Sıra NQ 120 ve 122 ye ilâve
11)31 senesi bütçe kanununun 24 üncü nîaddesile pansiyon kanununun me
ccani talebe hakkındaki maddesinin tefsirine dair 3 / 9 8 ve Şebin Karahisar
mebusu merhum Ali Sururi Ileyin yetim kalan çocuklarının sıecoani tahsi
line mütedair Umumî heyet kararının tefsiri hakkında*3/124 numaralı
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Yüksek Reisliye
Şarkî Karahisar mebusu merhum Ali Sururi Beyin oğlu M i tat Efendi ile lise ve orta mek
teplerin ilk kısımlarında leylî meccani iken 22 temmuz 1931 tarihli bütçe kanunu leylî
meccanî talebe alınmaması hakkındaki 24 üncü maddesi dolayısile müsabaka ile de orta sınıf
lara geçemiyen talebe hakkında tefsiri havi olup Heyeti umumiyece encümenimize tevdi olu
nan iki mazbata tekrar tetkik olundu:
Filvaki 22 temmuz 1931 tarihli bütçe kanununun 24 üncü maddesi liselere ve orta mek
teplere leylî meccanî talebe kabul etmesini menetmiş olması hasebile 91 5 numaralı kanuna
tevfikan her ders senesi başında yapılması icap eden müsabaka imtihanları ilân edilememiş
ve bu suretle de lise ve orta mekteplerin ilk kısımlarındaki leylî meccanî talebe tahsillerini
devam ettirmek vesilesini bulamamışlardır.
Gerek merhum Ali Sururi Beyin oğlu Mitat Efendinin ve gerek lise ve orta mekteplerin
ilk kısımlarındaki leylî meccanî talebenin lise tahsillerinin ikmal etmeleri imkânını vermeği
münasip gören encümenimiz bu maksadı temine muvafık olmak üzere hazırlamış olduğu kanun
lâyihasını Yüksek Meclisin tasvibine arzeder.
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MAARİF ENCÜMENİNİN TEKLİFİ

Lise ve orta mekteplere alınacak leylî meccanî talebe hakkındaki 8 haziran 1926 tarih ve 915
numaralı kanuna müzeyyel kanun lâyihası
Madde 1 — Lise ve orta mekteplere alınacak leylî meccanî talebe hakkındaki 8 haziran
1926 tarihli ve 915 numaralı kanuna aşağıdaki maddeler tezyil olunmuştur.
22 temmuz 1931 tarihli bütçe kanununun 1 esrinden evvel orta mektep ve liselerin ilk
mektep sınıflarına kabul edilmiş leylî meccanî talebeden sınıf imtihanlarını muvaffakiyetle
verenlerden yetim veya fakir olanları 8 haziran 1926 tarih ve 915 numaralı kanunun ahnâmına

