ansiklo
pedisini neşrediyoruz. Görüyorsununz üçüncü 
cüzü de çıkmıştır ve zannediyoruz ki 41 se
ne içerisinde bütün ansiklopedi bitecektir. Di
ğer cihetten de yalnız tarihî ve coğrafî isim
lere inhisar etmeksizin büyük bir ansiklopedi
ye teşebbüs ettik ;înönü Ansiklopedisi. Bunun 
için de mevcut vesaitle çalışmağa başladık. Bü
rosu kuruldu. İşin başında daimî surette İbra
him Alâattin arkadaşımız her gün çalışmakta
dır. Emrinde bir de büro vardır. Bunun ilk 
safhası kelimeleri toplamaktır. Kelimeler aşa
ğı yukarı toplanmış ve memlekette tanınmış mü
tehassıslara gönderilerek reyleri sorulmuştur. 
£imdi onların süzülme faaliyeti yapılmakta
dır. Muhtelif harflerin Türkçeleri tos-
bit edildikten sonra tercüme edilecekler tef
rik edilecek. Yeniden bize ait olan, millî tarihi
mize, millî hayatımıza ait olan şahıslar yazmak 
da telif sureti ile alâkadarlara verilecektir. 

Arkadaşım lise kitaplarında 4 dilden bah
settiler. 4 dil bilmiyorum. Fakat hakikaten iki 
dil vardır. Dilin biri, yeni terimlerle yazılmış 
olan kitaplar, diğeri de böyle olmıyanlardır. 
Fakat bunların sayısı iki üçü geçmez. Bu hal, 
meselenin üzerinde durmamak, onu ihmal et
mekten mütevellit değildir. Mahiyetinin güç
lüğünden mütevellittir. Lisede muhtelif mevzu
larda 40 - 50 kitap okunur. Neden bir iki, üçü 
yeni terimlerle yazılmamıştır. Bunun sebebini 
bilmek lâzımdır. Bu kitaplardan biri coğrafya
dır. Arkadaşım da esasen coğrafya kitabından 
isim zikrederek bahsettiler. Coğrafya kitabını 
yazdırmak için bu güne kadar yapılmış olan 
tedrisatta bilhassa Türkiye coğrafyası bakımın
dan memleketimizi muhtelif noktai nazarlara 
göre okutmağı doğru bulmadık. Kimi Türkiyeyi 
fizikî noktadan 10 mmtakaya ayırır, kimi beş 
mıntakaya ayırır, kimi filan dağlar Torosun 
imtidadıdır, der; kimi müstakildir, der. Biz bu 
şekilde kendi memleketimizin coğrafyasını okut
mayı doğru bulmadık. Coğrafya malûmu âli
niz olduğu veçhile jeoloji, hayvanat, nebatat, 
fizik, astronomi gibi muhtelif ilimleri içerisine 
aldığı için, henüz terimleri yapılmamış ilimler 
de bunların içerisinde olduğu için yeni terim
lere göre alelıtlak yazılması coğrafyaya ait te
rimlerin de yapılmasına mütevakkıftı. İki sene
den beri coğrafya terimlerinin yapılması için 
çalıştık-. Terimler yapılmıştır. Yalnız Ankara 
Dil, Tarih, Coğrafya fakültesinin bu şimdi ar-
zettiğim esaslar hakkında verdiği raporlarla îs-
tanbuldaki Üniversitenin coğrafya zümresinin 

mütaleası bir birine tam tetabuk etmiyor. Hal
buki Maarif vekâletinizin merkez teşkilâtında 
bu iki müessesenin noktai nazarlarına hakem 
olacak bir teşekkül yoktur. Onun için bütçe mü
zakeresi bittikten sonra memleketimizde bu 
mevzuda vazifedar, alâkalı ve bilgili zatları top-
lıyarak bir komisyon yapıp bir vahdet noktasına 
varacağız. Terimleri de orada toplayıp kitapla
rı a,rzu ettiğiniz şekilde yazmalarına çalışacağız. 
Felsefe kitabı da meselâ bunlardan bir tanesidir. 
aşağı yukarı 18 seneye yakındır mekteplerde 
okunur, biri de benimdir. Ben de bunu yeni 
terimlere göre yazamamışımdır. Sebebi manevî 
ilimlerin terimleri konamamıştır. Matematik 
ve tabiiyede olduğu gibi, coğrafyanın fiziğe ait 
olan kısımlarında olduğu gibi bunların terim
lerini koymak kolay değildir. Çünkü bunlar 
umumî dilimize de geçmiştir. Meselâ ruh, ze
kâ zihin kelimeleri. Bunlar üçgen, dörtgen gibi 
değildirler. Günkü dörtgeni, üçgeni mutlaka 
umumî dilimizde her zaman kullanmağa mahal 
yoktur. Amma bu manevî ilimlerde geçen ba
zı kelimeleri hatta konuşurken bile kullan-
maksızm ifadei meram etmek güçtür. Meselâ 
can kelimesi. Can türkçe imiis, ruha filân diye
lim. Bunları yapmak müşküldür ve çok cüret-
kârane olur. Ondan sonra da tutmadı diye ge
ri dönmek lâzımgelir. Binaenaleyh manevî 
ilimlere ait olan ıstılahları yapmak şimdiye ka
dar mümkün olamamıştır. 

Arkadaşım pek haklı olarak bir noktaya te
mas ettiler ki, onu temin etmek için hakikaten 
ben vakmdan çalışmaktayım. O da şudur : 

Orta tahsilde ve lisede bizim verdiğimiz te
rimlerle çocuk okur, yüksek okullara geldiği 
vakit bunların tekini işitmemiştir. Geçen sene 
Maarif vekâletine merbut olan yüksek müessese
lere katı surette emir verdim; bu terimlerle 
yazılmamış herhangi bir makale ve kitabı bas
mayacaksınız. Bu terimlerle hazırlanmamış ders
leri okutmıvacaksmız not vermiyeceksiniz. 55, 
60 yasma srelmiş olan arkadaşlar da emek çekin 
bunları öğreneceklerdir. Bu sefer Istanbula 
gittiğimde Üniversite Rektörü ile görüştüm, ri-
cn ettim bir av mezuniyetten sonra gerek Istan-
bulda ve gerek buradaki profesör ve doçentler
den yapılmış olan terim komisyonlarında bu 
ramına tatil müttetince mesğul olunarak bu iş 
bir esasa bağlanacaktır. Fakat buna rağmen, 
yapacağımız şeylerin gayet mükemmel olacağı
nı. zannetmeyiniz, bunların eksikleri olacaktır, 
yapıldıktan sonra görülecek, tenkitler olacak ve 
bu tenkitlerin alâkadarlar tarafından doğru 
olan tarafları alınacak, bu suretle arkadaşı
mızın işaret ettiği boşluk doldurulmuş buluna
caktır. 

Ecnebi dillerinden, dilimize kelime girme me
selesi, hakikaten benim arkadaşlarımla beraber 
olduğum bir noktadır. Lüzumsuz yere ecnebi 
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dilinden; hangisi olursa olsun, Türkçeden gayri 
her dil, bizim için ecnebidir; bunlardan kelime 
alıp kullanmak yanlış bir şeydir. Biz bunu 
kendi elimizdeki teşkilâtla, bize merbut olan 
müessesatta temin etmek için cehdetmekteyiz. 
yapılmış tercümelerden bu neviden Türkçeye 
benzemez şeyleri iade ettirmekteyim, o mües
seseleri tenkit etmekte, ikaz etmekteyiz. Amma 
dışarıda olan şeyleri, kanunî salâhiyetim nere
ye kadarsa oraya kadar yaptığım için, her han
gi bir vasıta ve müeyyide ile tashihe muktedir 
değilim. Yalmız bir kısım noktalar vardır ki, 
buralarda zaruret onlara ecnebi kelimeleri al
dırmaktadır. Onlar için de ayrıca Dil kurumu
muzun alâkadar olup emek sarfetmesi ve çalış
ması lâzımdır. Şoför, bir defa adı üstünde. Ek-
zos borusu daha bir çok teknik kelimeler alın
mıştır ve kullanılıyor. Bir kısmını Türkçeleş-
tirmişler, kontaktı kundak yapmışlar. Bunlar 
benim elim altında olan müesseseler ve salâhiye
tim dahilinde işler değildir. 

Arkadaşım Siyasal bilgiler okulunun müsabaka 
imtihanından bahsettiler. Ve burada ecnebi dili 
bulunmasını tenkit ettiler. Mazhar Müfid arkada
şım cevap verdi, fazla bir şey söyliyecek deği
lim. Bu müessese yalmız mülkiye memuru ye
tiştiren bir yüksek okul değildir. Diplomat ye
tiştirir, maliyeci yetiştirir ve mülkiye umuru 
da, arkadaşımın pek haklı söylediği gibi sittin 
sene nahiye müdürlüğünde, kaymakamlıkta 
kalmryacaktır. Kaldığı takdirde dahi bir ecne
bi dil bilmesi faydalıdır. Kaldı ki müsabaka 
yaparken türkçe ve matematik için üs verdiği
miz halde ecnebi dil için böyle bir kayit yok
tur. Mademki liseden geliyor ve mademki ora
da ecnebi dili okutuyoruz, o halde bunu da 
soracağız. Arkadaşımızın dediği gibi; Anado
lu mektepleri bu bakımdan istanbul ve Anka-
radan aşağı değildir. Ecnebi dil tedrisatı, fa
kat Erzurumda îstanbuldan aşağı değildir. 
Suad Hayri arkadaşım anlatıyordu, Kayseriye 
gitmiş, lisede fransızca dersini görmüş, kendi
lerinin anlattıklarına göre, Ankara ve îstan-
buldaki liselerimizde oradan daha fazla fran
sızca okutmuş değiliz, istanbul ve Ankaranın 
mektepleri ile diğerleri arasında bir fark yok
tur. Ayni hoca ve ayni kitaptır. Kitapları tev
hit etmişizdir, tek kitap gönderiyoruz. Biz ec
nebi dilini bir yabancı dil konuşturmak diye 
almıyoruz. Nizama girmiş bir dil vasıtasile bir 
tefekkür temrini yapmak, düşünme inzibatı te
sis etmek esasına birinci ehemmiyeti veriyoruz. 
Yoksa orada okuyacak çocukların mutlaka 
fransızca konuşmaları, yahut ingilizce konuş
maları bizim için gaye değildir. Bizim için 
gaye, fikir terbiyesidir. Müntesik bir dile ve 
onun mantığına intibak etmek bakımından bu
nu okutuyoruz. Binaenaleyh bir müsabaka ya
pılırken, ecnebi dilini gelen talebeyi seçici bir 
esas olmak üzere almak, doğru bir şeydir zan

nediyorum. 
izzettin Çalışlar arkadaşım bizim bütçeden 

bahsederken 29 milyon lira dediler. Bunu hay
ra alâmet ve delâlet sayıyorum. Inşaallah büt
çemiz bir gün huzurunuza bu rakamla gelir. 

Köy okullarında kızlar, istatistiklere bakı
lacak olursa, aşağı yukarı oğlanlara yaklaş
maktadır. Kız çocuklarını büyük bir nisbette 
köylülerimiz mekteplere göndermektedirler. 
Buyurdukları gibi kız terbiyesi bakımından ge
niş ölçüde iş yapmak ancak dört sene sonra 
mezun vereceğimiz Köy enstitülerinin 15 sene 
sonra memlekete yayımı anında tahakkuk ede
cek bir şeydir. 

Sonra, sözleri arasında muhterem arkada
şım, tam devreli köy okulu yoktur, dediler. Bilâ
kis, belki ben yalnış anlamışımdrr, hemen ar-
zedeyim ki tam devreli olmayan köy okulu kal
mamıştır. iki senedenberi bütün köy okulla
rı beşe çıkarılmıştır. 3 smıflı köy okulu yoktur. 

Umumî olarak arkadaşlarımın bana emret
tiği noktalara dilim döndüğü kadar cevap ver
dim zannediyorum. Eğer noksan kalmış cihet
leri varsa emir buyursunlar onları da izah et
meğe amadeyim. (Kâfi sesleri). 

FERİDUN FlKRl (Bingöl) — Arkadaşlar, 
Maarif vekili arkadaşımız, bendenizin maruza
tımın bazı kısımlarına ayni mütalea ile iştirak 
ettiler ve sanat müesseselerini arttırmak gibi 
noktalarda hemfikir olduklarını anladım. Onun 
için bu cihetlere ilişmiyeceğim. Yalnız müda
halemin esas noktasını teşkil eden program me
selesi gayet mühimdir. O nokta hakkmda ben 
maarif müesseselerizizin memur yetiştirmek ve 
eli işletmemek hususundaki vaziyetleri üzerin
de ehemmiyetle duracağım. Üniversitenin bu 
hususta faaliyet yapması benim temas ettiğim 
noktayı halletmez. Ben bilhassa Üniversiteye 
kadar olan kısım üzerinde durdum, dedim ki; 
bu günkü dünya buhranının bize telkin ettiği 
dersler vardır, o dersleri almalıyız, mektepleri
mizi ve müesseselerimizi yalnız memur yetişti
recek cihazlar halinde bulundurmamahyız. Yal
nız dimağı değil, eli ve bünyeyi de işletme-
liyiz. Bu maruzatımı tekrar ederim. Bu 
günkü hâdiselerden ibret alarak, istifade 
ederek umumî kültürümüzün, bilhassa üni
versiteye kadar olan kısmında bu dediğim nok
talar üzerinde ehemmiyetle durmalarını rica 
ederim. 

Umumî kültür hakkında dediler ki, Feridun 
Fikrinin noktai nazarına iştirak etmem. Ben 
umumî kültürün yani, orta mekteple liselerdeki 
kültürün ne olduğunu bilirim. Bu malûmatın 
kısmı azamı müşterektir, beynelmileldir. Bunda 
hiç şüphe yok, ancak her millet, nitekim Fran-
sada 1902 de, bilâhare Harbi umumiden sonra 
bu orta mektepler, Ansöyyeman skonder, orta 
tahsilin ıslahı hakkında Fransada 1902 de mü
kemmel bir anket parlamenter, meclis tahkikatı 
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yapılmıştır. Bendeniz Güstav Löponun bu hu
susta yazdığı eseri daha üniversitede iken oku
muştum. Harbi umumiden sonra da bu mevzu 
işlenmiştir. Orta mekteplerde umanizmi mi ya
palım, yani lâtince ve Yunanca mı okutalım, 
yeni dil mi okutalım. Bu gibi esaslı mevzular 
üzerinde işlemeler yapılmıştır. 

Binaenaleyh her millet nasıl kendi bünyesine 
göre orta tahsilde bir takım hamleler yapmak 
lüzumunu hissediyorsa, bu günkü hâdiseler kar
şısında Türk bünyesinin, türk ihtilâlinin iktiza 
ettirdiği yeni tahavvülleri orta mekteplerimizde 
tatbik etmek ve bu günün ihtiyacına uydurmak 
için de Maarif vekilimizden mühim ve yeni ham
leler beklerim ve beklemekte ısrar ederim. 

Kızlar meselesine gelince: Arkadaşlar, haki
katleri olduğu gibi görelim, memleketin hakikî 
ihtiyacını görelim. Üniversitede ve ucum: ha
yatta kızlarla erkeğin beraber çalışması nazari
yesine ben ta üniversiteden beri taraftarım, 
doğrudur. Ancak hayatın realitesini; hakikatini 
ve müsbet tarafını görmek lâzım gelir. Bu kız 
ların orta mektepte behemehal yaşadıkları ha
yatın kendilerinden analık vazifesini beklediği
ni, cemiyetin esas şekilde kendilerine bu vazi
feyi verdiğini öğrenmeleri lâzım gelir. Ben kun
daktaki çocuğu alıp dershaneye getirelim deme
dim. Amma desem ne çıkar? Şimdiye kadar biz 
ayni usulü takip etmiyor muyuz? laburatuvar 
da müsbet olarak maddeleri görmüyor mu? Ar
kadaşlar bir ağaç dalının okutulması için bu 
sene lisenin ikinci sınıfında çocuğuma ben haki
katen dalı kesip göstermek mecburiyetinde kal
dım. Tomurcuk şudur, şöyle olur.. Fazla tafsilâ
ta girmiyeceğim, sonra ziraatçi arkadaşlar sıfır 
verirler (Gülümsemeler). Böyle bir dal üzerinde 
bile müsbet olarak, amelî olarak ders görmek lâ
zım gelirse fena mıdır? 

Kız evlâtlarımızın esas vazifesi, evlenmek
tir, millete çocuk yetiştirmektir. Çocuğa nasıl 
bakılır, bunlara öğretmek lâzımdır. Bu husus
taki kanaatim hiç bir veçhile değişmez. Kızla
rımızı müsbet yetiştirmeliyiz. Onun için bu hu
susta Vekil Beyden bu mütalealarım üzerinde 
mümkün olduğu kadar durmalarını rica edece
ğim. 

İmtihan meselesi; arkadaşlar, inatçılık şia
rım değildir. Zihnimde muhakemesi de var
dır, istinafı da vardır, temyizi de vardır, kafam
da daima her kademe ile hâdiseyi yeniden mü-
talea edecek bir dimağ vardır. Bu bakımdan 
ısrarım yoktur. Ne yapayım ki kanaat edemi
yorum. 

Sayın vekil buyurdular ki, dimağ tekemmül 
etmek için, bir dersten geçemezse, demek di
mağ tekemmül edememiştir, ayni devrede ayni 
dersleri okutmak, bir buçuk ay içerisine bunu 
sıkıştırmak, dimağa bütün malûmatı doldur
makla dimağ tekemmül eder mi? Onun umumî 
bir seviyesi vardır. Zaten umumî seviyeye kıy

met veriyoruz. Bir imtihanda bir sual sorulmuş, 
menfi cevap alınmış, keyfe mettefak, baht, talih 
işi gibi bir suale cevap alınamamak yüzünden 
çocuğun umumî seviyesi hakkında asla kanaat 
edilemez. Hayatı adliyede, hayatı idariyede 
bunun bir çok ayni vardır. Bir suale muayyen 
bir cevap alınamamadı diye o çocuğun kabili
yeti, umumî seviyesi hakkında hüküm vermek 
mümkün değildir. Bu bakımdan bendeniz yine 
bu noktada da, vadii istirhama saparak, kendi
lerinden rica ediyorum; bu imtihan meselesini, 
kendileri ihmal etmesinler, acizane arzediyorum, 
mümkün olduğu kadar bu işi bir kere daha na
zarı tetkikten geçirsinler, şöyle bir bakalım, ne
tice verebilir mi? (Gülmeler) Coğrafya kitabı; 
efendim, bunu bendeniz pek anlıyamadım doğ
rusu. Yani terimler taayyün etmemiştir diye ço
cuklara memleketin coğrafyasını okutmıyacak 
mıyız? Bu bana tuhaf geliyor. Maarif vekâleti 
diğer derslerde, terimler şöyle olsun diyor, öyle 
oluyor. Buna da terim şudur desinler de doğru 
dürüst memleketin coğrafyasını okutalım bu ço
cuklara. Bendenizin maruzatım budur; Huz ma 
safa de' ma keder. 

REİS — Osman Şevki Uludağ sözünden vaz 
geçmiştir. Başka söz isteyen de yoktur. Fasıl
lara geçilmesini yüksek reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

F. Lira 
650 Vekil tahsisatı 4 800 

REİS — Kabul edilmiştir. 
651 Maaş 7 113 828 

REİS — Kabul edilmiştir. 
652 1683 numaralı kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 19 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

653 Merkez ücretleri 60 400 
REİS — Kabul edilmiştir. 

654 Vilâyetler ücretleri 1 256 211 
REİS — Kabul edilmiştir. 

655 Muvakkat tazminat 161 239 
REİS — Kabul edilmiştir. 

656 2517, 3976 ve 3834 numaralı ka
nunlar mucibince verilecek üc
retler 1 237 930 
REİS — Kabul edilmiştir. 

657 2233 numaralı kanun mucibince 
askerlik dersleri öğretmenlerine 
verilecek ücretler 160 680 
REİS — Kabul edilmiştir. 

658 Merkez mefruşat ve demirbaşı 4 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

659 Merkez levazımı 5 920 
REİS — Kabul edilmiştir. 

660 Merkez müteferrikası 4 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

681 Vekâlet otomobili masrafı 2 800 
REİS — Kabul edilmiştir. 
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662 

663 

664 

665 

666 

667 

668 

669 

670 

671 

672 

673 

674 

675 

676 

677 

678 

679 

680 

681 

Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müteferrikası 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 
REÎS —. Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mükâleme 
bedeli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücreti 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Sanayii nefise sergilerinin ku
şat masraflarına yardım ile mü
kâfat ve mubayaa olunacak eser 
bedeli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Tetkik, program, kılavuz, tali
matname, kita.p dergi ve sair kü-
tüpane masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Maarif matbaası makine, tesisat 
ve levazimile matbaada yapıla -
cak genişletme, değiştirme ve 
yeniden kurma ve nakil işlerinin 
istilzam ettiği her türlü yapı ve 
tesis masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Derleme masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Neşir masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Ulusal dil ve tarihimize ait eser
lerin neşri masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Okullar için bastırılacak ders ve 
terbiye vasıtalarile idare evrakı 
ve müze yayınları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Ecneb mütehassıs ve öğretmen
ler ücret ve harcırahları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Beynelmilel kongre, sergi ve mü
sabakalara iştirak ve ilmî tetkik 
için gönderileceklerin harcırahı, 

Lira 
4 000 

9 420 

3 400 

129 800 

30 000 

20 000 

73 000 

5 000 

1 070 

54 206 

7 320 

2 000 

11 500 

15 000 

1 200 

222 870 

40 000 

31 000 

191 160 

F. Lira 
beynelmilel meslekî tedrisat ce
miyetine iştirak hissesi 1 680 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

682 Orta öğretim öğretmenleri kurs
ları masraf ve harcırah ve üc
retleri 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

683 Ecnebi memleketlere gönderle-
-cek talebenin tahsil ve yol mas
rafları 308 527 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

684 Ecnebi memleketlerdeki talebe 
müfettişliği masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

685 Halkı tenvir hizmetleri masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

686 Köy okulları ile enstitüleri ve 
eğitmenleri ve gezici baş öğret
men ve öğretmenleri masrafı 2 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

687 Prevantoryom ve sanatoryom 
masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

688 Yüksek öğretmen okulu masraf
ları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

689 Gazi öğretmen okulu ve Eğitim 
enstitüsü 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

690 Siyasal bilgiler okulu 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

691 İstanbul Kandilli rasathanesi 
masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

692 Güzel sanatlar akademisi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

693 Ankara Devlet konservatuvarı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

694 Riyaseti Cumhur Filârmonik or
kestrası 16 015 
REİS — Kabul edilmiştir. 

695 Riyaseti Cumhur Filârmonik or
kestrası ile Devlet konservatu
varı yabancı mütehassıs ve öğret
menleri, muvakkaten davet edi
lecek yabancı orkestra şefi ve 
virtüozlara verilecek ücret ve 
yol paraları 115 084 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

696 Lise ve orta okullar, öğretmen 
okulları masrafı 420 754 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

697 Kamp masrafı 70 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

698 Devletçe deruhte edilen masraf
lar 377 426 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

699 Mektep kütüphanelerine alına-

8 360 

8 011 

852 490 

64 025 

62 042 

123 962 

29 261 

20 200 

58 951 

95 068 
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700 

701 

702 

703 

704 

705 

706 

707 

cak kitap ve mecmua bedelleri 
ve bunlara ait masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Leylî ve yarım leylî ve neharî 
meslek okulları masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Bütün meslek okulları masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Meslek ve ticaret kursları ve ak
şam okulları bilûmum masraf
ları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Meslek okulları ecnebi mütehas
sıs ve muavinleri ve tercüman
ları ile ecnebi öğretmen ve usta 
ücretleri ve bunların memleket 
dahilinde gidiş ve geliş ve seya
hat harcırah ve yevmiyeleri 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Avrupaya staj için gönderilecek
lerin yol masrafları ile bunlara 
her ay maktuan verilecek ücret 
karşılığı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Kütüphaneler masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Müze ve âbideler masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Okul müzesi ve terbiyevî eser
ler masrafı ile okul müzesi için 
satın almacak eşya bedeli ve 
katalog neşriyatı, eşya ve sergi 
nakil masrafları ve seyyar ser-

Lira 

850 

538 500 

301 310 

109 200 

100 000 

1 820 

21 290 

88 930 

gilerde bulunacak memurların 
harcırah ve yevmiyeleri, müze 
tathiri ile malzemesi masrafları 

Lira 

1 570 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

708 Levazımı tesisiye 119 790 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

709 Tamir ve istimlâk masrafı 83 800 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

710 Geçen yıl borçları 5 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

711 Eski yıllar borçları 7 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

712 Maaş ve ücret 1 411 037 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

713 Üniversite masrafları 487 625 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

714 Maaş ve ücret 257 738 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

715 Masraflar 141 738 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

716 Maaş ve ücret " 138 180 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

717 Fakültenin bütün masrafları 108 272 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

718 îzmir arsıulusal fuarmda yapı
lacak kültür pavyonu için Fuar 
komitesine yardım ve sergi mas
rafı 4 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Maarif bütçesinin müzakeresi bitmiştir. 
Yarın saat 14 te bütçenin müzakeresine de

vam etmek üzere içtimaa nihayet veriyorum. 
Kapanma saati: 20 

TASHÎH 
56 ncı zaptın mündericat sayıf asındaki inikat tarihi (26 - V - 1941 pazartesi) olacaktır. 
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T. B. M. M. Matbaası 


