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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Tokad .mebusu IIasip Ahmed Aytıma hak
kında meni muhakeme kararı verildiğine dair 
Başvekâlet tezkeresi okundu; 

Millî müdafaa mükellefiyeti kanununun bazı 
maddelerinin tefsirine dair takririn muhtelit 
bir encümende tetkiki kabul edildi; 

Ruznamede mevcut maddelerin henüz müza
kere miadı gelmediğinden cuma günü toplanıl-

Lâyihalar 
1. — Emniyet umum müdürlüğü ile Gümrük 

muhafaza ve muamele sınıfı teşkilâtı hakkındaki 
kanunlara bağlı kadrolara dahil maaşlı ve daimî 
ücretli memurlara bir er tayını istihkakı verilme
line dair kanun lâyihası (1/788) (Dahiliye, Güm
rük ve inhisarlar, Millî Müdafaa ve Bütçe en
cümenlerine) . 

Mazbatalar 
2. — Beden terbiyesi genel direktörlüğü 1939 

malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat ri
yaseti tezkeresiyle Beden terbiyesi genel direk
törlüğünün 1939 malî yılı katî hesabı hakkında 
kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni 
mazbatası (3/447, 1/660) (Ruznameye). 

3. — Devlet demiryolları ve limanları işlet
me umum müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası ve 

Bütçe encümeni mazbatası (1/784) (Ruznameye) 

1. — Yalova kaplıcaları işletme idaresinin 
1 temmuz 1939 dan 31 mayıs 1940 tarihine ka
dar 11 aylık işletme muamelâtı hakkında tanzim 
kılmayı raporun sunulduğuna dair Divanı muha-

raak üzere inikada- nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip 
Aydın Kütahya 

Dr. Mazhar Germen Vedit Uzgören 

Kâtip 
Bingöl 

Necmeddin Sahir 

DÎLEN EVRAK 

4. — Devlet havayolları umum müdürlüğü 
1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı muha 
sebat riyaseti tezkeresiyle Devlet havayolları 
umum müdürlüğü 1939 malî yılı katî hesabı hak
kında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encü
meni mazbatası (3/449, 1/599) (Ruznameye) 

5. — Devlet havayolları umum müdürlüğü 
1941 malî yılı bütçesinde münakale yapılmasına 
dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbata
sı (J/779) (Ruznameye). 

6. — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdür
lüğü 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresiyle Hudut ve sahil
ler sıhhat umum müdürlüğü 1939 malî yılı katî 
hesabı hakkında kanun lâyihası ve divanı muha
sebat encümeni mazbatası (3/448, 1/491) (Ruz
nameye) 

sebat riyaseti teskeresi ve Divanı muhasebat en
cümeni mazbatası (3/440) [1] 

[1. | 102 sayılı basnıayazı zaptın sonunda d ir. 

2. — HAVALE 

B I R I N C I C E L S E 
Açılma saati: 15 

REİS — Şemsettin Günaltay 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir (Bingöl), Hamdi Selçuk (Hatay) 

REİS — Celse Açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDlLEN MADDELER 
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DÎVANI MUHASEBAT En. M. M. RUSU-

Ht BULAYIRLI (Çanakkale) — Yalova kaplı
caları hakkındaki encümen raporunun geri ve
rilmesini rica ediyoruz. 

REİS — Yalova kaplıcaları hakkındaki maz
batayı encümen geri istiyor, veriyoruz, 

2. — Ankara Dil ve Tarih - Ooyrajya fakülte
sine bağlı bir «Türk inkılâp tarihi enstitüsü» 
kurulması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 
ve Maarif encümenleri mazbataları (1/736) [1] 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Muhterem arka
daşlar, Büyük Reisicumhurumuz içinde bulun
duğumuz içtimain birinci inikadında mutat nu
tuklarını irat buyururlarken, bu nutuklarının 
bir fıkrasında şöyle buyuruyorlardı: «Şimdiye 
kadar yüksek öğretim kurumlarının son sınıfla
rında konferans şeklinde verilmekte olan in
kılâp derslerinin bu kurumlarda «İnkılâp tarihi 
ve Türkiye Cumhuriyeti rejimi» adı altında 
esaslı bir ders şeklinde verilmesi ve bu mevzular 
etrafında ilmî incelemeler yapmak ve yaymak 
üzere, ayrıca bir de «İnkılâp tarihi ve Türkiye 
Cumhuriyeti enstitüsü kurulması kararlaştırıl
mıştır». 

îşte Büyük Reisicumhurumuzun nutukların
da işaret buyurdukları bu «İnkılâp enstitüsü» 
Hükümetimizce hazırlanan bu kanun lâyihasiyle 
yüksek tasvibinize mazhar olduğu takdirde, ta
hakkuk sahasına girmek üzere bulunuyor. Ge
rek Hükümetin mucip sebepler lâyihasında, 
gerek alâkadar Bütçe ve Maarif encümenleri 
mazbatalarında verilen izahattan sonra bu 
mevzu üzerinde ayrıca durmağa lüzum kalma
mıştır. Fakat bendeniz sadece Bütçe encüme
ninde bu lâyihanın raportörü sıfatiyle, rapo
rumda bu lâyihaya karşı serdettiğim «Hükümet 
için öğülecek bir teşebbüs mahiyetindedir» yo
lundaki mütalâayı burada huzurunuzda da tek
rarlamak ve teyit etmek vaziyetindeyim: Hükü
mete bu teşebbüsü dolayısiyle teşekkür ve tebrik

lerimi arzederim. Maarif vekilliğine de bu lâyihayı 
hazırlanmış olması dolayısiyle teşekkür ederim. 
Bu mâruzâttan sonra lâyihanın heyeti umumi-
yesi üzerinde dikkatimi çeken bir nokta üzerin
de durmak istiyorum: Maarif encümenimiz maz
batasının bir fıkrasında şöyle demektedir : 
«Maddeler esasları bakımından oldukları gibi 
muhafaza edilerek yalnız fikirleri daha açık 
ifade edecek sanılan ve Bütçe encümeni mazba
tasında kaydedilen isteğe uygun olarak biraz 
daha öz türkçeye yaklaşan bazı küçük değiştir
meler yapılmış ve lâyiha bu değiştirmelerle 
birlikte ve ittifakla kabul edilmiştir.» 

Bu fıkrayı okuyunca Maarif encümeninin 
sadece Bütçe encümeninin temennisi dairesin
de yalnız şekil üzerinde, dile ait bazı değiştir-

[1] 99 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

meler yapmakla kaldığı zannolunabilir. Fakat 
iki lâyiha karşılaştırıldığı zaman yalnız şekle ait 
ve dile ait değil, esasa ait farklar da görülüyor. Bu 
farklar, işin mahiyetine o kadar taallûk etmek
tedir ki, Maarif encümeninin bunları değiştir
mesi hakmda mucip sebeplerde ileri sürmemesi
ne nazaran Bütçe encümeninin lâyihasında bu
lunup ta Maarif encümeninin lâyihasından kal
dırılmış olan bu bir kaç kaydın ve kelimenin 
belki de bir tertip hatası olarak düşmüş ol
masına ihtimal verilebilir. Farklar, şunlardır: 
Bütçe encümeni lâyihasında, birinci maddenin 
(A) fıkrasında «Türk yenileşme hareketleri» 
vardır. Maarif encümeninin lâyihasında bu 
«Türk yenileşme hareketleri» kaydı kaldırılmıştır. 
Sonra yine bu maddenin (A) fıkrası; Bütçe en
cümeninin lâyihasında «İlmî araştırma ve in
celemeler yapmak» seklinde nihayet bulmakta
dır. 

Buna mukabil Maarif encümeninin lâyiha
sında (ilmî) kelimesi ve (incelemeler) kelimesi 
kaldırılarak sadece (.,. her türlü araştırmalar
da bulunmak) denilmekle iktifa etmiştir. Bun
dan başka Bütçe encümeni lâyihasının 4 üncü 
maddesinin (B) fıkrası sonunda (doçentler) den 
sonra (öğretmenler) de ilâve edilmiş olduğu 
halde Maarif encümeni, lâyihasında bunu kal
dırmıştır. Maarif encümeni mazbatasında sade
ce şekle ait tadillerle iktifa ettiğini söylediği 
halde esasa taallûk eden bazı farklar da bulun
masına göre muhterem encümenden, bunların 
sehven mi lâyihaya girmediğini, yoksa nasılsa 
mazbatada mucip sebepleri ileri sürülmemekle 
beraber bazı mülâhazalarla mı kaldırıldığını 
öğrenmek istiyorum: Maarif encümeninden bu 
hususta izahat rica ediyorum. 

REİS — Besim Atalay. 
BESİM ATALAY (Kütahya) — Vazgeçtim, 

arkadaşım söylediler. 
Mf. En. M. M. İBRAHİM ALÂETTİN GÖV-

SA (İstanbul) — Efendim, takdir buyuruldu-
ğu veçhile bu kanunun gayesi Cumhuriyet reji
minin şuurunu gençliğe telkin etmek ve inkı
lâbı ilmî bir şekilde tedvin eylemektir ki ehem
miyeti üzerinde, arkadaşlarımın ifade buyur-
kudları gibi fazla izahat arzına lüzum görmüyo
rum. Nevzad Ayaş arkadaşım Maarif encüme
ninin yaptığı değişiklikleri esbabı mucibede sa
yılmadığını beyan ettiler. Bunu esbabı mucibe
de söylemeğe lüzum yoktu. Çünkü değişiklik 
Maarif encümeni tarafından resen yapılmış de
ğildir. Hükümetin esas teklifi kabul edilmiştir. 
Bu teklif Bütçe encümeninin izhar ettiği arzu
ya tevfikan dil hususunda mümkün olan bazı 
değişiklikler yapıldığı için fazla izahat arzına 
orada lüzum görülmedi. Mamafih sordukları 
noktalar hakkında encümende geçen müzake-
ratı arzedeyim: 

Birinci maddede bahsettikleri nokta Bütçe 
Encümeni ile Maarif encümeninin kabul ettiği 
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şekiller arasındaki fark programa aittir. Yani 
böyle bir enstitünün kurulmasiyle ne gibi işler 
yapılacaktır. Buraya bütçe encümeni «Türk ye
nileşme» hareketleri diye bir noktayı koymuş
tur. Maarif encümeninde bu nokta ehemmiyetle 
konuşuldu. Bunun ancak programa ait ve tâli 
bir mesele olduğu kanaatinde bulunuldu. Bunun 
kaçırılmasındaki sebep budur. Birinci fıkra, 
aşağıdaki maddelerde bahsedildiği gibi, bir ders 
silsilesinin özüdür. Programı Maarif veKaietin-
ce sureti mahsusada hazırlanacak ve teferruat 
orada konacaktır. 

Eğer programın diğer ehemmiyetli hatlarını, 
esaslı çizgilerini burada göstermek lâzım gelirse 
iş bu kadarla kalmaz. 

Ondan sonra, bu dersin gayesi inkilâbı ve 
Cumhuriyet rejimini, arzettiğim gibi, tedvin 
etmek, telkin etmek olduğuna göre yenileşme 
hareketleri gibi bütün tarihte, bilhassa asrı-
hazrr tarihinde zaten mevzuubahis olan mesail, 
tâli meseleler burada ilk esas olarak konulması 
ders hakkındaki telâkkiyi, hafifletici bir nok-
tai nazardır. Asıl maksadı daha hafif bir su
rette telâkkiye sebep olur diye düşünüldü. Şim
di arzettiğim sebepler dolayısiyle bu maddenin 
konulmasına lüzum görülmedi. 

Diğer noktaları da maddelerin müzakere
sinde arzederim. 

Yani Bütçe encümeninin yaptığı değişiklik
ler düşünülmüştür. Ve onun esbabı mucibesinin 
ayrı olarak mazbatamızda zikredilmemesi Hü
kümetin teklifinin kabul edilmiş ve bizim tara
fımızdan resen bir fikir ilâve edilmiş olmamasın
dan ileri gelmiştir. 

Başka bir söyliyecekleri varsa cevabını arze
derim. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Maarif encüme
nimizin muhterem mazbata muharriri arkada
şım, bendenizin iki lâyiha arasında gösterdiğim 
üç farklı noktadan yalnız biri üzerinde durdu
lar ve diğerlerini maddelerin müzakeresine 
talik ettiler. Olabilir. Bendeniz, lâyihanın hey
eti umumiyesi hakkında mütalâa serdederken, 
Maarif encümeni mazbatasında: «yalnız dile ait 
farklar yaptık. Başka cihetlerde mutabıkız» 
mealinde idarei kelâm edildiği için, bu farkları 
lâyihanın heyeti umumiyesi müzakere edilirken 
evvelden halledilmesi lâzım bir mevzu olarak 
aldım. Mamafih maddelere geçildikten sonra 
da konuşabiliriz. 

Verdikleri cevaplara, bendeniz de mukabil 
cevaplarımı arzediyorum: 

Filvaki Hükümetin teklif ettiği lâyihada 
«Türk yenileşme hareketleri» kaydı yoktur. 
Fakat şunu samimiyetle huzuru âlinizde arze-
deyim İri, gerek raportör sıfatiyle, Maarif ve
killiği ile temas ederken, maddeler üzerinde 
tatbikat yaparken ve gerek Bütçe encümeni 
umumî heyetinde müzakere olunurken, Hükü
meti temsil eden Maarif vekili ile bu lâyihanın 

i raportörü ve Encümen heyeti umumiyesi bu 
kaydın ilâvesinde tamamiyle mutabık kalmış
lardır. Şunu da ilâve edeyim ki, raportör srfa-
tiyle bu kaydm ilâvesini teklif etmeme zemin 
hazırlayan da muhterem Maarif vekilimizdir. 

Böyle olduğuna göre Maarif vekilimiz de Büt
çe encümeninde ilâve olunan bu kayıt etra
fındaki mütalâaalarla mutabık kaldıkları için 
bendeniz bu cevabı kâfi görmüyorum. Ma
arif vekilimiz Maarif encümeninin mülâhaza
larını daha kuvvetli bularak bu encümenle 
mutabık kalmış olabilir. Bendeniz vaziyetin 
tavazzuhu için arzediyorum. Bu noktanın ta
vazzuhu için Maarif vekili arkadaşımız da mü
talâalarını dermeyan ederler. 

Sonra muhterem Âlâettin arkadaşım bu far
ka dair cevap verirken (İlmî) kelimesine asla 
temas etmemişlerdir. Halbuki Muhterem Reisi
cumhurumuzun nutuklarında, Hükümetin es
babı mucibesinde her iki encümenin mazbata
sında (İlmî) mefhumu üzerinde ısrar edilmiş
tir, Çünkü asıl lâyihanın kıymeti, mümeyyiz 
vasfı bu noktadadır. Bu tebarüz etsin diye lâ
yihanın (A) fıkrasına (ilmi) kaydını ilâve 
ettik. Bunu da kaldırmışlardır. Sonra (İnce
lemeleri) de kaldırmışlar. (İlmî) kelimesi 
Bütçe encümeni tarafından konulmuştur. Fa
kat (İncelemeler) Hükümetin teklifinde de var
dır, Bütçe encümeni de bırakmıştır. Maarif 
encümeni ikisini de kaldırmıştır. Bu iki nok
tayı mazbata muharriri arkadaşımız meskût 
geçmiştir. Belki buna maddelere geçildiği za
man... 

SÜLEYMAN SIRRI İÇ ÖZ (Yozgad) — Reis 
Bey, Bütçe encümeni lâyihasının müzakeresini is
tiyorlar galiba. 

NEVZAD AYAŞ (Devamla) — Henüz tek
lifimi söylemedim. îcabederse teklif ederim. 
Şunu da arzedeyinı ki, bendeniz Bütçe encümeni 
namına maruzatta bulunmuyorum. Fakat en
cümen arsu ederse ve noktai nazarımı muva
fık bulursa müzakerenin alacağı şekle göre tek
lifimi de dermeyan ederim. Heyeti umumiye-
nin temayülü Bütçe encümeni lâyihasının mü
zakeresi şeklinde tezahür ederse teklifimi ona 
göre yaparım. 

REFİK İNCE (Manisa) — Arkadaşlar; üze
rinde hassasiyetle titrediğimiz esaslı bir dâva
ya ilim yönünden kıymet ve şuur vermek yo
lunda tutulan yeni ve cidden yerinde hare
ketten dolayı Hükümeti tebrik etmeği vicdani 
bir borç bilirim. Kudsiyet verdiğimiz herhangi 
bir dâvayı ebedileştirmek istersek, o dâvayı yal
nız ağızdan ağıza intikal edecek hikâyelerle 
değil, onu meydana getiren âmillere, tarihî 
hâdiselere ve bunun tabii neticeleri olarak 

elimize gelen ve bizlere emanet olan vesika
lara hürmet etmemiz lâzımgelir. İşte inkılâp 
denilen büyük bir dâvayı, şimdiye kadar şu 
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ve bu şekilde yapmak yolundaki ve tatbik sa
hasındaki vaziyetimizi ,bu kanunla artık mille
tin ve Devletin esaslı çalışmaları arasına almış 
olmakla, inkilâba verdiğimiz kıymetin yüksek
liğini göstermiş oluyoruz. 

Devlet bunun için tahsisat koyuyor. Devlet 
bunu başarma yolunda icabeden paraları sarf et
meği kendisine vazife ediniyor. Binaenaleyh 
Devlet kendisi bu kadar ehemmiyetli bir vazifeyi 
üzerine aldıktan sonra, inkılâbı ilmileştirmekle 
uğraşacak olan arkadaşların ilmî borçları her 
halde ehemmiyet kesbediyor. Binaenaleyh ev
lâtlarımıza hediye edeceğimiz inkılâbın sebep
leri, neticeleri ve millete kaça mal olduğu ve bu 
inkılâptan beklediğimizin neler olduğu yolunda 
verilecek malûmattır ki her evlâdımızın yüre
ğinde, kafasında birer esaslı iz belirttiği gün dâ
vamız şu veya bu tehlikelerden daha kuvvetle 
çıkacaktır. Onun içindir ki ben kanunu ruhiyle, 
candan karşılarken bunun aynı canlılıkla tatbik 
edilmiş olduğunu görmüş olmanın şimdiden he
yecanını duymaktayım. Yalnız hiç bir dâva, 
hiç bir ilmî müessese kendine ait malzemeye ma
lik olmadıkça ne fikir hareketlerine iştirak ede
bilir, ne de kendi iştirak edebileceği fikirlerin 
halikı olabilir. Ben profesörlerle temas ediyo
rum, genç talebelerle temas ediyorum ve bir çok 
arkadaşlarla temas ediyorum, ellerinde bizim 
inkılâp tarihimizin anasını, esasını, kaynağını 
teşkil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi birinci 
devresine ait zabıtlardan haberi olmıyanlara 
rast geliyorum. Bunları arayıp bulamadıkla
rından şikâyet ediyorlar. Maarif vekili arka
daşımıza hatırlatmak isterim ki inkılâp tarihi 
kürsüsünü işgal edecek profesör, doçent veya 
asistanın esas kaynağı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin mevcut olan zabıtları, hattâ meydan
da olmayıp çıkarılması lâzımgelen celsei hafiye 
zabıtlarıdır. Birinci devreye ait zabıtlar için lâ
zımı kadar tahsisat alarak, bunu mümkünse her 
vatandaşın eline inkılâp kuranı hâlinde muhafa
za edebilmesi için vermek, tutulması lâzımge
len esaslı bir yol olmalıdır, O zaman 365 mebus 
için çıkarılan ve sayısı bini geçmiyen, eski harf
lerle yazılı olan zabıtlardan ders okutacakla
rın esaslı ilim, fikir ve duygu kaynağı olarak 
bunlardan çok istifade decekleri şüphesizdir. 
Onunla beraber neşrinde mahzur görülmiyen 
celsei hafiye zabıtlarının dahi üzerinde durmak 
lâzımdır. Yalnız Büyük Millet Meclisinin mey
dana çıkardığı zabıtlar hakikaten inkılâp tarihi
mize kâfi gelmez. Onlar yekdiğerini tamamlı-
yan şeylerdir. Nitekim merhum Atatürk, nut
kunun bir kısmını bu zabıtlarla celsei hafiye za
bıtları teşkil eder. O nutukta zikredilmiyen ve 
alâkalılara verilmesi lâzımgelen kısımlar var
dır ki bunlar üzerinde tevakkuf etmek zarureti 
katiyesi vardır. 

Arkadaşlar; Birinci Büyük Millet Meclisi
ne iştirak etmiş bir arkadaşınızın heyecaniyle 

| şurasını söylemek vazifesini duyarım ki bir in-
I kılâbm sahibi olan, bir inkılâbı yürütmek vazi

fesini üzerine alanlar, onu yaratanlar heyecan
larını bir zincir halinde evlâdü ensaline olduğu 
gibi kaydetmekle mükelleftirler. 

Bir de bu inkılâbın, bu dâvanın istilzam 
ettiği fedakârlığı gençliğimize zamanında tel
kin vazifesini geciktirmemiş olmak için yapıla
cak bu büyük vazifeyi ellerine tevdi ettiğimiz 
bu profesör ve doçentlerin ve diğer okutucularm 
şimdiden nazarı dikkatlerini celbederiz. Dâva
mızı olduğu gibi saflığiyle, temizliğiyle, kuvvet 
ve kudretiyle evlâtlarımıza öğrettikleri gün, 
hakikî inkılâbın hakikî hocalığını yapmış olu
ruz. Bunun için kıymetli kaynaklarımız var
dır. Maarif vekilinden çok rica ederim. Bu kay
naklarımız için millet tahsisat esirgemiyor, bun
lara lâyık oldukları ehemmiyet verilsin. Kanu
nun heyeti umumiyesinin takdirle, tebcille ve 
ehemmiyeti mahsusa ile nazarı dikkate alınma
sını şimdiden tekrar eder ve bu vesile ile şük
ranlarımı sunarım. 

MAARİF VEKİLt HASAN ÂLİ YÜCEL (İz
mir) — Huzurunuza getirdiğimiz bu kanun, 
varlığımızın dayangacı olan istiklâl savaşının 
ve o tahakkuk edip millî birliğimiz bir Devlet 
haüııe geldikten sonra yapılmış büyük inkılâp
larımızın ilim gözü ile ve eliyle incelenmesi ve 
bu ilim gözü ile ve eliyle incelenen büyük ha
kikatleri bugünün ve yarının Türk gençliğine 
telkin edilmesini esas olarak almış bir ka
nundur. 

Arkadaşlarımın burada bu kanunu güzel kar
şılayışları, bizim de bu hususta düşündüğü
müz cihetlerin doğru olduğunu anlattığı için 
Hükümete ve onun naçiz bir uzvu olaralt bana 
büyük bir memnuniyet vermektedir. Biz millî 
terbiyenin ruhunu, temelini, millî mücadele 
ruhunda bulmaktayız (Bravo sesleri) ve onun 
heyecanı sıcaklığından, değil, bir zerresini 
kaybettirmek, her an onları daha çok artıra
rak müstakbel nesillere nakletmeği vekilliği
miz birinci vazife saymaktadır. Biz, Türk genç
liğinin kazandığı bilgilerin ancak Türk menfaa-
tına ve Türk milletinin varlığına fayda verir 
hale geldiği zaman kiymet olduğuna inanıyo
ruz. Bilgilerin kendi kendine bir kıymet ol
madığı . kanaatındayım. Onun için Türk
lüğe faydası olmıyan bilgiler bizim için •• 
zararlı olur ve olmuştur. Bu düşünceler 
dir ki, senelerdenberi, aramızda mebus ola* 
rak bulunan arkadaşlarımızın Türk gençliğine 
istiklâl savaşının ve inkılâbımızın esasları, um
delerini telkin edebilmek için verdikleri ders
leri onların bu derslerden istifa edip ayrıl
maları dolayısiyle tertiplemek ve muayyen bir 
organa vazife olarak vermek suretiyle tedvin • 
etmek istedik. Bunun için evvelâ verilecek 
derslere esas olacak maddelerin toplanması 

I lâzımgeldiğini gördük. Refik. İnce arkadaşıma 
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a n da buyurduğu g i l ' verilecek dersler için o 
derslere temel olacak maddelerin elimizde bu
lunması lâzımdır. Öyle bir kurum vücude ge
tirmelidir ki orada istiklâl savaşının ve inkilâbın 
ve Cumhuriyet devrinin en küçük vesikala
rı bir yerde bulunabilsin. Çünkü bizim için 
milli dâvamıza hizmet eder mahiyetteki 
bir satır yazı, millî dâvamızı gerçekleştirmek 
için atılmış bir tek kurşunun toprağa gömül
müş bir kartuşu büyük kıymet ve kutsallık taşı
maktadır. En küçük vesikalarına kadar bütün 
bunlarî toplamak, madde, yazı, hattâ söz ola
rak neler varsa bunları bir araya getirmek ve 
bugünün tarih ilmi usulleriyle bunları tetkik 
etmek neşredilmesi iktiza edenleri neşredip 
yaymak ve derslerimizi, inkılâp tarihine ait, 
İstiklâl savaşma ait olan derslerimizi bu top
lanmış olan maddelere istinadettirmek. Kanun 
lâyihasını hazırlamakta birinci gerekçemiz bu
dur. 

İkincisi Cumhuriyet Halk Partisinin makul 
ve gençlere izah edildiği zaman sağ ve sol dü
şüncelerin hiç birisine onları götürmiyecek şe
kilde ilmî ve yalnız bizim millî hayatımız bakı
mından bir kıymet değil, bütün dünya rejimle
ri içerisinde rejimimizin mânasını anlatacak, 
iza.h edecek ve izah edildiği zaman kolayca an
laşılacak esasları ihtiva eden umdeleri tesbit 
etmek ve bunların ilmî surette ideolojilerini 
yapmak... İnkılâp tarihi ve Cumhuriyet rejimi 
enstitüsü işte bu arzettiğim düşünce ve amaç
larla kurulacaktır. Kısaca bunları arsettik-
ten sonra Sayın Ayaş'ın temas ettiği noktaya 
geliyorum. Bütçe encümeninde Hükümetin ka
nun lâjjihası müzakere edilirken arkadaşımız 
birinci maddenin A fıkrasında zikredilmiş olan 
«Türk İstiklâl sa.vaşı, Türk inkılâbı ve Türkiye 
Cumhuriyeti rejiminin dayandığı esaslar hak
kında her türlü araştırmalarda bulunmak» va
zifesinin yanında «yenileşme hareketleri» nin 
de yazılmasını istediler. Esas İstiklâl savaşı ve 
onu takibeden devirdeki inkılâp hareketleri 
olduğuna, fakat bunları izah ederken daha, ev
vel yapılmış olan hareketlerin mukayesesiyle 
izahı kabil bulunduğuna göre yenileşme hare
ketlerinin de, zikredilmesinde bendeniz mah
zur görmedim. Bilfarz laisizm hareketi, yahut 
devletçilik hareketi, veya inkılâpçılık hareketi 
anlatılırken daha evvel yapılmış, fakat bizim 
rejimimizin yüzde yüz halline muvaffak olduğu 
bu dâvaların nasıl evvelce yarım kalmış, gerçek
leşmemiş olduğunu göstermek, hem bir tarihî 
hakikati meydana koymak, hem de bu rejimin 
ve o rejimin başında bulunan büyük in
sanların nelere muktedir olduğunu göstermek 
bakımından bir krymettir, bunda şüphe yok. 

Hükümet lâyihasında bu kayıt yoktu. Çünkü 
dâva, İstiklâl savaşı ve bizim inkılâp hareket-
lerimizdi. Gayet tabiidir ki bunları anlatmak 

için eski zamanlara ve eski zamanlardaki ha
reketlere temas edilecekti. 

Maarif encümeninde aynı müzakere cereyan 
etti. Burada söylediğim gibi orada da Bütçe 
encümeninin düşündüğünü arzettim. Bunun 
üzerinde ısrar edecek değilim. Arzu edilen fi
kir bu kayıt konularak ta icra edilebilir, konul-
mıyarak ta.... Diğer hususlar için benim söyli-
yecek bir şeyim yoktur. 

MAZHÂK MÜFİT KANSÜ (Çoruh) — A 
fıkrasında Türk inkılâbı cümlesini aldıktan 
sonra diğerlerine ne lüzum vardır? İnkılâp de
yince hepsi onun içindedir, mukaddemesinde 
mkilâp deyince tazminatı da diğeri de içindedir, 
hiç lüzum yoktur. 

BÜTÇE En. REİSİ İSMET EKER (Çorum) 
— Efendim, bu kanunun heyeti umumiyesinin 
müzakeresinde Bütçe encümeni ile Maarif en
cümeni arasında esaslı bir ihtilâf olduğu gibi 
bir iddia geçiyor. Öyle bir mesele mevzuubahis 
değildir. Maarif vekilimizin de izah ettiği veç
hile, bu kanunu tetkik eden bizim encümenin 
usulüne göre Nevzad Ayaş arkadaşımız bu Türk 
inkılâbı hâdisenin sebep ve kanunlarında hâdi-
satı mukaddime de dahil olduğu için bunun bu 
kelimelerle tavzihi faydalıdır mütalâasında bu
lundu. Maarif vekilimiz de, burada izah ettiği 
gibi, muvafakat ettiler ve bu cümle ilâve edil
di. Bütçe encümeni bu müessesenin konula
rını çerçevelemek ve onun iştigal esaslarını 
programla tanzim etmek ve bu maksadı ifade 
edecek bir metin yazmak salâhiyetini elbette 
Maarif encümeninde olarak tanımıştı. Yani 
bunun üzerinde esaslı bir surette düşünmüş de
ğildi. Ancak bildiği bir şey vardır ki ikinci 
fıkrada dayandığı esas ibaresi gibi Türk inkdâp 
tarihi cümlesi bu inkılâp hâdisesinin sebep ve 
kanunlarını maziye doğru kendisini götürebil
diğini bildiği için bu cümleyi koymuş, şimdi 
yapılan esaslara göre elbette bu hâdisenin sebep 
ve kanunlarını bu müessese tetkik edecektir. 
Esaslı bir ihtilâf mevcut değildir. Maarif en
cümeninin noktai nazarı da bu maksadı temin 
edebilir ve başka bir değişikliğe de lüzum gör
müyoruz. (Muvafık sesleri). 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
mütalâa yoktur. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı?. 
Gl. KÂZIM KARABEKÎR (İstanbul) — Ar

kadaşlar ben yalnız B fıkrası hakkında müta
lâamı arzedeceğim. Fakat ondan evvel gerek 
encümenlerden ve gerek Hükümetimizden bir 
ricada bulunacağım. O da İstiklâl savaşı tâbi
rinin, İstiklâl harbi olarak kalmasıdır. Çünkü 
Teşkilâtı esasiyemizin 26 ve 40 ncr maddesinde 
harp tâbiri sarihtir. Geçende bir kanun ona 
aykırı ifadeler taşıdığı için red dahi edilmiş
tir. Bundan başka savaş tâbiri harp tâbirini 
tamamen ifade etmez. Savaş eskiden sefere 
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çıkmak, uğraşmak, çabalamak gibi mânaları 
ifade ettiği için bugün halkımız, köylere ka
dar bu kelimeyi böyle uğraşmak yani hayat 
mücadelesi gibi anlamıştır. 

Üçüncüsü de; ordumuz büyük harpler 
içinde her türlü vukuata muntazır bulun
duğu anda böyle harp gibi, muharebe gibi 
(Ordunun harp cerideleri vardır. Harbe ait 
hale ve maziye ait hâtıraları vardır). Kelime 
leri değiştirmeyi bendeniz muvafık bulmuyorum. 
Çünkü onun için encümenden rica ediyorum; 
harp tâbiri aynen kalsın. Nitekim o zamanki 
zabıt cerideleri açılsın, aynı tâbir bulunacaktır. 

(B) fıkrası hakkında ki mütalâam; bu fıkra 
bütün millete bir vazife vermektedir. Bu va
zifeyi lâyikıyle arzedebilmekliğim için her mü
terakki memleketin kendi tarihi âbidesini 
nasıl kurduğu hakkında kısaca arzı malûmat 
etmek istiyorum. Bu gibi ilmî müesseseler araş
tırmalarını yaparken milletin irfan sahibi olan 
ferdleri bir taraftan araştırmalar yapmağa 
mecburdur. Meselâ en ufak bir hâdisede nasıl 
bir zabıt varakası tutulursa ve o hâdise, ye
rinde tesbit edilerek mahkeme huzuruna getiri
lirse milletin olgun başlı irfan sahibi olan insan
ları da; işi yalnız resmî müesseseye bırakmaya
rak, hâdiselerin içinde bulunanlara veya hâ
diselerin bulunduğu yerlere sokularak onların 
iç yüzünü tenvir etmek ve bu suretle bu mü
esseseye yardım etmek vazifesiyle mükelleftir. 
Bu suretledir ki, zabıt varakası nasıl ki, bir 
mahkeme huzuruna gidiyorsa böylece milletin 
muhtelif şahitleri vasıtasiyle tutulmuş olan bü
yük zabıt varakası da millet mahkemesinin 
huzuruna arzediliyor. 

İkincisi de o hâdisenin içinde bulunanlar ve 
bilhassa mesuliyetli iş almış olanların hâtıraları
nın neşredilmesidir. Arkadaşlar 18 nci asrın 
başmdan itibaren müterakki memleketlerde 
bu hâtıra neşri usulü o kadar yayılmış, o kadar 
taammüm etmiştir k i ; bu kabîl ilim mü
esseseleri onlardan pek çok istifadeler etmiş
lerdir. 

(B) fıkrasının başında bu kayıt mevcuttur. 
O halde hâtıralar yazmak ve henüz sağ olan
lardan ve vaka mahallerinden inceden inceye 
her vakayı tetkik etmek için irfan sahipleri
mizin iş başına koşması ve yaptıkları işleri 
daha ziyade genişletmeleri üzerlerine borçtur. 
Eğer bu millî âbide, hâdiselerin üstlerini 
örten örtüleri kaldırarak, hattâ en ince toz
larını silerek, yani nesillerin önüne konulursa 
işte o zaman hakikî millî şuur ve millî heye
can uyanır ve gençlikte daha büyük fedakâr
lık feragat ve hakseverlik şüphesiz ki, uya
nacaktır. Onun için bu B fıkrasının bu suretle 
üzerimize bir borç tahmil ettiğini burada ifa
de ediyorum ve o borcu bütün arkadaşlarımızla 
ödemeyi bir vazife biliyorum. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Efendim, mü
zakere etmekte olduğumuz maddenin (A) fık
rasına Bütçe encümeni tarafından ilâve edilmiş 
olan (Türk yenileşme hareketleri) kaydı hak
kında Maarif encümeni mazbata muharriri ve 
Maarif vekili, daha evvel de bendeniz tara
fından verilen izahat bu kaydın ilâvesinde gö
zetilen maksadı gereği gibi belirtmiştir. Bun
ların zapta geçmesi, Maarif vekilimizin Bütçe 
encümeninde bu kaydı kabul ederken nasıl dü
şündüğünü bildirmesi; herhalde Maarif vekilli
ğinin bu tedrisat için hazırlıyacağı programın 
esasında icabeden inikasları yapacaktır. Bende
niz bu beyanata şunu da ilâve etmek isterim ki : 
Bütçe encümeninde teklif sahibi sıfatiyle ben
deniz ve Bütçe encümeni Heyeti Umumiyesi 
şöyle düşünmüştür: Türk inkılâbının şiarı ve 
Teşkilâtı esasiye kanunumuza da giren düs
turlarından biri lâyikliktir. Yâyiklik, müsbet il
me dayanır. Müsbet ilmin en kısa ifadesi, «hâ
disenin hâdise ile izahı» dır. Binaenaleyh müs
bet ilim, «mucize» mefhumunu kendi sahası ha
ricinde telâkki eder. Mazbatamızda da bu mak
sadı ifade edecek kayıtlar vardır. Bunun böy
le anlaşıldığı Maarif vekilimizin ve Maarif en
cümeni mazbata muharririnin beyanatiyle de 
tesbit edildiğine göre bu kaydın kalmasında ve
ya çıkmasında artık mesele yoktur. 

Şimdi mazbata muharriri arkadaşımızın 
mühmel bıraktığı, temas etmediği iki nokta 
daha beliriyor: Bütçe encümeni lâyihasında te
yit mahiyetinde olarak konulan, mucip sebep
ler arasında geçen, kanun lâyihasının muhtelif 
noktalarında işaret edilen «ilmî» kaydı kaldı
rılmıştır. Bunu Maarif encümeni belki ibare
nin mânasından zımnen anlaşılır mülâhazasiyle 
kaldırmış olabilir. Ancak ne maksatla kaldır
mıştır? Bunu mazbatasında kaydetmiyor. Hatır
latıyorum, çünkü maddelerde cevap vereceğim 
dediler. Sonra, araştırmadan sonra «inceleme
ler» kelimesi var. Bu Hükümetin teklifinde de 
var ve Bütçe encümeninin lâyihasında bu keli
me mahfuz tutulmuştur. Maarif encümeni «ince
lemeler» i kaldırırken acaba «araştırma» nın 
içerisinde var diye mi bunu yapmıştır. Yani 
«araştırma» yalnız basma, frenklerin ifadesiyle 

«röşerş siyantifik» in karşılığı mıdır ve bu su
retle «araştırmalar» kelimesinin içinde «ilmî 
ve tetkik etme» mânaları da var diye mi düşün
müşlerdir? Bunu anlamak istiyorum. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Bu «savaş» 
sözü üzerinde bir iki söz söyliyeceğim. Savaş ol
masında harp olsun dediler, çünkü savaş, ufak 
tefek çarpışmalara, şuna buna attir, harp ise 
daha büyük bir mâna ifade eder. Şunu iyice 
bilmeliyiz ki bir kaç yüz yıl Osmanlı İmpara
torluğu ve yabancı tesirleri altında kalan diğer 
Türk Devletleri daima türkçeyi ufak işlere, 
ufak mânalara hasretmişlerdir. Halbuki arap-
ça ve farsça kelimeleri daha büyük göstermiş-
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lerdir. Meselâ «kâtip» yüksek, «yazıcı» alçak. 
Bu daima böyle olagelmiştir. Biz bu zihniyetle 
mücadele etmekle mükellefiz. Her ne ki Türk
tür, biz onu yüksek bilmeliyiz. Varsın köylüler 
küçük bilsin. Eskiden Arap ve Acem kültürü 
altında bulunanlar Arap ve Acemi asırlarca bü
yük göstermeğe çalışmışlardır. Biz de bunlar
la mücadeleye geçmeliyiz ki muvaffak bir netice 
•elde edilsin. Her ne ki Türktür, büyüktür, Arap, 
Acem, şu veya bu küçüktür. Bu zihniyetle ha
reket etmeliyiz. Türkçeyi yüksek görmeliyiz, 
arapça, farsça kelimelerin yerine koymalıyız. 
Türkçeyi hepsinden üstün tutmalıyız. Amma 
Teşkilâtı esasiye kanunu değişinceye kadar bu 
değişmemeli imiş. Buna sözüm yok. Fakat 
prensip olarak her ne ki Türktür, her şeyden 
üstündür (Bravo sesleri ve alkışlar). 

BESlM AT AL AY (Kütahya) — Sayın ge
neral (savaş) kelimesini atalım (harp) kelime
sini alalım buyurdular. Bugün alırsak dahi ya
rın bu Anayasada değişecektir. Anayasada bir 
kelimenin olması kıyamete kadar o kelimeyi 
saklamağa sebep midir? Hem Anayasada nice 
nice kelimeler vardı ki türkçe oldu. Hattâ Ana
yasada terkipler bile vardır, bugün bir tanesi 
kalmadı. Niçin sayın general o zaman çıkıp 
da terkipleri niye müdafaa etmediler? Eski 
Türk kaynaklarında savaşm harp anlamına gel
diği yazılıdır. Size burada bir ilim akademisi 
gibi şu eserde vardır, bu eserde vardır, kökü şu
dur demeği yerinde bulmuyorum. Fakat şunu 
temin ederim ki; eski kaynaklarda bu, harp an-
lammadır. Asıl savaş kelimesinin dilimize çok 
uygun olduğunu sununla söylerim ki İstiklâl sa
vaşı etrafında geçen bütün şeylere halk «İstik
lâl harbi» demiyor, «İstiklâl mücadelesi» diyor. 
Ne güzel şuuru var şu halkın. Günkü harp si
lâhla vuruşmak demektir. Vuruşmak başka, 
mücadele başka. Biz türkçe bir kelime bulduğu
muzda kocunabiliriz. Çünkü eskidenberi biz in
sanların dimağına yerleşmiş olan akideleri 
bu yeni buluşlar sarsabilir. Benim üzerinde öte-
denberi alıştığım bir kelimeyi dimağımın hücey-
relerinden söküp atmak kolay değildir. Bunun
la beraber yarın benimseyeceğiz ve halk da 
benimseyecektir. Bulgarlar (Dara) kelimesinin 
karşılığını dillerinde buldukları gün bayram 
yaptılar. 

Arkadaşlar, bayram bayram... Kültürümüz 
ne ikadar derinmiş, daranın karşılığı varmış 
diye. Yahu sen, harp kelimesini savaş'a de
ğiştirmek için olmaz, diyorsun. Niçin olmaz? 
Zaten bu mesele İstiklâl harbi zamanında hal
ledildi. Yapılan yalnız harp değildi. Biz 
dışarıda düşmanla harbettik. Fakat yalnız bu
nunla kalmadık, hayır arkadaşlar. Biz içi
mizde de savaş ederek yer yer isyanlarla uğ
raştık. Dahası var: Kendimizle, nefsimizle 
Aiğraştık. Bunun içindir ki, (Savaş) kelimesi I 
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(Harp) kelimesinden daha kutsal ve çok da
ha yerindedir. (Alkışlar). 

Gl. KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) — 
Efendim, askerî bir ıstılahı kabul edebilecek 
olan yer zannediyorum ki, ancak onun mütehas
sısı olan Genelkurmaydır. 

BESİM ATALAY (Kütahya) — Bu bir ıstı
lah değil, kelimedir. 

Gl. KÂZIM KARABEKİR (Devamla) — 
Harp kelimesi her yere girmiş ve ordunun ağ
zında yerleşmiştir. Arkadaşım asker olmadığı 
için harp kelimesinin askerlere ifade ettiği mâ
nayı yanlış anlamışlardır. Savaş mücadele de
mektir. Harp demek değildir. Mücadele harbin 
içindeki ufak ufak parçalardır. İnşallah hep
sini Türkçeleştiririz. Benim de bu hususta, 
hattâ hâkimiyeti milliye gazetesinde, mücadele
lerim vardır. Benim maksadım bir kere ana
yasa. İkincisi harp halinde bulunan bir ordu
nun resmî olan bir sözünü burada, onlara 
müracaat etmeksizin değiştirmenin tehlikesi
dir. Diğer taraftan bunların ilmî bakımdan 
münakaşasının yeri dahi burası değildir. 
Yalnız kısaca arzedeyim ki harp, muharebe, 
mücadele bunlar ayrı ayrı mânadadır. İster 
muharebe olsun ister olmasın amma savaş yok, 
muharebe yok. Biz bugün harpte sayılırız. 
Çünkü ordu seferi vaziyettedir. Şimdiden fi
kirlerde yanlış ve sakat bir düşünce yer yap
maması için biz olduğu gibi Teşkilâtı esasiye 
kanunundaki kelimeyi bırakalım. Ortalık dü
zeldikten sonra ilmî ve ondan mesul olan encü
menler toplansın kararını versin. Yalnız harp 
değil, muharebede kalkmalıdır. Bunun gibi 
bir çok ıstılatılar da vardır. Biz Avrupadan 
ıstılah alırken ordunun neferine kadar sinmiş 
bir kelimeyi kaldırmakta bir fayda değil za
rar vardır. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar, 
Millî mücadelenin tarihini çok ilmî şekilde 
tesbit edecek olan bu müessesenin kuruluşunu 
hürmetle selâmlarız. Hakikaten bu müessese 
bu memlekete, bu millete çok hayırlı eserler 
verecektir. Kuruluşunda böyle kutsal ve ide
al olan müessesede, tabii inkılâb müessesesi 
kuruyoruz, inkilâbm içinde dil inkılâbımız 
da vardır arkadaşlar. 

Onun için kelimeler üzerinde mücadele ede
cek değiliz. Büyük Erkânı harbiyeyi Genel 
kurmaya çevirdik. Genel kurmay, savaşı harp 
yerine kullanıyor. Yüksek generalimiz bunu 
burada kullanıyor muyuz buyurdular da onun 
için arzediyorum. Genel kurmay savaşı harp 
yerine kullanıyor. Bu bir tanesidir. Kelime
nin Türkçe olup olmadığı Teşkilâtı esasiye ka
nunu mevzuu değildir, burada değiştirdiği
miz kelimedir. 

Arkadaşlar, bu noktaya bukadarcık temas 
ettikten sonra Millî mücadelenin başından bugü
ne gelinciye kadar Türk inkılâbının hususiyet-
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leri üzerinde etüt yapacak, tetkikat yapacak | 
olan bu müessese hakikaten çok büyük vazife 
ile, büyük ödevlerle karşıkarşıya bulunuyor. 
(Yaşa, varol sesleri). 

Zannederim 1337 yılında idi. Birinci B. M. 
Meclisinin ikinci senesidir. Mecliste bir takrir 
büyük bir hava uyandırdı. O takrire, Garp ve
ya şarktan, şimal veya cenuptan esmiş rüzgâr
ların belki tesiri altında, verilmiştir diyerek çok 
ehemmiyet verildi. Takrir şu idi : O vakit Hü
kümetin adı «Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti» idi. Allah rahmet etsin, Atatürk 
hem Büyük Millet Meclisi Reisi hem de Hükü
metin reisi idi. Bu vaziyet karşısında takriri 
verenler; bizim Devletin şekli nedir, bu mem
leketi idare ederken rejim ne olacak? Bunu bir 
türlü anlıyamamışlar. Bunu soruyorlardı. Dün
ya milletlerinin hükümet şekillerinden hangisi
ne benziyor? Dünya milletleri içinde takip et
tikleri rejimlerden hangisine benziyor bu rejim? 
Arkadaşlar, bilhassa işte şu suali soran takrir, 
bizim, Türkiye Büyük Millet Meclisini niçin 
kurmuş olduğumuzu, Türk milletinin o müca
deleye niçin başladığını kavramamış bir zihni
yetle yazılmış bir takrir olduğu için Atatürk 
kendisi bu takrir üzerine söz aldı, cevap ver
di. Bilhassa sayın Maarif vekilimizden rica edi
yorum, o vakit o nutuk bir kitap halinde ta
bedildi, şimdi arıyoruz, bulamıyoruz, Meclis 
kütüphanesinde veya mahzenlerde buldurabilir-
se, herhalde o nutuk, bilhassa inkılâp tarihi mü
essesemize ilk olarak hediye edilecek bir nu
tuktur, onu herhalde buldurmaları lâ
zımdır. Arkadaşlar, orada Büyük Ata sö
züne şöyle başlıyordu : «Hükümet şekli
nin ne olduğunu, Devlet idaresinde rejimin 
ne olduğunu ve bu şeklin hangi milletin 
ve hangi Hükümetin şekline uyduğunu ve re
jimin hangi milletin rejimine uyduğunu soran 
şu arkadaşlara şunu duyurmak isterim ki; 
Türk milleti, mebdei belli olmıyan günden beri, 
her milletten evvel Devlet kurmuş, milletler 
idare etmiş bir millettir, bugün de kurduğu 
Hükümet kendisinin Hükümetidir. Şekli ken
disinin şekli Hükümetidir. Rejimi de bize ben-
aiyen rejimdir. Biz, bizim, hiç kimsenin rejimi
ni taklide ihtiyacımız yoktur, Dünya milletleri 
arasında tarih müsabakası açılacak olursa Türk 
milletinin tarihi hepsini aşar, görüyorsunuz ki 
herhangi bir milletin rej mine uymak istemi
yoruz diye çok güzel bir izahla maksadı tavzih ı 
etmişlerdi. 

Arkadaşlar, hakikaten milli mücadelede 
Türk milletinin inkıâp hayatından evvel, o ta
rihten evvel inkılâp için teşekküller meydana I 
çıkmış ve çalışmış, 1908 inkıİâbı ile, Meşrutiyet I 
inkılâbı ile belki bazı şeyler ifade edilmek 
istenilmiştir. Fakat arkadaşlar o inkılâbın, Os-
manlı Devletinin yıkılmasında âmil olan iki me
sele o inkilâbı ileriye götürmemiştir. O iki me- I 

— 75 

sele, hepinizin bildiği, birisi anasır meselesi 
birisi kapitülâsyonlardır. Bu iki iş Türk mil
letini kendi tarihini yapmak hususunda da 
serbest bırakmamış, elini kolunu bağamıştır. 
Millî mücadelenin başlangıç tarihine kadar in
kılâp için ne düşünülmüşse ferdî kalmış, mil
letçe semere verememiştir. Türk inkılâp müca
delesinin bariz vasıflarından birisi kendi inkı
lâbını bizzat kendisinin yapmasıdır. Türk milleti 
kendisine kendi hâkim olarak, kendi tarihini 
yapmıya başladığı gün; inkılâbını da kendi eliy
le, ne dahilde, ne hariçte hiç bir kayıt ve mü
dahale kabul etmiyerek kendi inkılâbını yapma
ya başladığı gün inkılâbın mebdeidir. Bu itibar
la millî mücadelede başlıyan yaratıcı inkılâp, 
yarattığı inkılâp doğrudan doğruya Türk mil
letinin inkılâbıdır. 

MAARİF V. HASAN ÂLİ YÜCEL — Hükü
metin kanun lâyihasında istiklâl harbi denilme-
yip İstiklâl savaşı denmesinin sebebini arzet-
mek için buraya geldim. Biz, benden evvel 
kürsüde konuşan arkadaşlarımızın da söylediği 
gibi, bu enstitüde yalnız İstiklâl mücadelesinin 
harp kısmını tetkik edecek değiliz. O devir içe
risinde söylenen ve bugün dahi söylendiği za
man aynı heyecanı, aynı coşkun duyguları içe
rimizde bulduğumuz türküleri de toplıyacağız. 
Onun notasını alacağız, hattâ plâğa geçirece
ğiz. O zaman yazılmış bir yazıyı, o zaman söy
lenmiş bir sözü alacağız. Bunlar harp mevzuu
na girer şeyler değildirler sanırım. Bunlar, mil
letimizin kendi varlığını ve namusunu her şey
den korumak için, varlığının her zerresiyle yap
tığı bir savaşın vesikalarıdır. Onları toplıyaca
ğız, arkadaşlar. İstanbul'dan çürük bir tekne ile 
Samsun'a hareket eden aziz ve ölmez Şefimizin 
o teknenin içinde, bütün bir gece ileride y^paco,-
ğı işleri düşünürken geçirdiği yaratma ve karar 
alma anlarının hâtıralarını toplıyacağız. Bun
lar bir muharebe mevzuu değildir zannederim. 
Bütün bu neviden, Atatürk'ün maddi ve mane
vi varlığı gibi aziz ve onun şahsı etrafında top
lanan bu dâvanın neleri varsa, harp olarak ve
ya olmıyarak hepsi toplanacaktır. Onun için 
dâva harp anlamının içinde değildir, onu da 
içine alan geniş bir anlamdır. İstiklâl savaşı 
derken böyle geniş bir anlam düşündük ve bu 
kelimeyi öyle koyduk. Onun için bu kelime, 
bir harp terimi değildir ki Genelkurmaydan so
ralım. Sonra Teşkilâtı esasiyede bir hükmü ta-
zammun eden herhangi bir fıkrayı buraya ge
çirmiyoruz ki Anayasada buna temas eden bir 
hükmü aramak mecburiyetini duyalım. Onun 
için tâbir, arzettiğim mânada geniş anlamiyle 
alınmıştır ve türkçe oluşu da bu anlam kadar 
kıymetli ve güzeldir (Güzel sesleri). 

Zabıtlara gelince, Rasih Kaplan ve Refik İn
ce arkadaşlarımızın buyurdukları gibi ilk işimiz 
bu zabıtları almak ve onları yeni harflerimizle 
bastırmak olacaktır. Bu emirlerini büyük bir if-
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tihar mevzuu olarak telâkki ediyorum (Alkış
lar). 

Karabekir arkadaşım hâtıralardan bahsetti
ler. Bir vesile ile de arzetmiştim; bizim için dâ
vamızın, İstiklâl savaşmm ve inkılâp hareketle
rimizin her cihetine taallûk eden her şey kıy
metlidir. Yazarlar getirirler, kendilerinin hâ
tıralarını da vesikalar arasında saklarız ve icab-
ettiği anda neşrederiz. 

ABlDÎN BlNKAYA (Kastamonu) — İnkı
lâbın türkçe karşılığı olarak devrim kullanıyo
ruz. Acaba burada bu kelime niçin kullanıl
mamış? Bendenizce buna «Türk devrim tarihi 
enstitüsü» demek daha doğru olur. 

MAARİF V. HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) 
— Arkadaşımın hakkı var. Yalnız bu kanun 
teşkilâtı esasiyeyi türkçeleştirmeye teşebbüsten 
önce hazırlanmıştır. Onun için encümenlerden 
geçerken teşkilâtı esasiyenin türkçesi huzuru
nuza geleceği için bir değişiklik yapmak isteme
dik. Teşkilâtı esasiyede değişiklik olduktan 
sonra bunların hepsi düzelecektir. (Alkışlar). 

İBRAHİM ALÂETTİN GÖVSA (İstanbul) 
— Nevzad Ayaş arkadaşım üç madde hakkında 
sual sormuşlardı. Bilâhara birinden sarfı na
zar ettiklerini görüyorum ki yenileşme hareket
leridir. Bu yenileşme hareketi o maddenin içe
risinde mündemiç olduğu, hattâ maddelerin 
sonuna doğru okunduğu zaman zaten mevcut 
olduğu görülüyor. Bundan sarfı nazar etmiş
lerdir. 

İkinci şey ilmî incelemeler 
İkincisi; ilmî incelemeler ve araştırmalar 

meselesinde biz ilmî kelimesini kaldırdığımız 
gibi araştırmalarla iktifa ederek incelemeler 
kuîİ2&9«i«i.de kaldırdık. Bunun sebebi aşikâr
dır. Bir fakültede bir enstitü kuruluyor. Bu 
enstitünün profesörleri vardır. Programı Ma
arif vekâleti tarafından yapılıyor. Bu husustaki 
vesait burada toplanacak. Şu halde bunlar gö
rülüyor ki indî araştırmalar olmıyacaktır ve 
nihayet bir polis araştırması mahiyetinde de 
olmıyacaktır. İlmî araştırmalardır. İlmî ma
hiyeti tabiatı meselede mündemiçtir. Yenileş
me hareketleri gibi tabiatı meselede mündemiç 
olduğu için ilmî kelimesini zait gördük. 

Keza araştırmalar ve incelemeler aynı kıy
mettedir. Bunlara eski dilde tezyini kelâm için 
atıf ve tefsir yapmak denirdi. Buna şimdi ih
tiyaç yoktur. Bir kanun ne kadar az kelime ile 
yazılırsa, kondanse, yani münakkah bulunursa 
o nisbette kuvvetli olur. O kelimeleri çıkarmak
ta başka türlü maksadımız olmadığına göre sa
nırım ki Nevzad Ayaş arkadaşım da bizimle 
beraber olurlar. 

Gl. KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) — 
Efendim muhterem Maarif vekilimizin izahın
dan mesele açılıyor demektir. Savaşı harp 
mukabili almıyoruz, Çünkü savaş arkadaş-

| ların iddia ettikleri gibi harbin türkçesi de
ğildir. Ben o zaman da söyledim. Demek ki, 
biz bu kelimeyi sırf İstiklâl harbine münhasır 
olmak şartiyle almış oluyoruz. Âtide savaşı 
Erkânı Harbiyemiz harp mukabili kullanırsa 
ancak o zaman Maarif vekilimizin verdiği mâna 
belki o vakit yine düşecektir. Zaten sırf türk-
çenin hatırı için almadığımız şundan da belli
dir ki, istiklâli, inkılâbı değiştirmiyoruz. 
Onun için bendeniz de bunun üzerinde İsrar 
etmiyorum, bu kadarla bırakıyorum. 

Yalnız mühim bir nokta beyan buyurdular, 
onu tavzih etmek mecburiyetindeyim. Arkadaş
lar, bu İstiklâl mücadelesini omuzlarında taşı
yan adamlara hâtıralarınızı bu müesseseye geti
riniz derseniz muvaffak olamazsınız. Müterakki 
milletlerde 18 nci asırda bile herkes hâtırasını 
neşretmekte serbest olmuş ve bu ilmî müessese
ler bu suretle muvaffak olmuşlardır, her yerde 
bu serbest neşriyat olmuştur ve olmaktadır. Ni
tekim (B) fıkrasından da ben bunu anlıyorum 
ve bundan dolayı çok memnun ve müteşekkir 
bulunuyorum. Yani komisyon veya enstitü 
bana gelip de vesikalarını ver derse muvaffak 
olamaz. Biz bu kötü yolu tuttuğumuz içindir 
ki, bir çok büyük iş almış olan adamlarımız 
hâtıralarını mezara soktular. Yine bir çok hâ
tıralar yabancı memleketlere gitmiştir. Hal
buki hâtıralardan bu enstitü istifade etmelidir. 

MAARİF V. HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) — 
Burada mevzuubahis olan cihet, sadece ensti
tünün çalışmalarıdır. Enstitünün çalışmaları ba
kımından hâtıralar hakkında mütalâa serdet-
miş bulunuyorum. Yoksa Devletin kanunlarının 
vatandaşlara verdiği yazı yazma, neşretme hür
riyeti hakkında bir şey söylemiş ve söyliyecek 
değilim. Hâtıralarını istedikleri gibi neşreder
ler, kitap halinde bastırırlar. Bu, vatandaşın bi
leceği şeydir. Ve kendi hakkıdır. Bunu sarih 
olarak ifade ediyorum. Sarih olarak ifade edi
yorum burada. (Reye sesleri). 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Bunu sora
caktım, hacet kalmadı. 

REİS — Madde hakkında başka söz isteyen 
yoktur. Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Fakültelerde ve yüksek okul
lardaki İnkılâp tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti 
rejimi dersleri Maarif vekilliğince hazırlanacak 
programlara ve tâyin edilecek esaslara göre bu 
kurumların kendi kadrolarındaki vazifeli profe
sör, doçent ve öğretmenler tarafından okutulur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim, üzerin
de hiç salâhiyetim olmıyan meselelerden bir 
tanesi de dil işidir. Fakat burada Maarif encü
meni fakülte ile yüksek okullara, «Kurum» de
miş. Kurum değildir. Bunlar hakikî mânasiyle, 
gerek Hükümetin kullandığı ve gerek Bütçe en-

I cümeninin kullandığı gibi, müessesedir. 
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kurum hakkında bu lâfı söylerken yine Dil 

encümeninin bizlere dağıtmış olduğu osman-
lıcâdan türkçeye, türkçeden osmanlıcaya lû-
gatlerdeki tâbirlerle meşgul oldum. «Müessese» 
tâbirinin karşısında «Kurum» yazmış «Kuruma» 
baktım «müessese» demiş, kurula baktım «He
yet» demiş, «Meclis» demiş. Bu kanunda geçen 
iki kelime var. Kurum karşısında müessese, 
kutul karşısında Meclis, heyet, müessese karşı
sında kurum, kuruldur. Yani bu noktadan bu 
mütalâaları dermeyan ettikten sonra şunu ar-
zedeceğim. Arkadaşlar, kurum kelimesi, Kızı
lay, Türk Hava kurumu ve çacukları himaye 
kurumu, şu veya bu koruma kurumu. Bütün 
Bunların heyeti mecmuası bizim bildiğimiz ce
miyetler mukabili olarak lisanımıza geçmiştir. 
Kurum, artık budur, bu hususta hiç birimizin 
tereddüdü yoktur. Nitekim bu kanunun 4 ncü 
maddesinde «ilmî danışma ve yönetim kurulu» 
var. Buradaki kurul gayet tabii olarak, bir he
yettir. Bana munis geliyor. Fakat «kurum» 
Bütçe encümeni ile Hükümetin ifade ettiği mü
essese değildir. Malûmu âliniz müessese ya mad
di olur, ya manevi olur. Kurum ise mutlaka 
maddi olur. Muhtelif insanların cemiyetler ka
nunlarına göre yaptıkları bir teşekküldür. Mese
lâ Türkiye'de miras meselesi nedir? Bu maddi
dir. Miras için vakıf müessesesi. Vakıf ise bir 
tesistir. Aile bir müessesedir. Binaenaleyh ku
rum değildir. Kurum kelimesinin aslı kurmak'-
tandır. Kurum için kurmak lâzımdır. Tensip 
ederseniz bu işlere teknik bakımdan girmiyo
rum. Yalnız kanunlarımıza girmiştir. 

Cemiyet olarak lisanımızda kurum olarak 
bir çok teşekküller vardır. Buradaki kurumun 
mânası, mukabili, fakülte ile yüksek okullar 
kurum değil müessesesidir. Bütün bu mahzur
ları şu dakikada izale etmiş olmak için şu tek
lifi yapacağım: Kurum kelimesi yerine başka 
bir şey teklif etmeğe salâhiyetim yoktur, şunu 
rica edeceğim: «Hazırlanacak programlara ve 
tâyin edilecek esaslara göre bunlar kendi kad-
rolarmdaki vazifeli profesör, doçent ve öğret
menleri tarafından okutulur.» Binaenaleyh ku
rumların yerine, hem tekrardan kurtulmuş olu
ruz, hem de onun yerine bir zamir koymak su
retiyle bu ihtilâftan kurtulmuş oluruz. Kadro 
da bu şekilde halledilmiş olur zannederim. 

Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Refik 
înce arkadaşımız Dil encümenininde yapılan ke
limelere itiraz ederek, meselâ kurum, meclis, 
heyet kurul gibi bir takım mübayenetler oluyor 
dediler. Yahut iki kelime aynı şey için kullanı
lıyor dediler. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Anlamadınız mı? 
Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Devamla) — An

ladım, Dil encümeninde tâbirat, terimler, bunlar 
umumî bakımdan tanzim edilir, defterini, lüga
tini yapar, ortaya kor. Hakkmız vardır. Tali
matname yapılırken hangisi münasiptir diye 
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ilgili daireye sorulmak lâzımdır. Halbuki Dil 
encümeni terimleri yaparken böyle şeyleri dü
şünmez. O encümen için her kelime bir teyet-
tür merkezidir. Yani her kelime, metne göre" •, 
kullanılışa göre yanındaki kelimeyi siyakti Si
baka göre tanzim eder. Kurum; heyet, meclis 
yerine kullanılıyor. Herhangi bir komiteden 
bahsedilirken içtimadan bahsediliyor. Heyet de 
bazan meclis yerine kullanılıyor. Teşekkülden 
bahsediliyor. Şu, bu. Orada da şekil değişebilir. 
Dil encümenince yapılan terimlerde teşettüt 
var, iltibaslar var demek istediniz. O halde ya
nıldınız Refik Bey. Çünkü lûgatlar, diksiyo-
nerler yapılırken, müsaade buyurunuz bir keli
me söyliyeyim, tesadüfi iş üzerindeki mânalar 
düşünülmez. Misaller konur amma, okkaziyonel 
mâna düşünülmez. Bu kelimeler bir tevettür 
merkezi potansiyonel merkezidir, onlar yapı
lır, fakat kullanırken kullanan adamın usta ol
ması lâzımdır. 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 
Hocam, okkaziyonel, potansiyel nedir? 

Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Devamla) — Ne 
bileyim (Gülüşmeler). 

MAARÎF En. M. M. ÎBRAHÎM ALÂETTÎN 
GÖVSA (İstanbul) — Bay Refik înce'nin (ku
rum) yerine (bunları) şeklinde yaptığı teklife 
encümenimiz de muvafakat ediyor. Mânayı de
ğiştirmediğine göre böyle yazılmasında mahzur 
yoktur. 

REÎS — Efendim, Refik înce'nin teklifine 
encümen de muvafakat ediyor. Maddeyi böyle
ce okutarak reye arzedeceğim. 

MADDE 2. — Fakültelerde ve yüksek okul
lardaki İnkılâp tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti 
rejimi dersleri Maarif vekilliğince hazırlanacak 
programlara ve tâyin edilecek esaslara göre bun
ların kendi kadrolarmdaki vazifeli profesör, do
çent ve öğretmenleri tarafından okutulur. 

REİS — Maddeyi bu şekilde kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bütün resmî ve millî makam 
ve kurumlar kendi dosya ve arşivlerinde bulu
nan ve İnkılâp tarihi ile ilgili olan her türlü ev
rak ve belgelerin asıl veya suretlerini Maarif ve
killiği tarafından lüzum gösterildikçe Türk İn
kılâp tarihi enstitüsüne verirler. 

RECEB PEKER (Kütahya) — Arkadaşlar; 
bu enstitünün toplryacağı vesikalar ve vasıtalar 
içerisinde yalnız resmî makamlarda değil, hu
susi ellerde de o çok değerli ve o devrin bütün 
kıymetini belirtecek bir takım vasıtalar ve ve
sikalar vardır. Bu madde, yalnız resmî makam
lardan bu gibi vasıta ve vesikaları istemeği 
Hükümete bir vazife olarak veriyor. Bendeniz 
de, o zaman bulunduğum vazife icabı, bir iki 
mühür vardır. Bütün ordulara Atatürk'ün ku
mandasını ifade eden; «Türkiye Büyük Millet 
Mecisi Orduları Başkumandanı Mustafa Kemab 
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diye. Bunun gibi başı bir kaç şey vardır. Ben
deniz, bu ödevi yerinde kullanacak merciler 
olmadığı içindir ki bunu şimdiye kadar yerine 
getiremedim. Bir çok vatandaşlar da buna ben
zer bir çok şeyleri kendileri saklamış olabilirler. 
Sadece küçük bir ilân yapılmakla Enstitü
nün bu çalışmalarını hazırlıyabilecek vasıtaları 
sahiplerinden istemekle zannederim ki büyük 
bir yığın enstitünün eline geçer. Maddede böyle 
bir kayıt yoktur. 

Birinci maddede, Kâzım Karabekir'in, bu ve
sikaların istenmemesi hakkındaki mütalâasiyle 
benim şimdiki maruzatım pek karşı karşıya gel
mez. Gerçi bazı vesikalar, hattâ bazı eşya par
çalan olabilir ki, o mevzu üzerinde tetkikat 
yaparken istifade edilecek ondan başka tek va
sıta, hiç bir şey bulunmaz. Böyle bir vaziyette Hü
kümet, salâhiyetini istimal ederek değer pahası 
ne ise onu verip alma yoluyla hareket etmekte 
sade serbest değil, vazifeli olmalıdır. Binaen
aleyh bu maddeyi sade resmî daireler değil, 
onun haricinde enstitünün bu yoldaki toplrya-
cağı eserlerin maksada hizmet edecek kıymette 
olmasını temin için bu maddenin bu eksikli
ğini kapatacak bir imkânın teminini encümen
den rica ederim. 

MAARİF V. HASAN ÂLÎ YÜCEL (İzmir) 
— Saym Pekere, bizim düşündüğümüz ve encü
menlerde üzerinde görüştüğümüz bir ciheti tav
zihe fırsat verdiği için pek müteşekkirim. 

Enstitü, Dil, tarih fakültesi içerisinde te
şekkül ettikten sonra hukuki bir şahsiyet elde 
edince bir kısmını para ile almak ve teberru 
kabul etmek salâhiyetini elde ediyor. Onun 
için kanunda istimval kaydını koymağa lüzum 
görmedik. Bütçe encümeni ile Maarif encüme
ninde aynı cihetler konuşuldu ve böyle bir kay
dın konulmasına lüzum görülmedi. Resmî Dev
let vesaikında olduğu gibi, diğer tarihî vesaik-
ta oduğu gibi teberru kabul edebiliriz ve para 
ile de bunları satın alabiliriz. Nitekim sayın 
peker'in kendilerinde bulunduğunu söyledikle
ri mühürleri bu enstitüye vermelerini oraya ilk 
koyacağımız armağan olarak huzurunuzda bu 
sözlerimle rica etmiş olayım. 

RECEB PEKER (Kütahya) — Muhterem 
vekilin ifadelerini, bendenizin arzettiğim mak
sadı tatmin bakımından kifayetli telâkki etmi
yorum. Vazıı kanun böyle bir tesis vücuda ge
tirirken bunun çalışmağa mecbur olduğu işler 
içinde dediğim noktayı vazife olarak bu 
enstitüye vermelidir. Buyurdukları gibi hukuki 
şahsiyet olarak teşebbüsler yapmak, ele geçen 
bir maddeyi satm almak gibi salahiyeti mev
cuttur. Fakat bendenizce sade salâhiyet değil, 
aynı zamanda vazife olarak verilmelidir. Yani 
herhangi bir tesise, kendi düşüncesine göre böy
le yapacak veya yapmıyacak mı, onu ihtiyarına 
bırakmak değil, vazu kanun bu işi kanunlaş-

tırırken diyebilirim ki üçte biri, beşte biri ka
dar mühim kıymet ve mahiyette bir takım eş
ya, vesika, maddeler ve unsurlar vardır ki 
bunlar, Devletin resmî tesisleri dışındadır. Bun
ları da isteyip bu enstitünün çalışma unsurları 
arasına koyalım ve dış âlemde bunun yapacağı 
değerleri zenginleştirmek için bu arzettiklerimin 
vazife olarak buraya konmasında fayda görüyo
rum. Sonra şunu da arzedeyim ki, bendenizin 
elimde böyle kıymetli eşya olupta Türk inkılâp 
tarihinin en mühim bir karanlık istikametini 
aydınlatıcı kıymetli eşya, mesalâ bendeki mü
hür gibi kıymetli bir şey, vatandaşta bulunur 
ve vatandaş da bu kıymetli eşyayı vermezse, 
onun inkılâp tarihinde yüksek değerde 
bir şey, bir nesne olduğunu kabul ettikten son
ra onun muayyen kıymetini tesbit etmek ve 
değer pahasını vererek almak hakkını Maarif 
vekâletine vermek lâzımdır. Bendenizce bu iki 
noktanın basit şekillerle değil, tatbikatta haki
kî kıymeti olacak ibare ve şekilleriyle kanunun 
metninde yahut bunu takip edecek ayrı 
bir maddede tesbit edilmesi lâzımdır 
ve encümen de lütfeder ve mütalâasını söyler 
ve iltihak ederse, bununla bu kanunun mühim 
bir eksikliğini kapatmış oluruz kanaatindeyim. 

KEMAL TURAN ( İsparta ) — Kurulacak 
müessese inkılâp vesikalarını toplıyarak şöyle 
bir tasnif yapıyor. Diyor ki; bütün resmî ve 
millî makam ve kurumlar kendi dosya ve arşiv
lerinde ne varsa istenildiği zaman bunu verecek
lerdir. Bununla hususi şahıslar elindeki vesika
ları bir tarafa bırakmış oluyor. Onun için ben
deniz bu kısma ilişeceğim. Yani hususi şahıs
lar elindeki vesikaların kanun yoluyla mı, yok
sa bir bedel ödiyerek mi alınacağı meselesi üze
rinde duracak değilim. Yalnız madde bütün 
resmî ve millî makam ve kurumlar diyor. Res
mî müesseseler malûm. Bugün resmî müessese 
denildiği ^aman ne olduğu vazıhan anlaşılır. Fa
kat bu kanunda millî makam ve kurumlar den
mektedir, burada makam kelimesi resmiye atfe
dilmiş olacaktır. Millî kurum, gayri millî ku
rum diye bir tasnifin varit olmaması lâzımdır. 
O halde bu. «millî» kelimesi nereden geldi. 
Bendeniz bunu aradım. Bizim millî inkılâp 
tarihimizde bir ta,kım millî müesseseler kurul
muştur. Meselâ; Müdafaai hukuk cemiyetleri, 
cephe genlerindeki bir çok heyeti merkeziyeler 
ki bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisinin ku
ruluşundan evveldir. Bunlarda bir çok kıymetli 
vesikalar vardır. Zabıtları, kongreleri hattâ 
cepheleri, kumandanları vardı. Bunlara veril
miş emirler, yapılmış hesaplar, toplanmış ver
giler olsun, bunlar Büyük Millet Meclisinin te
şekkülünden evvel kurulmuş millî teşekküllere 
ait vesikalardı. Bunlar millî inkılâbımızın ilk 
ve zengin safhasını teşkil eder. Burada, Hükü
metin teklifinde aynen böyledir, diğer iki encü
men de aynen bu tâbiri muhafaza etmiştir. Hü-
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kumet ve encümenler buradaki, millî kurumlar 
tâbirinden bugün mevcut olan kurumlardan baş
ka mevcut olan kurumları millî saymağa lüzum 
yoktur. Vaktiyle kurulmuş olan kurumları kaste
diyorsa maddeyi daha başka bir şekilde tedvin et
mek icabeder. Filvaki kurulların bugün hiç biri
sinin vücudu yoktur, ve kalmamıştır. Bunların 

vesaikinin da almması icabeder, inkılâp tarihimiz 
bakımından. Vekâletin bunları ihmal etmiyece-
ğini, çok dikkatle üzerinde duracağını hiç 
şüphesiz hepimiz bekleriz. Vekâlet, eğer o zaman
ki Millî müdafaa teşkilâtında vazife almış bulu
nanlardan ve şurada burada el altmda kalmış 
olan vesaiki elde etmek istiyorsa, meselâ Balı
kesir heyeti merkeziyesinde çalışmış ve vazife 
almış olanlardan inkılâp tarihine ait olan bu ve
sikaları vermelerini mecburiyet altına sokacak 
bir kayit, bir mecburiyet kastediyorsa bunu 
burada tavzih etmek lâzımdır. Yok onu kasdet-
miyorsa, onları vücut bulmamış, kimin elinde 
bulunursa ona ait şahsi birer vesikadan başka 
bir şey değildir derse onu da tavzih etmek lâ
zımdır. 

Bendeniz gerek vekâletin, gerek Maarif en
cümeninin bu noktayı bilhassa tavzih etmesini 
ve çalışmalarımıza, daha çok bugün mevcut olan 
kurumİar üzerinde değil, artık mevcudu kalmı-
yan millî teşekküller üzerinde olacağı için bu 
maddenin daha iyi ve daha vazıh bir şekilde 
hazırlanması ve yazılması üzerinde duracağım. 
Bunu temin ederlerse daha aydın olarak konu
şabiliriz. 

MAARİF En. M. M. ALÂETTÎN GÖVSA 
(İstanbul) — Muhterem Receb Peker'in işaret 
buyurdukları nokta ehemmiyetli olmakla bera
ber bu nokta esasen birinci maddenin hükmüne 
dahildir. Çünkü bu madde müesseseleri, Hükü
met devairini, mektep, . cemiyet ve saire gibi 
kurumları ellerindeki vesaiki icabettiği zaman 
asıllarını veya suretlerini vermek hususunda 
vazifelendiriyor. Halbuki şahısların elinde bulu
nanlar, inkılâp hizmetinde bulunmuş zevatm elin
de bulunan eşya ise icabederse almak vazifesi 
birinci maddeye aittir. Birinci maddede ensti
tünün vazifeleri tadad edilirken B fıkrasında 
(bu konularla ilgili belgeleri ve yayınlan top-
lıyarak kütüphane ve müzeler meydana getir
mek) deniyor. Demek ki (belgeleri) toplamak 
ve müzelere koymak vardır. İşte mühür ve sair 
eşya da bu gibi belgelerdendir. Bizce zaten 
bunlardan yapılacaktır. Demekki bu vazife 
enstitüye esasen verilmiştir. Binaenaleyh, ar
kadaşlarla da konuştum, encümenin kanaatma 
göre Receb Peker arkadaşımızın arzu buyur
dukları nokta burada mündemiçtir ve ayrıca 
böyle bir ilâve yapmağa ihtiyaç yoktur. 

Kemal Turan arkadaşımın bahsettikleri il
mî ve millî kurumlar tâbiri bütün cemiyetler, 
bütün müesseseler içlerinde mektepler, hayır 
cemiyetleri ve saire de dahil olduğu halde mü

masil hizmetlerde bulunan müesseselerdir. Vak
tiyle böyle bir heyete dahil olarak çalışmış bir 
zatm elinde eşya kaldı ise, bu eşya kendi şahsı
na haklı olarak intikal ediyorsa şahıslara ait eş
yaları almak birinci maddeye aittir. Enstitü 
bunu toplıyacaktır. İcabederse parasını verecek 
veya sahibini ikna edecektir. O zevat bunları 
gasbetmiş değil ki zorla kendilerinden alınsın. 

Binaenaleyh bahsedilen cihet vazifeye dair 
olan birinci maddede vardır. 

İkinci maddenin hükmü ise ancak resmî da
irelere ve teşekküllere taallûk eder. 

REFİK İNCE (Manisa) — Arkadaşlar Ke
mal Turan arkadaşın işaret ettiği noktalar üze
rinde tevakkuf edilmek lâzımdır. Bilhassa Mü-
dafaai hukuk cemiyetine taallûk eden evrak 
ve vesaik elde edilmedikçe, Millî Mücadele 
safahatının hususi tarihleri denen bu dos
yalar elde bulunmadıkça inkılâp tarihine ait 
olan malûmat eksik olur. Bu malûmat da şu 
veya bu zevatın elindedir. Bence millî ma
kam ve dairei resmiye tâbiri millî kurumlar 
manasınadır. Binaenaleyh makamı kaldırıp 
millî kurumlar desek, şu, şu şu diye kurumlar 
üzerine doğrudan doğruya müessir olacak bir 
vaziyet ihdas etmiş oluruz. Yani makam ke
limesini kaldırmak suretiyle bu meseleyi hal
ledebiliriz. Millî kurumlarda böyle bir vesika 
kalmıştır. Türk Tarih Kurumu derhal Ens
titüye yazacak ve alacaktır. Meselâ Kızılay ar
şivinde bilmem ne mezalimine ait bir vesika 
olduğunu haber almıştır. Bunu alabilecektir. 
Makam tâbirini kaldırırsak zannederim maksat 
hâsıl olur. 

Şimdi asıl şayanı dikkat olan kısım Receb 
Peker arkadaşımın temas ettiği noktadır. Ben 
şahsan kendimden misal getireyim. Bana dese 
ki, senin evinde Millî mücadeleye ait olmak 
üzere vesika var, ver, ben derim ki, o bana 
lâzım, ben bu hususta tarih yazacağım ve kendi 
kanaatımca onu size vermeği faydalı bulmu
yorum. Maarif vekâleti ne yapabilir, Devlet 
ne yapabilir? Üzerime gelip zorla alamaz, evime 
gelip yoklıyamaz. Cebirle benim evimde bulu
nan vesikanın alınmasına imkân yoktur. Bi
lâkis böyle bir cebir kullanıldığı takdirde benim 
tarafımdan basılacak olan kâğıdm büsbütün 
tehlikeye girmesi ihtimali vardır. En iyi usul, 
Maarif vekili arkadaşımızın işaret ettiği ve Alâ-
ettin Beyin de temas ettiği gibi kendi sahip
lerini ikna suretiyle bu vesikaları almaktır. 
Meselâ diyor ki: Babamdan kalmıştır, babanım 
el yazısıdır, ben bunu evlâdü ahfadıma hediye 
edeceğim. Eh çıkarmak kopyasmı çıkaralım. 
Kopyasını çıkarmak için bir pazarlık yapılabilir. 
İlle asimi isterim dediğimiz zaman işler karı
şır. Buna Teşkilâtı esasiye kanunu müsait de
ğildir. Menfaati âmme mevzuubabis mi diye
ceğiz? Bunu kim takdir edecektir? Takdiri 
güçtür. Hakkı tasarrufu muhafaza için her 
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hangi bir balamdan blsa olsa bunlar için hu
susi tedbirler almak lazımdır. Bu iş gayet na
ziktir. Üzerinde herhangi bir şekilde müda
halenin vukuu belki istifade etmek istediği
miz vesikanın ziyama sebebiyet verir. Bu nok
tayı Maarif vekili arkadaşımıza bilhassa hatır
latmak isterim. 

Benim intihap dairem, millî mücadele saha
sında ilk gündenberi, kendi memleketim Öde
miş, bizim Türkiye Büyük Millet Meclisinin te
şekkülünden bir sene evvelinden beri halk te
şekkülü itibariyle işe başlamıştır. Muhtelif 
yerlerde Müdafaai hukuk, Müdafaai vatan 
diye her mahallin kendine göre, Trabzon'da, 
Erzurum'da, Balıkesir'de, Alaşehir'de memleke
tin her tarafında teşekkül eden cemiyetlerin 
başlarında bulunan adamların hayatları ilerli
yor, bu zevatın elinde bunlara ait evrak dur
maktadır. Bunların kimi kumandanlık etmiş, 
kimisi kâtibi umumidir, kimi reis, kimi reisi sa-
nidir. Ellerinde evrakları, defterleri vardır. Bu 
defterlerin heyeti mecmuası üzerinde şa,hsan 
tasarruf hakları yoktur. Bütün bu tasarruf hakkı 
yoktur amma, demin dediğimiz gibi teşekkül 
etmiş bir kurum değildir ki icbar edelim, res
mî bir daire değildir ki icbar edelim. Evrak 
muhafaza edilebilir, saklanabilir. Bunlar hak
kında tahmin ediyorum ki sureti mahsusada 
düşünmek ve bunların heyeti mecmuasını top
lamak için, elde etmiş olmak için hususi ted
birler almak lüzumu vardır. Cezai mahiyette 
mi olacaktır, yoksa takdirle mükâfatla mı ola-
ıcaktır, bunu yapmalıdır. Bence şahsan bu gibi 
«vrakı satın almağa doğru gitmelidir. Kimin 
elinde varsa almalıdır. Ondan sonra bir ceza 
tesisine ihtiyaç vardır. Her kim Millî mücade
le esnasında ifa ettiği vazife dolayısiyle şu, şu, 
şu, her ne nam altında olursa olsun bunlara 
ait evrak, vesaik, tarih, defter ne varsa bun
ları getirip teslim etmezse şöyle böyle olur de
mek lâzımdır. Çünkü onlarda şahsi hizmetten 
ziyade milletin hizmetinden doğmuş haklar var
dır. Eğer bu nazarı dikkate alınacak olursa 
Receb Peker'in esas koyduğu noktanın tatbika
tı bakımından müzakere edilmek üzere ve Ke
mal Ünal arkadaşımızın da mevzuubahis edip 
aşağı yukarı üzerinde tevakkuf ettiği nokta
lardan bu maddenin encümende bir defa daha 
görüşülmesinde fayda mülâhaza etmekteyim. 
bilmiyorum encümen nazarı itibara alır mı, al
maz mı, bu fikrimi? 

RECEB PEKER (Kütahya) — Arkadaşlar, 
bugünkü Türkiye nasıl şan ve şerefiyle haya
tını yaşıyorsa, istikbalde de onun yüksek şev
ket ve kudretiyle payidar olması, bu Devletin 
kuruluşunun temeli olan inkılâp mefhumları
nın tamam bir surette ve kuvvetli, itiraz kabul 
etmez bir eser halinde yaşatılması ve bu temelin 
behemehal kurulması lâzımdır. Varlığımızda 

bu kadar tesirli bir unsur oiah bu inkılâp tarihi 
konusu kurulurken bunun temeline konulacak 
taşların nevilerini, cinslerini intihap ve teda
rik etmekte ihtimam ister. Bu mukaddimeyi 
yapmaktan maksadım şudur: Bu şekle ait gibi 
görünen, bu mesele için üç defa kürsüye çıkıp 
taciz edişimin sebebi, bu esasî fikirlerin bende 
muharrik tesirler yaptığmdandır. Muhterem 
encümen mazbata muharririnin buyurduklarına 
göre, birinci maddede zikredilen bu fıkra bu 
maksadı temin ediyormuş. Eğer birinci madde
deki fıkra bunu temin ediyorsa şimdi müzakere 
ettiğimiz maddeye evlâbittarik lüzum yoktur. 
Çünkü mevzuubahis olan madde mevcut resmî 
dairelerin nihayet yine bir resmî daire olan 
bu enstitünün bu talepleri karşısında istediği 
vesikaları ve eşyayı vermeği âmirdir. Devletin 
resmî teşekkülleri içerisinde bulunan bir resmî 
dairenin ihtiyacı başka bir resmî daire tarafın
dan daima kolaylıkla temin edilebilir. Fakat 
arkadaşlar; sivil unsurların yani resmî dairelere 
bağlı olmıyan unsurların ellerinde bulunan vesi
kaları alabilmek için kanunun içine mutlaka 
bir teyit koymak lâzımdır. Gövsa arkadaşımın 
dediği doğru ise, ben bu maddenin tayymı tek
lif edeceğim. Bir dairei resmiye, başka bir dai-
rei resmiyenin isteğini yerine getirir. Fakat 
sivil unsurlar böyle değildir. Onun için üzerinde 
çok durmak istemiyorum. Benim ve arkadaşla
rımın söylediğimiz sözler içerisinde Devletin 
bu kurulacak müessesesinin hayati ihtiyacı olan 
bir vesika veya eşyanın, bu eşya bazan bir altın 
tabaka gibi dirhemi para eden bir şey olur, ba
zan rengi solmuş yırtık bir bayrağın bir parçası 
olabilir, tedariki elzem olduğuna enstitünün 
salahiyetli kurumu karar verince bunu alabil
mek için hususi müessese ve şahıslar üzerinde 
dahi Devlet nüfuzunu kullanabilmeli ve hiç şüp
hesiz bunlar hakikî kıymet ifade eden şeylerse 
hakikî pahası verilmek kaydı da bu esasa ek
lenmelidir. Binaenaleyh encümenin bu esasa 
vefa edecek şekilde getirmek üzere maddeyi ge
ri almasında isabet olacağı kanaatini tekrar edi
yorum. 

Gl. KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) — Ar
kadaşlar, gerek encümenin, gerek Maarif vekili
mizin mütalâaları çok yerindedir. Refik înce 
ve Receb Peker arkadaşlarımız bence pek tehli
keli bir yol açıyorlar. Yapılan bir millî âbide
dir. Her fert ve her teşekkül - oraya malzemeı 
taşımak için vicdanen bir vazife yüklenmiş olu
yor. Ancak bu keyfiyettir ki herkese bir gay
ret verdirebilir. Bugün kuvvei teyidiyemiz ne
dir? Nasıl zorla alırsınız? Korkarım şimdiye ka
dar yapılan yanlışlıklar devam ederse, demin
cek arzettiğim gibi ebedi kalması lâzımgelen bu 
hâtıralar ya fâni olan insanlarla mezara gömü
lür, veya ecnebi diyara gider. Onun için herke
se emniyet verelim ve kabilse her vatandaşı 
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buraya malzeme taşımağa teşvik edelim. Fakat 
asla böyle ağır kayıtlar koymıyalım. Yoksa yap
mak istediğimizi de yapamayız. 

REİS — Bir takrir vardır, okutacağım: 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebepler üzerinde tetkikat yapıl
mak üzere maddenin encümene havalesini teklif 
ederim. 

İsparta mebusu 
Kemal Turan 

REİS — Bu takriri yüksek tasvibinize arze-
diyorum. Nazarı itibare alanlar . . . Almıyan-
lar . . . Takrir nazarı itibara alınmıştır. 

MADDE 4. — Enstitünün aşağıda yazılı zat
lardan kurulan bir «İlmî danışma ve yönetim 
kurulu» vardır: 

a) Enstitü müdürü; 
b) Fakülte ve yüksek okullarda «İnkılâp 

tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti rejimi» dersi ve
ren profesör ve doçentler; 

c) Cumhuriyet Halk Partisinin Türk Tarih 
ve Dil kurumlarının merkez idare heyetleri aza
larından memur edecekleri birer mümessil; 

d) Maarif vekilliğince memur edilecek üç 
zat; 

Kurulun kararları Maarif vekilliğince onay
lanır ve yürütülür. 

Dr .MUHTAR BERKER (İçel) — Bu mad
denin (C) fıkrasının yazılışında bir eksiklik 
vardır, mâna değişiyor. «Cumhuriyet Halk 
Partisinin Türk Tarih ve Dil kurumlarının» 
deniliyor. Madde bu şekilde temadi ederse Cum
huriyet Halk Partisine bağlı Türk Tarih kuru

mu gibi bir mâna çıkıyor. Halbuki vazıı kanun 
Cumhuriyet Halk Partisinin de bulundurulması
nı istihdaf ediyor. Onun için «C .H .Partisi» 
nden sonra bir (Ve) konulmasına lüzum vardır. 

Dr .OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Efendim mâruzâtım nihayet bir sualdir. Yalnız 
Mazbata •muharririne işittirmek için buraya 
Çıkmış bulunuyorum. Bir ilmî danışma ve yü-
netim kurulu teşkil olunacaktır. Buna fakülte
den başka yüksek mekteplerde inkılâp tarihi 
ve Türkiye rejimi dersi veren Profesör ve do
çentler de dahil olacaktır. Burada bütün profe
sörler bütün doçentler bu hakka malik olacak
lar mıdır? Bunlarda dahil olacaklarsa bu İlmî 
danışma ve yönetim müessesesinin cesameti ne 
kadar olacaktır? Âdeta bir kurultay mı olacak
tır; bunu anlamak istiyorum?. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Maarif encüme
nimiz bu maddenin (B) fıkrasının sonuna Bütçe 
encümeni tarafından ilâve edilen (öğretmenler) 
kelimesini kaldırmıştır. Bütçe encümeninde bu 
lâyiha tetkik olunurken Maarif vekâletince, bir 
yüksek mektepte öğretim vazifesi deruhde et
miş bulunupta, o müessesenin vaziyeti itiba
riyle profesör veyahut doçentlik payesine erişe-
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memiş olanlara da teşmil edilebilmesi için bura
ya «öğretmenler» kelimesinin ilâvesi münasip1 

görülmüştü. Şimdi bu kalkmca bu vaziyette 
olanlar fıkranm şümulüne giremiyeceklerdir. 
Maarif encümeni bu (öğretmenler) kelimesini 
kaldırırken, bu mülâhazaya muttali olmuş mu
dur? Yani bilerek, yüksek müesseselerde çalı
şan öğretmenlerin bu fıkranın şümulü haricinde 
kalmasını muvafık bularak mı çıkarmıştır. Yok
sa bu cihete zihin yürütülmemiş midir; mühmel 
mi kalmıştır? Bu noktanm aydınlatılmasını di
lerim. 

MAARİF En. M. M. İBRAHİM ALÂETTİN 
GÖVSA (İstanbul) — Efendim madde bu teşek
külün esasları hakkında direktif vermektedir. 
Mümtaz zevatın toplanmasını mültezem olduğu 
içindir. Bütün müesseselerdeki aynı ders hoca
larının hepsi buraya dahil değildir ve buna zaru
ret te yoktur. Maarif encümenince öğretmen 
kelimesinin çıkarılması ancak profesör ve do
çent gibi zevatın bu hususta ilmî salâhiyetleri 
olacakları zannedildiği içindir. Mamafih bunda 
ısrar etmiyorum. Tensip buyurulursa öğretmen
ler de girer. 

REİS — Başka mütalâa var mı?... 
Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 

Müsaade eder misiniz. Benim sorduğum suale 
cevap verdiler. Tekmil profesör ve doçentler bu
rada dahil değildir. Fakat buradaki fıkra bü
tün profesör ve bütün doçentlerin buraya gir
mesi hakkını veriyor. Ben böyle anlıyorum. Oku
yayım: «Fakülte ve yüksek okullarda inkılâp 
tarihi ve Türkiye Cumhuriyet rejimi dersi ve
ren profesörler ve doçentler»... 

Daha altmda başka şeyler de var. Bütün 
profesörler, bütün doçentler değil bunlar ara
sından seçilmiş olanları veyahut muayyen züm
reyi ifade edecek tâbirin burada kullanılmasını 
rica ediyorum. 

MAARİF En. M. M. İBRAHİM ALÂETTİN 
GÖVSA (İstanbul) — Bu ders yalnız yüksek mü
esseselere münhasır değildir. Liselerde de var
dır. Muallim mekteplerinde de vardır. Hedef 
teşkil eden zevat, yüksek müesseselerin bu der
si idare eden profesörleri ve doçentleridir. Mad
denin sarahati gösteriyor ki bunların hepsi 
dahildir. Bunlar yüzlere baliğ olmaz. Sonra 
bu ilmî heyet her gün toplanacak değildir. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) - -
Bir sual soracağım; doçent olmak kuruma gir
mek için hak veriyor mu? Vaz geçtim. 

REİS — Doktor Muhtar'm teklifine göre 
orada bir virgül olmak lâzım geliyor. Maddeyi 
yüksek reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Enstitü çalışma esasları Maa
rif vekilliğince konulur. 

REİS — Mütalâa var mı?.. Maddeyi reyinize 
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arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 3656 ve 3888 sayılı kanun
lara ekli (1) numaralı cetvellerin Maarif ve
killiği kısmındaki «Ankara Dil ve Tarih - Coğ
rafya fakültesi» kadrolarına işbu kanuna ekli 
(1) ve (2) numaralı cetvellerde derece, aded ve 
unvanları yazılı maaşlı ve ücretli memuriyetler 
ilâve olunmuştur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Maddeyi cetvelle birlikte kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT BİRİNCİ MADDE — 4042 sa
yılı 1941 Muvazenei umumiye kanununa bağlı 
(D) işaretli cetvelin Maarif vekilliği kısmın
daki «Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya fakültesi» 
müstahdemleri arasına işbu kanuna bağlı (3) 
numaralı cetvelde yazılı vazife eklenmiştir. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT İKİNCİ MADDE — Türk İnkı
lâp tarihi enstitüsünün her türlü tesis ve idare 
masrafları 1941 yılı bütçesinin 715 nci faslınm 
birinci ve ikinci maddelerindeki tahsisattan 
verilir. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Encümene giden madde geldikten sonra de
vam edeceğiz. 

3. — Macaristan ile aramızda mevcut 3 ma
yıs 194:1 tarihli Ticaret Anlaşmasıyla bağlı A ve 
A 1 listesinde yazılı kontenjanlar haricinde ola
rak Kaçarlarla mübadele edilecek demir ve çe
likler hakkında teati olunan notaların tasdikına 
dair kanun lâyihası ve Hariciye ve İktisat encü
menleri mazbataları (1/732) | 1] 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında mütalâa var mı? Maddelere geçilmesini 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Macaristan ile aramızda mevcut 3 mayıs 1941 
tarihli Ticaret Anlaşmasına merbut A ve A 1 
listelerinde yazılı kontenjanlar haricinde olarak 
Macarlarla mübadele edilecek demir ve çelikler 
hakkında 15 ilk kânun 1941 tarihinde Macaris
tan Hükümetiyle teati edilen Notaların tasdi

kına dair kanun 

MADDE 1. — Macaristan ile aramızda mev
cut 3 mayıs 1941 tarihli Ticaret Anlaşmasına 
merbut A ve A 1 listesinde yazılı demir ve çelik 
kontenjanları haricinde olarak Macaristan'dan 

| İJ 100 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

alınacak 20 000 ton çelik mamulâtı mukabili; 
20 000 ton döküm, 15 000 çelik blok ve 250 ton 
bakır verilmesi hakkında 15 ilk kânun 1941 ta
rihinde Macar Hükümetiyle nota teatisi sure
tiyle yapılan Anlaşma kabul ve tasdik edilmiştir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

/. — Tasarruf bonoları ihracına dair olan 
4058 ve 4120 sayılı kanunlarla 2999 sayılı Ban
kalar kanununa ek kaynın lâyihası ve İktisat, Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/77i) | İJ 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Efendim, mevzuu müzakere olan kanun lâyihası 
iki hükmü ihtiva etmektedir. 

Birincisi; tasarruf bonosu ihracı hakkında 
Hükümete verilmiş olan salâhiyetin 75 milyon 
liraya iblâğına mütedairdir. 

Muhterem arkadaşlar derhatır ederler ki, ge
çen haziranda kabul edilmiş bir kanunla mem
leketimizde ilk defa olarak millî Müdafaanın 
fevkalâde masraflarına karşılık olmak üzere 
25 milyon liralık tasarruf bonosu ihracına mü
saade buyurulmuştu. En mütevazı gelirli va
tandaşların da satın alma kabiliyetine uygun 
olmak üzere beş liradan başlryan kopürlerle, 
kezalik herkesin hesabma ve itiyadına göre se
çebilmeleri için üç aylık, altı aylık, bir sene
lik gibi üç muhtelif vâdelerle piyasaya çıkarıl
mış olan bu bonoların satışlarını yapmak, 
vâdeleri hitamında bedellerini ödemek^ vâdele
rinin hitamından evvel ibraz edilenleri iskonto 
etmek gibi muameleleri bütün bankalar mem
nuniyetle yapmayı kabul etmişlerdir. Banka bu-
lunmıyan yerlerde bu muameleler malsandık-
larma yaptırılmıştır. 

Millî müdafaa işlerinde her zaman seve seve 
fedakârığı şiar edinmiş olan sayın yurtdaşlarm, 
böyle hiç bir fedakârlık istemiyen ve bilâkis 
memleket hizmetini zatî menfaatiyle mükemme-
len telif etmiş bulunan bu bonolara gösterdiği 
rağbet tahminin fevkinde olmuş ve bu arzetti-
ğim 25 milyonluk bono 9 hafta zarfında tama
men satılmıştır. Bunu mütaakıp kabul buyur
duğunuz bir kanunla bu salâhiyet haddi 50 mil
yona iblâğ edildi.. Yine halkımızın göstermiş 

| İJ 98 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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olduğu fevkalade rağbet karşısında bu ikinci 
tertip 25 milyon liralık bonolar da kısa bir 
samanda tamamen satılmıştır. Bu suretle içinde 
bulunduğumuz malî yılda plase edilmiş 50 mil
yon liralık tasarruf bonosundan başka, hasıla
tı Elâzığ ve Diyarıbakır'dan başlıyarak Iran 
ve Irak hudutlarına uzatılacak demiryolu inşa
sına tahsis edilmiş olan 1941 Demiryolları istik
razının birinci tertibi olmak üzere 5 milyon li
ralık tahvil teşrinievvelde ve ikinci tertip 10 
milyon liralık tahvil de geçen martta ihraç edil
miş, bunlar da, birincisi beş gün, ikincisi, birin
ciden bir misli fazla oluduğu halde dört gün 
içinde tamamiyle satılmıştır. 

Bu suretle muhterem halkımızın, içinde bu
lunduğumuz yılın son ayları zarfında, gerek 
uzun vadeli ikrasat tahvillerine, gerek kısa va
deli tasarruf bonolarma, yani bir kelime ile; 
millî paraya olan itimatlarını tekrar tekrar 
izhar ve ispat etmiş bulunuyorlar. Ben de 
kendilerine karşı teşekkürlerimi yüksek huzu
runuzda tekrarlamayı bir borç bilirim. Bu su
retle plase edilmiş bulunan 50 milyon liralık 
bono tamamen satılmış olduğu halde taleplerin 
devam etmekte olduğunu memnuniyetle gör
mekteyiz. Eldeki kanun 50 milyondan fazla 
bononun piyasaya ihracına cevaz vermediğin
den dolayı bu talepleri karşılamak üzere şimdi
ki kanun lâyihasını teklif etmiş bulunuyoruz. 
Bu lâyiha yüksek tasvibinize iktiran ettiği tak
dirde üçüncü tertip olarak 25 milyon liralık 
bononun dahi, halkımızın göstereceği rağbet 
sayesinde, yine kısa bir zamanda satılacağın
dan emin bulunmaktayız. 

Kanunun ikinci hükmü; bankalardaki mev
duata mukabil kasalarında bulundurmak mecbu
riyetinde oldukları munzam karşılık nisbeti-
nin % 15 ten % 20 ye çıkarılmasına dairdir. 
Bugün içinde bulunduğumuz şerait icabı ola
rak bu nisbetin tezyidinde halkın ve Hazinenin 
menfaati görüldüğü için bu teklifi yapmış bu
lunuyoruz. Hükümetin lâyihasında bu hüküm 
ikinci madde olarak gösterilmiştir ki .ayrı bir 
mevzu olması itibariyle ayrı bir lâyiha haline 
konulması Bütçe encümeninde tensip edilip ayrı 
bir lâyiha halinde Yüksek Heyetinize sevkedil-
miştir. Bir an evvel tatbik mevkiine geçilebil
mesi için her iki lâyihanın müstacelen müzake
resine müsaadenizi istirham ediyorum. (Kabul 
sesleri). 

REİS — Maliye vekili tasarruf bonoları hak
kındaki lâyihanın müstacelen müzakeresini 
teklif ediyorlar. Bu teklifi reyinize arzediyorum. 
Müstacelen müzakeresini kabul edenler... Etmi-
yenler ... Müstacelen müzakeresi kabul edilmiş
tir. 

Maddelere geçilmesini yüksek reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarruf bonoları ihracına dair olan 4058 ve 
4120 sayılı kanunlara ek kanun 

MADDE 1. — 2 . VI . 1941 tarihli ve 4058 
sayılı kanunun birinci maddesiyle Tasarruf bo
nosu ihracı için yirmi beş milyon lira olarak 
kabul ve 22 . IX . 1941 tarihli ve 4120 numaralı 
kanunla elli milyon liraya iblâğ edilmiş olan 
had, yetmiş beş milyon liraya çıkarılmıştır. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir . 

REİS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo
rum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmişir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo
rum. Kabul buyuranlar... Emiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

İkinci lâyihanın müzakeresine geçiyoruz. 

Bankalar kanununa ek kanun 

MADDE 1. — 1. V I . 1936 tarih ve 2999 sayılı 
kanunun 26 ncı maddesinde yazılı % 15 nisbeti 
% 20 ye yükseltilmiştir. 

REİS — Madde halanda mütalâa var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

5. -— Türkiye - Romanya arasında mevcut 
26 eylül 1940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşma* 
lamım bir ay uzatılması hakkında teati edilen 
notaların tasdikına dair kanun lâyihası ve Ha
riciye ve İktisat encümenleri mazbataları 
(1/728) [1] 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında mütalâa var mı? 

Maddelere geçilmesini yüksek reyinize ar-

[1] 101 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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zediyorum. Kabul edenler.,. Etıniyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye - Romanya Ticaret ve Tediye 
Anlaşmalarının 1 sonkanun 1942 tarihine kadar 

temdidi hakkında kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Romanya arasın
da mevcut 26 eylül 1940 tarihli Ticaret ve Te
diye Anlaşmalarının 1 ilkkânun 1941 tarihinden 
itibaren yeniden bir ay daha uzatılması için 
Türkiye ile Romanya arasında teati edilen 29 
sonteşrin 1941 tarihli notalar kabul ve tasdik 
olunmuştur. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun icrasına icra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
İkinci açık reye iştirak etmiyen var mı?.. 
Rey vermiyen kaldı mı?... Rey toplama mua

melesi bitmiştir. 
Açık reylerin neticelerini arzediyorum: 
Tasarruf bonoları ihracına dair olan 4058 ve 

4120 sayılı kanunlarla ek kanuna (238) zat 
rey vermiştir. Nisap tamamdır. Kanun (238) 
reyle kabul edilmiştir. 

Bankalar kanununa ek kanuna (226) zat 
rey vermiştir. Muamele tamamdır. Kanun (226) 
reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamemizde müzakere edilecek başka mad
de kalmamıştır. Pazartesi g'ûnıı saat 15 de top
lanılmak üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 17, 30 

Tasarrruf bonoları ihracına dair olan 4058 ve 4120 sayılı kanunlara ek kanıma verilen reylerin 
neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Haydar Çerçel 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipogiu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Aka Gündüz 

Âza adedi : 4 2 Q 
Reye iştirak edenler 23 8 

Kabul edenler : 238 
Reddedenler : o 

Müstenkifler o 
Reye iştirak etmeyenler : 184 

Münhal 1er 7 

[Kabul edenler] 

Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasiiı Kaplan 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topcoğlu J 

I Nuri Göktepe 
Balıkesir 

Fahrettin Tiritoğhı 
Hilmi Şeremetli 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

BÜecik 
Dr. Muhlis Suncr 
Memduh Şevket Esendal 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Neemeddin Sahir 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni t Tl gen 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil 
yurt 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
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Gl. Naci Tınaz 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 

Çoruh 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabrı Akgöl 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Emin Aslan Tokad 
Haydar Günver 
Talıir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
01. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
iskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

î : 42 3 . 4 
Eskişehir 

îzzet Arukan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazianlcb 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
îzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Dr- Muhtar Berker 
Emin înankur 

İsparta 
Kemal Turan 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ali Bana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettin Gövsa 
ismail Hakkı Ülkmen 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Memed Aldemir 
Nazmi îlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Esad özoğuz 
Etem izzet Beniee 

1942 C : 1 
Kastamonu 

Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Hazim Börekçi 
îzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Receb Peker 
Sadrı Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpa-
zarbası 

Mihri Pektaş 
Müttalib öker 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 

Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
GL Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Riza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabeı 
Sadullah Güney 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 
Naim E rem 

Ordu 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Kemalettin Kanıû 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Neemi Selmen 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa îşcen 
Tevfik Tanman 
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Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim încedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
İsmail Memed Uğur 

î : 42 3.4 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Beleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Halid Nazmi Keşmir 
Muammer Develi 

1942 C : 1 
Resai Erişken 
Burhanettin Denker 
Ali Rıza E rem 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

TJrfa ^ 
Razi Soyer 
Şeref Uluğ 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 

Zonguldak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Rıfat Vardar 
Sinasi Devrin 

(Beye iştirak etmeyenleri 

Afyon Kardhisar 
Hamza Erkan 
İzzet Akosman 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Dr. Tap tas 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen (V-) 
Rifat Araz 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykan 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Hulusi Alataş 
( V . ) 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl- Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçar 
şılı 
Memed Emir 
Muzaffer Akpınar 

Bilecik 
Kasım Gülek 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Emin Yerlıkaya 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
Memed Sanlı 

Bursa 
Dr. Refik Güran 
Muhittin Baha Pars 
Mustafa Fehmi Gerçeker 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Avni Doğan (1. Â.) 
Fazıl Nazmi Rükün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Mustafa Abdülhalik 
Renda (Rs.) 

ÇonÜl 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
İsmail Kemal Alpsar 
Şakir Baran (Hasta) 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Fahri Akçakoca Akça 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Dr. Şükrü Emed 
Rüştü Bekit 

E elime 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
(Hasta) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Nafiz Dumlu 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
(Hasta) 

Gaziantch 
Ahmed Aksu 
Nuri Pazarbaşı 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som* 
yürek 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
NaFi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Refik Kuraltan 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Mükerrem Karaağaç 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Âli ögel 

İzmir 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe (Hasta) 
Hasan Âli Yücel 
(V.) 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Reşad Mim ar oğlu 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 
(V.) 

Kars 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Anklı 
Ömer Güntay (Mazur) 
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Şeraf ettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hacer Dicle (Hasta) 
Hilmi Çorak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Sadettin Serim 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kocaeli 
Alı Dikmen 
İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekrn 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 

Kütahya 
Alâettin Tridoğlu 
Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gür
pınar 
Muhlis Erkmen (V.) 

t : 42 3.4. 
Malatya 

Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Refik İnce 

Maraş 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Halid Onaran 
İrfan Ferid Alpaya 
(1. Â.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Orgeneral İzzettin Ça 
lışlar 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu (Mazur) 
Hazim Tepeyran 

. Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
(Hasta) 

Ali Canib Yöntem (Has
ta) 

1942 O : 1 
Dr. Vehbi Demir 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarean 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 
(Mazur) 

Sinob 
Cemal Aliş (Mazur) 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
Necmeddin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Rahmi Apak 

Yahya Kemal Beyatlı 
Tokad 

Galib Pekel (Mazur) 
Hasip Ahmed Ay tuna 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Daniş Eyiboğhı 
Hiimdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Vrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami (Hasta) 
Memed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
Yusuf Ziya Özeııçi 



I : 42 3 .4 .1942 Ö : 1 
Bankalar kanununa ek kanuna verilen reylerin neticesi 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Bere. Türker 
Haydar Çerçel 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit HatipoğUı 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Aka Gündüz 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hilmi Şeremetli 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk ; 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Mcmduh Şevket Esendal 

(Kanun kabul edilmiştir) 
Âza adedi 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

429 
226 
226 

0 
0 

196 
7 

[Kabul edenler] 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 

Çoruh 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin j 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçiogln 

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Emin Aslan Tokad 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
lemel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
İzzet Arukan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
r>r. Abdurrahman Melek 

Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Teeirli 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr- Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Kemal Turan 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
İsmail Hakkı Ülkmen 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Arunan 
Memed Al demir 
Nazmi îlker 
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Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Etem izzet Benice 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 

Kayseri 
Nazmi Toker 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Burhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Hazim Börekçi 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 

t : 42 
îzzet Erdal 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Receb Peker 
Sadri Ertem 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabeı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Mihri Pektaş 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl- Seyfi Düzgören 
Hasan Menemeneioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Sadullah Güney 

3.4.1942 C : 1 
Niğde 

Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 

Bize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Damar Arıkoğhı 
Gl. Naci Eldeniz 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa îşcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim İneedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 

İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Halid Nazmi Keşmir 
Muammer Develi 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Banateu 
Halil Nıhad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öfetem 

TJrfa 
Razı Soyer 
Şeref Uluğ 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 

Zonguldak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 

Afyon KaraMsar 
Hamza Erkan 
İzzet Akosman 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 

[Reye iştirak 

ismet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 
(V.) 
Rifat Araz 
Yahya Galib kargı (M.) 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykan 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

etmeyenleri 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Hulusi Alataş 
(V.) 
Dr* Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topçoğhı 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
GL Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 

Hayrettin Karan 
ismail Hakkı Uzunca i 
şık 
Memed Emir (M.) 
Muzaffer Akpınar 

Bilecik 
Kasım Gülek 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 
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Bolu 
Fethi Okyar (M.) 
Hasan Cemil Çambel 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Muhittin Baha Pars 
Refet Canıtez (Rs. V.) 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Avni Doğan (I. Â.) 
Fazıl Nazmi Rükün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Mustafa Abdülhalik 
Renda (Rs.) 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
İsmail Kemal Alpsar 
Şakir Baran (Hasta) 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkin an 
Fahri Akçakoca Akça 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Dr. Şükrü Emed 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
(Hasta) 

Sabit Sağıroğlu 
Erzincan 

Saffet Arıkan 
Erzurum 

Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Nafiz Dumlu 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 
îstamat özdamar 
(Hasta) 

î : 42 3 . 4 
Gazianteb 

Ahmed Aksu 
Nuri Pazarbaşı 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som 
yürek 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen 
îsmail Sabuncu 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Şevket Erdoğan 

îçel 
Ferid Celâl Güven 
Refik Koraltan 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Mükerrem Karaağaç 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcöz (M.) 
Şükrü Âli ögel 

İzmir 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe (Hasta) 
Hasan Âli Yücel 
(V.) 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Reşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus 

Kars 
Fuad Köprülü 
Hüsrev IjCızıldoğan 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay (Mazur) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hacer Dicle (Hasta) 

1942 0 : 1 
Hilmi Çoruk 
Tahsin Cöşkaıı 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ömer Taşcıoğlu 
Sadettin Serim (M.) 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Orgeneral Ali Said 
Akbaytuğan (Mezun) 
Ragıb Akea 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 

Kütahya 
Alâettin Tridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaş] 
Hüseyin Rahmi Gür
pınar (Mezun) 
Muhlis Erkmen (V.) 
Vedft Uzgören 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 
Müttalib öker 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Refik İnce 
Yaşar özey 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Halid Onaran 
İrfan Ferid Alpava 
(1. A.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgeneral İzzettin Ça
lışlar 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu (Mazur) 
Hazim Tepeyran (M.) 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
(Hasta) 
Ali Canib Yöntem 
(Hasta) 

Dr. Vehbi Demir 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarcan 

Kize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
(Mazur) 

Sinoh 
Cemal Aliş (Mazur) 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Rahmi Apak 
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Yalıya Kemal Beyatlı 
Tokad 

Galib Pekel (Mazur) 
Hasip Ahmed Aytuna 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 

I : 42 3 . 4 . 
Mitat Aydın 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami (Hasta) 
Memed Emin Yurdakul 
(M.) 

1942 C : 1 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
tbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Sırrı îçöz 

Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
Yusuf Ziya özeııçi 

\>tb<i 



T. B. M. M. Matbaan 



S. Sayısı: 98 
Tasarruf bonoları ihracına dair olan 4058 ve 4120 
sayılı kanunlarla 2999 sayılı Bankalar kanununa ek 

kanun lâyihası ve iktisat, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/774) 

T. C. 
Başvekâlet 13 . III . 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1046 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 4058, 4120 sayılı kanunlarla 2999 sayılı Bankalar kanu
nuna ek olarak Maliye vekilliğince hazrlanan ve tcra Vekilleri Heyetinin 12 . III . 1942 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesiyle birlikte sunul
muştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucip sebepler lâyihası 

2 . VI . 1.941, 22 . IX . 1941 tarih ve 4058, 4120 numaralı kanunlarla verilen mezuniyete müste
niden Hazinenin kefaleti altında Amortisman sandığı tarafından çıkarılan 50 milyon liralık ta
sarruf bonosu, halkımızın gösterdiği fevkalâde rağbet sayesinde tamamen satılmış ve bu hu
sustaki talepler devam etmekte bulunmuş olduğundan bu talepleri is'af edebilmek için daha 25 
milyon liralık tasarruf bonosu ihracı muvafık görülmektedir. 

Diğer taraftan 2999 numaralı Bankalar kanununun 26 ncı maddesi mucibince tesisi lâzımge-
len mevduat munzam karşılığının 1941 senesinden itibaren % 15 olarak tesbit edilmiş olan nisbeti-
nin böyle bir karşılık tesisinde âmil olan malî ve iktisadi sebepler nazara alındığı takdirde bil
hassa halı hazırdaki şartlar muvacehesinde daha yüksek bir hadde çıkarılması icabettiğinden 
mezkûr nisbetin % 20 olarak tesbiti muvafık olacağı mütalâa edilmiştir. 

İşbu kanun lâyihası yukarıda izah olunan sebeplere binaen tasarruf bonosu ihraç haddiyle 
munzam karşılıklar nisbetinin tezyidi maksadiyle hazırlanmıştır. 
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İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 
Esas No. 1/774 
Karar No. 19 

20 . III. 19-12 

Yüksek Reisliğe 

Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 4058, 
4120 sayılı kanunlarla 2999 sayılı Bankalar ka
nununa ek olarak Maliye vekilliği tarafından ha
zırlanıp îcra Vekilleri Heyetince 12 . I I I . 1942 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası encümenimize tevdi buyurulmuş ol
makla Maliye vekili hazır bulunduğu halde tetkik 
ve mütalâa olundu. 

Lâyihanın, Amortisman sandığı tarafından 
çıkarılan tasarruf bonoları haddinin 25 milyon 
lira daha ilâvesi suretiyle 75 milyon liraya iblâ
ğını ve Bankalar kanunu mucibince tesisi lâzım-
gelen mevduat munzam karşılığının da yüzde 15 
den yüzde 20 ye çıkarılmasını temin maksadiyle 
hazırlandığı »örülmüştür. 

Mucip sebeplerde ileri sürülen mütalâalara 
ve Maliye vekilinin verdiği izahlara göre şîmdive 
kadar çıkarılmış olan 50 milyon liralık Tasarruf 
bonolarının halkımızın gösterdiği fevkalâde 
rağbet dolayısiyle tamamen satılmış olduğu ve 
bu husustaki taleplerin ise devam etmekte bu
lunduğu ve bono satışının bankalardaki mevduat 
üzerinde menfi bir tesir de vücuda getirmemiş ol

duğu anlaşılmış ve bankalardaki mevduat mun
zam karşılığının tesisinde âmil olan malî ve ikti
sadi sebepler nazara alındığı takdirde % 15 ola
rak tesbit edilmiş olan karşılğm bugünkü şart
lar karşısında daha yüksek hadde çıkarılması mu
vafık olacağı neticesine varılmış lâyiha encüme-
nimizce aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile Maliye encümenine tevdi bu-
yuralmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
îk. En. Reisi 

Gisesun 
7. Sabuncu 

Afyon K. 
H. Erhan 
Denizli 

T ahir Berkay 
Eskişehir 

Emin S,'az ak 
Kars 

K. Arıklı 
Sİnob 

Y. Kemal Tenr/irşenlı 
Tstanbul 

A. T) av er 

M. M. 
Rize 

Fvad Sirm en 
Ankara 
A. Vlus 

Diyarbakır 
T7. N. Sünkitay 

tstanbul 
1. H. Pcnizm.cn 

Konya 
Kâzım Okay 

Kâtip 
Bilecik 

K. Gülck 
Ankara 
M. Eriş 

Erzincan 
S. Başotar. 

tzmir 
Ben al- Anman 

Niğde 
Dr. E. Ferid Talay 
Zonguldak 

II. Karabacak 
Gazianteb 

Nuri Pazarbaşı 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 1/774 

Karar No. 13 
Yüksek Reisliğe 

24 . III. 1942 

Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 4058 ve 
4120, bankalar hakkındaki 2999 sayılı kanunla
ra ek olarak Maliye vekilliğince hazırlanıp icra 
Vekilleri Heyetinin 12 . I I I . 1942 tarihindeki 
toplantısında Büyük Millet Meclisine arzı ka
rarlaştırılan ve Başvekilliğin 6/1046 numaralı ve 
13 . I I I . 1942 tarihli tezkeresiyle birlikte encü
menimize de havale edilmiş olan kanun lâyihası 

Maliye vekili hazır bulunduğu halde müzakere 
olundu. 

Gerek mucip sebepler mazbatasında ileri sü
rülen mülâhazalara ve gerek Maliye vekili tara
fından verilen izahlara göre iki defada piyasa
ya çıkarılmış olan 50 000 000 liralık tasarruf 
bonolarının tamamen satılmış ve fakat halkın 
bunlara göstermekte olduğu rağbet devam et-

( S. Sayısı : 98 ) 
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mekte bulunmuş olduğundan 50 milyonluk had-
din 75 milyon liraya ve bankalardaki mevduat 
munzam karşılığının tesi sindeki malî ve iktisa
di sebepler dikkate alınacak olursa % 15 olarak 
tesbit edilmiş bulunan bu karşılığın içinde bu
lunduğumuz şartlara bakılarak c/o 20 ye çıkarıl
ması hakkındaki teklif encümenimizee de aynen 
kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 

"Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 4058 
ve 4120 sayılı kanunlarla 2999 sayılı Bankalar 
kanununa ek olarak hazırlanıp Başvekâletin 
13 . I I I . 1942 tarih ve 6/1046 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası encü
menimize tevdi buyurulmakla iktisat ve Maliye 
encümenleri mazbatalariyle birlikte ve Maliye 
vekili Fuad Ağralı hazır olduğu halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

Yukarıda yazılı kanunların verdiği salâhi
yete istinaden çıkarılmış olan elli milyon lira
lık tasarruf bonosunun tamamen satılarak talep
lerin de devam ettiği görülmesine nazaran bir 
taraftan halkımızın tasarruf bonolarına gös
terdiği bu rağbeti karşılamak ve diğer taraftan 
halin icap ve zaruretlerinin doğurduğu Hazine 
ihtiyaçlarını doğrudan doğruya emisyona git
meksizin temin edebilmek üzere daha yirmi beş 
milyon liralık tasarruf bonosu ihracını encü
menimiz yerinde bir malî tedbir olarak mütalâa 
ettiği gibi Bankalar kanununun 26 ncı maddesi 
hükmünce mevduat munzam karşılık nisbetinin 
yükseltilmesine dair olan teklifi de içinde bu-

buyurulmak üzere Yüksek Eeisliğe takdim kılındı. 
Maliye En. Rs. M. M. Kâtip 

istanbul Malatya Tokad 
. i . Bayındır Nasuhi Bay dar 

Aydın izmir Kayseri 
A. Menderes K. Dursun Ömer Taşcıoğlu 

Kırşehir Malatya 
/ . Özkan M. Nedim Zabcı 
Manisa Rize 

F. Kurdoğlu K. Kamu 

lunan şartlara uygun görerek lâyihayı esas iti
bariyle kabul etmiştir. 

Ancak her iki madde ayrı ayrı kanunlara 
taalluk ettiğinden ayrı birer lâyiha halinde tan
zimlerine karar veren encümen bu suretle hazır
ladığı lâyihaları Umumî Heyetin tasvibine arzo-
lunmak üzere Yüksek Reisliğe sunmaktadır. 

Reis Reis V. M .M. 
Çorum Kastamonu Muğla 

/. Eker T. Co§kan H. Kitdbcı 
Kâtip 

istanbul Bolu Bursa 
F. Öymen Celâl Sait Siren Dr. Sadi Konuk 

Bursa Elâzığ Giresun 
A. Nevzad Ayaş M. F. Altay M- Akkaya 

Gümüşane İsparta İsparta 
D. Sakarya Mükerrem Karaağaç R. Ünlü 
Kayseri Kırklareli Kütahya 

Suat Hayrı Ürgüblü B. Denker A. Tiridoğlu 
Mardin Muş Samsun 

R. Erten Ş. Ataman M. Ali Yörüker 
Sivas Tunceli Yozgad 

Remzi Çiner M. Yenel A. Sungur 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 28. III. 1942 

Mazbata No. 65 < 
Esas No. 1/774 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 98 ) 



aTÜK^METİN TEKLİFİ 

4058, 4120 ve 2999 numaralı ka
nunlara ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — 2 . VI. 1941 ta
rihli ve 4058 numaralı kanunun 
1 nci maddesiyle tasarruf bo
nosu ihracı için 25 milyon lira 
olarak kabul ve 22 . IX . 1941 
tarihli ve 4120 numaralı kanun
la 50 milyon liraya iblâğ edil
miş olan had, 75 milyon liraya 
çıkarılmıştır. 

MADDE 2. — 2999 numaralı 
kanunun 26 ncı maddesinde ya
zılı % 15 nisbeti % 20 ye yük
seltilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir. 

MADDE 4. — Bu kanun btü- j 
kümlerini yürütmeğe icra Ve- ! 
killeri Heyeti memurdur. 

12 .111.1942 ; 
Bş. V. Ad. V. i 

Dr. II. Saydam II. Menemencioğhl 
M. M. V. 

.1. R. Artunkal 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Mf. V. 
Yücel 
Ik. V. 

Sırrı D ay 
G. î. V. 

Mü. V. 
F. Engin 

Da. V. 
Fayık öztrak 

Ma. V. 
F. Ağralı 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

S. I. M .V. 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

Ti. V. 
31. ökmen 

—-4 — 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN 

DEÖİŞTlRİŞİ 

Tasarruf bonoları ihracına dair 
olan 4058 ve 4120 sayılı kanun

lara ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — 2 . VI .1941 ta
rihli ve 4058 sayılı kanunun 
birinci maddesiyle Tasarruf bo
nosu ihracı için yirmi beş 
milyon lira olarak kabul ve 
2 2 . I X . 1941 tarihli ve 4120 
numaralı kanunla elli milyon li
raya iblâğ edilmiş olan had, 
yetmiş beş milyon liraya çıka
rılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Maliye ve
kili memurdur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
ÜEĞİŞTİRİŞI 

Bankalar kanununa ek kanun 
lâyihası 

MADDE 1. — 1. VI . 1936 ta
rih ve 2999 sayılı kanunun 26 
ncı maddesinde yazılı % 15 
nisbeti % 20 ye yükseltilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya icra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

mmm 
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S. Sayısı: 99 
Ankara Dil ve tarih - Coğrafya Fakültesine bağlı bir 
"Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü „ kurulması hakkı da 

kanun lâyihası ve Bütçe ve Maarif encümenleri 
mazbataları (1/736) 

T. G. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Say% :6/174 13.1.1942 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ankara Dil ve tarih - coğrafya fakültesine bağlı bir «Türk inkılâp tarihi enstitüsü» kurulması 
hakkında Maarif vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 27. 12. 1941 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. Refik Saydam 

Mucip sebepler 

Yüksek tahsil gençliğine Kurtuluş' savaşımızın ve inkılâbımızın muhtelif safhalarını izah etmek, 
bu suretle Türk gençliğinde millî şuur ve heyecanı inkişaf ettirmek maksadiyle 1933 - 1934 ders yı-
lmdanberi üniversite ve yüksek okullarımızın son sınıf veya son iki sömestrinde bulunan talebeye 
konferans şeklinde Türk inkılâp tarihi dersleri okutulmakta ve talebelerde bu müesseselerden me
zun olabilmek için bu derslerden bir imtihana tabi bulunmaktadır. 

Millî şef ve Reisicumhurumuzun Türkiye Büyük Millet Meclisinin son açılış nutuklarında işa
ret buyurdukları gibi, bu konferanslara «inkılâp tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti rejimi» adı altında 
esaslı bir ders şekli verilmesi, tedrisatın üniversite ve yüksek okulların vazifeli profesör veya doçent
lerine yaptırılması, ve bu konular çevresinde faydalı incelemeler ve araştırmalar yaparak yayınlar
da bulunmak, müze, arşiv ve kütüphaneler vücuda getirmek üzere bir «Türk inkılâp tarihi enstitüsü» 
kurulması icabetmektedir. 

Bu suretle Türkiye Cumhuriyeti, kentli inkılâp tarihi ve rejimi etrafında daimî surette araştır
malar yapan bir ilmî merkeze sahip olacak; Türk inkılâp, müze, kütüpane ve arşivini salâhiyetle 
kurabilecek bir' teşkilâta kavuşacaktır. 

Aynı zamanda da «İnkılâp tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti rejimi» dersleriyle yüksek öğretim 
gençliği; 

a) İnkılâbın tarihî âmillerini ve ne suretle vuku bulduğu im, rejimin ana umdelerinin hangi 
hayat zaruretlerine! dayandığını öğrenecek ; 

b) Bir taraftan aldığı millî terbiye, diğer t u attan bu dersler yoluyla varacağı inançla karşı
sında kalması mümkün ve muhtemel memleket meselelerini aynı inkılâpçı ve yapıcı zihniyetle 
halledebilecek ve böyle bir seviye ile cemiyetimizin yarınki hayatında vazife almaya hazırlana
caktır. 

Bu enstitünün vazifeleri kanun lâyihasının birinci maddesinde gösterilmiştir. Teklifin ikinci 
maddesi «Türk inkılâp tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti rejimi» dersinin ne suretle ve kimler tara
fından okutulacağını tesbit etmektedir. 



Lâyihanın üçüncü maddesi ile, Türk inkılâp tarihi enstitüsünün esas vazifeleri arasında bulu
nan inkılâp müze ve arşivini vücude getirmeyi kolaylaştırmak maksadiyle bütün resmî ve millî 
kurumların dosya ve arşivlerinde mevcut olan ve İnkılâp tarihimizle ilgili bulunan evrak ve bel
geleri Maarif vekilliğince lüzum gösterildkçe bu enstitüye vermeleri esası teklif olunmaktadır. 

Enstitünün ilmî çalışmalarını tanzim ve idare etmek üzere teşkili lüzumlu görülen «İlmî da
nışma ve yönetim kurulu»-mm ne suretle kurulacağı da lâyihanın dördüncü maddesinde gösteril
miştir. Bu heyete yüksek öğretim müesseselerimizde Türk inkılâp tarihi dersini gösteren profesör 
veya doçentlerden başka, dışardan ehliyetli uzuvların ve bilhassa sosyal hayatımızın ana direği 
olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve ulusal kültür alanında esaslı iki temel olan Türk tarih ve 
dil kurumlarının birer mümessilinin bulunması çok faydalı görülmüştür. 

Türk İnkdâp tarihi enstitüsünün, teklif edilen lâyihanın esasları dahilinde ne yolda çalışma
sı icabedeceğini gösterecek bir talimatname yapmak salâhiyeti de teklifin beşinci maddesiyle Hü
kümete bırakılmıştır. 

Teklifin altıncı maddesi, enstitünün işe başlaması için muhtaç bulunduğu asgari kadronun Ma
arif vekilliği teşkilâtına ilâvesini temin etmektedir. 

Lâyihanın muvakkat birinci ve ikinci maddeleri ile de bu enstitünün 1941 malî yılı içindeki ça
lışmalarının gerektirdiği müstahdem ücretleri ile masrafların ne yolda temin edileceği tespit olun
muştur. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni ' 29 . T . 1942 

Mazbata No. 55 
Esas No. 1/736 

Yüksek Reisliğe 

Ankara Dil ve tarih - Coğrafya fakültesine 
bağlı bir (Türk inkılâp tarihi enstitüsü) kurul
ması hakkında Maarif vekilliğince hazırlanıp 
Başvekâletin 13 .1.1942 tarih ve 6/174 sa
yılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan ka
nun lâyihası encümenimize havale buyurul-
makla Maarif vekili Hasan Âli Yücel hazır ol
duğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Okunan mucip sebepler lâyihasiyle verilen 
izahat, hayatî varlığımızla alâkadar millî bir 
mevzuun Maarif vekâleti tarafından lâyık ol
duğu ehimmiyetle ele alındığını belirtmektedir. 
Filvaki Türk gençliğini ırkımızın benliğinde 
yerleşmiş hasletler sayesinde, en müşkül ve ümit
siz anlarda, yaratmağa muvaffak olduğu mu
cize nevinden eserleri ve tarihin her devrinde 
ileriye ve yeniliğe.doğru attığı (İnkılâpçı) ham
leleri bildirerek millî şuur ve heyecanı inkişaf 
ettirmek ve her zaman için zuhuru melhuz türlü 
ihtimallere karşı onu inançla mücehhez kıla

rak bu gibi durumlarda inkılâpçı ve yapıcı rulı-
ve zihniyetiyle hareket edebilmesini bir kat daha, 
emniyet altına almak gibi gayeleri temin mak
sadiyle bir Türk İnkılâp tarihi enstitüsü ku
rulmakta olduğunu müjdeleyen lâyihayı encü
menimiz memnuniyetle karşılamış ve ancak 
maddelerde ufak tefek bazı ibare değişiklikleri 
yapmıştır. 

Kanunun müzakeresi sırasında bazı kelime
lerin Türkçeleştirilmesi dahi konuşulmuş ise de 
bizden sonra lâyihayı tetkik edecek olan Ma
arif encümeninin bu mevzu üzerindeki ihtisası 
gözönüne alınarak bunun üzerinde durulma
mıştır. 

Birinci madde — A fıkrasının başına (Türk 
yenileşme hareketleri) ibaresi ve aynı fıkranın 
sonuna doğru araştırma kelimesinden evvel (İl
mî) kelimesi ilâve edilmiştir. 

İkinci maddeye doçentten sonra öğretmen
ler ilâve olunmuştur. 
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Üç ve d.ördüncü maddelerde ibare tashihleri 

yapılmıştır. 
Beşinci madde — Talimatname tanzimi ve

kâletlerin salâhiyetleri cümlesinden bulunmakla 
madde ona göre yazılmıştır. 

Altıncı m?,dde — Bu maddeye bağlı (1) nu
maralı cetvelde (Büro şefi) unvanı müdür mua
vinliği olarak değiştirilmiş ve (2) numaralı cet
velde onuncu dereceden üç memurun maaşlı 
olması tercih edilmiştir. Kadro hakkında alman 
izahlar arasında fakültelerle yüksek okullarda 
okutturulacak inkılâp tarihi ve Türkiye Cum
huriyet rejimi derslerinin ayrıca profesör tâ
yini suretiyle değil, bu günkü kadroda mev
cut profesörler marifetiyle okutulacağı ifade 
edilmiştir. 

Muvakkat madde 1. — Bu maddeye bağlı 
(3) numaralı cetvelde yazılı memurun unvanı 
(Dosya memuru ve daktilo) şeklinde kabul edil
miştir. 

Havalesi veçhile Maarif encümenine verilmek 

üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 

/. Eker T. Çoşkan II. Kitabet 
Kâtip 

istanbul Afyon K. Bolu 
F- öymen Ş. Raşit Hatipoğlu Celâl S. Siren 

Bolu Bursa Bursa 
Dr. Zihni Ülgen A. Nevzad Ayaş Fazlı Güleç 

Bursa Diyarbakır Elâzığ 
Dr. S. Konuk Rü§tü Bekit M. F- Alton 

Giresun İsparta İsparta 
M. Akkaya Mükerrem Karaağaç R. Ünlü 
Kayseri Kayseri Kırklareli 
F. Baysal Suat H. Ürgüblü B. Denker 

Konya Maraş Mardin 
A. R. Türel M. Bozdoğan R. Erten 

Muş Ordu Seyhan 
$• Ataman H. Yalman S. Çam 

Sivas Yozgad 
Remzi Çiner S. îçöz 

Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 
Esas No. 1/736 

Karar No. 4 
Yüksek 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesine 
bağlı bir «Türk inkılâp Enstitüsü» kurulması 
hakkında Maarif vekilliğince hazırlanan kanun 
Lâv ih asiyi e mucip sebepleri ve Bütçe encümeni
nin değiştirmeleri yi e bu değiştirmelerin sebep
lerini gösteren mazbatası, Maarif vekili Hasan 
Âli Yücel ve Maarif vekilliği Hukuk müşaviri 
de hazır oldukları halde Encümenimizde in
celendi ve uzun uzun görüşüldü: 

Asrımızda büyük inkılâplar başarmış ve re
jimler kurmuş olan başlıca milletlerin inkılâp-
larmdaki mahiyeti ve rejimlerindeki ideali be
lirtmek, onu gerek kendi milletleri içinde sin
dirmek, gerek yabancı ülkelere tanıtmak ve 
yaymak için büyük çapta kurumlar meydana 
getirdikleri ve dünyanın en uzak köşelerine ka
dar kitaplar, gazeteler ve dergiler gönderdik
leri herkesçe bilinen şevlerdendir. En ümitsiz 

28 . III . 1942 

Reisliğe 

şartlar içinde kurtuluş ve istiklâl savaşını ve 
tarihte eşi gösterilemiyecek derecede derin ve 
önemli inkılâp hamlelerini başarmış olan mil
letimizin bu türlü işleri görecek ve inkılâbın 
şuurunu belirterek gençliğe ve bütün halka 
sindirmekle beraber yabancı ülkelere de yaya
cak kuvvetli bir müesseseye pek ziyade ihtiyacı 
olduğu tereddüt götürmez bir hakikattir. Maa
rif vekilliğinin Yüksek Meclise sunduğu lâyiha 
bu ihtiyacı karşılamak isteğiyle meydana geti
rilmiş olduğu için Maarif encümeninde lâyık 
olduğu önemle ve takdirle karşılanmıştır. 

Maddeler esasları bakımından oldukları 
gibi muhafaza edilerek yalmz fikirleri daha 
açık ifade edecek sanılan ve Bütçe encümeni 
mazbatasında kaydedilen isteğe uygun olarak 
biraz daha öz türkçeye yaklaşan bazı küçük 
değiştirmeler yapılmış ve lâyiha bu değiştirme-
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lerle birlikte ve ittifakla kabul edilmiştir. 

Umumî Heyete ar/edilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

Maarif En. Reisi M. M. Kâtip 
Manisa İs'animi İzmir 

/»'. A'. Edyüır İ. Alârffiu Görr.a Ş. Yunus 

MÜ KÛM İÇTİN T U K L İ U İ | 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya fakültesine hafjh 
bir «Türk İnkılâp tarihi enstitüsü» kurulması 

hakkında kanun lâyihası < 

BÎElNCİ MADDE — Ankara Dil ve Tarih -
Coğrafya fakültesine bağlı bir «Türk inkılâp 
tarihi enstitüsü» kurulmuştur. Eu enstitünün va
zifeleri şunlardır: j 

a) Türk istiklâl savaşı, Türk inkılâbı ve 
Türkiye Cumhuriyeti rejiminin dayandığı esas- ı 
lar hakkında her türlü araştırma ve incebme- | 
ler yapmak; I 

b) Bu konularla ilgili belgeleri ve yayınları 
toplıyarak kütüphane ve müzeler meydana ge
tirmek ve bir arşiv kurmak; I 

c) Türk inkılâp ve rejimini memleket için
de ve dışında tanıtmak için dersler ve konferans- I 
lar vermek ve her türlü yayınlarda bulunmak. 

İKÎNCÎ MADDE — Fakültelerde ve yüksek i 
okullardaki inkılâp tarihi ve Türkiye Oumhuri- | 
yeti rejimi dersleri, Maarif vekilliği tarafından 
verilecek direktif ve programlara göre bu mü
esseselerin kendi kadrolarmdaki vazifeli profe
sör ve doçentler tarafından okutulur. i 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bütün resmî ve millî I 
makam ve kurumlar kendi dosya ve arşivlerin
de bulunan ve inkılâp tarihi ile ilgili olan her ı 
nevi evrak ve belgelerin asıl veya suretlerini Ma- I 
arif vekilliği tarafından lüzum gösterildikçe \ 
Türk inkılâp tarihi enstitüsüne vereceklerdir. i 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Enstitünün aşağıda 1 
yazılı zatlardan terekküp eden bir «İlmî danış
ma ve yönetim kuruluş vardır: 

a) Enstitü müdürü; j 
b) Fakülte ve yüksek okullarda fiilen «İn- | 

.Ankara Antalya Çanakkale 
B. Baykan T. Örs Avni Yukaruç 

Çanakkale Çanakkale Ilakkfıri 
İmzada bulunmadı Ziya G. Etili tzzt Ulvi Ay kur d, 

İsinnbul İzmir Ordu 
A. K. Akyüz Nazmr tlker S. S. Tarean 

BÜTÇE ENCÜMENİ DEĞİŞTlRİŞt 

Ankara Dil ve tarih - coğrafya fakültesine bağlı 
bir «Türk inkilâp tarihi enstitüsü» kurulması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Ankara Dil ve tarih - coğraf
ya fakültesine bağlı bir (Türk inkılâp tarihi 
enstitüsü) kurulur. Bu enstitünün vazifeleri şun
lardır : 

a) Türk yenileşme hareketleri, Türk istik
lâl savaşı, Türk inkılâbının ve Türkiye Cumhu
riyeti rejiminin dayandığı esaslar hakkında her 
türlü ilmî araştırma ve incelemeler yapmak; 

b) Bu kanunlarla ilgili belgeleri ve yayın
ları toplıyarak kütüphane ve müzeler meydana 
getirmek ve bir arşiv kurmak; 

c) Türk inkılâp ve rejimini memleket için
de ve dışında tanıtmak için dersler ve konfe
ranslar vermek ve her türlü yayınlarda bulun
mak; 

MADDE 2. — Fakültelerde ve yüksek okul
lardaki inkılâp tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti 
rejimi dersleri, Maarif vekilliği tarafından ve
rilecek direktiflere ve programlara göre bu mü
esseselerin kendi kadrolarmdaki vazifeli profe
sör, doçent ve öğretmenler tarafından okutu
lur. 

MADDE 3. — Bütün resmî ve millî makam 
ve kurumlar, Maarif vekilliğinin göstereceği lü
zum üzerine kendi dosya ve arşivlerinde bulu
nan ve enstitünün araştırma mevzularına giren 
her çeşit evrak ve belgelerin asıl veya suretle
rini Türk inkılâp tarihi enstitüsüne verirler. 

MADDE 4. — Enstitünün aşağıda yazılı olan
lardan terekküp eden bir (ilmî danışma ve yö
netim kurulu) vardır. 

a) Enstitü müdürü; 
b) Fakülte ve yüksek okullarda fiilen (In-
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MAARÎF ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİlUŞÎ 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya fakültesine bağlı 
bir «Türk İnkılâp tarihi enstitüsü» kurulması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Ankara Dil ve Tarih - Coğraf
ya fakültesine bağlı bir «Türk İnkılâp tarihi 
enstitüsü» kurulmuştur. Bu enstitünün vazifeleri 
şunlardır: 

a) Türk İstiklâl savaşı, Türk inkılâbı ve 
Türkiye Cumhuriyeti rejiminin dayandığı esas
lar hakkında her türlü araştırmalarda bulun
mak; 

b) Bu konularla ilgili belgeleri ve yayınla
rı toplıyarak kütüphane ve müzeler meydana 
getirmek ve bir arşiv kurmak; 

c) Türk inkılâp ve rejimini memleket için
de ve dışmda tanıtmak için dersler ve konfe
ranslar vermek ve her türlü yayınlarda bulun
mak. 

MADDE 2. — Fakültelerde ve yüksek okul
lardaki inkılâp tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti 
rejimi dersleri Maarif vekilliğince hazırlanacak 
programlara ve tâyin edilecek esaslara göre bu 
kurumların kendi kadrolarmdaki vazifeli profe
sör, doçent ve öğretmenler tarafından okutulur. 

MADDE 3. — Bütün resmî ve millî makam 
ve kurumlar kendi dosya ve arşivlerinde bulu
nan ve inkılâp tarihi ile ilgili olan her türlü ev
rak ve belgelerin asıl veya suretlerini Maarif ve
killiği tarafından lüzum gösterildikçe Türk in
kılâp tarihi enstitüsüne verirler. 

MADDE 4. — Enstitünün aşağıda yazılı zat
lardan kurulan bir «tlmî danışma ve yönetim 
kurulu» vardır: 

a) Enstitü müdürü; 
b) Fakülte ve yüksek okullarda «inkılâp 
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kılâp tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti rejimi» der
si veren profesör ve doçentler; 

c) Cumhuriyet Halk Partisinin, Türk Tarih 
ve dil kurumlarının merkez idare heyetleri 
azalarından memur edecekleri birer mümessil; 

d) Maarif vekilliğince memur edilecek üç 
zat. 

Kurulun kararları Maarif vekilliği tarafın
dan tasdik ve icra olunur. 

BEŞÎNCÎ MADDE — Enstitvnün ne suretle 
çalışacağı Maarif vekilliğince yapılacak bir ta
limatname ile tesbit olunur. 

ALTINCI MADDE — 3656 ve 3888 sayılı ka
nunlara ekli (1) numaralı cetvellerin Maarif ve
killiği kısmındaki «Ankara Dil ve Tarih - Coğ
rafya fakültesi» kadrolarına işbu kanuna ekli 
(1) ve (2) numaralı cetvellerde derece, aded ve 
unvanları yazılı maaşlı ve ücretli memuriyetler 
ilâve olunmuştur. 

MUVAKKAT BÎPJNCİ MADDE — 4042 sa
yılı 1941 Muvazenei umumiye kanununa bağlı 
(D)- işaretli cetvelin Maarif vekilliği kısmındaki 
«Ankara Dil ve Tarih - Coğrafva fakültesi» 
müstahdemleri araşma işbu kanuna bağlı (3) 
numaralı cetvelde yazılı vazife eklenmiştir. 

MUVAKKAT ÎKÎJSTCÎ MADDE — Türk İnkı
lâp tarihi enstitüsünün her türlü tesis ve idare 
masrafları 1941 yılı bütçesinin 715 nci faslının 
birinci ve ikinci maddelerindeki tahsisattan ve 
rilir. 

YEDÎNCÎ MADDE — Bu kanunun hükmü 
neşri tarihinden başlar. 

SEKÎZÎNCÎ MADDE — Bu kanunun hüküm
lerini icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

27 . X I I . 1941 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam Tl. M enim ev eloğlu, A. R. Artunkal 
Dn. V. Tin. V. Mal. V. 

Fa yıl- Öziral' Ş. Saraçoğlu F. Ağrah 
Mf. V. Na. V. î k . V . 

Yücel • A. F. flchesoy Sırrı D ay 
S. t. M. V. C T. V. Zr. V. 

Dr. TT. Alataş R. Karadeniz 
Mü. V. Ti. V. 

F. Engin M. Öhmen 

( S. Sayısı : 

B. E. 

kılâp, tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti rejimi) 
dersi veren profesör, doçent ve öğretmenler; 

c) Cumhuriyet Halk Partisiyle Türk tarih 
ve dil kurumlarının merkez idare heyetleri aza
larından seçecekleri birer mümessil; 

d) Maarif vekilliğince seçilecek üç zat. 
Kurulun kararları, Maarif vekilliğinin tasdi-

kıyla katileşir ve vekillik tarafından icra olu
nur. 

MADDE 5. — Enstitünün çalışma esasları 
Maarif vekilliğince tesbit olunur. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Hükümetin mu
vakkat birinci maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Hükümetin mu
vakkat ikinci maddesi aynen. 

MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 8. — Hükümetin sekizinci maddesi 
aynen. 

99) 
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tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti rejimi» dersi ve
ren profesör ve doçentler; 

c) Cumhuriyet Halk Partisinin Türk Tarih 
ve Dil kurumlarının merkez idare heyetleri aza
larından memur edecekleri birer mümessil; 

d) Maarif vekilliğince memur edilecek üç 
zat; 

Kurulun kararları Maarif vekilliğince onay
lanır ve yürütülür, 

MADDE 5. — Enstitü çalışma esasları Maa
rif vekilliğince konulur. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Hükümetin mu
vakkat birinci maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Hükümetin mu
vakkat ikinci maddesi aynen. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 8. — Bu kanunun hükümleri İcra 
Vekilleri Heyetince yürütülür. 

(S. Sayısı 



Uükûmetiîi teklifine bağlı cetveller 

[1] NUMARALI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded maaş 

8 Türk İnkılâp tarihi enstitüsü 
büro şefi 1 50 

[2] NUMABAI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded ücret 

8 

10 
10 
10 

Türk İnkılâp tarihi 
müdürü 
Kütüphane memuru 
Arşiv memuru 
Müze memuru 

enstitüsü 
1 
1 
1 
1 

140 
120 
120 
120 

[3] NUMARALI CETVEL 

Kardeks memuru ve daktilo 
Hademe 

100 
30 

Bütçe encümeninin değiştirişine bağlı cetveller 

[1] NUMARALI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded maaş 

8 Türk İnkılâp tarihi enstitüsü 
müdür muavini 1 50 

9 Kütüphane memuru 1 40 
9 Arşiv memuru 1 40 
9 Müze memuru 1 40 

D. 

[2] NUMARAI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded ücret 

8 Türk İnkılâp tarihi enstitüsü 
müdürü 1 140 

[3] NUMARALI CETVEL 

Dosya memuru ve daktilo 
Hademe 

100 
30 

•+* ' ^ » » i • - » -
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S. Sayısı: |0Û 
Macaristan ile aramızda mevcut 3 mayıs 1941 tarihlî 
Ticaret Anlaşmasına bağlı A ve A I listelerinde yazılı 
kontenjanlar haricinde olarak Macarlarla mübadele 
edilecek demir ve çelikler hakkında teati olunan Nota
ların tasdikına dair kanun lâyihası ve Hariciye ve ikti

sat encümenleri mazbataları (1732) 

T. C. 
Başvekâlet " 5.1.1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/77 

Büyük Mllet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Macaristan'la aramızda mevcut 3 mayıs 1941 tarihli Ticaret Anlaşmasına merbut A ve A I lis
telerinde yazılı kontenjanlar haricinde olarak Macarlarla mübadele edilecek demir ve çelikler hak
kında 15 ilkkânun 1941 tarihinde Macaristan Hükümeti ile teati edilen Notaların tasdikına dair 
Hariciye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 24 . XII . 1941 tarihinde Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

3970 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden, bahsi geçen notaların İcra "Vekilleri Hey
etince tasdâk edilmiş olduğunu arzederim. 

B a ş v e k i l 
, • ' • ' ' Dr. E. Saydam 

Mucib sebepler lâyihası 

Macaristan ile aramızda mevcut 3 mayıs 1941 tarihli Ticaret Anlaşmasına merbut protoko
lün üçüncü fıkrasında, çelik ve döküm ihtiva eden Macar mamul ve yarı mamul maddelerinin, A 
ve A I listelerinde derpiş olunan kontenjan hadleri dahilinde, Türk menşeli çelik ve döküm ile 
siklet bakımından mübadele nisbeti 2 tona mukabil 3 ton olarak tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Macar Hükümeti, Anlaşmaya merbut A I listesinde yazılı demir ve çelik kontenjanları ma-
mulâtmdan ayrı olarak daha 20 000 ton çelik mamulü vermeği teklif eylemiş, ancak, bunların 
Anlaşmada tesbit edilen nisbetten gayri olarak, 15 000 ton çelik, 20 000 ton döküm ve 250 ton 
bakır ile tediyesini ve kuru yemişlerle mümasili maddelerin iştirası için B hesabına ayrılacak 
miktardmn bakiye kalacak mebaliğin de döküm ile tesviyesini istemiştir. 

Macarların bu teklifleri bugünkü şartlar dahilinde menfaat ve ihtiyaçlarımıza uygun görülmüş 
olduğundan kabulü kararlaştırılmış ve keyfiyet Macaristan Elçiliğiyle Nota teatisi suretiyle ta
hakkuk ettirilmiştir. 

Beynelmilel ticari durum ve memleketimizin ihtiyaçları dikkat nazarına alınarak yapılan bu 
Anlaşma menfaatlerimize uygun olduğundan kabul ve tasdiki Büyük Millçt Meclisinin Yüksek 
tasvibine arzolunur. 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
.Hariciye encümeni 
-Esas No. 1/732 

Karar No. 5 

20.1.1942 

Yüksek Reisliğe 

; Macaristan ile aramızda mevcut 3 mayıs 
1941 tarihli Ticaret Anlaşmasına merbut A. ve 
A. 1 listesinde yazılı kontenjanlar haricinde ola
rak Macaristan'la mübadele edilecek demir ve 
çelikler hakkında 15 ilkkânun 1941 tarihinde 
Macaristan Hükümetiyle teati edilen notaların 
tasdikına dair Hariciye vekilliğince hazırlanan 
ve icra Vekilleri Heyetince 24 . X I I . 1941 ta
rihinde Yüksek- Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası mucip sebepleriyle birlikte encüme
nimize havale Duyurulmakla tetkik ve müzakere 
olundu. 

Mucip sebepler lâyihasının tetkikmdan ve 

verilen izahattan, yapılan Anlaşmanın menfa
atlerimize uygun olduğu anlaşılmıştır. 

Aynen kabul edilen kanun lâyihası havale
si veçhile İktisat encümenine tevdi buyurulmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Hariciye En. Rs. M. M. Kâtip 
Konya istanbul Tokad 

M. Göker A. Ş. Esmer • N. Poroy 

Bolu Antalya Diyarbakır 
II. C. Çambel Dr. Cemal Tunca Z. M. Alsan 

Crümüşane Seyhan Sivas 
E. Servet T ör Naci Eldeniz N. Sadak 

iktisat encümeni mazbatası 

T.B. M. M. 
İktisat encümeni 
Esas No. 1/732 
Karar No. 23 

27 . III. 1942 

Yüksek Reisliğe 

Macaristan'la aramızda mevcut 3 mayıs 1941 
tarihli Ticaret Anlaşmasına merbut A ve A I 
listesinde yazılı kontenjanlar haricinde olarak 
Macaristan'la mübadele edilecek demir ve çe
likler hakkında 15 ilkkânun 1941 tarihinde 
Macaristan Hükümeti ile Hükümetimiz arasında 
teati edilen Notaların tasdikına dair olup Ha
riciye vekâleti tarafından hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetince 24 ilkkânun 1941 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası esbabı mucibesi ve Hariciye encümeni 
mazbatasiyle birlikte encümenimize havale bu-
yurulmuş olmakla Hariciye ve Ticaret vekâlet
leri mümessilleri hazır bulundukları halde 
tetkik ve mütalâa olundu, 

Mucip sebeplerde ileri sürülen mütalâalara 
ve verilen izahata göre bu Anlaşmanın memle
ketimizin büyük ihtiyacı olan bazı çelik ma-
mulâtmın tedarik edilebilmesini temin maksa-

diyle yapıldığı anlaşılmış ve bu itibarla men
faatlerimize uygun görülmüş olduğundan ka
nun lâyihası encümenimize e de aynen kabul 
edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
Ik. En. Reisi 

Giresun 
/ . Sabuncu 

Ankara 
A. Ulus 

Edirne 
T. Göksel 
Gazianteb 

Nuri Pazarbaşı 
İstanbul 

A. H. Denizmen 
Niğde 

Dr. R. Ferid Talay 

M. M. 
Rize 

Fuad Sirmen 
Ankara 

Kâtip 
Bilecik 
K. Gülek 

Diyarbakır 
M. Eriş V. Necdet Sünkitay 

Erzincan Eskişehir 
S- Başotaç 

İçel 
Dr. M. Berker 

Kars 
K. AnkU 

Emin Sazak 
istanbul 

A. Daver 
Konya 

Kâzım Okay 
Zonguldak 

H .Karabacak 

{ S. Sayısı : 100) 



IIÜKÛMETİN TEKLİFİ 

Macaristan ile aramızda mevcut 3 mayıs 1941 
tarihli Ticaret Anlaşmasına merbut A ve A I lis
telerinde yazılı kontenjanlar haricinde olarak 
Macar'larla mübadele edilecek demir ve çelikler 
hakkında 15 ilkkânun 1941 tarihinde Macaristan 
Hükümetiyle teati edilen Notaların tasdikına 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Macaristan ile aramızda mev
cut 3 mayıs 1941 tarihli Ticaret Anlaşmasına 
merbut A I listesinde yazılı demir ve çelik kon
tenjanları haricinde olarak Macaristan'dan alı
nacak 20 000 ton çelik mamulâtı mukabili; 
20 000 ton döküm, 15 000 çelik blok ve 250 ton 
bakır verilmesi hakkında 15 ilkkânun 1941 ta
rihinde Macar Hükümetiyle nota teatisi sure
tiyle yapılan Anlaşma kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu 
itibaren mer'idir. 

kanun nesri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic

raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

24 . XII . 1941 

M. M. V. Bş. V. Ad. V. 
Dr. R. Saydam II. Menemencioğlu 

Da. V. 
Fayık öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
F. Engin 

Ha. V 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Gebesoy 

G. 1. V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
M. Ökmen 

A. R. Artunkal 
Mal. V. 

F. Ağralı 
Ik. V. 
Sırrı Day 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

İcra Vekilleri Heyetinin 2/17053 sayılı ve 24 . XII . 1941 tarihli kararnamesi suretidir 

Macaristan'la aramızda mevcut 3 mayıs 1941 tarihli Ticaret Anlaşmasına merbut A ve A I 
listesinde yazılı demir mamulâtı kontenjanlarına ilâveten Macarlarla mübadele edilecek de
mir ve çelikler hakkında 2/16900 sayılı kararname ile verilen salâhiyete istinaden Macaristan 
Elçiliği ile teati edilen ilişik Nütaların tasdiki; Hariciye vekilliğinin 23 . XII . 1941 tarih ve 
19595/561 sayılı tezkeresiyle yapılan teklifi üzerine, İcra Vekilleri Heyetince 24 . XII . 1941 tari
hinde kabul olunmuştur. 

Macaristan Sefareti 
2441/1941 

Bay Büyük Elçi, 

Ankara, 15 ilkkânun 1941 

Meali aşağıya naklolunan bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kesbeylerim: 
«Türkiye ile Macaristan arasında mevcut 3 mayıs 1041 tarihli Ticaret Anlaşmasına atfen, 

Hükümetimin aşağıdaki demir ve çelik mamullerinin, mevzuubahis Anlaşmada bu maddeler için 
muhassas kontenjanlar haricinde olarak mübadelesi hususunda mutabık bulunduğunu size bildir
mekle şeref kesbeykrim: 

1. —• Macar Hükümeti, evsafı Sümerbank ile alakadar ihracatçı Macar firmaları arasında tâ
yin olunacak 20 000 ton çelik mamulâtının Türkiye'ye ihracına müsaade edecektir. 

( S. Sayısı : 100 ) 
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2. —- Buna mukabil Türk Hükümeti Macaristan'a 15 000 ton çelik blok, 20 OÖÖ ton döküm ve 

250 ton bakırın ihracına müsaade edecektir. 9 > . .. 
3. — Çelik blok teslimatı, Sümerbank'ın Macar firmalarına sipariş eylediği çelik blok kalıp

larının Türkiye'ye muvasalatından sonra başlıyacaktır. 
4. — 3 mayıs 1941 tarihli Türk - Macar Ticaret Anlaşmasına merbut protokolün 3 ncü bendi

nin 2 nci fıkrasında döküm için 1 000 ve çelik için 500 ton olarak tesbit edilmiş bulunan ihra
cat fazlası hadleri, işbu Anlaşma mevzuunu teşkil eden mübadelelerde döküm için 2 000 ve çelik 
için de 1 000 tona çıkarılacaktır. 

5. — Bundan evvelki fıkralar ahkâmına tevfikan mübadele edilen aşyanın bedelleri, 3 mayıs 
1941 tarihli Tediye Anlaşması hükümleri mucibince kliring yoluyla ödenecektir. 

Bununla beraber, Türkiyede yapılan tahsilatın % 30 u, yukarıda adı geçen Anlaşmanın 3 ncü 
maddesinde derpiş olunan B hesabına tahsis edilmiyecektir. 

6. — Her ayın sonunda, bundan evvelki fıkralarda tesbit olunan nisbetlere tevfikan mübadele 
edilen emtianın CİF kıymetlerini gösterir bir cetvel tanzim olunacaktır. 

Macaristan lehine müşahede edilecek farkın % 40 1, Macar Millî Bankasının Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası nezdindeki kliring A hesabından B hesabına naklolunaoaktır. 

Farkın % 60 1 için Macaristan'a, CİF kıymeti işbu % 60 nisbetine tekabül edecek munzam bir 
döküm kontenjanı verilecektir. 

7. —- Türkiye ile Macaristan arasındaki 3 mayıs 1941 tarihli Tediye Anlaşmasının 3 ncü maddesin
de derpiş olunan 3 500 000 liralık had, işbu Anlatmanın 6 ncı fıkrasına tevfikan kliring A hesabından 
B hesabına yatırılacak meblâğ nisbetinde tezyit olunacaktır. 

8. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Macar Millî Bankası işbu Anlaşmanın tatbik sureti 
hakkında kendi aralarında anlaşacaklardır. 

Hükümetinizin yukarıdaki hususlar hakkında mutabık bulunduğunu bana bildirmenizi rica ede
rim.» 

Macar Kırallık Hükümetinin yukarıdaki husıîs üzerinde mutabık bulunduğunu Ekselansınıza bil
dirmekle şeref kesbeylerim. 

En derin saygılarımı sunarım Bay Büyük Elçi. 

Ekselans Jean Vörnle 
Bay Numan Menemeiıcioğlu 
T. C. Hariciye Vekâleti Umumî Kâtibi 

Ankara 

T.C. 
Hariciye vekâleti Ankara, 15 ilkkânun 1941 

#0. 19165/64 

Bay Elçi; 
Türkiye ile "Macaristan arasında mevcut o mayıs 1941 tarihli Ticaret Anlaşmasına atfen, 

Hükümetimin aşağıdaki demir ve çelik mamullerinin, mevzuubahis Anlaşma'da bu maddeler için 
muhassas kontenjanlar haricinde olarak mübadelesi husussunda mutabık bulunduğunu size bildir
mekle şeref kesbeylerim: 

1. — Macar Hükümeti, evsafı Sümerbank ile alâkadar ihracatçı Macar firmaları arasında tâyin 
olunacak 20 000 ton çelik mamul âtının Türkiye'ye ihracına müsaade edecektir. 

2. — Buna mukabil Türk Hükümeti Macaristan'a 15 000 ton çelik blok, 20 000 ton döküm, ve 250 
ton bakırın ihracına müsaade edecektir. 

( S. Sayısı : 100) 
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3. — Çelik blok teslimatı, Sümerbank'm Macar firmalarına sipariş eylediği çelik blok kalıplarının 

Türkiye'ye muvasalatından sonra başlıyacaktır. 
4. — 3 mayıs 1941 tarihli Türk - Macar Ticaret Anlaşmasına merbut Protokolün 3 neü bendi

nin 2 nci fıkrasında döküm için 1 000, ve çelik için 500 ton olarak tesbit edilmiş bulunan ihracat 
fazlası hadleri, işbu Anlaşma mevzuunu teşkil eden mübadelelerde döküm için 2 000 ve çelik için de 
1 000 tona çıkarılmıştır-

5. — Bundan evvelki fıkralar ahkâmına tevfikan mübadele edilen eşyanın bedelleri, 3 mayıs 
1941 tarihli Tediye Anlaşması hükümleri mucibince kliring yoluyla ödenecektir. 

Bununla beraber, Türkiye'de yapılan tahsilatın % 30 u, yukarıda adı geçen Anlaşmanın 3 ncü 
maddesinde derpiş olunan B hesabına tahsis edilmiyecektir. 

6. — Her ayın sonunda, bundan evvelki fıkralarda tesbit olunan nisbetlere tevfikan mübadele 
edilen emtianın C İ F kıymetlerini gösterir bir cetvel tanzim olunacaktır. 

Macaristan lehine müşahede edilecek farkın % 40 i, Macar Millî bankasının Türkiye Cumhuriyet 
Merkez bankası nezdindeki kliring A hesabından B hesabına naklolunacaktır. 

Farkın % 60 ı için Macaristana, C İ F kıymeti işbu % 60 nisbetine tekabül edecek munzam bir 
döküm kontenjanı verilecektir. 

7. — Türkiye ile Macaristan arasındaki 3 mayıs 1941 tarihli Tediye Anlaşmasının 3 ncü madde
sinde derpiş olunan 3 500 000 liralık had, işbu anlaşmanın 6 ncı fıkrasına tevfikan kliring Â he
sabından B hesabına yatırılacak meblağ nisbetinde tezyit olunacaktır. 

8. — Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası ile Macar Millî bankası işbu Anlaşmanın tatbik sureti 
hakkında kendi aralarında anlaşacaklardır. 

Hükümetinizin yukarıdaki hususlar hakkında mutabık bulunduğunu bana bildirmenizi rica ederim. 
Derin saygılarımı sunarım Bay Elçi. 

Ekselans N. Menemencioğlu 
Bay Jean Vörnle 
Macar Elçisi 

Şehirde 

••»>•— <a>o< 

( S. Sayısı : İÖÖ ) 





S. Sayısı: |Q| 
Türkiye - Romanya arasınde mevcut 26 eylül 1940 
tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının bir ay uza
tılması hakkında teati edilen notaların tasdikına dair 

kanun lâyihası ve Hariciye ve iktisat encümenleri 
mazbatatarı (1728) 

T. C. 
Başvekâlet 18 . XII. 1941 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/5545 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

26 eylül 1940 tarihli Türkiye - Romanya Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının 1 sonkânun 1942 tarihi
ne kadar bir ay uzatılması hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 
1 1 . X I I . 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesi ve ilişiği 
notalarla birlikte sunulmuştur. 

Bahsi geçen notaların, 3970 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden tcra Vekilleri Heyetince 
tasdik edilmiş olduğu arzolunur. 

Başvekil V. 
Ş. Saraçoğlu 

Esbabı mucibe lâyihası 

Türkiye ile Romanya arasında mevcut olup hükmü 1 ilkteşrin 1941 tarihinde bitmekte olan 26 
eylül 1940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmaları, bunların yerine ikamesi mukarrer yeni Anlaşma
ların müzakeresine intizaren, 1 ilkkânun 1941 tarihine kadar uzatılmışlardı. 

Yeni Anlaşmaların akdi için sonteşrin ayı içinde başlıyan müzakerelerin yukarıda anılan tarihe 
kadar bitirilemiyeceği anlaşıldığından 26 eylül 1940 tarihli Anlaşmaların yeniden bir ay daha uza
tılması muvafıkı mütalâa edilmiş ve keyfiyet iki Hükümet arasında nota teatisi suretiyle temin 
edilmiştir. 

Romanya ile mevcut ticari mübadelelerimizin arızasız olarak devamını temin gayesiyle yapılan 
bu uzatma menfaatlerimize uygun olduğundan kabul ve tasdiki Büyük Millet Meclisinin yüksek 
tasvibine arzolunur, 



Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 20 . I . 1942 
Esas No. 1/728 

Karar No. 6 
Yüksek Reisliğe 

26 eylül 1940 tarihli Türkiye - Romanya Ti
caret ve Tediye Anlaşmalarının 1 sonkânun 
1942 tarihine kadar bir ay uzatılması hakkında 
Hariciye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekil
leri Heyetince 11 . XII . 1941 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası mu
cip sebepleriyle birlikte encümenimize havale 
buyurulmakla tetkik vre müzakere olundu. 

Mucip sebepler layihasında izah edildiği 
gibi, Türkiye ile Romanya arasında mevcut olup 
hükmü 1 ilkteşrin 1941 tarihinde bitmekte olan 
26 eylül 1940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaş
malarının yerine ikamesi mukarrer yeni anlaş
maların müzakeresine intizaren 1 ilkkânun 
1941 tarihine kadar uzatılmıştı. 

Yeni anlaşmaların akdi için başlıyan mü
zakereler bitmediğinden 26 eylül 1940 tarihli 

Türkiye ile Romanya arasında mevcut 26 eylül 
1940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının 
1 ilkkânun 1941 tarihinden itibaren yeniden bir 
ay daha uzatılması için Türkiye ile Romanya 
arasında teati olunan notaların tasdikma dair 
olup Hariciye vekâleti tarafından hazırlanan ve 
îcra Vekilleri Heyetince 11. XII . 1941 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibesi ve Hariciye encümeni maz-
batasiyle birlikte encümenimize tevdi buyurul-
muş olmakla Hariciye ve Ticaret vekâletleri mü
messilleri hazır bulundukları halde tetkik ve mü
talâa olundu. 

anlaşmaların yeniden bir ay daha uzatılması 
muvafık görülmüş ve bu keyfiyet iki Hükümet 
arasında nota teatisi suretiyle temin edilmiştir. 

Romanya ile Ticari mübadelelerimizin arı
zasız olarak devamını temin için yapılan bu 
uzatma menfaatimize uygun görüldüğünden lâ
yiha aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile İktisat encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Hariciye En. Reisi M. M. Kâtip 
Konya istanbul Tokad 
M. Göker A. Ş. Esmer N. Poroy 

Antalya Bolu Diyarbakır 
Dr. C. Tunca II. C. Çambel Zeki M. Alsan 

(lümüşane Seyhan Sivas 
Edip T ör Naci Eldeniz N. Sadak 

Mucip sebepler lâyihasında ileri sürülen mü
talâalara ve verilen izahata göre Romanya ile ara
mızda yeni anlaşmalar akdi için başlıyan müza
kereler bitmediğinden mevcut anlaşmaların yeni
den bir ay daha temdidi muvafık görülerek key
fiyetin iki Hükümet arasında nota teatisi sure
tiyle temin edildiği anlaşılmış ve Romanya ile 
ticari mübadelelerimizin inkitasız olarak devamı
nı temin maksadiyle yapılan bu uzatma, memle
ketimizin menfaatlerine uygun görüldüğünden lâ
yiha encümenimizce de aynen kabul edilmiştir. 

ikinci maddede esasa taallûk etmiyen bir ke
lime tashihi yapılmıştır. 

iktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 27 . III. 1942 
Esas No. 1/728 

Kara No. 22 
Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 101) 
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Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

İktisat En. Reisi 
Giresun 

/ . Sabuncu 

Ankara 
A. Ulus 

M. M. Kâtip 
Rize Bilecik 

Fuad Sirmen K. Gülek 

Ankara Diyarbakır 
M. Eriş V. Necdet Sünkitay 

Edirne 
T. Göksel 
Gazianteb 

Nuri Pazarbaşı 
İstanbul 

A. H. Denizmen 
Niğde 

Erzincan 
S. Başotaç 

İçel 
Dr. M. Berker 

Kars 
K. Arıklı 

Eskişehir 
Emin Sazak 

İstanbul 
A. Daver 

Konya 
Kâzım Okay 

Zonguldak 
Dr. R. Ferid T alay H. Karabacak 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

26 eylül 1940 tarihli Türkiye - Romanya Ticaret 
ve Tediye Anlaşmalarının 1 sonkânun 1942 ta

rihine kadar temdidi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye ile Romanya arasın
da mevcut 26 eylül 1940 tarihli Ticaret ve Te
diye Anlaşmalarının 1 ilkkânun 1941 tarihinden 
itibaren yeniden bir ay daha uzatılması için 
Türkiye ile Romanya arasında teati edilen 29 
sonteşrin 1941 tarihli notalar kabul ve tasdik 
olunmuştur. 

MADDE 2. — Bu 
muteberdir. 

kanun nesri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanunun icrasına îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

1 1 . X H . 1941 
Bş. V. V. Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu II. Menemencioğlu A. R. Artunkal 
Da. V. 

Fayık Öztrak 
Mf. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
F. Engin 

Ha. V. 
S. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. 1. V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
M. Ökmen 

Ma. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
Sırrı Day 
Zr. V. 

Muhlis Erkmcn 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

26 eylül 1940 tarihli Türkiye - Romanya Ticaset 
ve Tediye Anlaşmalarının 1 sonkânun 1942 ta
rihine kadar temdidi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen. 

( S. Sayısı : 101) 
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t©ra Vekilleri Heyetinin 2/17017 saydı ve 18 . XII . 1941 tarihli kararnamesi suretidir 

Romanya ile aramızda mevcut 26 eyîûl 1940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının 1 sonkâ-
nıın 1942 tarihine kadar bir ay uzatılmasını teminen Romanya sefaretiyle teati olunup Hariciye 
vekilliğinin 10 . XII . 1941 tarih ve 18690/538 sayılı tezkeresiyle gönderilen ilişik notalar İcra 
Vekilleri Heyetince 18 . XII . 1941 tarihinde okunarak tasdiki kabul olunmuştur. 

Romanya Elçiliği ' Ankara, 29 sontesrin 1941. 
No. 1850 

Bay Elçi, 
Türkiye ile Romanya arasında elyevm müzakeresi yapılmakta olan yeni Arılaşmaların akdine in-

tizaren müddeti 30 sontesrin 1941 de bitecek olan 26 eylül 1940 tarihli Türk - Romen Ticaret ve Te
diye Anlaşmalarının mer'iyetini bir ay uzatmak hususunda Hükümetimin mutabık olduğunu Ekse
lansınıza bildirmekle şeref kazanırım. 

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Elçi. 

Ekselans Al. TeUmague 
Bay Cevad Açıkalm 
Orta Elçi 
Hariciye Vekaleti Umumî Kâtibi Muavini 

Ankara 

Türkiye Cumhuriyeti Ankara, 29 sontesrin 194.1 
Hariciye Vekâleti 

Bay Elçi, 

Türkiye ile Romanya arasında elyevm müzakeresi yapılmakta olan yeni Anlaşmaların akdine inli-
zaren müddeti 30 sontesrin 1941 de bitecek olan 26 eylül 1940 tarihli Türk - Romen Ticaret ve Tediye 
Anlaşmalarının mer'iyetini bir ay uzatmak hususunda Hükümetimin mutabık olduğunu Ekselansınıza 
bildirmekle şeref kazanırım. 

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Elçi. 

Ekselans M, C. Açıkalm 
Bay Alexandre Telemaque 
Romanya Elçisi 

Ankara 
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S. Sayısı: 102 
Yalova kaplıcaları işletme idaresinin 1 temmuz 1939 
dan 31 mayıs 1940 tarihine kadar 11 aylık işletme mu
amelâtı hakkında tanzim kılınan raporun sunulduğun 
dair Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresi ve Divanı 

muhasebat encümeni mazbatası (3/440) 

T. C. 
Divanı muhasebat 25 . / / . 1942 

Sayı : İT. 193431, II. 610 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Mülga Denizbank idaresine tabi iken 3653 numaralı kanunla teşkil olunup 1 temmuz 1939 ta
rihinde işe başlamış olan Yalova kaplıcaları işletme idaresinin ilk faaliyet senesine ait ve 1 tem
muz 1939 dan 31 mayıs 1940 tarihine kadar 11 aylık işletme muamelâtını ihtiva eden bilançosu 
Divanı muhasebatça tetkik edilerek tanzim olunan raporun bilanço ve merbutu cetvellerle birlikte 
takdim olunduğunu saygılarımla arzeylerim. 

D. M. Reisi 
S. Oran 

Yalova kaplıcaları işletme idaresinin 1939 malî yılı bilançosu üzerinde yapılan tetkikat neticesini 
gösteren rapordur 

Mülga Denizbank idaresine tabi iken 3653 numaralı kanunla teşkil olunup 1 temmuz 1939 tari
hinde işe başlamış olan Yalova kaplıcaları işletme idaresinin ilk faaliyet senesine ait ve 1 tem
muz 1939 dan 31 mayıs 1940 tarihine kadar 11 aylık işletme muamelâtını ihtiva eden ve 16 . V . 
1941 tarihinde Divana gönderilmiş olan bilançosu, mezkûr 3653 numaralı kanunun 10 ncu mad
desi hükmüne tevfikan Divanı muhasebatça tetkik ettirilmiş ve Denizbank devir bilançosunda 
münderiç rakamlarda nazarı dikkate alınmak suretiyle mevcut kayıtlara ve müsbet evrakına müs
teniden mahallinde yapılan tetkikatm neticesi bilançonun tertip sırasiyle aşağıdaki maddelerde 
arzolunmuştıır. 

Mukaddime 

3653 numaralı kanunun 9 ncu maddesiyle kaplıcalar işletmesinin ticari usullere göre idare olun
masını ve sarfiyatın; Muhasebei umumiye kanuniyle arttırma ve eksiltme ve ihale kanunu hü
kümlerinden ve Divanı muhasebatın vizesinden istisnası kabul edilmiş ve 10 ncu maddesi muci
bince de işletme idaresinin her malî yılma ait bilâçosu kâr ve zarar hesapları her malî yılın hi
tamından itibaren dört ay içinde tanzim ve kayıtlara ve müsbet evraka uygunlukları tetkik edilmek 
üzere Divanı muhasebata tevdii lâzımgelmiştir. 

Zikrolunan 3653 numaralı kanunun muvakkat maddesindeki tarifat dairesinde teşkil olunan tas
fiye heyetinin, tasfiye işlerini ifa ve mülga Denizbank bünyesine dahil Yalova kaplıcaları işletme 
idaresinin haziran 1939 gayesine kadar muamelâtını muhtevi bilançosunun tanzim ve kaplıcalarla 
mebani ve tesisatı ve kayden mevcut nakdi ve ayni kıymetlerin müfredatını gösterir listeleri bilan
çoya raptedilmek suretiyle devir muamelesini ikmal eylediği anlaşılmıştır. 
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Tetkikat neticesinin arzından evvel şu cihetin belirtilmesi gerekli görülmüştür. 
2514 sayılı Divanı muhasebat kanununun 12 nci maddesinde (Devlet sermayesiyle işletilen veya 

Devlete ait varidatı cibayet ve idare eden müesseseler kendi kanunlarındaki hüküm ve sarahatin 
derecelerine göre Divanın murakabesine tabidir.) denilmekte ve mezkûr kaplıcalar işletmesinin bu 
idareye devrine dair olan 3653 numaralı kanunun 10 ncu maddesinde de (İşletme idaresinin her 
malî yılına ait bilanço ve kâr ve zarar hesapları her malî yılın hitamından itibaren dört ay içinde 
tanzim ve kayıtlara ve evrakı müsbitelere mutabakatı tetkik edilmek üzere Divanı muhasebata 
tevdi olunur. Divanı muhasebatın bu hususdaki raporu bilanço ve kâr ve zarar hesaplariyle birlikte 
malî yılın hitamından itibaren 9 ay içinde Büyük Millet Meclisine arzolunur). diye yazılı bu
lunmaktadır. Bu hükümle mezkûr müessese muamelâtı, Divanın murakabesine tabi tutulmuş olup 
tetkikat sırasında görülen noksan tevkifat veya sair suretle yapılan fazla tediyat hakkında Divanca 
ne suretle hareket olunacağına dair kanunda bir kayıt ve sarahat mevcut değilse de 3 cilt numaralı 
zabıt ceridesinin 347 nci sahifesinde yazılı olduğu üzere kanunun bu maddesinin müzakeresi sıra
sında Büyük Millet Meclisi âzasından bir zat tarafından vâki olan bir suale karşı Bütçe encü
meni mazbata muharriri tarafından verilen izahatta, Muhasebei umumiye kanununda mütedavii 
sermaye ile idare edilen müesseselerin ne şekilde hesap vereceklerine dair hükümler olduğunu ve 
orada Maliye vekâleti ve Divanı muhasebattan intihap edilecek bir Heyetin tetkikatı yapacağını 
ve bu tetkikatm neticesini Divanı muhasebata bildireceğini ve Divanı muhasebatta bunun evrakı 
müsbiteşini tetkik ederek tetkikat neticesini Büyük Millet Meclisine arzeyliyeceğini ve bundan 
başka daima Sıhhiye ve Maliye vekâletleri müfettişleri bu müesseseyi murakabeleri altında bulun
duracaklarını ve bu idare muhasibinin mesuliyetini mucip bir hal varsa Sıhhat ve içtimai mua
venet vekâleti, Meclisin takibinden evvel bunu nazarı dikkate alması lâzımgeleceği beyan edilmiş 
olduğundan kanunun 10 ncu maddesinin yazılış tarzı ve bu izahat delaletiyle muhasibin mesuliye 
tini mucip paraların Divanın kaza salâhiyetine dahil olmadığı ve bunların evvelemirde nazarı dik
kate alınması lüzumunun Sıhhat ve içtimai muavenet vekâletine bildirilmesi ve diğer görülen 
idari noksanlar hakkında da Mclisi Âliye malûmat ve mütalâatm arzı lâzımgeleceği anlaşılmış ve 
buna binaen bu hesap hakkında Divanı muhasebatkazai bir hüküm ittihaz etmemiştir. 

1. — Muhasebe muamelâtı : 
3653 numaralı kanunun 15 nci maddesiyle Yalova kaplıcaları işletme idaresinin hesap usulleri ve 

alım oatını muameleleri Maliye ve Sıhhat ve içtimai muavenet vekilliklerince tesbit ve İcra Vekil
leri Heyetince tasvip olunacak esaslar dairesinde yapılacağı emrolunmuş ise de 1939 senesinde böy
le bir talimatname yapılmamış olduğu gibi alım, satım muameleleri de muayyen bir formüle bağ
lanmamış olduğundan muhasebe ve işletme muamelâtının mülga Denizbank zamanında cari usul 
ve teamüle uydurulmuş olduğu görülmüştür. 

2. — Sermaye : 
2. —• Bilançoda sermaye olarak gösterilen 1 280 315 lira 29 kuruş Denizbank devir bilanço

sundan aynen nakledilerek kayda geçirilmiştir. 
3653 sayılı kanunun muvakkat maddesinde devir muameleleri, 3633 numaralı kanunun muvak

kat ikinci maddesi ahkâmına göre yapılacağı yazılıdır. Mezkûr muvakkat madde ile 3 ncü muvak
kat madde de tasfiye heyetinin devre ait hususi bir bilanço hazırlaması ve bilançonun usulü daire
sinde tasdik edilmiş şeklinin devre esas tutulması kabul edilmiş olup bu idareye devredilmiş olan 
mezkûr sermayenin tasfiye bilançosuna mutabık olduğu ve bilançoda gösterilen işbu sermayenin 
mukabilinde kayıtta mevcut olduğu görülmüştür. 
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3. — Amortisman sermayesi : 
Bu hesapta görülen 119 910 lira 92 kuruştan 68 372 lira 16 kuruşu mülga Denizbank'tan dev

redilmiştir. Kaplıcalar işletme idaresince de ayrıca; 
Lira K. 

15 300 62 Otel ve banyolar kıymetinden % 5 ve % 2 hesabiyle, 
5 488 82 Sair binaların kıymetinden % 5 ve % 4 ve % 2 hesabiyle, 
7 582 41 Tesisatların kıymetinden % 5 hesabiyle, 

23 166 91 Demirbaşların kıymetinden % 10 hesabiyle, 

Ceman 51 538 76 lira tefrik ve bu hesaba alınmıştır. Ancak otel ve banyolar kısmında: 

Lira K. 

1 846 45 lira kıymetinde mukayyet A paviyonu ile sair binalar kısmında 
500 00 lira kıymetinde- mukayyet Bizans hamamı 

151 
252 
500 
234 

1 000 
3 480 

300 
500 
400 

1 900 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Telsiz odası 
İstim dairesi 

» makine dairesi 
» kazanı 

Park lokantası ve mutbak müştemlâtı 
Pavyon lokantası 
Polis karakolu 
Memurin evi 
Etüv binası 
Plaj soyunma barakaları 

kıymetinden amortize edilmedikleri görülmüştür. 
Denizbank'tan devredilip kayıtta bulunan ve fakat fiilen mevcut bulunmayan bu ön iki parça 

gayrimenkul hakkında Sıhhat vekâleti Muhasebe müdürü tarafından verilen izahatta: Yalova kap
lıcaları İşletme idaresinden teklif vâki olanlar için terkini kayıt hususunda Sıhhat vekâletiyle Ma
liye vekâleti arasında muhabere cereyan etmekte olduğu ve bu muhaberenin nihayet sermayenin 
tenezzülüne taallûk etmekte olması itibariyle Maliye vekâletinin muvafakatinin istihsaliyle bera
ber mesul edilmeleri icabedenler olduğu takdirde kanuni takibat icrasına müteallik bulunduğu ve 
terkini icabedip de henüz teklif yapılmamış olanların tekliflerinin biranevvel icrası lüzumu mezkur 
müessese müdürlüğüne bildirildiği ve netice itibariyle bunların terkin muamelelerinin yapılacağı 
ifade olunduğundan başkaca mütalâa arzına lüzum görülmemiştir. 

4. — lihtiyat sermaye: 
İhtiyat sermaye olarak bilançoda görünen 6 224 lira 90 kuruşun mülga Denizbank'tan ay

nen devredilmiş olduğu görülmüştür. 

5. — Nâzım hesaplar: 
Aktif ve pasifi müsavi olan bu hesapta görünen 20 559 lira 88 kuruşun depozito mukabili Bank 

mektubu olduğu anlaşılmıştır. 20 559 lira 88 kuruşluk Bank mektuplarının müfredatı ve hangi 
bankalardan verildiği bilançoya bağlı 15 numaralı listede yazılıdır. 

6. — Sabit kıymetler - Otel ve banyolar: • 
Mülga Deniz bank'tan müdevver ve müfredatı bilançoya bağlı 6 numaralı cetvelde münderiç 

on üc kalem gayrimenkulun mukayyet kıymeti 714 607 lira 4 kuruşa baliğ olmakta ise de kayden 
görünüp te fiilen mevcut bulunmıyan A pavyonuna ait 1 846 lira 45 kuruşun vekâletçe terkini kayıt 
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muamelesine tevessül edildiği Amortisman hesabı münasebetiyle 3 ncü fıkrada arzedilmiş olduğun 
dan başkaca denecek bir şey yoktur. 

7. — Sabit kıymetler - Sair binalar: 
Mülga Denizbank'tan müdevver ve müfredatı bilançoya bağlı 7 numaralı cetvelde yazrlr 38 ka

lem gayrimenkulun mukayyet kıymeti 240 627 lira 89 kuruşa baliğ olmakta ise de fiilen mevcut ol-
mıyan 11 kalem gayrimenkulun kıymeti mecmuu olan 9 217 liranın vekâletçe terkini kayıt muame
lesine tevessül edildiği 3 ncü fıkrada arzedilmiş olduğundan başkaca ilâve edilecek bir şey yoktur. 

8. — Sabit .kıymetler - Tesisatlar: 
Bu hesapta görünen 165 436 lira 15 kuruştan 153 436 lira 15 kuruş kıymetindeki tesislerin mül

ga Denizbank'tan devrolunduğu ve 12 000 lira kıymetindeki Epürasyoıı havuzunun inşaatı 1939 se
nesinde kaplıcalar idaresince ikmal ettirilmesi hasebiyle bu hesaba ilâve edildiği anlaşılmıştır. 

9. — Sabit kıymetler - Demirbaşlar: 
Mülga Denizbank'tan müdevver 261 748 lira 1 kuruş kıymetindeki demirbaş eşya bedeline 1939 

senesinde işletme idaresince mubayaa olunan 5 552 lira 64 kuruşluk eşya bedel in in ilâvesiyle baliği 
olan 267 300 lira 65 kuruştan mezkûr sene içinde satılan ve ıskat olunan demirbaş eşya bedeli 
14 570 lira 63 kuruşun tenzilinden sonra bakiyesi olan 252 730 lira 2 kuruş bilançoya alınmıştır. 

Kaplıcaların Sıhhat vekâletine devrinden sonra müessese mevcutlarının tadat ve tesbiti ve buna 
göre devir muamelesinin icrası için Münakalât ve Sıhhat vekâletlerinden tâyin olunan dört zatten 
müteşekkil bir heyet tarafından lâzımgelen tadat yapılmış ve bu tadat neticesinde kayden görü
nüp de buna istinaden yeni idareye maledilen demirbaşlardan fiilen mevcut olmadığı anlaşılan
ların kayıtlarının terkini ve bu hususta alâkadarların mesuliyetleri olup olmadığı keyfiyetleri araş
tırılarak neticeye göre gereken muamelenin vekâletçe yapılacağı ve fiilen mevcut olupta kayden 
mevcut görünmiyenlerin 3653 sayılı kanun hükmüne istinaden 3633 sayılı kanunun 16 ncı maddesi 
mucibince teşekkül eden heyet tarafından kıymetleri takdir edilerek bunların kayda intikallerinin 
temin olunduğu muhasebe müdürü tarafından ifade edilmiş ve bu suretle vekâletçe icabedeu mua
meleye tevessül edildiği aualşılmıştır. 

10. — Kasa : 
Malî sene sonunda kasa mevcudu 181 lira 20 kuruş olup zabıtla teshil edilmiştir Tenkidi mu

cip birşey yoktur. 

11. — Mevduat : 
Bankadaki mevduat bakiyesi 74 lira 25 kuruştan ibaret bulunduğu anlaşılmıştır. 

12. — fstoklar : 
(Bu hesabın malî sene nihayetindeki bakiyesi:) 

Lira K. 

226 48 Yiyecek ve içilecek ambarında 
2 827 50 Kömür ve yanıcı maddeler ambarında 
2 449 68 Tıbbi ecza ve labratuar anı harında 
7 370 39 Levazım ambarında 

54 65 Bos kablar ambarında olmak üzere ceman 

12 928 70 liraya baliğ olmaktadır. 
Demirbaş eşyada olduğu gibi işbu ayni kıyıwe1lerin malî sene nihayetinde mevcudiyetini tesbit 

eden vesaik mevcut olmadığından bizzarur tetkikat da ithalât ve ihracat evrakı müsbitesine ve 
muhasebe kayıtlarına inhisar ettirilmiştir. 

1939 senesinde Termal lokantasından başka otel ve banyolar ve lokantalar (Kaplıcalar işletme 
idaresince) emaneten idare edilmiştir. 
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Mülga Denizbank Yalova işletmesi idaresi ile Beyoğlunda Rejans lokantası sahibi Tevfik Me-

rans ve şürekâsı arasında akdolunan 23 haziran 1939 tarihli mukavele mucibince Termal lokantası 
mezkûr şirket tarafından işletildiği gibi bu idar. nin ilgasından sonra 3653 sayılı kanun ile müesses 
kaplıcalar işletme idaresi zamanında dahi mezkûr şirket tarafından işletilmiş ve 17 eylül 1939 tari
hinde şirket alâkasını kesmiş olduğundan bu tarihten sonra Termal lokantası dahi diğerleri gibi 
emaneten idare olunmuştur. Ancak mevcut bütün otel ve lokantaların işletilmesi, 13 mayıs 1940 ta
rihinde işletme idaresi ile Adnan Naim Molvan arasında akdolunan mukavele mucibince bu tarih
ten itibaren mumaileyhe devredilmiş olmasına göre mezkûr tarihte yenecek ve içilecek eşya ambarı 
mevcudunun ziyadan ve tefessühten muhafazasını temin için mütaahhide bedeli mukabilinde devri 
icabederken bu muamelenin ifa edildiği tevsik edilememiştir. 

Bu hususta muhasebe müdürü tarafından verilen izahatta 1 temmuz 1939 tarihinde Sıhhat ve iç
timai muavenet vekâletine intikal eden Kaplıcalar işletme idaresinde o anda herhangi bir değişiklik 
icrasına, kaplıcaların faaliyette bulunduğu bir zamana tesadüf etmesi sebebiyle, imkân olmadığı 
ve ambar kayıtlarının da ikmal edilerek gerek vesaika ve gerekse muhasebe kayıtlarına mutabakatı
nın temin edildiği bildirilmiş ve iaşe ambarı mevcudunun da müstecir Adnan Naim Molvan'a satış 
işi yaptırılarak bedelinin tahsil ettirildiği ve tesadüf edilmediğinden bahsolunan vesaikin merkeze 
celbi için Kaplıcalar işletme idaresine tebligat yapılacağı ilâve olunmuştur. 

13. — Muhtelif borçlular : 
Bu hesapta görünen 22 663 lira 45 kuruştan 16 607 lira 59 kuruşun mülga Denizbank idare

sinden müdevver olup kısmen 1940 malî yılı zarfında tahsil olunduğu, mütebaki kısmının da tah
silinin takip edilmekte bulunduğu; 1939 malî senesinden 1940 senesine devrolunan 4 786 lira 33 ku
ruşun da kısmen 1940 senesinde tahsil olunduğu ve kısmen tahsilinin takip edilmekte bulunulduğu 
tesbit edilmiştir. 

Transıtuvar hesaplar namiyle müdevver ve müfredatı bilançoya bağlı 12 numaralı listede yazılı ve 
1 272 lira 53 kuruş kıyınetindeki eşya ve emtianın (miktar ve evsafı itibariyle tahavvüle uğradığı 
anlaşıldığından yeni vaziyetleri tetkik ve tesbit edileceği) mealinde mezkûr liste altında meşruhat 
görülmekte ise de 1939 malî senesinde ne muamele yapıldığı tevsik edilememesi üzerine keyfiyet ve
kâlet muhasebe müdüründen sorulmuştur. Mevzuubahis 1 272 lira 53 kuruş hakkında tetkikat yapıla
rak neticenin bildirileceği muhasebe müdürü tarafından beyan edilmiş olduğundan tetkikat netice
sinin biranevvel bildirilmesi için Sıhhat ve içtimai muavenet vekâletine tezkere yazılmıştır. 

Muhtelif alacaklar: 
Bu hesapta 1940 senesine devrolunduğu görülen 15 712 lira 61 kuruştan 11 550 lira 72 kuruşu 

mülga Denizbank'tan müdevver mütebaki 4 161 lira 89 kuruşu işletme idaresinin 1940 senesine 
devridir. 

14. — Kâr ve zarar: 
11 aylık devre zarfında müessesenin ücret, masraf ve sairesi olarak 108 479 lira 5 kuruşla 

amortismanlar bedeli mecmuu olan 51 538 lira 7G kuruş ki ceman 160 017 lira 81 kuruşa mukabil 
varidatı ancak 47 102 lira 79 kuruşu muhtelif gelirlerden ve 100 bin lirası Umumî muvazeneden 
yapılan yardımdan hâsıl olmak üzere ceman 147 102 lira 79 kuruştan ibaret olduğundan dolayı 
12 915 lira 2 kuruşluk zararı olduğu tesbit edilmiştir. 

15. — Umumî varidat: 
Lira K. 

22 462 87 Oteller hasılatı 
13 883 30 Lokanta ve büfeler hasılatı 

335 20 Sinema ve temsiller hasılatı 
5 975 75 Banyolar hasılatı 

794 60 Muayeneler hasılatı 
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696 38 Eczane ve lâboratuvar hasılat i 
853 51 Masaj hasılatı 
109 00 Röntgen ve fizyotorapi hası lalı 
510 00 Kiralar 

1 482 18 Muhtelif gelirler 
100 000 00 Vekâletçe yapılan yardım olmak üzere 

ceman 147 102 79 liradan ibarettir. 

29 temmuz 1939 tarihine kadar mülga Denizbank tarifesine göre cibayet olunan varidat, bu ta
rihten sonra müessese tarafından tesbit edilip 3653 sayılı kanunun Kî neı maddesi ile verilen sa
lâhiyete istinaden Sıhhat ve içtimai muavenet vekâletince kabul ve tasdik olunan tarifeye göre ya
pıldığı anlaşılmıştır. 

16. — Umumî masarif: 
Lira K. 

49 798 01 Daimî ve muvakkat memui'lar ve müstahdemler ücreti 
2 610 99 İdare masrafları 

981 79 Memurlardan kesilip tekaüt sandığına yatırılan aidat 
10 193 19 Mütenevvi masraflar 
13 059 82 Umumî bakım masrafları 

963 86 Harcırahlar 
2 857 84 Nakil vasıtaları ve naklye masrafları. 

11 349 22 İşletme masrafları. 
745 45 Temsiller ve sinema masrrafları. 

6 822 18 Müstahdemin iaşe masrafı olmak üzere 

ceman 99 382 35 lira olarak gösterilmiştir. 

17. — Varidat evrakı müsbitesinin tetkiki sırasında noksan tahsil edildiği anlaşılan 24 lira 80 
kuruşun alâkadarlardan tahsilinin temini Sıhhat vekâletine yazılmıştır. 

18. — Masraf belgelerinin tetkikma işletme müdürü ve başhekimin temmuz 1935) ücretinin 
kanuni tevkifatı çıkarıldıktan sonra 413 lira 53 kuruş verilmesi lâzımgelirken 10 lira 51 kuruş 
fazlasiyle 424 lira 40 kuruş tediye olunduğu anlaşdmış ve fazla verilen. 10 lira 51 kuruşun tahsili 
Sıhhat ve içtimai muavenet vekâletine yazılmıştır. 

19. — İdareye satılan eşya ve levazım bedelinden veya. inşaattan mütevellit beş yüz liradan 
fazla istihkaklardan 2395 sayılı Kazanç vergisi kanununun 3258 sayılı kanun ile tadil edilen 
sekizinci maddesinin birinci fıkrası mucibince vergiye tabi olması iktiza ederken bu kabil tediye
lerden yüzde bir buçuk nisbetinde tevkifi icabeden: 

Lira K. 

gereken 
600 24 Kazanç ve 2416 sayılı kannu mucibince bunun beşte biri nisbetinde tevki İM 

120 06 Buhran vergisi k i ; 

720 30 ceman kesilmediği anlaşılan 720 30 liranın müfredatım ve sureti tahak
kukunu gösterir liste Sıhhat vekâletine gönderilerek alâkadarlardan tahsilinin temini yazılmıştır. 
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20. — Kaplıca, idaresine ait bütün otel ve lokantalar 13 mayıs 1940 tarihli mukavelename mu

cibince Adnan Naim Molvan'a iki sene müddetle kiralanmıştır. Mukavelenameye göre idareye ait 
binalarla eşya ve levazımdan külfetsizce âzami istifadesine mukabil müsteciriıı işletme idaresine 
vermesi kabul edilen kira bedelinin az miktarda olması ve iki sene müddetle müstecirin intifama 
terk olunan demirbaş eşya, levazım ve mefruşatın istimal sebebiyle vukuu zaruri olan aşınma ve 
yıpranmalarına karşılık müsteeirden bir şey aranmaması gibi noktalar, mukavelenin akdinde ida
renin menfaati pekte derpiş edilmemiş gibi bir zehabı uyandırmış ise de bu husus hakkında vekâ
let muhasebe müdüründen alman izahatta: (Kaplıcaların Sıhhat vekâletine devri tarihi olan 1 tem
muz 1939 da yalnız Rejans müessesesi tarafından işletilen Termal lokantası müstesna olmak üzere 
diğer otel ve lokantaların idare tarafından işletmeye açılmış olduğu görülmüş ve faaliyette olan kap
lıcalar için o anda yeni bir idare tarzı tesbitine imkân hasıl olamıyacağı anlaşılmış bulunduğun
dan mülga Denizbank tarafından başlanılan iş 1939 sezonu sonuna kadar bu suretle devam ettiril
miştir. Bu mevsim faaliyeti idareyi büyük zararlarla karşılaştırmış ve mühim miktarda personel 
ücreti tediye edilmesine mukabil kâr temin edilmemiş bulunduğu ve 1939 da Umumî muvazeneden yapı
lan yüz bin liralık yardıma mukabil 1940 senesinde 60 000 liralık yardım tahsisatı bulunabildiği cihet
le 1940 sezonu için yeni bir idare tarzı aranılması zarureti ile karşılaşan vekâlet, istanbul'da tetki-
kat yaptırmıştır. Otel ve lokanta idaresinde şöhret sahibi olan Perapalas, Tokatlıyan, Parkotel ve 
saire sahipleriyle görüşülmüş ve bunların ne otelleri ve ne de lokantaları işletmeye talip olmadık
ları tesbit edilmiştir. O zamanki dünya şartlarını gözönüne alan ve hattâ kaplıcaları 1940 sezonu zar
fında işletme imkânını bile bulamıyacağmı tahmin eden vekâlet, işletmenin idare tarafından ya
pılması hâlinde füzulen bir çok personel ücreti ve işletme masrafı tediyesine mecbur kalacağını ve 
bunların boşa gitmesi ihtimalini de derpiş ederek işletme işlerinin bir müsteeir tarafından idaresi
nin hem malî, hem de idari bakımdan faydalı olduğu neticesine varmış ve bu arada bu işi yapmak 
üzere talip olan ve otel ve lokanta idaresinde şöhret temin etmiş bulunan Naimpalas sahibi Naim 
Molvan'ın oğlu Adnan Naim Molvan ile mukavele akdeylemiş ve mukavelede Naim Molvan'ın işi 
idare etmesi bilhassa tesbit olunmuştur. Vekâlet bu mukavele ile' idareyi zarardan kurtardığına, 
oteller ve lokantalar gayrisafi hasılatının % 20 ve % 15 ini almak suretiyle kâr temin ettiğine ka
nidir. Bundan maada içme suyu, elektrik cereyanı, çamaşırhane için müsteeirden ayrıca paralar da 
alınmıştır. O zamanlar muayyen bir icar bedeli mukabilinde talip bulunmak imkânsızlığı, gayrisafi 
hasılat esasını kabul etmeğe sevkeylemiştir. Mukavele yapıldıktan sonra işletmenin bir buçuk, iki aya 
yakın bir zaman arzettiği manzara 363 yataktan ibaret olan kaplıcalar otellerinde ancak 10 - 15 ki
şilik müşteri mevcudiyeti şeklinde idi. 

Bilâhara müşteri fazlalaşmış ve bu suretle müsteeir de muhakkak bir iflâstan kurtulabilmiştir. 
Mukavelenin halen hitama ermiş ve işletmenin idare tarafından yapılmakta olduğu beyan edilmiştir. 

3653 sayılı kanunun 10 ncu maddesine istinaden işbu raporun tanzim, bilanço ve ilişiği kâr ve 
zarar cetveli ve diğer cetveller ve dosyasiyle birlikte takdim edildiğini arzeyleriz. 

Di. M. Reisi 
S ey fi Oran 

Aza, 
¥. Ziya Aslan 

Aza, 
N. Ba§ak 

D. 1. Reisi 
Faik Eke 

Âza 
C. Dinçe r 

Âza 
E. R. Ayla 

D. 2. Reisi 
A. Yurdakul 

Âza 
M. Menenıeneioğlu 

Âza 
F. Özbudun 

D. 3. Reisi 
Âlim Özgen 

Âza 
B. Bakuy 

Âza 
Z. Akif Orbay 

D. 4. Reisi 
F. Erinç 

Âza 
M. 1. Erenli 

Âza 
M. Ali Apak 

Âza 
B. Esen 

Âza 
H- Demirsoy 

Müddeiumumi 
Enver Arkun 
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31 mayıs 1940 

Yalova kaplıcaları İşletme idaresimn 31 . V . 1940 yılı (II) aylık bilançosu 

A K T İ F 
Müfredat Yekûn 

Sabit kıymetler: 
Oteller ve banyolar 
Sair binalar 
Tesisatlar 
Demirbaşlar 

714.607,04 
240.627,89 
165.436,15 
252.730,02 1.373.401,10 

Mütedavil kıymetler: 
Kasa 181,20 
Bankalardaki mevduatımız 74,25 
Stoklar 12.928,70 
Muhtelif borçlular 22.663,45 

Nazım hesaplar 
Zarar 

Yekûn 

35.847,60 

20.569,88 
12.915,02 

1.442.733,60 

P A S t ¥ 

Sermaye 
Amortisman sermayesi 
ihtiyat Sermaye 
Muhtelit' alacaklılar 
Nâzım hesaplar 

Yekûn 

Yekûn 

1.280.315,29 
119.910,92 

6.224,90 
15.712,61 
20.569,88 

1.442.733,60 

.'// mayıs 1910 
Yalova kaplıcaları işletme müdürlüğünün 31 . V . 19io kâr re zarar hesabı 

Müfredat Yekûn 

Zarar veren hesaplar: 
Satılan demirbaş eşyanın 
mukayyet kısımları fev
kindi; kalan miktar olarak 
Umumî masraf hesapları 
Otel ve banyoların (11) 
aylık amortismanı 
Sair binaların (11) aylık 
amortismanı 
Tesisatların (11) aylık 
amortismanı 
Demirbaşların (11) aylık 
amortismanı 

9.096,70 
99.382,35 

15.300,62 

5.488,82 

7.582,41 

23.166,91 150.921,11 

Kar veren hesaplar: 
l'mumi varidat hesap
ları 
Zarar 

Müfredat, 

147.102,79 

Yekun 

147.102,79 
12.915,02 

Yekûn 160.017,81 Yekûn 160.017,81 
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Divanı muhasebat 

T. B. M. M. 
D. M. Encümeni 

Esas No. 3/440 
Karar No. 8 

Yüksek 

Yalova kaplıcaları işletme idaresinin 1939 
malî yılı bilançosu üzerinde yapılan tetkikat ne
ticesini gösteren ve Divanı muhasebat Reisliği
nin 25 . TT . 1942 tarih ve 193431/610 numaralı 
tezkeresiyle Yüksek Reisliğe, takdim olunup 
Encümenimize havale buyurulmuş olan raporu 
okundu. 

Mülga Denizbank idaresine tabi iken 3653 
numaralı kanunla teşkil edilmiş ve 1 temmuz 
1939 tarihinde işe başlamış olan idarenin ilk 
faaliyet yılma ait ve 1 temmuz 1939 dan 31 ma
yıs 1940 tarihine kadar on bir aylık işletme mu
amelâtını ihtiva eden bilançosunun mezkûr ka
nunun 1.0 ncu maddesine tevfikan Divanca ka
yıtlar ve evrakı müsbiteler ile mutabakatının 
tetkiki neticesinde tanzim kılınmış olan işbu 
rapor üzerine muktaza tâyini münasip görülen 
hususlar aşağıda gösterilmiştir. Şöyleki: 

1. — (Rapor madde : 1.) Yalova kaplıca
ları işletme idaresinin hesap usulleri ve alım 
satım muameleleri Maliye ve Sıhhat ve mua
veneti içtimaiye vekilliklerince tesbit ve îcra 
Vekilleri Heyetince tasvip olunacak esaslar dai
resinde yürütüleceği 3653 numaralı kanunun 
15 nci maddesi hükmü icabından olduğu halde 
böyle bir talimatnamenin henüz elde bulunma
masından dolayı alım satım muameleleri bir 
formüle bağlanmamış olduğu gibi muhasebe ve 
işletme muamelâtının mülga Denizbank zama
nındaki cari usul ve teamüle uydurulduğu ve 
alım satım işlerinin de vekâletçe verilen direk-

9 — 
encümeni mabatasi 

27 . III . 1942 

Reisliğe 

tif dairesinde cereyan edildiği anlaşılmıştır. 
muamelede intizam ve yeknesaklığı temin için 
Malî müşavere encümeninde derdesti müzakere 
bulunduğu beyan olunan bu talimatnamenin bir 
an evvel tatbik mevkiine konulması için alâka
dar vekâletlerin dikkat nazarının celbi; 

2. — (Rapor madde - 3, 6, 7) Denizbank'tan 
devredilip kayıtlarda bulunan ve fakat fiilen 
mevcut olmıyan on iki kalem gayrimenkul den (A) 
pavyonu bedeli olan (1 846) lira 45 kuruşun ve 
diğer on bir kalem gayrimenkulun mecmuu kıy
meti bulunan (9 217) liranın her ne kadar ve
kâletçe terkini kaydine tevessül edildiği bil
dirilmiş ise de bu hususta alâkadarların mesu
liyetleri olup olmadığının da tahkik ettirile
rek neticesine göre muamele isafı; 

Temenniye şayan bulunmakla keyfiyet Umu
mî Heyetin ıttıla ve tasvibine arzedilmek üzere 
mezkûr rapor ve bilanço ve kâruzarar cetveli 
teferruatiyle beraber Yüksek Reisliğe sunulur. 

Di. M. En. Rs. N. M. M. Kâtip 
M. M. 

Çanakkale Çanakkale Kastamonu 
R. Bulayırlı R. Bllayırlı Nuri Tamaç 

Balıkesir Bitlis Bolu 
tmzada bulunmadı T. Temelli Cemil özçağlar 

Bolu Burdur Burdur 
E. Yerlikaya M. Sanlı 1. N. Dilmen 

Kırşehir Sivas Tunceli 
H. Börekçi M. Oürleyük H- R. öktem 

( S. Sayısı : 102 ) 




