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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 10,45 

REİS : Kâzım Paşa 
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1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
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liye Encümeninin mazbataları kıraat ve kabul olun
du. 

Tütün inhisarının, olbaptaki kanun lâyihasının 
intacına kadar, hükümet tarafından idaresi hakkın
daki kanun lâyihasının bir kere de Muvazenei Ma
liye Encümenine havalesi tensip edildi. Müteakiben 
Adliye Vekâleti Bütçesinin müzakeresine geçilerek 
bir müddet müzakereden sonra saat birbuçukta iç
tima edilmek üzere celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Ali Sururi Bey tarafından kuşat edilerek Adliye 

Vekâleti Bütçesinin, bir müddet daha müzakeresine 
devam edildikten ve bütçenin heyeti umumiyesi hak
kında ceryan eden müzakere kâfi görüldükten son-

Lâyihalar 
1. — Adliye Vekâletinin 1340 bütçesinin 226 ncı 

faslından Otuzsekizibin liranın 227 nci faslın birinci 
ve ikinci maddelerine münakalesine dair kanun 
lâyihası. (1/623) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

2. — 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu
na bir madde tezyili hakkında konu nlâyihası. 
(1/624), 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

3. — Hıyaneti Vataniye Kanununun tadili hak
kındaki kanuna bir madde tezyiline dair kanun lâ
yihası. (1/625) 

RElS — Adliye Encümenine havale ediyoruz . 
Tezkereler 

/. — Şark Vilâyetlerinden bazılarında bir ay 
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2. — Maliye Vekâletinde dahi bir ay müddetle 
idarei örfîye ilân olunduğuna dair Başvekâlet tezke
resi. (3/383) 

REİS — Okunacaktır : 
Büyük Millet Meclisi 

Riyaseti Celilesine 
23 Şubat 1341 tarih ve 6/908 numaralı tezkereye 

zeyildir : 

ra fasıllara geçildi ve ilk fasıl bir müddet müzakere 
edildikten sonra berayı tenefüs celse tatil edildi. 

Üçüncü Celse 
Ali Sururi Bey tarafından kuşat edilerek Adliye 

Vekâleti bütçesinin; fasılları müzakere olundu ve 
neticei müzakerede 225 nci fasıl ile 222 nci faslın 
Encümene iade ve fusulü saire aynen kabul edildi. 
Badehu, şark vilâyetlerinden bazılarında idarei örf'ye 
ilân edildiği hakkında Başvekâlet tezkeresi kıraat ve 
Salı günü öğleden evvel içtima edilmek üzere celse 
tatil olundu. 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var mı 
efendim? (Hayır sesleri.) Zaptı sabık hulâsası aynen 
kabul edilmiştir. 

Harekâtı isyaniyenin sirayeti hasabıyle Malatya 
Vilâyetinde dahi bir ay müddetle idarei örfîye ilân 
edilmiştir. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 86 ncı maddesi mu
cibince keyfiyeti Meclisi Âlinin tasdikine arz eylerim 
efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

REİS — Efendim! Başvekil Beyefendi Diğer vi
lâyetlerde ilân olunan idarei örfîye hakkında izahat 
verirken Malatya'da ilân edilen idarei örfîye hak
kında da izahat verecek ve bundan da bahsedecek
tir. 

3. —• Yüzelli kişilik listeye dahil bulunanların 
neşriyatı hakkında bir kararı tefsiri ittihazına dair 
Başvekâletten mevrut tezkere. (3/381) 

REİS — Dahiliye ve Adliye Encümenlerine ha
vale ediyoruz. 

4. — Muhasebei Umumiye Kanununun onüçün-
cü maddesinin tefsirine dair Divanı Muhasebat Ri
yasetinden mevrut tezkere. (3/382) 

REİS — Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenlerine havale ediyoruz. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Muvazene En
cümenine taallûku yok Reis Paşa! 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Muhasebei Umumiye Kanununun 
tefsiridir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Divanı Muhasebat En
cümenine de gitmelidir. 

2. — EVRAKI VARİDE 
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REİS — Muhasebei Umumiye Kanununun tefsi
rine ait olduğundan Muvazenei Maliye Encümenine 
gönderiyoruz. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Doğru efendim. 
Takrirler 

1 — Kırşehir Mebusu Yahya Galip Beyin; Do
nanma Cemiyetinin ilga ve envali menkule ve gayrı-
menkulesinin müsaderesi hakkında olup, elyevm mev
kii meriyette bulunan 2 Nisan 1335 tarihli kanunu 
muvakkatin Meclis ruznamesine ithaliyle bir karar 
ittihaz olunmasına dair takriri; 

REİS — Dahiliye Encümenine gönderiyoruz. 
Azayı Kiram Muamelâtı 

/ — Kayseri Mebusluğuna intihap olunan Kara-
kise'li zade Zeki Beyin ihtıhap mazbatası; 

REİS — Dördüncü Şubeye Havale ediyoruz. 

Evrakı Saire 
1 — Halit Pasa ve Abdurrahman Şeref Beyin ve

fatları münasebetiyle general Müje'nin taziyeti muta-
zammın mektubuyla Abdurrahman Şeref Bey Merhu
mun kerimelerinden cevaben mevrut telgrafname; 

REİS — Kendilerine Divanı Riyasetten Müna
sip cevaplar yazılacaktır. 

Efendim! Başvekil Bey İzahatlarını vermek için 
henüz gelmediler. Gelinceye kadar ruznamemizde 

1 — 1341 senesi Mevazenei Umumiye Kanun lâ
yihası (1/506) 

A) Maarif Vekâleti Bütçesi : 

REİS — Efendim! Maarif Bütçesi hakkında şim
diye kadar söz alanlar Kâzım Karabekir Paşa, Feri
dun Fikri Bey, Hüseyin Rıfkı Beydir. Başka söz iste
yenler varsa lütfen isimlerini kayıt ettirsinler. 

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (İstanbul) — Efen
dim! Maarifimizin bugünkü halini ve noksan hayatı
nı görebilmek için müsaadenizle Maarifimizin kısa 
bir tarihçesinden maruzata başlıyacağım. Maarif, 
Halkın tekâmülü demektir. O da, Mektep terbiyesi ve 
halk terbiyesi olmak üzere ikiye ayrılmak lâzım ge
lir. Makine ve mikrop malûm olmadığı bir zamanda 
her şey âmeli ve ananevi terbiye ile kabili husul bu
lunduğu için bizim de maarifimiz diğer milletlerden 
geri değildi. Fakat Makine hayatı ve mikrop tahri
batı anlaşıldıktan ve bilhassa çocuk terbiyesinde bü
yük bir inkılâp olduktan sonra, matbuatın da tekâmü
lü buna inzimam edince biz maarif hayatında tama-
mıyle yerimizde durduk ve müterakki milletler biz-

müzakere edilecek olan Maarif Bütçesinin müza
keresine devam edelim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Müsaade buyurulur mu Reis Pa
şa? • 

REİS — Buyurunuz efendim! 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim! Müsaade buyurulursa 
Başvekil Beyefendinin teşriflerine kadar reji hakkın
daki kanunu müzakere edelim. Yarın para vermek 
mecburiyetindeyiz. (Muvafık sesleri) 

Tütün Encümeni Mahsusunca kabul edilen İda-
rei Muvakkate hakkındaki kanun Encümence havale 
edilmişti. Muvazene Encümeni bunu tetkik etti, maz
batalarını yaptı. Müsaade buyurulursa bunu bugün 
müzakere edelim ve bu işi bitirelim. Yarın para ve
receğiz. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Doğru bu mesele 
müstaceldir. Müzakere edelim. (Muvafık sesleri) 

REİS — Efendim! Maliye Vekili Beyin, teklifleri
ni ancak öğleden sonra müzakere edebiliriz. Çünkü 
Muvazenei Maliye Encümeni, mazbatasını henüz Di
vanı Riyasete tevdi etmemiştir. Oradan geldikten son
ra reyinize arz eder ve hemen müzakeresine başlarız. 

den fersah fersah uzaklaştılar. Bizim maarifimizi son 
bir asra inhisar ettirmeyi ve onu, üç devreye ayır
mayı muvafık buldum. 

1 — Tanzimat Devri, 

2 —: Meşrutiyet Devri, 
3 — Cumhuriyet devridir. 

Tanzimat devrinde mukabil ..müterakki milletler 
ondokuzuncu asrın bütün terakkiyatı ile hemayar ol
duklarından terbiye sistemlerini telif etmişler ve bu 
suretle memleketlerinde yetişen çocukları iktisadi ve 
içtimai hayata hazırlamışlardır. Bu içtimai ve iktisa
dî hayata hazırlamak için esas olan hür idareler ora
larda tamamıyle teessüs etmiş bulunuyordu. Bu za
man da herkesin tutmuş olduğu maarif esasında va
tandaşlar arasında de'rûnî bir hoşlaşma, vatan malına 
karşı derunî bir rağbet, bilâkis harice karşı derunî bir 
nefret ve harici mallara karşı kezalik derunî bir nef
ret uyandırabiliyordu. Bunu uyandı rabilmek için üç 
mühüm esas üzerinde çalışıyordu, o da: Efradı Mille-
lette ve bilhassa mektep terbiyesiyle yetişen çocuk
larda müşterek ruh yaratmak ve müşterek menfaat te-

3 — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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min etmektir. Müşterek ruhtan garaz; halkı batıl ze
haptan ve zararlı ananelerden çekip kurtarmak, artık 
asrın münkeşif olan ahvalinden, kavanininden haber
dar etmek, müşterek hissi, gönül rızası olmaksızın 
mevkii iktidar ile veyahut kanunlarla hiçbir şey ya-
pılamıyacağı ondokuzuncu asırda her milletçe anla
şıldıktan sonra, telkin ve ikna ile vatandaşları bir he
defe doğru sevketmek, müşterek menfaatlerde zekâ 
ve servetin inkişafı tamına serbesti vermek, bütün 
millet efradını zekâ ve servet etrafında serbest olarak 
içtima ettirmek ve bu suretle makinenin feyzi inki
şafını yer yer vatanda husul buldurmak ve onun et
rafına vatandaşları toplamak. Tabiî bu esaslar daha 
mektepten itibaren çocuklara terbiye ile telkin edildi
ği gibi, bir taraftanda muhtelif vasıtalarla halka sin-
dirildiği için, milletler yirminci asra, bugünkü gördü
ğünüz camia altında atıldılar. Alman Camiası, Fran
sız Camiası, İngiliz Camiası, tarzında. Bizim ise bu 
devirdeki Maarifimizde en esaslı olan, hür bir idare 
teessüs edemediği için bu üç varlık bizim terbiyei 
esasiyemizde maalesef katiyen yer tutamadı. Hür bir 
idarenin teessüs edememesi neticesi hür memleket
lerle de temasımız olamadı, bu suretle terakki ale
minden milletimiz haberdar edilemedi. Ne maarifin 
mektep sisteminden, ne de halkın terbiye sistemin
den, terakkiyatından bu suretle haberdar olamadık 
ve tabiî onu lâzımı gibi alamadık. 

biz meşrutiyet devrine atlarken tabiî bazı müstesna-
siyle şöyle heyeti umumiyece halkımız Avrupa'nın o 
devirde yetiştiği gibi ruhen, hissen, menfaaten bir 
olarak geçemedi. Bilâkis hatta türkler bile bir biri
ne: Kaba Türk, Beceriksiz Türk, biz adam olmayız 
gibi haricin tesir ve telkiniyle aramızda derum muhab
bet yerine, derunî nefret ve istikrah duyarak meşruti
yet devrine geçtik. 

Meşrutiyet devrinde asarı ecnebiye okumuş, Av-
rupayı kısmen görmüş vatandaşlarımız bulunduğu 
için, bizde de artık maarif inkişafa başladı ve maari
fin medlulü kısmen anlaşılmağa yüz tuttu. Fakat bu 
devirde de henüz yeni bir hayata atıldığımız ve siya
sî tahavvüller bir takım şahsiyetlerin sık sık değiş
tirilmesini mucip olduğu için, bu devirde de hakiki 
bir tekâmül yolunu tutamadık. 

Şimdi Cumhuriyet devrine gelince; Avrupa ter
biyesinin bugün ne halde bulunduğunu bilmek ve 
ona karşı bizim de vaziyetimizi görmek ve ondan 
sonra bu ikisini telif etmek faydalı olur. 

Harbi umumiden sonra hayat pahalılaştı, hayat 
mücadelesi tabiatiyle güçleşti, hayatın mihverinin ik
tisat olduğunu herkes anladı. Bunun için terbiye sis
teminde gerek mekteplerde, gerek halkta büyük bir 
tahavvül hasıl oldu. Harbi umumiden evvel daha zi
yade nazarî, daimağî malûmatla uğraşan mektepler 
bugün daha ziyade ameli bir tarza dökülmüşlerdir. 
Bizim milletimizin kabiliyeti, sabır ve tahammülü, en 
müterakki milletlerdeki gibi olduğu her tarafta müt-
tefekun aleyh olduğu halde bizim böyle maziden 
mevrus olan fena bir maarif sistemimiz neticesi ola
raktan tabiatiyle Cumhuriyet devesine geçtiğimiz 
zamanda, müterakki akvamın bulunduğu vaziyette 
bulunamıyor. 

Şimdi, müterakki bulunan milletlerin mektepleri 
böyle ameli ve bildiğini yapabilir vaziyette çalışır
ken ve halkı da böyle senelerce güzel programlarla 
yetiştirilmiş bir halde iken, bizim hiç olmazsa bun
dan sonra bu yeni programlara sarılmakta vakit geçir-
mekliğimiz, bittabi şayanı af olamaz. Onun için bu
gün halkımızın ve mekteplerimizin ne halde bulundu
ğunu kısaca arz edeceğim ve tetkik edebildiğim mü
terakki memleketlerle aramızdaki farkı arz edeceğim 
ve tetkik edebildiğim müterakki memleketlerle ara
mızdaki farkı teşrih edeceğim. 

Halkımızın sıhhî hayatına bakarsak, ekseri yerler
de isli lâmbalar, ocakların boğucu dumanları, yerde 
yatmak, yerde yemek, yerde oturmak, maddi, mane
vi artık tespit edilmiş olan ulûmu hakıkıyeden gafil 

O devirde yalnız bazı yüksek aileler kendi çocuk
larını yetiştirmek için mürebbiler celpettiler. Fakat 
memleketimize ilmi irfan ile mücehhez olarak döne
cek yetişmiş gençler Avrupa'ya gönderilmedi, bu yan
lış tarz neticesi her memlekette bütün efradı millet 
ve bilhassa mektep çatılarından yetişen gençler, ma
kineye sarılmak, makine etrafında zekâ ve servet top
lamak, hayatı milleti kemiren mikroplardan kaç
mak esası üzerine yetişdikleri halde biz gayrı kabili 
telâfi olan bu uzun zaman zarfında tersine koşuştuk, 
makineye sarılamadık, bilâkis mikroplarla hemhal ol
duk. Yalnız mürebbilerin celbi umumî ve faydalı bir 
şey hasıl edemedi. Onlar ancak zahiri bir şekilde bazı 
aileleri adabı muaşerette, şekil ve kıyafette müterak
ki âleme yetiştirebildi. Fakat bunlar iktisadî" alem
de, iktisadî hayatımızda vahim rahneler açtılar. Yer
li malların kabalığından, yerli işlerin fenalığından 
bahsederek her mürebbi veya mürebbiye kendi mem
leketinin mahsul ve sanayiini - arz ettiğim - telkin 
ve ikna kuvvetiyle bize sindirdiler. Şu halde terbiye 
ve irfan sistemimizde hiçbir tekâmül olmadı, iktisa
di hayatımızda bir tahrip ameliyesi oldu. Şu halde 
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bulunmak, hatta hayatlarını kemiren mikropları bil
mek değil, inanmamak ve evce, köyce her an büyük 
hastalıklara, ölümlere maruz kalmak. 

Bu. arz ettiğim felâketli manzara bir çok şehirle
rimizde dahi mevcuttur. Birçok sokak araları gezilmiş 
olsa, orada bir takım eski, mikroplu paçavralar, ke
mikler, pislikler sonra, hatta mektep çocuklariyle la
ubali oynaşan tehlikeli köpekler ve hatta kendi ve
saire gibi İaşelerin göz önünde kaldığı görülüyor. 
Şehirlerde her hangi bir dere boyuna, hatta Ankara' 
da bentderesine bir nazar etseniz, orada sıra ile dizil
miş bir takım kadınlar çamaşır yıkar, üstündekinin 
pisliği altına geçiyor ve sonra ara yere bir hayvan ge
liyor, her türlü işini görüyor, suyu içiyor vesaire ya
pıyor. Gene onun alt tarafından bir köylü veya ka
sabalı evinin ihtiyacı için suyunu alıyor. Halbuki bu 
insanlar mikrobu ve kendi hayatını kemirecek olan 
hastalığın esasını anlamış olsalar derhâl bu süprüntü-
ler için hiç olmazsa - belediyenin de yardımı ile -
mahallelerde ocaklar yapmak, çamaşırlar için bir iki 
yerde üstü kapalı muayyen bir kaç tane çamaşırhane 
yapmak. Sonra yerde yatmanın mazaratını öğrenerek, 
dört tahtayı çakarak üzerine çıkmak, yemek içinde 
gene dört tahta sandalye ve bir tahta masa almak -. 
köy kahvelerinde bile sedirde oturulduğuna bakıla
cak olursa - güç bir şey olmayacaktır. Halkımızın 
bir çokları evlerinde, raflarında, bir çok kapkacak 
bulunduğu halde el'an sulu yemekleri bile aynı kap
tan yemektedirler. Bendeniz merak ederek mektep 
çocukları üzerinde tetkikat yaptım. İstanbul'da dahil 
olduğu halde vasıl olduğum netice, yüzde yetmiş 
mektep çocukları dahi sulu yemekleri aynı kaptan yi
yorlar ve yerde yatıyorlar. Demek oluyor ki, maari
fin medlulü olan mektep terbiyesinde ve halk terbi
yesinde bu sıhhi hayattan lâzımı kadar irşad ve ten
vir edilmiş vaziyette değiliz. 

Mikropları halkımıza hatta köy hocalarımıza 
göstererek ve bunları filen gösterecek vasaitimiz ol
mayan ufak yerlerde bunları akislerle, resimlerle, 
hutbelerle, vaazlarla velhasıl her vasıtadan istifade 
ederek şu varlığımızı kemiren şeyin felâketini bütün 
halkımıza anlatmak, bugünkü maarif hayatımız için 
tabiî pek lâzımlı bir şeydir. Aksi halde hala bir çok 
insanlar; akarsu pis tutmadığına, bilmem islâmın ar
tığı islâma helâldir, mikrop benim kadar oluncaya ka
dar ben dağ kadar olurum. Daha çirkin olarak bit yi
ğitte bulunur gibi, ihtimalki, haricin bizi böyle sıh
hi âlemde tahrip etmek için hazırlayıp bize telkin et
miş olduğu bu cümleleri her yerde işitmiş olmayız. 
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Sıhhi cihetten gıda faslına gelnice : Hemen köy
lerde herkesin evi civarında yetişmesi kabil olan ba
sit sebzelerden ve gönül açacak ve ruha neşe verecek 
çiçeklerden keza halkımız tamamiyle gafildir. Müte
rakki yerlerde, bütün köylerde arz ettiğim bu basit 
şeyler telkin edilmiştir. Zavallı halk sıhhî hayatta bu 
temiz varlığa mukabil, daha çocukdan tütüne inhi
mak, rakıya inhimak ediyor ve telkinsizlikten dolayı 
bu hal gittikçe daha müthiş bir şekil almış oluyor. 
Bilhassa düğünlerde ve davetlerde sarhoşluğun mu
bah haline gelmesi ve o sarhoşun birde tabanca ata
rak kabadayılık göstermesi mergup zannedildiği için, 
tabiatiyle halkın küçük çocukları dahi bu hale alışı
yorlar. Geçen de benim bulunduğum mahallenin se
kiz on yaşında bulunan çocukları, rakı istihsal edilen 
bir mahalde sarhoş olarak bulunuyordu. Fakat Mec
lisi Âlinin ve hükümetimizin bu baptaki vermiş oldu
ğu kati karar şayanı şükrandır. 

Cumhuriyetimize lâyık olan maarif sistemimiz, 
en mühim bir esas addolunmağa şayandır. Bu rakı
nın memlekette taammümü ile esrarın iran'da, Af
yonun Çin'de taammümü arasında bendeniz bir alâka 
buluyorum. îran'da bir hayli müddet vazifedar. olarak 
bulundum. Oradaki tetkikatımda gördüm ki, Iran hal
kını esrarla zehirlemek için harici bir kuvvet saîdir. 
Keza Çin'de Afyonun taammümü için' bu suretle 
teshilât vakidir. Bendeniz devri istibdatda rakının, 
Türkiye'de taammümü için, bilhassa meyhanecilerin 
Rum olması ve bu hususta mürettep propogandalar 
yapıldığı zannında bulunuyorum. Halkımızın hayatı
nı törpüleyen bu fenalıklar yerine, midesine bir gıda 
atması şüphe yok ki kendi hayatları ve kendi saadet
leri için lâzım olduğundan yalnız men etmek kâfi de
ğildir. Maarif Programına böyle telkin ve ikna husu
sunda bir yer ayrılması pek lâzımdır. Sıhhî hayat üze
rinde maarif esaslı programları ile, gerek mektepde, 
gerek halk üzerinde işlemezse, onu tedavi için sarfede-
ceğimiz para ve emek şüphesizdir ki, sıhhat hususun
da halkı kurtarmağa hiç bir zaman kâfi gelemez. 

Terbiyei bedeniye cihetine geçiyorum : Bugün mil
letin terbiyei bedeniyesi ne haldedir? Bir düstur var
dır ki, tâ eskiden beri caridir. O da : Silâh servetin 
muhafızıdır. Kazanmak ve kazandığını müdafaa et
mek, beşeriyetin tâ ilk gününden beri, henüz değiş
memiş bir kaidesidir. Bir insan memleketini ne ka
dar servete boğarsa, milletini ne kadar saadete atar
sa atsın, onunla mütenasiben müdafaa kuvveti ve kud
retini artırmağa mecburdur. Bilhassa şimendiferlerin, 
vapurların terakkiyatı, daha seri, daha katî olaraktan 
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istilâlara yer açmıştır. Bunları memleketlerine doldu
ran milletler, kabına sığamaz olmuştur. Herkese eski 
vasi arazisi, dar bir hale gelmiş oluyor. Onun için te
rakki çoğaldıkça, bilhassa terakki âleminde geri kal
mış olan milletlerin millî kudret, kuvvetleri, müda
faa kabiliyetleri çoğalmalıdır. 

Bu devirde daha büyük bir tehlike var. Eski za
manda istilâlar ancak daimi veya ücretli bir ordu ile 
olduğundan, onun elinden kurtulmak kolay oluyor
du. Fakat bugün istilâlar, iktisadî ve millî bir hal al
dığından, bu suretle istilâya uğrayan memleketlerin 
kurtulması daha güç oluyor. Bunun için artık milleti 
müsellaha devrinin geldiğini kabul etmek lâzım ge
lir. Bunun ne demek olduğunu izah edebilmek için 
Avrupa'da çocuk teşkilâtının nasıl olduğunu kısaca 
arz edeceğim. 

Bugün iktisadî hayatın mecburiyeti dolayısıyle 
uzun müddet askerlik gayrı mümkündür. Halbuki 
muharebe, bir çok makinelerle yapıldığından eski sis
teme nazaran daha karışık, daha güç bir hal almıştır. 
Şu halde bir millet eğer hizmeti askeriyesine intizaren 
kendi gençlerini, çocuklarını lâzımı gibi müdafaa 
kudretine atmazsa, yalnız askerlik için hasrettiği kısa 
bir zamanda, milletini, milleti musallana haline koy
mak gayrı mümkündür. Bundan başka askerlikten 
çıkan gençlerin bu idmanı bırakması, gene bu kuvveti 
sarmağa müstaittir. Harbi umumiden az evvel bu ço
cuk teşkilâtının pek lüzumlu olduğu anlaşılmıştı. Bu 
teşkilât her memlekette yapıldı ve bunlara nihayeti 
endaht olmak üzere gayet esaslı programlar ihzar 
olundu. Her memleketin çocukları daha askere gel
mezden evvel mükemmel bir sıhhate, usûl dahilinde 
tatbik edilen terbiyei bedeniye ile vasd oluyor ve as
kerî talimlerin Heyeti umumiyesini öğreniyor ve gü
zel endaht da yapıyor. Şu fennen anlaşılmıştır ki, bir 
bir genç iyi endaht ederse, hedefini vurursa nefsine iti
mat ediyor. O halde ister kazma sahibi, ister kalem 
sahibi olsun, isterse diğer vasıta ile memleketi için 
çalışsın, her genç aynı zamanda tüfenk atmasını da 
öğreniyor. Harbi umumiye girerken muhtelif askerî 
cemiyetlerini milyonlarla azasından sarfınazar, Al-

. manya'da bu arz ettiğim teşkilâta dahil dokuzyüz-
bin çocuk mevcut idi. Yani endaht öğrenmiş, terbiyei 
bedeniyesi, mükemmel ve her türlü askerî talimi ile 
teçhiz edilmiş. 

İtalya'da onaltı yaşından itibaren endaht başlı
yordu. Ayrıca seksenbeşbin mevcutu ondört yaşın
dan itibaren çocuk teşkilâtı vardı. Ayrıca mekteplerde 
teşkil olunmuş mektep taburları vardı. İngiltere'de pek 

eski bir anane vardır. Yedi yaşından itibaren ço
cuklar ok ve mızırak atarlar. Buna ilâveten Boer 
Harbinden sonra 1 4 - 1 7 yaş arasında çocuklar şu-

) besi, 17 - 25 yaş arasında gençler şubesi, ayrıca 12 -
17 yaş arasında çocuklar ordusu. Bu, yüzyirmibin 
mevcudunda oldu. Ayrıca çocuk avcı cemiyetleri yüz-
ellibin mevcudunda idi. Bundan başka keşşaf dedik
leri 10 - 20 yaşında da üçyüzbin çocukluk bir teşki
lât vardı, ingiliz müstemleklerindeki İngiliz çocuk
larından mürekkep 12 - 17 yaş arasındaki ordusunun 
250 bin küsur mevcudu vardı. Rusya'da «Poteşine» di
yorlar. Bulgarya'da «Yunak» diyorlar. Hülâsa Her 
millet böyle bir takım namlar altında çocuk teşki
lâtını ilerletmekte bulunuyorlar. 

Amerika'da. bile bütün mekteplerde böyle bir teş
kilât vardır. "Onların bandoları vardır, çocuk kıtaatı 
mevcuttur. Bundan başka onaltı yaşından itibaren kır
mızı, mavi, beyaz gibi namlarla bir takım devrei 
talimiyeler yapmışlardır. Her çocuk bu devrei tali-
miyeye bu teşkilâta girer. Bunların da mevcudu bir 
milyon kadardır. Fransa harbi umumiden sonra bü
tün bu teşkilâtın daha mükemmel bir hale inkilâbma 
kendisini mecbur addetti ve 1922 senesi teşkilâtı ile 
şayanı hayret işler vücuda getirdi. O da; dört ya
şından itibaren çocukları muntazam surette terbiyei 
bedeniye altına almaktır. 

Esbabı mucibe olarak diyorlarki, bir milletin ef
radı 'hüdai nabit olarak kendi kendine sinni askeriye 
vasıl olursa, onlardan müteşekkil olan bir kıt'ada ka
biliyeti bedeniye olamaz. Biri, elli kilometre yürür, 
biri beş kilometre yürüyemez. Biri az bir soğuktan 
hasta olur, diğeri soğukta ihtimal bir fanile ile ge
zer. Şu halde bunları sıhhatçe salim, kuvvet ve kud
retçe müsavi bir halde yürütmek her memleketin ik
tisadiyatı için lâzımdır, hem de memleket müdafaası 
için elzemdir. Dört yaşından altı yaşma kadar, altı 
yaşından dokuz yaşına kadar, dokuz yaşından onüç 
yaşına kadar, onüç yaşından onsekiz yaşına kadar, 
onsekizden otuzbeş yaşına kadar çocuk ve gençlere 
mahsus olmak üzere birer talimatname yapıldı. Ter
biyei bedeniye encümeni âlisi namı altında mütehas
sıslar toplandı ve maarif vekâletinin nezareti altın
da bu talimatnameler çıktı. Erkânı Harbiyei Umumi
ye bunu kabul etti ve bugün bunun tatbikinden Fran
sa Erkânı Harbiyei Umumiyesi mes'ul bulunuyor. 
Her yerde Belediye ve hükümetler elbirliği ile bu 
çocuk ve gençler için meydanlar ihzar etmek ve ta
limhaneler yapmağa mecbur tutuldu ve oradaki mal
zemenin hüsnü tedariki keza aynı mecburiyete tabi 
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tutuldu. Sivil Mekteplere askerî mebahis ve endaht 
konuldu. Her mektep haftada bir kere askerî ders 
alıyor ve behemahâl her çocuk endaht ediyor. Onüç 
yaşından itibaren endahtı kabul etmiş milletler mev
cuttur. 

Şu halde terbiyei bedeniye cihetine gelince : Gerek 
mektep dahilinde ve gerekse mektebe devam etme
yen bütün vatan evlâdından böyle müthiş çocuk or
duları teşkilâtı mevcut bulunuyor ve bunlara, nefsine 
itimat hasıl ettirebilmek için, gayesi endaht olmak 
üzere mükemmel bir terbiye veriliyor. Bizim bugün
kü vaziyetimizde, tabi halkımız ancak askerlik ha
yatında - Avcı Cemiyetleri ile inkişaf etmediği için -
Ancak bu hale girebiliyor. Mekteplere gelince, Endaht, 
Darulmualliminlerin programlarına dahil olmuştur. 
Fakat henüz bir tüfenk olsun Darülmualliminlere 
girdiğini görmedim. 

Medeni malûmat cihetine gelince : Halkın artık 
tespit edilmiş ulûm hakkındaki malûmatı; İstanbul gi
bi, İzmir gibi irfanen en yüksek yerlerimizde bile, 
bir ay tutulsa, bir gün tutulsa insan kendisini bir mu
harebe meydanında zannediyor. Artık mahiyetleri tes
pit edilmiş bu gibi vekayı büyük şehirlerimiz halkı 
dahi kısmen bilemediğinden, bunları türlü türlü şey
lere atfediyorlar. Tabiîdir ki, böyle aslı esası muay
yen olan şeyler telkin vasıtasıyle yanlış kabul edilirse, 
bilhassa milletin zayıf zamanlarında husule gelecek bu 
gibi alâimden, düşmanlarımız çok fena bir surette pro-
poganda zemini olarak istifade edebilirler. 

Propogandalarla ne müthiş işler yapıldığını bir 
misâl ile arz edeyim, iranlıların malûm bir on muhar
rem matemi var. Bu matemi bugün yapanlar dahi 
zannederki bu, dini bir ayindir ve asırlardan beri 
gelmiştir. Halbuki bunun aslı, Rusların Kafkasya 
istilasından sonra Rusların tertip ettikleri bir prog
ramla karabağdan çıkmış bir mesele olduğunu biz
zat Tibriz'de tahkik ettim. Rus Çariçeleri her sene 
her büyük kasabaya, onbin tane gömlek, nezr etmiş
lerdir. Meselâ Tebriz'de bir âyinde bulundum ve ta
rihçesini anladım. Çariçe tebrize dahi onbin kadar 
gömlek gönderiyor. Taki o iraniler kafasını gözünü 
yarsın ve kanını akıtsın. Tabiî o iraniler bunu bir 
akide olarak kabul etmişler ve devam ediyorlar. Hal
buki diğer cihetten münevver olan zümreye de, bu
nun ne kadar gülünç bir şey olduğunu gene aynı çar
lık zamanında bunu icat edenler, telkin etmek sure
tiyle gayet garip bir vaziyet ihdas etmişlerdir. Halk 
kemali tehalükle döğüşürken, kendi kendine kafa
sını yararken, diğer bir kısmı da kemali istihza ile 
seyrediyor. Bu suretle ortada bir Hufre açıyorlar. 

Keza Buhara'da bir mektep kavgası vardır. Bunu 
bilenlerden tetkik ettim. Bunun da aynı suretle böyle 
telkin ile cahil olanların teşvik edildiklerini kemali te
essürle gördüm. 

Demek oluyorki, millet bugünkü kanunu tabiyatın 
hakayikini az zamanda her türlü vasıta ile öğrenmiye-
cek olursa, düşmanlarımız her türlü muzir telkinleri 
yapabiliyorlar ve bilhassa zayıf bir zamanda bir alâi-
mi cevviye bütün bir halkın kuvvei maneviyesini ber
bat edebilir. Tabi basit halk müzeleri, serbest gir
mek şartı ile bu varlığı gayet kolay öğretebilir. Bir
kaç Avrupa şehrinde gördüğüm şayanı hayret müze
lerin, halka dehşetli surette yardım ettiğini gözümle 
gördüm. Meselâ: Büyük bir salonun ortasına bütün 
bir felek cihazı konmuş, güneş ortada, dünya var, ay 
var, seyyarat var, her şey mevcut. Ufak bir hareketi 
mihanikiye ile devrediyor, halk seyrediyor. Güneşin 
tutulmasını, ayın tutulmasını görüyorlar. Bu suretle 
fiilî bir surette halka bu telkin ediliyor. 

İktisadî malûmata gelince: Bundan tabiatıyle biz 
münevveran dahi pek ziyade geride bulunuyoruz. 
Memleketimizde iktisadî telkin yapılmıyor. Her mil
letin iktisadî birtakım nasihatları vardır. Elimde on 
maddeden mürekkep Almanların iktisadî nasihatleri 
vardır ki, cidden şayanı dikkat bir şeydir. Bu millet 
vaktiyle fakir iken, - tabiî her milletin esası fakir ve 
her millet aynı yoldan geçmiş bir vaziyettedir. - Mü
tehassısları vasıtasıyle halka ve çocuklara iktisadî tel
kin için sekiz on maddelik bir şey yapılıyor. Bununla 
nihayet 1 0 - 2 0 sene zarfında memlekette büyük bir ta-
havvül olduğunu mütehassıslardan dinledim^ Meselâ, 
birinci madde olarak; en küçük masraflarında bile 
vatandaşlarının ve vatanın menafiini asla gözden dûr 
tutma. İkincisi; Bir memlekete ecnebiye mamulâtın-
dan ve mahsulâtından - velev iki paralık bir şey olsun -
bir şey satınalırsan, memleketin servetinden o miktarı 
tenkis ettiğini unutma. Üçüncüsü, paran daima Alman 
işçilerine ve pazarlarına müfit olmalı. Dördüncüsü: 
Ecnebi makinelerini, ecnebi alât ve edevatını istimal 
ederek Alman darüssinasını, Alman hanesini, Alman 
toprağını şaibedar etme. Beşincisi: Sofranın üzerinde 
ecnebi etlerini, ecnebi yağlarını bulundurma... Bunlar 

"her Almanya'da hayvan yetiştirenleri, hem de sıhhati 
rahnedar eder. Çünkü Alman zabıtai sıhhiyesince 
muayene edilmiş değildir. Alman kalemiyle, Alman 
kâğıdı üzerine yazını yaz ve Alman sünger kâğıdı ile 
yazını kurut... Yedincisi, Alman kumaşlarını telebbüs 
et ve başına Alman serpuşlarını giy... Sekizincisi: Al
man unu, Alman meyvası, Alman birası, Alman kuv-
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vetini hâsıl eder. Dokuzuncu: Almanya'nın arpa kah
vesinden hoşlanmaz isen, Almanya müstemlekeleri 
kahvesini istimal et. Eğer çikoîota seviyorsanız, dik
kat ediniz ki, çikolatanız Alman metağı olsun... Onun
cusu; Lâflar, ilânlar seni asla bu kanaatlerden çevir
mesin. Kanaat etki, ne söylenirse söylensin, dünyanın 
en iyi mahsulâtı, Almanya'nın vatandaşına lâyık gör
düğü Alman mahsulâtıdır. Bunları her Alman ve Al
man çocuğu tamamiyle ezberlemiştir. Bu suretle tabiî
dir ki, iktisadî tahribata hiçbir millet yürümüyor. Hat
ta başka memleketlerden oldukları halde herhangi bir 
metağı - daha pahalı olsa dahi - kendi memleketleri 
mahsulâtından almak için aramaya - içerisinde - bir 
zevk duyuyor. 

Geçen gün Maliye Vekili Beyefendinin beyan etti
ği şeker sarfiyatının çoğalması, bendenizce servetimi
zin artmasından ziyade, fabrikatörlerin bütün halkı
mıza vermiş olduğu telkin kuvvetine atfediyorum. Biz 
çocuklara para verirken, al oğlum şeker parası deriz. 
Halbuki hiçbir şeker fabrikamız yok iken, bu söz se
nelerden beri telâffuz edilmiştir. Şu halde geçen se
nelerde balı ile, pekmezi ile, meyvası ile mümkün ol
duğu kadar şeker ihtiyacını temin edebilenler, bugün 
onları tamamiyle ihmal etmiştir ve onlar da şeker ci
hetine gitmiştir. 

Bir şiphi cezire üzerinde oturduğumuz halde, balık 
sarfiyatı için sahillerdeki bakkal dükkânlarının rafla
rına bir nazar atfetmekle bir fikir elde edilebilir. Fe
lemenk peyniri, Hint turşusu. Bunlar tabiatiyle halk 
tarafından değil ve kemali teessürle söylüyorum, daha 
ziyade münevveranımız tarafından yenmektedir. Ben
deniz başıma gelen kısa bir misali arz edeyim. Bir gün 
istanbul'da, benim için verilmiş ziyafette bir Avrupa 
turşusu önüme konuldu. Sebebini sordum, zenginler 
âleminde modadır dediler. 

Gerek mektep terbiyesinde ve gerek halk terbiye
sinde bu iktisadî esasları telkin ederken, diğer taraf
tan Ticaret Vekâletimizin, Ziraat Vekâletimizin Maa
rife yardım edeceği bazı hisseler çıkabilir. Bilhassa 
ufak memleketlerde gördüm . Vatan malını teşhir için 
yer yer büyük salonlar vardır. Bütün mamuiâtı, mas-
nuatı veyahut iptidai mevaddı orada mevcuttur. Her 
vatandaş kolaylıkla oraya girebilir ve oradan malûmat 
alabilir ve istediği kadar satın alabilir. Yani bir taraf
tan telkin ediliyor, diğer taraftan teshilât gösteriliyor. 

Ziraat müzeleri, basit bir surette, Hazreti Adem 
zamanından bugüne kadar zerriyat usulünü halka gös
teriyorlar. Ufak ufak adamlar elinde sapanı, bire kaç 
alıyor, ikinci devrei terakkide kaç alıyor, şimdi kaç 

alıyor? Böyle ziraat gibi sanayi müzeleri ve hatta kı
yafet müzeleri vardır . Beşeriyet evvel nasıl bir kıya
fette idi, sonra bu terakkinin müntehası nereye var
mıştır. Sonra vesaiti nakliye müzeleri... ilk vesaitten 
müntehaya kadar gerek deniz vasıtası ve gerek kara 
vasıtası... Alâtı tahririye; keza ilk vasıtası, son vasıta
sı... Bunlar gerek mektep çocuklarına ve gerek halka 
kendi milletinin bulunduğu yeri ve kendisinden daha 
ileri kimler olduğunu tamamiyle telkin ettiği için, her
kes kendi hizasını görüyor vasıl olması lâzım gelen 
hedefe doğru yürümekle bir azim duyuyor. İktisadî 
hayatımızm israf cihetine gelince: Yine iktisadî telkin 
olmaması neticesi yıkım bir haldedir. Ailelerin hepsi 
geçenki ailelerinden daha fakir olmasına rağmen ge-
çenkilerden daha müsrif bir hale gelmişlerdir. Müte
rakki âlemde bir kaide var. Bu kaide maatteessüf ba
zı alâkadar arkadaşlarca dahi yanlış anlaşılmıştır. O 
da, nasıl ki bir iptidai kavmin lisanı basit ise, ona mu
kabil müterakki bir lisanda nasıl ki birçok teferruatı 
mevcut ise, basit oian bir insan ile tekâmül etmiş olan 
bir insanın ihtiyacı oian eşya tıpkı aynıdır. Basit bir 
adam ilim ve fenden mahrumdur. Gayet basit yaşar, 
fakat yükseldikçe tabiî olarak ruhun ihtiyacı da çoğa
lır ve bu, âlemde hakikaten bir kaidedir. Fakat o 
âlem, lâzımı kadar fabrikalarını yapmış ve dehşetli su
rette sanayii inkişaf etmiş olduğundan kendileri için 
istihlâk addolunmaz. Çünkü vatan malını alıyor, yi
ne bir devri daim oluyor. Biz bu kaideyi aynen al
ımsız ve hâlâ yanlış telkinat yüzünden bugün çocuk
larımız çarşıya gittiği zamanda hiçbir çocuktan işitil
miyor ki, bu mal kimin malıdır, kaça mal olmuştur, 
nereden gelmiştir? Diye sorsun. Onun için herkes ken
di elinde bulunan parasını evvelâ kursağına, kanına, 
canına değil üstüne basma, çul çaputa sarfını, daha 
müterakki görünmek için lüzumlu zannediyor. 

Bendenizin düşüncem; böyle basit bir vaziyette ya
şanmaz, tabiatiyle terakki ve tekâmül ister, fakat bu
nu bir taraftan yapmakla beraber diğer taraftan da 
oraya çabuk vasıl olmaya gayret etmelidir. Nasıl ki 
bir müze yaparak yollar hakkında, elbiseler hakkında, 
meskenler hakkında, köyler hakkında iptidaisi ile in
tihasını ve mevkiimizi nasıl görüyorsak, sarfiyatımız 
için de gerek evimizin eşya tertibatı ve gerek aileleri-

• in ize alınacak ziynet eşyasının mütevazin gitmemesi 
israftır. Bunun önüne geçilmesi pek lâzım bir şeydir. 

Mektepten yetişmiş olan memurlarımızın, bugün 
kırtasiye ve mefruşat meselesindeki zihniyetleri, bi
ze şimdiye kadar Maarif sistemimizde iktisadî telki-
natın girmediğini güzelce ifham eder. Kırtasiye ve 
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mefruşat parasını behemahal fazla ister ve bir çok- I 
lan evinde olmayan eşyayı kendi dairesine kadar is
ter. Hatta bir takvim alacak olsa, ufak beş kuruşluk 
almaz, mutlaka etrafı çerçeveli ve yaldızlı olmasını 
ister. Binaenaleyh kendisine ne kadar para verirseniz 
o, o kadar iyiye doğru kendisini sevk eder. 

Sonra müterakki memleketlerde, bilhassa Alman
ya'da olan ve bizde tesis edemediğimiz bir kırtasiye 
sistemi vardır. Orada damgasız kâğıt yoktur. Hiç bir 
hükümet dairesinde kırtasiyeden kalem vermezler, 
hokka vermezler, bir memur giderken beyaz bir ma
sa teslim eder gider. Gelen memur da zevkine göre I 
hokkasını kalemini alır gelir. Beyaz kâğıt lâzım ise 
onu parasıyle alır. Devletin vereceği damgalanmış 
zarf ve kâğıtla gene çizilmiş ve damgalanmış defter
lerdir. Almanların en yüksek adamlarına dikkat et
tim, kalemlerini cigara ağızlığı gibi bir takım tüpler 
içerisine koyuyorlar ve ta dibine kadar kullandık
tan sonra atıyorlar. Halbuki en fakir olan bizimki
lere gelince, el ile tutulamayacak bir hale geldi mi 
tutup atıyor. Onlar kalemin en iyisini kullanıyor, fa
kat en müntehasma kadar sarfediyorlar. Sonra önü
ne gelen herhangi bir kâğıda bir gül resmi, bir çiçek 
resmi yapmak, ondan sonra yırtıp atmak, bunlar 
onlarda görülmüyor. İktisadî telkinsizliğin neticesi bi
zim devairimizdeki kırtasiyenin ne müthiş bir ye
kûna baliğ olduğu umum bütçelerde görülüyor. Bun
lar katiyen lüzumlu masraf değildir. Sırf beyaz kâ
ğıtları önüne koymak zevki. Her memur geldiği za
man bana güzel bir billur hokka isterim der. Gele
cek sene bakarsınız ki ne billur kalmıştır, ne hokka. 
Onun için yalnız telkin de kâfi değildir. Telkin iyi 
ise teshil edilmelidir, zararlısı da men edilmelidir. Şu 
halde bazılarına maniler koyarak ve bazılarına iyi 
telkinat yaparak, ve teshilât göstererek bu telkini in
kişaf ettirmek lâzımdır. 

Bizim iktisadî hayatta en geride kaldığımız bir ci- { 
hette, kadınlarımızın erkeklerle beraber iktisat ale
minde çalışmamasıdır. Bu, yalnız köylerde oluyor, 
ufak kasabalarda da oluyor. Bir ufak kasaba paza
rına gidiniz, hatta Ankara'da pazara gidiniz, kadın 
erkek bir aradadır. Ankara'da bir kadın köylüsü, na-
muskâr olarak odununu satıyor. Velhasıl namuskâr 
bir vaziyette idaresini temin ve rızkını tedarik edi
yor. Fakat iktisadî hayatımızda, maarif programı
mızda esaslı bir iktikamet tutulamadığından ve demin- r 
cek arz ettiğim gibi en ziyade rağbet ve istihlâk kisve 
hususundadır ki; maalesef her arkadaşımızın boy
nunda beslediği bir kaç tane aile efradından hanım | 

I vardır. Hanımı, kızı vardır, teyzesi vardır, hepsi o 
I zavallının eline bakarlar. Aşağıda da arz edeceğim 

veçhile mekteplerin ev-işleri terbiyesindeki becerik
sizlik neticesi, eğer onlar mektepten dahi geçmiş ise, 
ev işinde beceriksiz ve hatta gaynnafi uzuv olduğu I * 
için o erkeğin üzerinde hakikaten ağır bir yük olarak 
bulunuyorlar. Onun için kadınları dahi iktisadî ha
yatta çalıştırmak lâzımdır. 

Bu her yerde esastır ve kadının bulunabileceği, ça
lışabileceği bir sahada onu, tedrici bir surette büyüt
mek gayet mümkündür. Bugün bir iplik fabrikası var-

I dır ki, o doğrudan doğruya kadın işidir. Kezalik şe
ker fabrikaları ve ufak sanayi hep kadın işidir. Vel
hasıl sanayide böyle kadınlardan istifade lâzımdır. 
Köylü hanımı ektiğini yiyor. Fakat kasabalı hanım 
kocasının alın teriyle kazandığını yiyor. Bu arz et
tiğim sistem ile ve makine sanayinin inkişafı ile, bü
tün kâinatta ve hatta hayatı umumiyede tahavvül 
etmiş ve fikrî terakkiyat yerine içtimaî terakkiyat, 
ferdî hayat yerine içtimaî hayat hakim olmuştur. Bu
gün terakki halinde anlaşılmıştır ki, her ferdin üze
rine büründüğü ecnebi malı oldukça ve kursağına da 
ecnebi malı doldukça memleketin iktisadî inkişafı 
mümkün değildir ve iktisadî inkişafı mümkün olma
yan bir memleketin de bu asırda uzun müddet ken
disini muhafaza etmesi mümkün değildir. 

Yalnız burada gayet mühim bir nokta vardır. O 
da : Şüphe yoktur ki makine, girdiği yerden el ile ya
pılan işleri def edip kovuyor. Fakat müterakki âleme 
giren bir memleket; gerek mektep maarifi, gerek halk 
maarifi ile, kendi el çıkrığını atmadan evvel, onun 
yerine makine koyuyor. Halbuki biz, haricin, iktisa
dî hayattaki zararlı telkini neticesi, değil ailelerimiz
de, hatta mekteplerimizde mevcut ve hayata nafi olan 
gerek el işleri ve gerek dokumacılık esasları, makine 
kendi yerine kaim olmadan evvel kalkmıştır. Bugün 
yeri tamamiyle boştur. Değil böyle ufak mektepleri-

| mizde, bugün kız sanayi mekteplerinde dahi yapılan 
işler, birtakım ufak nakışlardan, ince dikişlerden iba
rettir. Fakat makine başında insan görülmüyor. 

Şu halde hayata lâzım olan ve bugün hayat mü
cadelesinin tamamiyle medlulü bulunan beceriklik, 
iş ve makineye sarılma yerine biz, henüz nazarî ve bir 
dereceye kadar dikkati tenmiye eden ufak el işleriy
le meşgul bulunuyoruz. Yani bu hususta pek geri-

r deyiz. 
Buraya kadar maruzatımdan şu hulâsayı yapı

yorum ki, maarifimiz kendisine güzel ve şümullü bir 
I program yapabilmek için, halkımızın bugünkü ha-
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fini nazarda tutsun. Halkımızın ancak düşman diye 
telâkki ettiği bir düşman vardır. O da siyasî düş
mandır. Yalnız hariçten bir kuvvei müsellahanın 
memleketi işgal etmesini halk düşmanlık bilir. Bu 
noktai nazarı dikkatten ayılmamalıyız. Halbuki hal
kın öğreneceği, bir sıhhî düşman vardır, iktisadî düş
man vardır, fikrî düşman vardır. Onlar üzerinde 
mekteplerde ve halk terbiyesinde vasi surette işlen
mek lâzımdır ve bu düşmanlara karşı mücehhez ol
mak lâzımdır. Eğer bunlarla halkı teçhiz eder isek 
o zaman sıhhî asrîlik, iktisadî asrîlik, irfanî asrîlik 
hakikaten memlekete sinmiş olur. 

Şimdi, mekteplerimize naklediyorum. Mekteple
rimizin programı için mütehassıslarımızın da tasdik 
ettiği veçhile, mutlaka en az on sene ilerisini gö
rerek program çizmek lâzımdır. . Böyle olmazsa me
selâ bugün İstiklâl Marşı diye çocuklarımızın boğaz
larını şişirerek bağırdığı, iki sene evvelki telâkki 
üzere «medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar» 
terennümüdür. Bu feryad karşısında, bu musiki 
karşısında, bu hitabe karşısında ve o çocuğa «me
deniyet lâzımdır, onu 'almazsak mahvoluruz» diye 
bir telâkkiyi bugün nasıl telkin ve çocuğu ikna ede
biliriz? Onun için nasıl bir hayata gireceğimizi esas
lı düşünerek daima ilerisini programla tespit etmek 
lâzımdır, 

Artık hayat tebellür etmiştir. O hayata vasıl ola
bilmek için takip edilecek yollar hangileridir? Esas
lı bir suret düşünülmezse ve sırf bu sene için bir 
program yapılırsa, gelecek sene bir zihniyet onu 
yıkacak, öbür sene de bir zihniyet yıkacak, bu su
retle yapılan bir program herkesi şaşırtabilir. 

Bendemiz, bizzat birkaç sene çocuk terbiyesi ile 
meşgul olduğum için şu hulâsayı kemali iftiharla arz 
ediyorum. Bunu, bir çok ecnebiler de tasdik et
mişlerdir. Türk çocuğunun kabiliyeti, en müterak
ki milletlerin çocuğunun kabiliyetinden daha fazla
dır. O çocuğa iyi bir program dahilinde iyi terbi
ye verirseniz; bilâhara üzerinden o kuvvet kalktığı 
zamanda o çocuk aldığı hızla hayata atılır ve yürü
yebilir. . Şu halde tecrübe edilmemiş programları tat
bik etmemek ve program tatbik ederken de böyle 
bir istikrar programı tatbik etmek ve onu tatbik eden 
şahsiyetleri de sık sık değiştirmemek esasları kabul 
edilirse, gerek mekteplerin sayı ile, gerek halka 
karşı yapılacak güzel programlarla, az zaman zar
fında bütün çehreyi değiştirmeyi ve müterakkî mem
leketler hizasına gelmeyi bendeniz güç bulmuyorum. 

Bugünkü mekteplerimiz ne haldedir? Anamek-
teplerinden başlıyacağım. Anamektebi demek, ço

cukları iptidaî tahsile hazırlamak devridir ki, bu
nun için çocuğu mutlaka mektebe yollamaya lüzum 
yoktur. Avrupa'da bile bugün bazıları evlerinde ter
biye eder. Fakat evinde bir çocuğu tahsile hazır-
layamıyacak olanlar, böyle anamektebine gönderir
ler. Bizde de bazı yerlerde anarnektepleri açılmıştır. 
Fakat bendenizin gördüğüm bir Amerika anamek
tebi " ile,- bizdeki anamektebi arasında çok büyük bir 
fark vardır. Bizdeki anamektebi; çocuğun eli yüzü 
kirlenmesin diye temiz tutmak, bir parça oyun, 
adetâ evde anasını babasını rahat bırakmak. Bu esas 
üzerinedir. Halbuki bilhassa harbi umumîden son
ra, dört yaşından itibaren çocuklara ehemmiyet ve
rilmeye başlandığı bir zamanda, anamektebi terbi
ye sistemi de şu şekli almıştır: Çocuk; önüne amele 
gibi bir önlük giymiş, ve karşısında çamurla, hayat
la mücadele ediyor. Çamurdan envai eşkâl yapı
yor, bardaklar yapıyor, tabaklar yapıyor. Kocaman 
boya fırçası ile onu boyuyor. Çocuk, hilkaten su 
ile, boya ile oynamaya teşnedir. Bunun yaramaz
lık plan cihetlerini tanzim etmişler ve hayata fay
dalı bir şekle inkılâp etmişlerdir. Dört yaşında bir 
çocuk, iğneden iplik geçiriyor, teğelüyor, makas
la ufak, ufak muntazam eşkâl kesiyor. Kendi düğ
mesini söküyor, dikiyor. Kundurasını temizliyor, 
giyiyor. Üstünü temizliyor. Adetâ hayata lâzım 
olan işleri yapan bir adamın ufak bir modeli şek
linde, onu mücadeleye alıştırıyorlar. Bilhassa ha
riçte kum bahçelerinde, onu toprakla ünsiyete ve 
toprakla yapacağı zararlı yaramazlığa mukabil, te
miz kumlar üzerinde hayata faydalı kılmaya saî 
oluyorlar. Şu halde anamektebinden çıkmış altı ya
şında bir çocuk; hayatta ne lâzımgelirse kendi ya
şına, kendi idrakine göre yapıyor ve nafî bir şekil
de, usulü dairesinde tekâmül etmiş olarak çıkıyor. 
Halbuki; böyle çocuğun eline makas vermekten kork
mak, bilâkis kimsenin nezareti olmaksızın eline ge
çen bu gibi şeylerle, anasının, babasının bir şeyi
ni kesmek veyahut kendi bir yerine batırmak neti
cesini verir. Çocuk, çamurla oynamadığından do
layı, kapısının önünden akan pis sudan zevkini al
maya ve o mikroplu sularla kendisini zehirlemeye 
mecbur oluyor. Hayatı ameliye artık anamekteple-
rine de girmiş bulunuyor. 

İptidaî mekteplerine gelince; gerek kız mektep
lerinde ve gerek erkek mekteplerinde hayatta lâzım 
olan birçok âlât ve edevat karşısında bulunuyor. 
Bizde hiçbir mektepte kazma, kürek, keser, destere-
den ve çekiç örsten eser yoktur. Meselâ bir liseyi 
ele alınız. Orada beş yaşından yirmi yaşına kadar 
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çocuklar bir çatı altında ve ufak bir bahçenin içeri
sinde mahzur bir halde yalnız dersle meşguldür. 
Halbuki yanı başında ufak, budanacak bir bağ 
vardır. Çocuklara gayet vasi bir tecrübe sahasıdır. 
îhtimalki oraya da güzel bir muavenet olabilir. Mek
tebin yakınında olmazsa dahi, her 'hangi bir arazi
de sebze yetiştirmek, toprakla oynamak merakı ço
cuğa kolaylıkla verilebilir. Halbuki bunun yerine 
zaten zihnen dersle dolmuş çocuklar, bir de dar çatı 
ve dar bir bahçe içinde bunaldıklarından, hayatta 
daima hazırlanmış şeyleri aramaya ve almaya müs-
taıit olur. Bilhassa biz ki ziraî bir memleketiz ve ka
sabalarımız ufaklıkça herkesin işi gücü daha ziya
de ziıaatledir. Mekteplerde kazma, kürek, destere, 
keser işleri ve oyunları, tahsil müddetince nafi bir 
surette yapılmazsa hiç olmazsa iptidaî mektebin
den çıkmış bir çocuk aşı nedir, Ziraat nedir, bir 
ağaç dikme nedir? Bunun hakkında amelî bir şey 
görmezse, daha cahil olan babasından daha becerik
siz olur ve hazır bir elbise giymek ve hazır bir sö
zü kendine mal etmek ve her türlü hazır şeyleri al
mak tabiatiyle kendisine sinmiş bir hal alır. 

Kız mekteplerine gelince; kız mekteplerimiz dahi 
bu hususta acıklı vaziyette bulunuyor. Gezdiğim kız 
mekteplerinde hemen kamilen mutfaklarımda gez
dim. Hiç bir muallime veya kızın mutfak ile meşgul 
olduğunu görmedim, insan öyle fena manzaralar 
karşısında kalıyorki, kendileri de görünce iğreniyor
lar. Halbuki behemahâl kızların yemek pişirmesi ve 
sebzelerin gerek havassı gıdaıiyesi ve gerek bavassı 
hikemiyesini bir konferans tarzında öğrenmesi bu
gün artık her yerde usul ittihaz edilmiş bir şeydir. 

Mekteplerde makineler, dişik makineleri, örgü 
makineleri, hatta kırlara yakın olan mekteplerde ya, 
peynir makinelerinin kullanılmasını öğrenmek lâzım
dır. Ev ihtiyacına ait makine hayatı behemahâl mek-
teplerede kendini göstermelidir. Bir kız medenî bir 
mutfağın halini, şeklini ve onun idaresini de ancak 
biz de mektepte öğrenecektir. Bütün müterakki âlem
de mutfağa bakarsanız, orasını bir eczahane zanne
dersiniz, o kadar 'bir intizam vardır. Halbuki bizde, 
bilhassa mekteplerde yetişen kızlarımızın hakim ol
duğu mutfaklar çok elim bir vaziyettedir. 

Sonra dokumacılık behemahâl kız mekteplerinde 
ve kız sanayi mekteplerinde yer tutmalıdır. Bugün el 
tezgâhları bile tekâmül etmiştir. Bir insanın geçimini 
temin edebilecek vaziyete konmuş tezgâhlar mevcut
tur. Bunlar da mekteplerimizde yer etmelidir. Bugün 
Ankara tiftiğinden ne güzel işler yapılır bir halde 

idi. Halbuki halk arasında bugün bu sanat bulunma
dığı gibi mekteplerde de ustalar getirilerek bu işin 
daha ziyade tekemmül ettirilmemesi neticesi, geçen 
sene yapılmış olan el işlerini, bu sene burada dahi 
bulmak gayrimümkündür. Ankara sofları, Ankara 
tiftikleri gibi buna benzer bir çok yerlerimizin mas-
nuatı, tezgâhın makine ile tebdili mevki etmesi neti
cesi, bugün bu sanatlar muattal kalmıştır. Hanımla
rımızın tahsilinde, terbiyesinde çok noksanlık olu
yor. Hanımlar tahsillerinde yalnız dimâğen iş görü
yorlar ve dimâğen okuduklarını hayatı hakikiye sah
nesine atıldıkları zamanda, mevkii tatbiklerini bula
madıklarından dolayı beceriksizliğin tam bir numu
nesi oluveriyoırlar. 

Terbiyede bilmekle yapabilmek arasındaki irtiba
ta katî ve muayyen bir yer vermek lâzımdır. Bir in
san hayatında ya yapmaya, ya yaptırmaya memur 
olur. Bir şeyi yaptırabilmek için mutlaka yapabilmek 
lâzımdır. Yapabilmek için de şüphesizdir ki, bilmek 

Terbiyei bedeniyeye gelince: Buna da mekteple
rimizde lâzımı gibi ehemmiyet verilmiyor. Bugün 
haftada ders haline konmuş bir vaziyette bulunuyor. 
Çocuklar ne için terbiyei bedeniye yaptığını ekseri 
bilmiyor. Sorunuz ne yapıyorsunuz diye? Basit bir 
şekilde kollarını uzatıyorlar ve onu alelade bir ders 
zannediyorlar. Onun, vücutları için bir gıda olduğu
nu ve onu hergün ekmek yer gibi sabah akşam yap
maları lâzım olduğunu henüz idrâk edemiyorlar. 
Terbiydi bedeniyenin gayesi de, yaş büyüdükçe yer 
yer yapılacak poligonlarda endahta müntehi olma
lıdır. Büyük çaplı silâhla hatta bazı memleketlerde 
yapıldığı gibi, tüfenk şeklinde oklarla çocuklar mun
tazam bir surette bu okla nişan talimlerini yapmalı
dırlar. Sonra da cephanesi ile yapılır ki, cephaneyi 
bir kere aldınız mı devri dâim kullanılır. Şu halde 
mekteplerde behemahâl böyle ok endahtı, oda cep
hanesi endahtı tedricen hakiki endahtlara geçecek bir 
terbiye sistemi vermek pek lâzımdır. Terbiyei bede
niyenin mektep avlularında yapılmasından hiç bir 
fayda çıkmaz. Orada ilk eşkâli ve vücuda lâzım ge
len şekli vermek için ilk safhalar olur. Fakat o behe
mahâl araziye müntehi olmalıdır. Arazide çocuklar 
için gayet eğlenceli asker oyunları vardır. Orada av
cılık yapar, orada insanları hedefleri aramak talim
leri yapar. Orada herhangi bir maniî aşmak talimleri 
yapar. Velhâsıl kendisini gerek havadan, gerek yer
den saklamak gibi bir çok askerî oyunlarla çocuğun 
zekâsı daha ziyade hakikat taharrisine isal edilmiş 
olur. 
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şarttır. Şu halde bizim programlarımız yalnız bilmek
ten ibaret olursa, onun mutlaka yapmaya saik ola
bileceği kabul edilmemelidir. Yapmak olmadıkça da 
yaptırmak imkânı yoktur. 

Bir kız en zengin bir ailede dahi yetişmiş olsa, 
bir kaç hizmetçisi veya aşçıları olsa ve o hanım eğer 
o aşçının yapacağını kendisi bilmiyorsa onu yapabil
mesi imkân haricindedir. O evde efendi olan, hanım 
olan, ne hanımdır, ne efendidir. Belki de oradaki 
hizmetçidir. Hizmetçi kendi dimağı ile o eve hâkim 
olur. 

Velhâsıl bir hülâsa yaparsak (Jon dövi) nın - ki 
buraya da gelmiştir - bir cümlesi vardır. Maarifteki 
bugün inkilâbı güzel tasvir ediyor. Diyor ki; evvelce 
herkes zannederdi ki, dünya duruyor da güneş bu
nun etrafında dönüyor. Çocuk terbiyesinde de mek
tep sanki dünyadır ve çocuklar onun etrafında dön
meye mecburdur. Halbuki bugün nasıl ki dönen dün
ya olduğu anlaşılmıştır. Bugün çocuk terbiyesinde şu 
anlaşılmıştırki, çocuğun etrafında herşey, her vasıta 
dönecektir. Esas çocuktur. Şu halde bir çok mektep
te kütüphane ve güzel bir müze vardır. Fakat çocuk 
mektepten çıktığı halde içine girmemiştir. Bunlar 
derhal ref edilmelidir. Her vasıtayı çocuk etrafında 
döndürmek ve onu hayata amelî olarak atabilmek 
için ve hayatta tatbikatta oabilecek olan her vasıtayı 
onun eline vermek ve adetâ iptidaî tahsilinden çıkar
ken, çocuğun biraz ellerini nasır tutturmak ve o su
retle kafasına cila vermek, bizim için en lâzımlı bir 
terbiye istikâmetidir. 

hayatı hakikiyeye yetiştirecektir. Fakat kendi yetiş
miş değildir. Ne bir insanca ütü ne bir insanca yama, 
n-2 bir dikiş, ne mutbak işi, ne hayatı hakikiye ile mü
cadele, hiç birisi yoktur. Mepteplerimizin bu iç yü
züne girerseniz çok fenadır. Hatta darülmualilmini 
âiiyenin imtihanları neticesinde bulundum. Bir çok 
arkadaşlarımın muvacehesinde ço<k güzel yetiştiklerini 
gördüm. Fakat iç yüzüne gelince; terbiyei bedeniye 
ancak lüks hayatında kalmıştır. Yatakhanelerine ve
yahut yemek yedikleri yere girdiğiniz zamanda, lâalet-
tayin bir yatak örtüsünü kaldırırsanız intizamsızlığı 
derhal görürsünüz. Kitabı ile çorabı ile, temiziyle, 
'kirlisiyle karmakarışıktır. Orada yatakta yatan bir 
efendinin pencerelerin kirli camları arkasından harice 
bakınca göreceği tahammülsüz bir takım çirkin ve gay
rı sıhhi manzaralardır. Şu halde bu iiç yüzü dediğimiz 
hayata lâzım olan intizam ve beceri ki iliği vermek için 
mutlaka becerikli milletlerden insan getirtmelidir. Bi
naenaleyh iki cins insana ihtiyaç görüyorum. Birli bu
gün arıahududu şamil olmak üzere bize istikamet gös
terecek, bir de müdür, müdire ki, iç yüzümüzü tanzim 
edecek. 

İstanbul Darüknuallimatında bir tane kırık dikiş 
makinesi vardır. Fakat Amerikalıların yetiştirdikleri 
ve şimdi tafsilâtı ile arz edeceğim ermeni mekteplerin
de, bir sai'ona girdik Elişi dersinde imişler. Ben fab
rikaya girdim zannettim. Belki seksen tane makine 
birden işliyor. Buna harsedilen zaman da müthiştir. 
Biz de ikiyüz hanımın bir kırık dikiş makinesinden 
ne öğrenecekleri çayı sual ve tetkiktir. Binaenaleyh 
bu işleri tanzim etmek, iktisadî hayatı, intizamı haya
tı göstermek için, hanım mekteplerine böyle yetişmiş 
idareci hanımları behemahal 'getirmek lâzımdır; 

Onlar, bugün erkek mekteplerinde dahi sinni ke
male vasıl olmuş 'hanımlar kullanıyorlar. Bizim leyli 
mekteplerimizde mubassırlarımız vcsairelerimiz er
kektir. Bilâkis 55 yaşını, 60 yaşını aşmış, ana mahiye
tini almış elan hanımlara, bilhassa ufak çocukların 
•gece terbiyesini tevdi etmelidir. Bir yatak nasıl düzel
tilir, nasıl örtülür? 'Bunları öğreterek çocukları sıya-
net ediyor, yetiştiriyorlar. Esasen leyli mektelerde ya
taklarını hizmetçiye yaptırmak, kendi yapabileceği 
bir şeyi gayriye yaptırmak usulü kalktığı için, en yük
sek mekteplerde dahi herkes kendi yatağını tanzim et
mekten mas'ul tutulur. Şu halde şunu hulûsa ederim 
ki, bir insan geçen sene okuduğunu unutmamak gayrı 
mümkündür. Hatta bunun fiilini burada mekteplerde 
gördüm. Geçen seneki imtihanlarda bil iltizam bir se
ne evvelki şeyleri sordum aldığım cevap, unuttum, sö
zü olmuştur. < 

Bizim maarifimiz, şimdiye kadar benim görebildi
ğim, benim bildiğim, müterakki memleketlerin yalnız 
ders programıdır. Yani hayatı hakikiye için lâzım 
olanlar alınmış değildir. 'Bunu bizim kendimiz yapabi
leceğimize kani değilim. 

Şimdiye kadar görüştüğüm mütehassıslarımızdan, 
mekteplerimizden bendenizde bir kanaat hasıl oldu 
ki; bu iş için behemahal mütehassıslar getirilmelidir. 
Fakat bu mütehassıslar 'bütçede denildiği gibi mual
lim değildir. Biz'm kıymetli muallimlerimiz pek çok
tur. Bizim beceremediğimiz asıl hayatla mücadele 
olan iç yüzümüzdür. Meselâ bir kız mektebine gidi
yorsunuz, onların dersleri güzeldir, her türlü vaziyeti 
hariciyeleri güzeldir. Lâboratuvarları, filân da iyice 
tekemmüle başlamıştır. Fakat bir ev hanımına lâzım 
olan malûmat yoktur. Meselâ Darüimuallimattan bah
sedelim. buradan çıkacaklar memleketin kızlarını ye
tiştirecektir. Nasıl yetiştirecektir? Onun kafasına yal
nız riyaziye veyahut hendese koyacak değildir. Onu 
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Halbuki bir insan geçen sene yaptığını unutmaz. 
Onun için yapmak fiilini büyük bir ehemmiyetle na
zarı dikkatte tutmak lâzımdır. Aksi halde bir çok 
ulûm ve fünunu senelere ayırarak kütüphanelere ki
tap yerleştirir gibi çocukların kafasına koymak, onu 
hayat mücadelesi] ne gayrı mücehhez atmak demek 
oluyor. 

Sonra mektep terbiyesi İçin, İdemin arz ettiğim 
halik • müzelerinin yapılmasına da pek lüzum Vardır. 
Çocuklarımız her hangi bir mevcudun nereden geldi
ğine, iptidaî şeklinden .müntehasına kadar behemahal 
alâkadar olmalıdır. 'Bu suretle terbiyei 'badeniye iile 
mücehhez, eli itamaimıyle her işe yatkın, becerikli ve 
her gördüğünü derhal hakikat diye almayarak, onda 
haMikat taharrisi kudreti 'olan ve her şeyin nereden, 
hangi iptidaî vaziyetten, hangi kemal müntehasına 
vasıl olduğunu müdrik, mekte mahsulünü halkın içeri
sine atarsak, hiç şüphosizki az bir zamanda memleke
tin, milletin şekli büsbütün değişir. 

Sıhhat bahsine gelince : Mekteplerimizde dahi sıh
hat çok vahim bir haldedir. Hemen bütün efradı mil
let, mazinin bir çok fenalıklarından, cehlinden, böyle 
güzel programdan haberi olmamasından dolayı her
kes babasından daha zayıf, daha fakir ve daha bece
riksizdir. Mektep hayatından bu pek az bir zamanda! 
behemahal kaldırılmalıdır. Onun için çocukların sıh
hatine büyük ehemmiyet vermek lâzımdır. Çocukla
rın sıhhatinin bozulmasını, bendeniz mutlaka para
sızlıktan, yani gıda alamadığından telâkki etmiyorum. 
Çünkü gıda alamayan çocuğun babası ve kendisi, 
başka yerlerde daha çok masraflar yaptığı görüldüğü
ne nazaran, sıhhatine ne olduğunu o çocuğun ailesi 
ve kendisi bilmiyor demektir. Terbiyei bedeniyeyi lâ
zımı veçhile değil, haftada bir defa ders gibi yapma
sı ve açık yerlerde saf hava alacağı yerde fena hava 
alması neticesine atfediyorum. Terbiydi beden iyenin 
lâzımı gibi 'olmamasından dolayı, maatteessüf 'bir çok 
yerlerde mektep çocuklarına bakınca, nekaÜıethaneden 
geliyoriarimiiş gibi 'insanın yüreği sızlar. 

Darüleytamlarımızdan da bir kaç şey arz edece
ğim. Bendeniz, Darüleytamlarımızın çok fena istikâ
mette işe başladığı ve hala öyle gittiği kanaatini öte-
denberi müdafaa etmişim. Şimdi de hulasaten arz 
edeceğim. Bugün Darüleytamlardan istanbul'daki Kız 
Darüleytamlarını alırsak, orada şahidi olduğum bir 
kaç misal vaziyeti gösterir. Meselâ mektebin birine 
giderken, kapısı kirli, berbat vaziyette, fenerleri kı
rılmış bir vaziyette gördüm. Orada, 1 5 - 1 6 yaşında 
ve güzel terbiyei bedeniye yapan kız çocuklarına 

kapının önüne rastladım. Bu hali görmüyorlardı, gös
terdiğim zaman, bu vazife hizmetçilerindir dediler, 
Dersanelerinde bir çok kir, örümcek yuvaları, pen
cerelerden dışarı atılmış bir çok paçavralar gördüm. 
Kız çocuklarına «bu vazife kimindir?...» dediğim za
man, şayanı hayret bir halde, gene «hizmetçilerin
dir» cevabını verdiler. Yetim kız çocukları bunları 
kaldıracak, temizleyecek ve hatta görecek bir vazi
yette değillerdi. Şu halde hayat için bunlar müceh
hez değildirler. Bunların hayatı kurtulmuş, fakat 
istikballeri tehlikeli bir vaziyettedir. Bunların en me
denî ve mükemmel bir sahada bulunmaları ve ter
biyelerinde hayatı hakıkiyeye yer verilmemiş olması 
neticesi, maatteessüf bunlardan teehhül edenlerden 
yüzde sekseni kocalarından ayrılmak mecburiyetinde 
kalmışlardır. Bunlardan Anadoluya gidenler muallim
lerine yazdıkları mektuplarda «ah istanbul, ah mekte
bimiz» diye başlıyorlar. Bütün yetim çocuklar istan
bul'un o tatlı ufkunu ve manzarasını unutamıyorlar. 
Binaenaleyh Anadoluya, hayatı kazanmak için gönde
rilenler, ilk fırsatta istanbul'a savuşup gidiyorlar ve 
öyle bir halde de istikballerini temin edemiyorlar. 

Gerçi mekteplerde bundan üç dört sene evvel -ki şim
di Ankara'da teşhir edilen eşya onların bakıyesidir -; 
güzel ince ince işler yapmışlar, bilhassa bunlar bizim 
sanayi erbabının etraflarına topladıkları bir kaç ço-: 
cuğa yaptırılmıştır, bilhassa onların yaptığı işlerdir. 
ince el işleri bizim mekteplerde hatta sanayi mektep
lerinde bile pek ziyade ileri gitmiştir ve mühim bir 
yer tutmuştur. Halbuki bunun hayatta mevkii pek 
azdır, bu ancak dikati temniye edebilir. Yetim bir ço
cuk ince ince nakış yapıyor. Bu kim tarafından sa
tın alınır? 

Bendeniz Amerikalıların otuzbin ermeni çocuğunu 
nasıl yetiştirdiğini kısaca arz edersem zannederim ki, 
Darüleytamlarımız için güzel bir numune olur. Ameri
kalılar bunlar için bugün bir çocuk kasabası yapmak
tadırlar. Ormanlık ve zeriyata müsait olan serdarâbat 
mıntıkasında evvelâ vasi kışlaları olan (Gümrü) Kasa
basına toplamışlardır. Bunları doğrudan doğruya sa
de bir, hayata ve mücadeleye ve lüks hayattan tama
men tecride koymuşlardır. Yani kız çocuğuna bak
tığınız zaman şayanı dikkattir, amele zannedersiniz. 
Kisvesi, vaziyeti, hayatı çevik zinde. Yemeğe koş
turan, işe koşturun, makineye koşturun, çocuklar as
kerî talime beraber bu arz ettiğim sahada evvelâ ana 
mektebinden hayat mücadelesi ile işe başlamaktadır
lar. Böyle bir arada güzel hayat ve güzel nezaret al
tında ve tecrübedide bazı mütehassısların nezareti 

— 302 — 



î : 64 25 . 2 . 1341 C : 1 

altında bunlar sanayie ve ziraate doğru sevk olunmak
tadır. Kızlar ev sanayiine, ev hâkimliğine doğru sevk 
olunmaktadırlar. Bendenizin bizim Darülitamlar için 
ötedenberi fikrim, bu çocukları İstanbul'da mümkün 
değil yetiştiremeyiz. Gerçi hayatlarını kurtarırız, fa
kat istikballeri yoktur. Çünkü bir sarayın içinde, lüks 
eşyalar arasında yetişen fakir bir kız, fakir bir çocuk 
sonra Konya'yı Ankara'yı beğenmiyor. (Bravo, doğ
ru sesleri.) Halbuki bu çocukları memleketimizin or
manlık ve havası soğuk olmayan mıntıkasında top-
larsak - parayı mevzubahis etmem, çünkü orman 
mıntıkalarında çivisiz güzel evler dahi yapılıyor -
muntazam bir ormanlık ayırsak, muntazam bir kasa-
bacık, aynı tarzda binalar yapsak ve bunların bir 
kısmını sanayii ziraiyeye ayırsak, yani şu hedefe va
sıl olmayı düşünüyorum : 

Çocuk çıkınca kolundan tut hadi hayatta çalış. 
Zaten hayat mücadelesine alışmamış, zaten İstanbul 
da lüks hayatın içinde deniz kıyısından alınmış Han
gi hayat hangi mücadele? İstanbul'un kendi halkı, ken
dini kurtaramazken böyle İstanbul'da Darüleytamdan 
çıkmış 15-16 yaşındaki çocuklar hayatta muvaffak 
olamaz. Fakat bunları dağıtacağımız yerlerde böyle 
büyük kasabalar yaparsak ve o muhitin sanayii ile 
mütenasip dokumacılık, tezgâhcılık, yemek pişirmek, 
peynircilik gibi şeylerle kızları meşgul edersek, er
kek çocukları da sanayii haşebiyeye sevkedersek, 
oralar ormanlık mıntıka olduğu için her tarafa ih
racat bile yapılır. İşte bu suretle içlerinden, kundu
racı, terzi yetişir, o kasabada güzel bir teşkilât yapı
lır. Onüç yaşında bir çocuğu traktörlere bindirirse-
niz biner ve onun üzerinde oyun gibi çalışır. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Ana
dolu da 13 yaşındaki çocuklar çift sürüyorlar. 

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (Devamla) — 
Onun için böyle zeriyat sahasında çocuklar yetiştiri
lerek, az zaman zarfında müstahsil vaziyete geçe
bilirler. Beyhude yere böyle para sarfedip de on
dan sonra kolundan tutup atacağınıza, bütün heyeti 
ile bir kasaba vücuda getirilir ve içlerinden teehhül 
ettirilerek bir ideal (tasavvuri), bir türk kasabası 

. meydana getirilebilir. Onun için bugünkü programı 
çocuklara muvafık bulmuyorum. 

Gerek Menderes boyunda gerekse Balıkesir ha
valisinde öyle güzel ormanlar ve öyle güzel yerler 
vardır ki bir avuç atınız, istediğinizi alırsınız. Ora
da ağaçlar kendi kendine çürüyüp gidiyor. Bunları 
böyle güzel bir teşkilâtla kurtarmalıdır. Bunun için 
hiç bir fazla para lâzım değildir. Zira İstanbul'daki 

bir çocuğun masrafı ile, oradaki bir senelik masraf 
hesap edilsin, netice görülür. 

Sonra, biz ev yapılmasını para ile olur zannedi
yoruz. Beş parasız ev yapımamn sistemini arz edeyim. 
Bir ormana gidersiniz, ormandan derhâl ağaçları ay
nı zamanda büyük çocukların ve heyeti talimiyenin 
de tavassutu ile keserek uç uca getiriniz, ne çivisi 
var, ne sıvası var, o size güzel bir ev olur. Binaenaleyh 
parasız güzel bir ev yapmak kolaydır. 

Askeri mekteplere geçiyorum: Kısaca, bizde tev
hidi tedrisat maatteessüf yanlış anlaşılmıştır. Mem
lekette tevhidi tedrisat mevcut olduğu halde gene 
ayrı askeri mektepler vardır. Biz, tevhidi tedrisatı, 
hepsini maarifin eline vermek, zannettik. Hatta ziraat 
mekteplerini, sanayi mekteplerini bunların, hepsini 
maarife vereceğiz gibi bir zihniyette tebadür etti. O 
halde, o vekâletlerin bütün müdürüyeti umumiye-
lerini de maarif vekâletine verelim, maarif vekâleti 
de hiç bir iş yapamaz bir hale gelsin. Bunlar birer 
meslektir. Maarif bunları idare edemez. Harbi Umu
miden sonra bilhassa idadi sinnine gelen çocuklar 
için meslek lâzım olduğu ve bir çocuk eğer ata 13 
yaşında binemezse, iyi bir süvari olamıyacağı neti
cesi hâsıl olmuştur. Demincek arz ettiğim gibi, ço
cuk teşkilâtları dahi kâfi gelmiyor. Mütehassıs el
lerde çocuk yetiştirilmezse ne topa karşı onun kal
binde bir muhabbet duyar, ne de onun incelikleri
ni öğrenebilir. Hemen her yerde süvari idadisi, 
topçu, istihkâm idadisi vardır. 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(İzmir) — Nerelerde paşam! 

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (Devamla) — 
Meselâ Fransa'da, askeri maarife taallûk ettiği için 
maarifi umumiyemizde kısaca arz edeyim. Mü-
dafaai Milliye Bütçesinde bunu tafsilen arz edece
ğim. 

Nasıl teşkilât yapıldığını o vakit daha iyi anlaya
caksınız. Çünkü şu hakikat anlaşılmıştır ki, bir sana
tı, bir sanatın aletini bir insan behemahal 13 yaşında 
eline almalıdır. 13 yaş mühim bir devredir. 14-15-16 
yaşını aştıktan sonra, bir çocuğa gel ata bin derseniz, 
at ile onun arasında bir istinas hâsıl olamaz. 13 yaşın
dan 15 - 16 yaşını geçmiş bir çocuğun eline tüfenk 
verseniz onun o silâhla alâkası maddî olur. Onun 
öyle ruhi bir irtibatı vardır ki, onu ancak 13 yaşında, 
onunla karşı karşıya koymak mümkün olduğu haki
katini, bir çok menabiden mütehassıslardan dinledim 
ve tecrübe ettim. Makine ve alât meselesinde, yani 
bir makineye emniyet edebilmek için onu küçük yaş-
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ta böyle çalıştırıyorlar. Ecnebi mekteplerin, memleke
timiz dahilinde dahi çocuklarımızı daha ziyade cez-
bediyor. Bunun sebebini, bilhassa İzmir'deki Ameri
kan kolejlerini tetkik ederek gördüm. Bu bahsettiğim 
programlar orada bağı ile, kazması, küreği, sütçü
lük, peynirciliği ile pek vasi bir vaziyettedir; 

Şimdi bütçede olmayan ve olması lâzım gelen bir 
kaç şey arz edeceğim : Halkın terbiyesi için bir şey 
konulmamıştır. Halk derhaneleri için konulan para 
bile, bu seneki bütçede çok görüşülmüştür. Gençli
ğin müdafaai vatana ihzarı için hiç bir şey düşünül
memiştir. Vaktiyle ok meydanları, at meydanları 

tıpkı el tezgâhladı gibi, yerini daha medenî başka 
şeylere bırakmadan ortadan yok olmuştur. Terbiyei 
bedeniye ve el işleri bir ihtisas işidir. Bunlar için da-
rülmuallimin hiç değilse kurs yaptırmak için askerî 
talimgahlarda olduğu gibi bunlar için de bir şey dü
şünülmemiştir. Talebenin seyahati için de bir şey 
konulmalıdır. 

Ankara'daki Darülmuajliminin imtihanında bu
lundum. Çocuklar denizi bilmiyor. Muallim olmak 
üzere diploma alanlardan birine, denizi neye benze
tirsiniz dedim. Bentderesinin biraz büyüğü dedi. Ben 
de mecbur oldum, amelî olarak gök yüzüne benzer 
dedim. Bunun için behemahâl talebe seyahati lâzım
dır. Bugün Amerika'da altı hafta talebe seyahati ya
pılıyor. Müterakki memleketlerin her tarafında kendi 
gözümle gördüm ve şayanı hayret vaziyette kaldım, 
çocuklar muallimlerinin tahtı nezaretinde ve ebeve-
yinlerinin nezdindeki tatil müddetinin hitamında mek
teplerde toplanıyor. Kol kola geziyorlar, sahilleri gö
rüyorlar. Müessasatı nafiayı, fabrikaları gemileri 
velhasıl her varhğı orada görüyorlar. Bunlar iptidaî 
çocukları. Halbuki biz de muallim yetişecek ve aha
liyi terakki ve medeniyete isal edecek olanlar bile de
nizi, vapuru bilmiyor. Sonra bir mektebe tayin edili
yor, orada tekemmülâtı asriyeden, bir takım şeyler
den bahsediyor. Lâfla medeniyet hiç bir vakit olmaz. 
Onun için seyahat meselesi mühimdir. Şümendiferler 
onlar için behemahâl meccani olmalıdır. Her memle
kette vasaiti nakliye her sene muayyen bir müddet 
için, çocukları meccani olarak kemali iftiharla nakle
derler. Bugün İstanbul'u, asırlık abidatımızın mec-
mamı görmeyen bir çocuk ne bilir? Her sene onları 
gidip görmelidir, fabrikaları gezmelidir. Bugün bura
daki fabrikaları gidip görmeyen bir çok mektepler 
vardır. Lokomotifin manivelasını oynatarak bunun 
burasından su, burasından buhar çıkar, işte böyle gi
der diye bunu görmesi başkadır, bindiği vakit lâkayd 
kalması başkadır. Bu, deminden beri hülâsa ettiğim 
hazırcılığı hasıl etmektir. Trene binerler, giderler. Fa
kat tren nedir? Otomobile biniyor, bu nasıl işler bil
miyor. Bunları behemahâl görmelidir. Meselâ bir ip
tidai mektebi en güzel binadır. Fakat onların müze
lerinde muallim çocuğa tavuk anlatacak, içi dolmuş 
tavuk gösteriyor da, şurada ziraat mektebinde enfes 
tavuklar var da, çocuklara oraya kadar bir yürüyüş 
yaptırıp o tavuklar hakkında bir fikir vermiyor, ço
cuklarla tavuk hakkında bir müsahebe yapmıyor. 
Onun için mevki irfan olan yerlere seyahat için, büt
çeye behemahâl bir para konmalıdır. Bir ufak misal 

Sonra şahsiyet meselesi pek mühimdir. Her mek
tebin müdürü, sinni kemale gelmiş, büyük bir tecrü
be hamulesini haiz, tabiî irfan sahibi insanlardır ve 
orada senelerce oturuyor. Biz de meselâ bir müdür 
geliyor. Kendisini çocuklara sevdirdiği bir zamanda 
hemen herhangi bir yere tahvil ediliyor. İkinci müdür, 
kendisini çocuklara sevdirmekle uğraşıyor, belki de 
sevdiremiyor. Çehreler böyle sık sık tebeddül edince, 
tabiatiyle irfana tesir ediyor. Altmış yaşma gelmiş 
sinni kemaldeki bu insanlara o zaman, niçin böyle 
büyük mekteplerinizde ateşin gençleri müdür olarak 
kullanmıyorsunuz diye sordum. Bana, sevdavi mü
cadelesi, vazifevi mücadelesi kadar salih adamları 
müdür intihap etmiyoruz ve tecrübedide gördüğünüz 
ak saçlı insanlar nezaretinde gençleri daha yüksek 
bir sahaya is'at ediyoruz. Şu suretle her nesil, kendi
sinden sonraki nesle ilim, tecrübe vesairesini nakle
diyor ve her yetişen sinni kemalde bir adım daha iler
de bulunuyor. 

Sonra içki meselesi : Amerika'da içki memnuiyeti 
zannetmeyiniz ki, kanunun tatbikidir. Birinci madde
de arz ettim. Kanun ile, emir ile halka bir şey telkin 
edilemezken, telkin ve ikna ile halk hatta yanlış yol
lara sevk sevk edilebilir. Binaenaleyh içki memnuiyeti 
halkın arzusudur. Bir rubu asır evvel mekteplerimize 
içki aleyhine konferanslar koyduk. Halkımıza telkin
ler yaptık ve yirmi sene sonra, halk mücehhez çıktı 
ve kanunlar halkın arzusunun makesi oldu dediler. 
Hattâ bu içki meselesinin memnuiyeti dolayısıyle pro-
testan kiliselerinde ve icrayı âyin esnasında şarabın 
yerine şirayı koymuşlardır ve şimdi şira kullanıyor
lar. Demekki dinî kuvvetlerle dimağı meşbu olanlar
da bu şeye tahammül edebilmişlerdir. Binaenaleyh 
böyle sabit bir program lâzım. İstikbalde ne istiyor
sak onu şimdiden programa koymak ve şahısları de
ğiştirmemek ve tecrübedide insanlara daha fazla hör-
met etmekle türkü temniye edebiliriz. 
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de şayanı dikkattir : İmtihanlarda, burada Darül-
mualliminde, muallim olacak bir çocuğa ders nasıl 
okutulur diye sordum. Her şey amelî okutulur. Me
selâ balcılığı öğreteceğim, yeni petek budur, eski pe
tek usulü budur derim, yoksa nazarî öğretmem dedi. 
Çocuğa dedim ki; sen yeni peteği gördün mü? Hayır 
görmedim dedi. O halde bu da nazarî oldu, dedim, 
yani o çocuk öyle okuyor. Görmediği halde petek 
budur, bal böyle yapılır diyor. İşte bunun için be-
hemahal görmesi ve yapması lâzımdır. Böyle mevcu
datı göstermek lâzımdır. 

Avrupa, Amerika gibi göremeyeceği hayat alemini 
de sinema filmleriyle göstermeli. Bunun için maari
fimizin bir de sinema kütüphanesi olmalı ve o filim-
leri bütün halka irae etmelidir. Avrupa'da, Ameri
ka'da sanayi nasıldır, tarakkiyat nedir, vapurları si
ni en düf erleri, bütün bunları göstermek lâzımdır. Son
ra bütçede getirilecek ecnebiler, muallimler için (126) 
bin lira tahsisat var. iyi muallimlerimiz belegan ma-
belağ çoktur. Güzel ders okuturlar. Onlara mütehas
sıs demeli, mektepleri idareci demeli. Mektebi idare 
eden, iç yüzünü yapan mürebbi veya mürebbiye de
melidir. 

Sonra leyli talebe mümkün olduğu kadar askerî 
ve sanayi mekteplerinin haricine almamalı, Hükü
met memuriyetleri için pek muztar kalınmadıkça 
mekteplere leyli talebe alınmamalıdır. Ziraat Mek
tebine gidiniz, çocuğun babası fakirdir, yahut bez
zazdır veyahut da bilmem nedir, oraya gelmiştir. Çık
tıktan sonra elinde toprak yok. Toprak olmayınca 
ne yapsın? Çiftliklerden de bunu kimse almıyor. Bu
gün Ankara'da bu mektepten çıkmış muharrir var
dır, polis komseri vardır, Ziraat Mektebinden me
zun Tahrirat Kâtibi vardır. Yazık oluyor. Bunun için 
leyli mektebe, böyle rastgele liselere devletin bütçe
sinden para sarfederek çocuk almaktan ise, sanayi 
için anlarım, çünkü memlekette bir istihsal kuvveti
dir. Ziraat için çalışmalı, toprağı olan zengin çocukla
rını oraya sevketmelidir. Yok eğer memuriyetlerimiz 
için, yani hükümet devairi için talebe yetişemediğini 
görürsek o zaman bunlara para sarfetmelidir. 

Sonra Maariften bahsederken, maarifin başlı ba
şına kendisini idare edemiyeceğini de ilâve etmelidir. 
Bütün mekteplerden yetişecek talebeyi arzu ettiğimiz 
şekilde hayata atamaz. Sıhhiye, Ziraat ve Müdafaai 
Milliye vekâletleri lâzım gelen muavenetleri buraya 
yapmalıdır. Meselâ mektebin kapısının önüne çıkı
nız, bakınız dilenci çocuklar dileniyor. O çocuk çı
kıp da dilenci çocukla karşı karşıya gelince, onun na

zarında ya bir lâkaydilik veyahut ki, birtakım fena 
zihniyet husule gelir. Esasen tâ eskiden beri bütün 
memlekette tese'ül men edilmişti. Bunu bilhassa ka
sabalarda ve büyük merkez mahallerde tamamen 
kaldırmalıdır. Bu tese'ül eden fakir çocuklara iş mi 
bulunacak ne bulunacaksa bulunmalıdır. Bilhassa 
bunlar mektepler civarından ve gözönünden uzak
laştırılmalıdır. Mektep karşısında mezarlıklar, vira
nelikler, mektebin içine kadar giren köpekler, bunla
rın hepsi tahsilde bulunan çocukların ruhu üzerinde 
elim tesirler yapıyor. Hatta mektebin yanına süprün-
tü döküyorlar. Şu halde görülüyor ki Maarif için 
diğer vekâletlerde alâkadar olmalıdır. 

Hulâsa terbiyede tesanüdü millî esas alınmalı, ik
tisat hedef olmalıdır. İçtimai mefkureler sevgiden do
ğar. Şu halde millet efradı arasında kalbî bir muhab
bet behemahal uyandırılmalıdır. Efrat arasında sev
gi tahassül etmedikçe, içtimai hayatta muvaffakiyet 
imkânını bendeniz göremiyorum her millet şu düstu
ru kabul etmiştir : Bir fert bütün millet için, bütün 
millet bir fert için. Bunu böyle fiilen, kavlen her fer
da zerk etmek lâzım gelir. Sonra maarifimiz şimdiye 
kadar olduğu gibi yalnız mekteplerle meşgul olursa, 
halk kütlesi daha vasi olduğu için orada yetişenleri 
de kendine cezbeder. Bel edilemiyen bir kısmı mil
letten ayrı bir kütle gibi bir zümre hasıl olur ki, mil
lî bir kuvvet teşkil edemezler. İktisadî hedefe varmak 
için de terbiyede emek sarfı, esas olmalıdır. Çocuk 
alnını terletmelidir. Binaenaleyh her halde bu da arz 
ettiğim gibi el işleriyle olmalıdır. 

Sonra becerikliğini temin etmek için nefse iti
mat, her muvaffakiyetin başıdır. Bu da mutlak en-
dahtla kabildir. Bu da hakikatle müspet bir keyfi
yettir. Bir adam iyi endaht ederse o adam nefsine 
hâkimdir. Biz de henüz gençlik kulüpleri biraz boks, 
biraz futbol oyunları ile meşguldür. Fakat bunlar 
mahdut kimselerin uğraşacağı işlerdir. Bütün efradı 
milletin nefsine itimat etmesi, bununla mümkündür. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Paşam! 
Endaht'dan çok yılmışızdır. 

KÂZIM KARABEKÎR PAŞA (Devamla) — Son
ra Avrupa'ya talebe göndermek meselesi çok mühim
dir. Şimdiye kadar yapılan işler yapılmamalıdır. Her 
derecei tahsili görmedikçe beyhude yere Avrupa'ya 
orta tahsil vesaire için talebe gönderilmemelidir. Yal
nız mütehassıs insanlar yetişmesi için gönderilmeli
dir. Yani göndereceğimiz çocuklar bilâhare bir ilim 
hamulesi ile avdet etmelidir. Oranın irfanı ile uğra
şacak bir yaşta olmalı, her türlü kayıtta azade ola-
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rak gitmesinler. En yüksek mütehassısların nezaretin
de, bilhassa sınaî ilimler için gönderilsin. Memleketi
mizin en büyük ihtiyacı makine hususundadır. Ma
kinenin ufak insanları vardır, amelesi vardır. Fakat 
tarakkiyatı asriyeyi tamamiyle takip ve temin ede
cek insanlarımız yoktur. Bilhassa böyle vatandaşlara 
çok ihtiyacımız vardır. Memleketimizde sanayi mek
tepleri açmak programımızın hedefi olmalıdır. Sa
nat erbabı yetiştirilmeli, iktisadî inkişafa hizmet için, 
ziraat ve ticaret vekâletlerince mümkün olduğu ka
dar, ufak ufak fabrikalar yaptırılmaya çalışılmalıdır. 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

2. — EVRAKI ^ 

Tezkereler 
1. — Şark vilâyetlerinden bazılarında bir ay müd

detle İdarei Örfiye ilân olunduğuna dair Başvekâlet 
tezkeresi (3/383) 

REİS — Başvekil Beyefendi izahatta bulunacak
lardır. Buyurunuz efendim. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlar! Kuvayı Devlete karşı Genç Vilâye
tinde bazı ussat müsellehan kıyem etmiş oldukları için 
gerek mıntıkai isyanda ve gerekse isyan mıntıkasına 
civar olan ve bu isyanın tevesüü muhtemel olan mın
tıkalarda, Teşkilâtı Esasiye Kanununun maddei mah-
susasına tevfikan, Hükümet İdarei Örfiye ilân etmiş 
ve Meclisi Âlinizin nazarı tasdikine arz eylemiştir. Bu 
idarei Örfiyenin ilânını icabettiren harekâtı isyaniye 
hakkında, müsaade buyurursanız bir nebze Heyeti Ce-
lilenize malûmat arz edeyim. 

Malûmu âlinizdir ki, geçen yaz ortalarında Nasturi 
harekâtı icra edilmiş ve bu harekât esnasında bazı za-
bitan ecnebi tezviratına kapılarak hududun Cenup ci
hetine geçmişlerdir. Hiyaneti vataniyeyi işaret eden 
bu harekâtın, dahilde bulunan müşevvikleri hakkında 
elde ettiğimiz delâil ve emarat üzerine bazı zevat, Bit
lis Divanı Harbinde muhakemeleri icra olunmak üze
re tevkif edilmişlerdir. Bu tevkif edilen zevat ile uzak-

Bu hem iktisadî rahneyi kapar, hem de sanayi erba
bına bir mahreç hasıl eder. Hulâsa; ifademi şu cüm
le ile bitiriyorum : Bir memleketin medeniyeti, ahlâk 
ve âdatıyle değil, sanayii ile ölçülür. Onun için mem
leketimizde Maarif programında bu hususlara en çok 
ehemmiyet verilmesi, benim en samimî temenniye-
timdir. 

REİS — Efendim! Öğleden sonra saat ikide iç
tima edilmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 12,35 

l>W 1 • 

RÎDE (Devanı) 

tan ve yakından münasebeti olan ve Divanı Harpçe is
tinabe tarikiyle şahadetine lüzum görülen Nakşibendi 
şeyhlerinden Şeyh Sait namında bir zat vardır. Bu zat, 
bundan bir müddet evvel müridan ve avanesini bera
berine alarak Genç vilâyetinde bir dolaşma hareketi 
yapmış ve her uğradığı yerde bazı zevat ile ve bilhassa 
Hükümete muhalefeti ile tanınmış olan anasır ile sıkı 
ve gizli müşafehe ve müzakereye girişmiştir. Bu me-
yanda maskatrıesi olan Piran köyüne uğramıştır. Şeyh 
Sait'in beraberinde bulunan iki şahsın firari olduğunu 
fark eden Jandarmaların, bu firarileri derdest etmeye 
teşebbüs etmeleri üzerine, Şeyh Sait jandarmalara kar
şı silâh istimal edilmesi için emir vermiş ve müsademe 
neticesinde jandarmaları esir almıştır. Bu suretle ken
disinin muzmiri olan harekâtı, isyaniyeye başlamıştır. 

Yalnız isyan hareketi başlamadan evvel biri Halep'te 
diğeri istanbul'da bulunan iki oğlunun (Hiniz) a vüru-
duna intizar etmiş ve onlarla görüştükten ve Halep'te 
ve istanbul'da temas etmesi muhtemel bulunan zevat
tan beklediği haberleri aldıktan sonra, bu hareketine 
başlamıştır. Piran'da vukua geldiğini arz ettiğim bu 
vak'a, Şubatın onüçüncü gününe tesadüf etmiştir. 
Vak'ayı ika etmekle beraber, derhal telgraf hatlarını 
kat etmiş ve Hükümete karşı isyan halinde bulundu
ğunu ilân eylemiştir. Aynı günün gecesinde, Hacı Ta-

ÎKİNCt CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat: 2,15 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER: Ruşen Eşref Bey (Karahisansahip), Talât Bey (Kângın) 
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lât namında başka bir şahıs tarafından, Genç Hapis
hanesine ve Jandarma Dairesine tecavüz vaki olmuş, 
silâh istimal edilmiş ve baskın suretinde vaki olan bu 
tecavüz neticesinde jandarmalarımız esir düşmüştür. 

Çapakçur'da .dahi aynı mahiyette Hükümet kona
ğına karşı bir tecavüz vaki olmuş ve Hükümet konağı 
zaptolunmuştur. Bu suretle Genç, Çapakçur, Hani, 
Lice ve Palu kazası da bilâhara buna iştirak etmek 
üzere, bu mahallerin teşkil ettiği mıntıka, bir mıntıkai 
isyan halini almıştır. Bunun üzerine civarda bulunan 
ve az zaman zarfında tahriki kabil olan müfrezelerin 
hareketine, mahallin en büyük askerî kumandanı ta
rafından emir verilmiştir. Ispan mıntıkası birçok vilâ
yetlere şâmil olduğu için, o isyan mıntıkasını tedip et
mek vazifesi, orada bulunan Üçüncü Ordu Müfettişi 
Kâzım Paşaya tevdi edilmiştir. Kâzım Paşanın em
riyle tahrik edilen müfrezelerden birisi Fisboğazı'ndan 
geçerek Bahçe'ye gitmek üzere hareket etmiş, diğer 
müfreze de Piran köyüne uğrayarak, Hani üzerinden 
Lice istikametine doğru yürümek emrini almıştır. Fis-
boğazı'na hareket eden müfreze, boğazın işgal edilmiş 
bulunduğunu ve hareket halinde bulunan müfrezeye 
ateş edilmekte olduğunu ve boğazın seddedilmiş bulun
duğunu görünce, müfreze boğazı sökmeye muvaffak 
olamamış ve boğazın Cenubunda bir köyde ikamete 
mecbur kalmıştır. Kezalik Pirani köyü üzerinden Ha
ni tarikiyle Lice'ye hareket eden diğer bir müfreze, 
Piran'a vasıl olmuş ve orada bulunan ahali tarafından 
tüfenk ile karşılaşmış ve vaki olan müsademe netice
sinde ussatı tenkil eylemiş ve firara icbar etmiştir. On
dan sonra Hani istikametine doğru hareket etmiş, ke
za ussatı tenkil etmiş ve Hani'de karargâh kurmuş
tur. Bu tenkil neticesinde Hani'de ikamet eden müf
reze, bir gece gruptan yarım saat sonra (Teslim, teslim! 
Sallû alâ Muhammed) sedaları ile her taraftan gelen 
köylülerin baskınına uğramıştır. Bu baskına dahilde 
bulunan ahali de^rnaatteessüf iştirak etmiştir. Bunun 
üzerine müdafaa eden neferlere dahilden ve hariçten 
ateş edilmiş ve müfreze ateş altında kalınca ricat et
meye mecbur olmuş ve Hani'nin Cenubunda bir köye 
kadar gelmiştir. Bu suretle vak'anın ehemmiyet ve 

ciddiyet peyda ettiğine ve civarda bulunan müfreze
lerle kabili istifade olan kuvayı askerîye ile itfa olu-
namıyacak kadar bir ehemmiyet peyda ettiğini kani 
olan Hükümet, derhal daha mühim kuvayı askeriyenin 
seferber edilerek sevk edilmesine karar vermiş ve bu
nun için icabeden tedabiri almıştır. Bu suretle sefer
ber edilecek olan kıtaatı askeriye, yakın zamanda mın
tıkai isyaniyeye hareket edecek ve ümit ederim ki; bu 

usata Hükümeti Cumhuriyemizin sillei tedibini ve sillei 
tenkilini indirecektir. (Bravo, elbette .inşallah sesleri.) 
Efendiler! Bu üssat Palu mıntıkasını elde ettikten son
ra, dün Elâziz vilâyetinin merkezine kadar da dairele
rini tevsi için Elâziz vilâyeti merkezine hücum etmiş
lerdir. Orada bulunan müfrezemiz, gece yarısından öğ
leye kadar devam eden şiddetli bir müsademede şehri 
kahramanane ve metinane müdafaadan sonra, her ta
raftan iltihak eden asilerin kuvvetine tahammül ede
mediğinden, maatteessüf ve bilmecburiye kasabayı terk 
ederek Cenuptaki tzoli köprüsüne kadar çekilmeye 
görmüştür. 

Şimdiye kadar arz ettiğim vakayi, isyan harekâtı
nın mahiyeti askeriyesini irae eden vakayiden ibaret
tir. Bu isyan hareketi ne gibi esbap tahtında zuhur ey
lemiştir ve ne gibi âletlerle zavallı saf halk iğfal edi
lerek, Türk Cumhuriyetinin kuvayı müsellehasına kar
şı kıyama sevk edilmiştir. Buna dair Heyeti Celileni-
ze malûmat vermek için yine ussat yedinde bulunmuş 
olan vesaikten istifade etmek isterim. Elde edilen bu 
vesaika nazaran ve maktullerin üzerinde bulunmuş 
olan bir mektuba nazaran, güya Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti, o havalide sekizyüz kişinin katline emir 
vermiş ve bu katil olunacak zevat arasında Şeyh Sait 
de bulunmakta imiş. Bu malûmatı para mukabilinde 
elde etmiş ve bundan kurtulmak için zaten muzmer 
olan, mürettep olan isyanı şimdi yapmaya mecburum, 
bu isyandan maksadı da şeriatın temininden ibaret bu
lunuyormuş. 

Diğer bir vesikada, alınan raporlardan birinde de
niyor ki; hadise Padişahlık, Hilâfet, Şeriat, Abdülha-
mid'in oğullarından birinin saltanatını temin gibi irti-
cakâr bir propaganda pûşidesi altında Kürtçülüktür ve 
umumî olarak kabul edilebilir. Ancak bu, umumiyet 
içinde fiiliyat Piran'da vakitsizce infilâk ettiği için, 
kuvvetsiz bulunan Piran, Lice, Genç muhiti havzasına 
mahsur kalmıştır. Halen Lice ve Piran hattının az Ce
nubu ve Genc'e kadar imtidat eden Şimali - arz etti
ğim propaganda levsine fiilen kapılmış gibidir - kuv
vet bulunan menatıkta ise maruz propagandanın yalnız 
kavliyatı mesmudur ve fakat mütemadiyen ötede beri
de dolaştıkları işitilen ve kanunen tutulamıyan Kürtçü 
tanınmış zevat tarafından fiiliyata teşvik vardır. Bu 
rapor onyedi Şubat tarihi ile gelmiştir. Bundan mada, 
Diyarbekir'de isyan harekâtı ile alâkadar olduğu an
laşılan bazı anasırın, ondokuz Şubat gününde Hükü
met konağı civarında ve fırka karargâhı civarına iki 
adet el yazısı ile yazılmış beyanname yapıştırmışlar
dır. Bu beyannamelerde Gazi Paşa aleyhinde, Ordu 
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aleyhinde ve bilhassa zabitan aleyhinde ve paşalar 
aleyhinde, memurini Devlet aleyhinde birtakım kerih 
ve ağıza alınmıyacak elfazı tahkiriye ve eracif yazıl
mıştır. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Hayasızlığın 
timsali! 

ALÎ FETHÎ BEY (Devamla) — Diğer şayanı dik
kat olan bir vesikada deniliyorki - bu da bir vak'ada 
maktul düşen bir asinin üzerinden çıkan bir mektup
tan ibarettir - Kürdistan'da Hükümet teşkil için dola
şarak Piran'a gelmiş olan Şeyh Sait Efendinin maiye
tindeki iki mahkûmun derdesti üzerine Piran vakası 
zuhur eylediği ve iki seneden beri cereyan eden fikir 
ve sözlerin bugün tatbikatına girişildiği, Şeyh Sait'in 
Hani'ye taarruz ve oradan Lice ve Genc'e hücum ile 
Piran'a avdetle Piran'ın merkez yapılacağı aynı za
manda Bitlis, Muş, Erzurum ve Hınıs'ta harekâta baş
lanacağı ve Türk memurlarının hapis ve Kürt memur
larının şayanı emniyet bulunanlarının serbest bırakıl
ması ve olmayanların tevkifi ve hemen çeteler tertibi 
ile etrafa çıkarılması ve zinhar ahalinin malına, haya
tına müdahale edilmemesi ve îslâmiyetin mahvedildiği 
gün olduğundan, ihyayı dine çalışmaya Cenabı Hak' 
kın Şeyh Sait Efendiyi tavsit eylediği yazılmaktadır. 
(Handeler, gürültüler.) 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Zavallı!.. 
ALÎ FETHİ BEY (Devamla) — Diğer cihetten Şeyh 

Sait'in Izoli eşrafından Puzan Ağaya gönderdiği bir 
beyanname şu mealdedir: 1300 seneden beri Cenabı 
Hak'kın Peygamberi göndermekle dinimizi ikmal ey
lediği, âdât, münâkahat, muamelât ve tehzibi ahlâkı 
emreylediği ve asrımızın bunlara ilânı harp eylediği 
ve bunun için ulema, meşayih, beyler ve ağavatımızın 
ve hanedanlarımızın bu taarruzu imha ve def edecek
leri ve eğer ittihad eylemezsek cümlenin muzmail ola
cağı, yazılmaktadır. 

Efendiler! Haricfi mesailin hallolunmak üzere bu
lunduğu şu sıralarda, dahilde zuhur eden bu isyan ha
reketinin esbabı menşeini aradığımız zaman, birçok 
şeyler varidi hatır olabilir. Fakat bu varidi hatır ola
bilecek esbap ve avamil hakikaten asıl asiler ve mü-
rettipler tarafından ahaliye karşı izhar edilmemiştir. 
Ahaliye karşı söylenen sözler, şimdi arz ettiğim gibi 
birtakım eraciften ibarettir. Söylenen şeyler şunlardır: 
1300 seneden beri tekemmül eden dini İslâm mahvol
muştur veya mahvına doğru yürünmektedir. Bunun te
mini ihyasına Cenabı Hak tarafından Şeyh Sait me
mur edilmiştir. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Şeytan tara
fından... 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Ken
disine bir mehdî süsü verdiği de diğer vesaikten anla
şılıyor. Bu suretle Şeyh Sait, zavallı halkı en can ala
cak noktasından tahrik ve igva eylemiş ve bu suretle 
memleket dahilinde mühim bir gaile açmaya teşebbüs 
eylemiştir. 

Efendiler! Öteden beri zavallı Türk Milletinin başı
na gelmiş olan birçok felâketler, daima aynı silâhı, ay
nı vesaiti istimal eylemek üzere vaki olmuştur. (Pek 
doğru sesleri.) Bu vekayii zikretmek için şimdi ne be
nim hâtıram, ne de sizin vaktiniz müsaittir. Ancak en 
yakın ve en şayanı dikkat olan vakayiden, meselâ Bal
kan Muharebesine tekaddüm eden Arnavutluk isya
nından, ondan evvelki otuzbir Mart vakasından bah
sedeceğim. Bu vakalarda kullanılmış olan vesait ve 
tesvilâtın, bugünkü hareketi isyaniyede aynen zuhur 
eylediğini pişi em'ana almalıyız. 

Efendiler! O zaman da şeriat mahvolmuştur, din 
mahvolmuştur, şu. zat veya bu zat dini yıkmak üzere
dir. Ey ahali ne duruyorsunuz? Kalkınız!.. Diyerek za
vallı ahaliyi kaldırmışlar, vatan aleyhine hareket ettir
mişler ve hatta din aleyhine hareket ettirmişlerdir. 
Efendiler! Gerek otuzbir Mart vakasının, gerekse Ar
navutluk isyanının Türk Milletine, Türk vatanına vur
duğu mühim darbelerden Türk Cumhuriyetini vikaye 
etmek için, Hükümetiniz her türlü tedabiri almaya azm 
eylemiştir. (Bravo sesleri, alkışlar.) Hiçbir zaman böy
le manasız tesvilât ile, halkın millet ve vatan aleyhi
ne kıyamına müsaade etmiyecek ve kıyamın müşevvik
leri, müsebbipleri en ağır cezalarla, memleketin selâ
meti namına tecziye ve tenkil olunacaktır. (Alkışlar) 
ittihaz ettiğimiz tedabiri askeriye, yakında göreceksi
niz, hüsnü tesiratını derhal gösterecektir, (inşallah 
sesleri) Fakat bu tedabiri askeriye ile müterafık olmak 
üzere, birtakım tedabiri siyasiye, tedabiri kanuniye da
hi ittihaz etmek lâzımdır. (Çok doğru, sesleri.) 

Şurasını da söylemek isterim ki, Teşkilâtı Esasiye-
mizin ikinci maddesi mucibince Türk Cumhuriyetinin 
dini, dini islâm olduğu bu mürettip ve müşevviklerin 
cümlesinin malûmu bulunduğu halde, mahza memleket 
dahilinde ihtilâl çıkarmak, isyan etmek ve Türk Mil
letinin öteden beri ihtiyacı olduğu huzur ve sükûnu 
sektedar etmek için badema buna mümanaat etmek 
lâzımdır. Bunun için halkın hissiyatı diniyesi alet itti
haz edilmiştir. Dini ve mukaddesatı diniyeyi âlet itti
haz ederek, halkı, milleti, vatan, Cumhuriyet aleyhine 
teşvik edenler hakkında, ahkâmı şedidei kanuniye vaz 
eylemek lüzumu, bir kere daha tezahür etmiştir. Bu 
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maksada riayet etmek için, Hükümetiniz bugün Mecli
si Alinize bir kanun teklif edecektir, efendiler. 

Bundan mada, gayet kuvvetli tedabiri askeriye alın
mış ve bundan evvel Heyeti Celilenize okunmuş olan 
tezkerede mıntıkası irae edilmiş olan mahallerde îdarei 
Örfiye ilân olunduğu gibi, dünden itibaren hissedilen 
lüzuma binaen Malatya'da dahi îdarei Örfiyenin ilânı 
için Hükümet Heyeti Celilenize maruzatta bulunmuş
tur. Bu noktai nazardan, gerek îdarei Örfiyenin tas
dik buyurulmasını ve gerekse alınacak olan tedabiri 
askeriye neticesinde bittabi ihtiyar olunacak masarifin 
Heyeti Celilenizce kabul olunmasını istirham ederim. 

REİS — Kâzım Karabekir Paşa! 

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (istanbul) — Hükü
metimizin beyanatına nazaran, bazı Şark vilâyetleri
mizde Îdarei Örfiyeyi mucip hâdiseler zuhura gelmiş-

2. — Hıyaneti Vataniye Kanununun tadili hakkın
daki Kanuna bir madde tezyidine dair kanun lâyihası 
ve Adliye Encümeni mazbatası (1/625) 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İzmir) 
— Efeindim! Başvekil Beyefendi Hazretlerinin verdi
ği izahattan da anlaşılacağı veçhile, dini veya mukad
desatı diniyeyi siyasete alet ittihaz edenler hakkında, 
Adliye Vekâletiniz bir kanun izhar etti ve Başvekâleti 
Celile tarafından Meclisi Âlinize takdim edildi ve bu
nun müstacelen müzakeresini teklif ve rica ediyorum. 

REİS — Efendim! Bugünkü evrakı varide meya-
nında, Adliye Encümenine tevdi edilen bu kanun lâyi
hası Encümenden gelmiştir. (Hemen müzakeresi, ses
leri.) 

Hükümetin teklifi veçhile bunun derhal ve ter-
cihan müzakeresini kabul edenler... (Müstacelen 
sesleri) lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler; lütfen 
el kaldırsın... Müttefikan kabul edilmiştir. (Tercihan 
sesleri) Evet efendim, tercihan ve müstacelen kabul 
edilmiştir. Kanun okunurken daha yavaş okunur ve 
not edersiniz. Şimdi esbabı mucibesini okuyacaklar 
efendim. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Hiyaneti Vataniye Kanununun birinci maddesi

nin tadili hakkındaki 15 Nisan 1339 tarihli kanuna 
tezyil edilmek üzere Adliye Vekâleti ceiilesince tan
zim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 24 Şubat 1341 
tarihli içtimaında ledettezekkür Meclisi Âliye arzı 
takarrür eden lâyihai kanuniye esbabı mucibe maz-

tir. Bu, mahdut mütegallibenin, haricî teşvikatla bazı 
emellere nail olmak için, halkı dini tahrik ile idlâl et
tikleri anlaşılmıştır. Dini âlet ittihaz ederek, mevcudi
yeti milliyemizi tehlikeye koyanlar, her türlü lanete lâ
yıktır. Hükümetimizin kanunî olan icraatına biz de 
bütün mevcudiyetimizle müzahiriz. Dahilî ve Haricî 
herhangi bir tehlike karşısında, bütün cihan bilmeli
dir ki, bu vatanın yekvücut evlâtları her zaman, her 
fedakârlığa amadedir. (Şiddetli alkışlar.) 

RElS — Efendim! Hükümet izahatını verdi. Söz 
söyliyecekler de sözlerini söylediler. Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu mucibince îdarei Örfiye ilânını Hükümet Mec
lisi Âlinin nazarı tasvibine arz etmiştir. Binaenaleyh 
Hükümetin izahatını ve îdarei örfiye ilânını muvafık 
görenler (Müttefikan sesleri) lütfen el kaldırsın... (Müt
tefikan kabul sesleri.) Muvafık görmeyenler el kaldır
dın... Müttefikan kabul edilmiştir efendim. 

batası leffen takdim edilmiştir. Muktezasınm acilen 
ifa ve neticesinin imbâ buyurulmasını rica eylerim 
efendim. 24 Şubat 1341 

Başvekil 
Ali Fethi 

Esbabı Mucibe Mazbatası 
Beşeriyete kâfili saadet olmak üzere vaz ve neş

rolunan mukaddes dinler, tarihin seyrinde muhteriz, 
nahak ve zalimane emellerin terviç ve tatminine va
sıta edilmek gibi gayeler ile tamamen zıt ve makûs 
bir akıbete duçar edildiler. Denebilir ki; insaniyet 
en tahammülsüz, en kanlı safahatı hayatiyesini, ta
lihin hazin bir tecellisi ile din ve mukaddesatı dini
ye cidalleri arasına yazdı. Tarihin elleri satirli, ceb
bar ve müstebit tacidalları, sergüzeştcuları, türedi
ler, zulümlerine, tahakkümlerine ve tegallüplerine 
edyanı mesnet ve müttekâ gösterecek kadar ahkâmı 
ilâhiyeden istifade etmek yollarını buldular. Yâdı 
pek elimdir ki, insaniyete bir rehberi saadet ve itilâ 
olmak üzere vehiy ve inzal olunan ad yanı mukad
dese, mazlum beşeriyetin en mukaddes hukukunu en 
katî bir azm ile istihsale vasıta olan inkilâpların pek 
biaman bir hasmı olan zalimler hesabına irtica yo
lunda istimal edildi. Esasen siyasete alet ittihaz olu
nan dinlerin, hayatı beşerdeki avakıbı, bundan baş
ka bir şekilde tecelli edememiş, bundan başka bir 
netice verememiştir. 

İşte mukadderatı beşeriyettin en muzlim ve en 
kanlı yaprakları bunlardır. İslâmiyet tarihi din na-

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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mına irtikâb olunan bu dilsûz facialardan uzaklar
da kalamadı. Yüksek esasa tına rağmen dini islâm 
Hulâfayı Raşidin devirlerinden sonra, cebbar hane
danların elinde on dört asır islâm milletlerinin, is
tibdadı saltanatlarının en hunriz sistemleriyle ida
resine esbabı mucibe olarak gösterildi. O rütbe ki, 
halifler ve sultanlar ahkâmı ilâhiye namına «Zıllü-
lâhi fil ardı vel âlem» unvanını takınarak mileli islâ-
miye mukadderatında en kanlı tahakkümleri reva 
gördüler. Safahati pek canlı bir surette yaşayan 
Türk vatanı ve Türk Milliyeti, istiklâl muharebatın-
da matrut hanedanı hilâfet, ahkâmı diniye namına 
mücahitlerin katline fetva çıkartacak kadar, Türk 
tarihinin asla affedemeyeceği hainâne cüretlerde bu
lundu. Yılmaz ve kararları çok katî inkilâbımızın en 
müşkül günlerinde, din düşmanları kârına istimal 
edilmiş oldu. İnkılâbımıza ve bunun en yümünlü 
eseri olan Türk Milletinin içtimaî ve siyasî rüştünü 
müsbit cumhuriyetimize karşı son. günlerde irtica-
kâr suikasıtlarla hareket edenlerin, gene ahkâmı mu
kaddesti diniye ile yer bir kısım halkı iğfal ve izlâl 
etmekte oldukları tahakkuk etmiştir. 

Vicdan ile Allah arasında bir vasıtai telâki oları 
dinler, vasıtai siyaset ve binnetice vasıtai ihtiras ol
dukça harimi nezahetlerinin müteessir olacağında 
şüphe yoktur. Hükümetimiz vicdan ile Allah ara
sında siyasetin ve teşekkülâtı siyasiyenin mutavassıt-
lık salâhiyeti olamayacağına kanidir. 

İslâmiyet ise bunu müeyyettir. Aksi telâkkilerin 
behemahal tegallüb ve istibdada müncer olduğu ve 
olacağı hakayıkı tarihiye ile müspet ve müeyyettir. 

Tarihin mütemadi tecrübelere istinat ile vecize 
haline koyduğu bu hakikatlerden mülhem olan hü
kümetiniz, badema dinin ve mukaddesatı diniyenin 
bir vasıtai siyaset ve binnetice menfaat ve ihtiras 
edilmemesini ve ona vaz'ı hakiki ve mukaddesesini 
teminen ihzar ettiği kanunu müstaceliyetle Meclisi 
Âlinin nazarı tasvibine arz eder. 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Hiyaneti Vataniye Kanununun birinci maddesi

nin tadili hakkındaki 15 Nisan 1339 tarihli kanuna 
tezyil edilmek üzere Adliye Vekâletince tanzim edi
lip Başvekâletin 24 Şubat 1341 tarihli ve 6/935 nu
maralı tezkeresi ile bilvürut encümenimize tevdi buy-
rulan lâyihai kanuniye ile esbabı mucibe mazbatası 
mütalâa ve tetkik olundu. 

Hükümet mazbatasında tafsil ve izah olunduğu 
üzere, haddi zatında pek mübeccel ve mukaddes 
olan dini ve mukaddesatı diniyeyi, birtakım erbabı 

ihtiras ve iğrazın amali şahsiyelerini istihsal uğrun
da istimal ederek, masum halkı izlâl ve iğfal ve va
tan ve milleti ızrar edegeldikleri pek çok emsali ta
rihiye ile müspet bir hakikat olduğu gibi, son ha-
disei isyaniyede, bunun en bariz ve katî bir misali 
olmasına ve Hükümetin esbabı mucibesi tamamen 
müsib olup, bu kabil harekâta tasaddi edenlerin sü
rat ve şiddetle cezalandırılmaları millet ve memleke
tin hayır ve selâmeti noktasından derecei vücubda 
bulunmasına mebni, teklifi mezkûrun aynen kabulü 
encümenimizce tasvip edilmiş ve meselenin derkâr 
olan ehemmiyeti hasabiyle işbu lâyihai kanuniyenin 
müstacelen ve mevaddı saireye tercihan müzakere 
edilmesi ricasıyle heyeti umumiyenin nazarı tetkik 
ve tasvibine arzı karargir olmuştur. 

Adliye Encümeni Reisi 

Namına Mazbata Muharriri 
Çorum Çorum 
Münir Münir 
Kâtip Aza 
Bozok Karesi 

Ahmet Hamdi Ahmet Süreyya 
Aza Aza 
Konya Konya 
Refik Tevfik Fikret 

FALİH RIFKI BEY (Bolu) — Maddeler evvelâ 
okunsun Paşa Hazretleri! Sonra yazarlar. 

REİS — Efendim! Sonra zaten tekrar birkaç de
fa daha okunacaktır. 

Madde 1. — Dini veya mukaddesatı diniyeyi si
yasî gayelere esas veya âlet ittihazı maksadıyle ce
miyetler teşkili memnudur. Bu kabil cemiyetleri teş
kil edenler veya bu cemiyetlere dahil olanlar haini 
vatan addolunur. Dini veya mukaddesatı diniyeyi 
alet ittihaz ederek, şekli devleti tebdil ve tağyir ve
ya emniyeti devleti ihlâl veya dini veya mukaddesatı 
diniyeyi alet ittihaz ederek her ne suretle olursa ol
sun ahali arasına fesat ve nifak ilkası için gerek 
münferiden ve gerek müştemian kavli veya tahriri 
veyahut fiilî bir şekilde veya nutuk iradı veyahut 
neşriyat icrası suretiyle harekette bulunanlar keza-
lik haini vatan addolunur. 

Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Adliye Vekili 
memurdur. 

Başvekil ve Müdafaai 
Milliye Vekili Adliye Vekili 

Ali Fethi Mahmut Esat 

— 310 — 



t : 64 25 . 2 . 1341 C : 2 

Bahriye Vekili 
ihsan 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Ziraat Vekili 
Hasan Fehmi 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafıa Vekili 
Feyzi 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili Hastadır. 

KILIÇ ALİ BEY (Gaziantep) — Pek iyi, gayet 
iyi. 

REİS — Efendim! Kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Madde
lere geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsınlar... 
Kabul etmeyenler el kaldırsınlar... Kabul edilmiştir. 
Hiyaneti Vataniye Kanununun birinci maddesinin 
tadili hakkındaki 15 Nisan 1339 tarihli kanuna mü-

zeyyel Kanun 
Madde 1. — Dini veya mukaddesatı diniyeyi si

yasî gayelere esas veya alet ittihaz maksadıyle ce
miyetler teşkili memnudur. Bu kabil cemiyetleri teş
kil edenler veya bu cemiyetlere dahil olanlar haini 
vatan addolunur. Dini veya mukaddesatı diniyeyi 
alet ittihaz ederek şekli devleti tebdil ve tağyir ve
ya emniyeti Devleti ihlâl veya dini mukaddesatı di
niyeyi alet ittihaz ederek her ne suretle olursa olsun 
ahali arasına fesat ve nifak ilkası için gerek münfe
riden ve gerek müçtemian kavli veya tahriri veyahut 
fiilî bir şekilde veya nutuk iradı veyahut neşriyat 
icrası suretiyle harekette bulunanlar kezalik haini 
vatan addolunur. 

REİS — Efendim! Bu madde hakkında söz iste
yen var mı? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — «Ahali» 
tabiri yerine «halk» tabiri denilse daha iyi olur. (Al
lah çıldırtacak sesleri) 

VEHBİ BEY (Karesi) — Mukaddesatı diniyeden 
neler kastediliyorsa zapta geçsin, tavzih edilsin. Ne 
kastediliyor? (Malûm sesleri) (Reye sesleri) 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendim! Dinden maksat hepimizin malû
mu olan esasatı diniyedir. Mukaddesatı diniyede, 

sancağı şerif, sakalı şerif, mushafı şerif gibi islâm-
larca mukaddes tanınmış birtakım vasaitin istimal 
edilerek halkı tahrik ettirilmesidir. (Güzel sesleri) 
Maksat budur. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim' 
Mukaddesatı diniye, islâmda mevcut kütübü mu
kaddese ile tespit edilen bilûmum mukaddesattır ve 
bunlar meyanında Adliye Vekili Muhteremi Beye
fendinin saydıkları şeyler de vardır. Fakat bunlara 
mahsus ve mukayyet değildir. Şer'in tespit ettiği ne 
ise, kanunun kastettiği mukaddesatı diniye de bun
ların heyeti umumiyesidir. (Reye sesleri) 

REİS — Efendim! Maddeyi aynen reyi âlinize 
koyuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir efendim. (Müttefikan sesleri) 

Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — İkinci maddeyi reye koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul etme
yenler ellerini kaldırsınlar... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Adliye Vekili 
memurdur. 

NECİP BEY (Mardin) — Bu kanunun icrasına 
Büyük Millet Meclisi memurdur. Hiyaneti Vataniye 
Kanununun aslı da böyledir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Hiyaneti 
Vataniye Kanununun aslında, işbu kanunun icrasına 
Büyük Millet Meclisi memurdur diyor, mademki bu 
da zeyildir, Meclisin memur olması lâzımgelir. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Bu gibi devaiyi mahakimi adliyenin de rüyet 
etmesi itibariyle Adliye Vekâletinin memur olması 
pek tabiîdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sınlar... Kabul etmeyenler el kaldırsınlar... Kabul 
edilmiştir. Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler el kaldırsınlar... Kabul etmeyenler el kaldırsınlar... 
Kabul edilmiştir. (Alkışlar) on dakika tenefüs etmek 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse saat : 3,15 
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ÜÇÜNCÜ CELSE 

Bed'i Müzakerat saat : 3,40' 

REİS : Reisvekiii Ali Sururi Bey 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisan Sahip), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 

REİS — Celse arasında iki müstacel lâyiha gel

miştir, onları arz edeceğim. 

4. — 1341 seesi Muvazenei Umumiye Kanunu
nun tasdikine kadar ifa olunacak hidemat hakkında 
kanun lâyihası (1/626) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

5. — Erzurum - Sarıkamış - Kars ve suabatı de
miryollarının 1341 senesi Mart ayına mahsus mu
vakkat bütçe kanunu hakkında kanun lâyihası (1/627) 

REİS — Keza Muvazenei Maliye Encümenine ha
vale edilmiştir. Müzakere edilecek maddelere devam 
ediyoruz. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

3. — Tütün inhisarı hakkındaki kanun lâyihasının 
Marttan evvel iktisabı kanuniyet edebilmesi meşkûk 
olmasına binasn inhisar usulünün bir müddeti muvak
kate için doğrudan doğruya Hükümetçe idaresi hak
kında (1/591) numaralı kanun lâyihası ve Tütün En
cümeni mahsusuyle Muvazenei Af aliye Encümenleri 
mazbataları. (1) 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Reis Bey müsaade buyurur musu
nuz? Sabahki celsede tütün ve sigara kâğıdı inhisarı 
hakkındaki kanun lâyihasının biran evvel müzakere
sini arz etmiştim. Muvazenei Maliye Encümeni maz
batasını yapmıştır, tab ve tevzi edilmiştir. Huzuru 
âlinizdedir. Bugün müzakere edilsin ki, yarın işimizi 
ikmal edelim. 

REİS — Efendim! Maliye Vekili Bey, tütün ida-
rei muvakkatesi ile sigara kâğıdı hakkındaki kanun 
lâyihasının şimdi tercihan müzakeresini teklif edi
yor. Bu teklifi kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler, lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. Binaenaleyh müzakereye başlıyoruz. Heyeti 
Umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? (Hayır ses
leri) Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen işaret buyursun
lar... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

(1) İşbu mazbatalar zaptın nihayetine rapt olun
muştur. 

Tütün idaresi muvakkatesi ve sigara kâğıdı inhisarı 
hakkında Kanun 

Madde 1. — 1341 senesi Martının birinci günün
den itibaren istihlâkâtı dahiliyeye mahsus tütün mu
bayaası, işletilmesi ve tütün ve sigara imali ve satıl
ması muamelesiyle tütüne müteallik sair umur, ka-
vanin ve nizamatı mahsusasına tevfikan doğrudan 
doğruya Hükümetçe ifa edilir. 

REİS — Efendimi Madde hakkında mütalâa var 
mı? 

ŞEVKET BEY (Kırklareli) — Efendim!. Tütün 
imali ve satılması kavanin ve nizamatı mahsusaya 
tevfikan icra olunur, diyor. Zaten reji bu korkunç 
şeklinden dolayı lâğv edilmek isteniyor. Binnetice 
şimdi bunun yerine kaim olacak, hükümeti korkunç 
bir halde bırakacak olan bu nizamatı mevcudedir. 
Evvelâ bu, kavanini mevcude denilen reji nizamatı-
nı tadil etmek lâzımgelir. Zürra tütün ekmek husu
sunda âdeta lütfü mahsus şeklinde... (işitemiyoruz, 
çok yavaş sesle söylüyorlar sesleri) Zürraın bağlı ol
duğu bu kaydın ilga edileceğine ümitvar olmakla be
raber, satışta göze çarpan haksızlıkları şurada bir ke
lime ile izah etmek isterim ve buna Maliye Vekili Be
yefendinin ne suretle mani olabileceğini öğrenmek 
isterim. (İşitemiyoruz sesleri) Sesim, fazla yüksek söy
lemeye manidir. 

Efendim! Tütün satışı sair satışlara benzemiyor. 
Hatta mevcut kanunlarda tespit edilen ahkâmı bey 
bile bunda cari değil. 
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Tüccar ile zürra arasında bey münakit oluyor. 
Fakat ortada bir şahsı salis halinde reji ortaya çıkı
yor. Pazarlık oluyor - ameli surette tarif edeceğim -
diyor ki: Şu tütünleri sana sattım, o da aldım diyor. 
Fakat teslimi kabil olamıyor. Çünkü reji nizamname
sinde derambar müddetleri vardır. Derambar müd
detlerine kadar tütünün geçireceği birtakım edvar 
vardır. Mevsime göre değişir. O zaman esnasında 
tütün fiyatlarında fark hâsıl oluyor. Bittabi zürra ve
ya tüccar aleyhinde tütün fiyatları yükseliyor, alça
lıyor. Diyorlar ki, bu satış değil, pazarlıktır. Asıl sa
tış reji dairesinde «tran siter» muamelesinde yapıla
caktır. Bu, bey'i katî muamelesidir. Pekâlâ efendim, 
fakat gördüğü ve aldığı maldır, teslimine bir mani 
yoktur, yalnız reji nizamnamesi manidir. Şimdi arz 
etmek istediğim reji ahkâmı mevzuasından olan mad
de, bey'i münakit olduğu zaman onu hiç bir ahkâm 
men edememeli ve köylü gösterdiği malı satmalı ve 
tüccarın istediği mahalle sevk edebilmelidir. Halbuki 
böyle olmuyor. Reji gelir, şimdi Hükümet gelir, sevk 
müddeti malûmdur der. Malûm olabilir. Fakat zür-
raı takyit edecek bir şekilde çıkarılmalı ve zürra ma
lını sevk edebilmeli. Zürra tütününü hazırladı, denk 
etti ve satmaya müheyya bir hale koydu mu, zürra 
serbest olmanlıdır. Reji Dairesi tüccar lehide hare
kette bulunamamalıdır. Maliye Vekili Beyefendiden 
buna dair olan ahkâmı ne suretle, ne şekilde ifa ede
ceklerini anlamak isterim. Sözüm bundan ibarettir. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — İzmir 
Mebusuyum ve tütün çiftçisiyim. Malûmu âliniz Be
yefendiler! Tütün rejisinden halkımızın hemen kâf-
fesi müştekidir ve bu şikâyetin içinde haklı, yerleri 
pek çoktur. Yalnız bu tütün rejisinin kuyudatı ara
sında bir tek kayıt mevcuttur ki, memlekette tütü
nün inkişafına çok yardım etmiştir. Burada tütünün 
arpa, buğday gibi mahsulâtı saire gibi olmayıp bir 
mülk gibi bir nevi tapu koçanlı bir mahsul olmasın
dadır. Dikildiği günden beri tapu koçanlı bir mal ol
masından dolayı, tüccar her dakika transfer dedikleri 
muamelenin derece derece yapılması suretiyle kredi 
bulmaktadır. Eğer tütünden bu kredi ve kayıt kal
dırılacak olursa Şevket Beyefendinin söylediği gibi 
aldım, sattım demekle belki zürra'a bir teshilât olur, 
fakat zürraın lâakal sarf ettiği sermayenin yarısını 
temin eden sermayenin de zürraın elinden kaçmasına 
sebep olur. Bir malı satılmış addetmiyor, çünkü 
transfer edilmek suretiyle o mal satılmıştır. Eğer bu 
ihtimali bertaraf edecek olursak hiç bir zürraın, hiç 
bir tüccardan şu veya bu nam altında para alması 
ihtimali yoktur. 

Bilirsiniz ki, alelumum tütüncüler, husule getir
dikleri mahsulün büyük bir kısmını, bazan yarısını, 
bazan yarısından fazlasını kredi temin etmek suretiy
le transfer yaparlar. Halbuki diğer zürraa bu istifa
deden mahrumdur. Arpa üzerine, buğday üzerine, 
zeytin 'üzerine, diğer hasılatı ziraiye üzerine, diğer 
sermaye hesabı, yani sermayedarlar kredi açamazlar. 
Çünkü bunlar bağlı değildir. İstenildiği zaman iste
nildiği anda satılmak tehlikesine maruzdur. Binae
naleyh rejinin pek çok muzır olan kuyudatı peyder
pey ilerde tayyedilmek cihetine gidilirken unutulma
malıdır ki, bu mahsulün tapu koçanlı bir mahsul ol
ması, bizzat bu mahsulün ziraatiyle iştigal eden adam
lara, emin ve büyük bir kredi temin etmesi suretiyle 
de bu kaydın bir faydası vardır. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Heyeti Celileye bir kanun takdim 
edilmiştir ve o kanun öyle ümit ediyorum ki, ziraat 
zamanından evvel kabul edilecektir. Onlar ifa olu
nur veyahut da yeniden vaz olunur. Bugün mümkün 
olduğu kadar zürraa teshilât tarafını iltizam edece
ğiz. 

REİS — Efendim! Madde hakkında başka mü
talâa yok. Tadil teklifi de yoktur. Binaenaleyh mad
deyi aynen reye vaz ediyorum. Birinci maddeyi ay
nen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Birinci maddede Hükümete verilmiş 
olan salâhiyet 1341 senei maliyesi nihayetine kadar 
muteberdir. 

REİS — Efendim! İkinci maddeyi aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Mdde 3. — Reji şirketinin makamına kaim ol
mak için itası muktazi meblâğ karşılığı ve işbu ka
nun mucibince tütün muamelâtının ve sigara kâğıdı 
inhisarının idaresi zımnında iptidai sermaye olmak 
üzere altı milyon lira tahsis ve 1340 senesi Maliye 
bütçesine faslı mahsus olarak vaz olunmuştur. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Üçüncü mad
deyi aynen kabul edenler işaret buyursunlar... Etme
yenler işaret buyursunlar... Kabul olundu. 

Madde 4. — İdarei muvakkate muamelât ve sar
fiyatı Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu ahkâmın
dan müstesna olarak ticaret şirketi şeklinde bir Mec
lisi idare ile Müdürü Umumî tarafından idare ve ifa 
olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 

Tütün Encümeninden bir sual soracağım: 
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Burada Tütün Encümenince tayyedilmiş olan bir 
esas, Muvazenei Maliye Encümenince ilâve olunmuş
tur. Bu da Ticaret Müdürü Umumisi vesaire gibi ki, 
bu nev'ama inhisar esasını tazammun eder gibidir. 
Efendim! Hükümetçe teklif edilen lâyiha hakkında 
Tütün Encümeninin fikri nedir? Binaenaleyh Tütün 
Encümeni izahat versin. 

TÜTÜN ENCÜMENİ MAHSUSU REİSİ YU
SUF KEMAL BEY (Siop) — Efendim! Hükümet
ten takdim edilmiş olan lâyiha manzum âliniz ol
muştur. O lâyihada bir Müdüriyeti Umumiyeden, 
bir Meclisi İdareden vesaireden bahis ediliyordu. Biz 
bunun muvakkaten Maliye Vekâleti tarafından görü
lebileceğini nazarı itibara alarak Maliye Vekâletinin 
de muvafakatiyle o maddeleri tayyetmiştik. Şimdi 
burada zannediyorum, Muvazenei Maliye Encümeni 
Muhteremi tarafından konulan bu maddenin mevsu
kun lehi, bu maddeden maksadı aslî, bunun bir mec
lisi idare ile, bir müdüri umumî ile idare olunmasını 
söylemekten ziyade idarei muvakkate muamelâtı ve 
sarfiyatı usulü muhasebe» umumiye ahkâmından, ida
rei umumiye kanunu ahkâmından müstesna elmasıdır. 
Yani maksadı asli budur ve zannediyorum ki. Muvaze
nei Maliye Encümeni Muhteremi de bizimle bu hu
susta ittifak ederse vs tensip buyurulursa, son fıkralar 
çıkartılır madde «idarei muvakkate muamelâtı ve sar
fiyatı, Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu ahkâ
mından müstesna olarak idare ve ifa olunur» haline 
kaibedilir ve maksat da hâsıl olur zannederim. (Doğ
ru sesleri) 

REŞİT AĞA (Malatya) — Beyefedi! Tütünle
rin ne suretle sarf olunacağı ve ne suretle satılacağı 
hakkında Heyeti Celileye bir kanun getirilecektir, 
buyurdular. Demek ki, Heyeti Celileye o kanun geti
rildikten sonra, o kanun mucibince muamele oluna
caktır. O kanun getirilip de kabul edilinceye kadar 
ne suretle idare olunacaktır? 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Şimdi malû
mu âliniz idare var, tatbik olunacak kanun var. 
Maksadı âliniz idareye mi taallûk ediyor, yoksa tat
bik olunacak kanuna mı? 

REŞİT AĞA (Malatya) — Efendim! Tatbik olu
nacak kanuna dair arz ettim. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Efendim! 
Kavanin ve nizamatı mahsusasına binaen diye söy
lendi ve bu meclisi âlice kabul olundu. Tütüne mü
teallik ne kadar kavanin varsa onlardır. Malûmu âli
niz bunun bir tarihi, bir de mazisi vardır. O maziyi 
ve o tarihi mevzuubahis ettirmek istiyorsanız, zanne
derim, uzun olur. 
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REÎS — Yusuf Kemal Beyefendi! Bu madde hak
kında tadil takriri verecek misiniz? 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — 
Efendim! İlâve edilen dördüncü madde hakkında, 
Yusuf Kemal Beyefendi maksadımızı doğru olarak 
izah ettiler. Bu maddede yalnız fazla olarak gördük
leri cihetler hakkında biraz izahat arz etmekliğimin 
faydalı olacağını mülâhaza ediyorum. Birinci fıkra, 
bunun Usulü Muhasebei Umumiye Kanunundan 
müstesna olacağı noktai nazarını tespit etmiştir. Bu 
zaruri bir şeydir. Ancak bu kâfi değildir. Malûmu 
âliniz 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 
16 ncı maddesiyle, müzayede ve münakaşa işlerinde 
bazı takyidat vazedilmiştir. Bunun bir ticaret şirke
ti, şeklinde idare edileceğinin zikriyle, bu nevi takyi-
dattan kurtarmak cihetini istilzam ediyoruz. Zanne
diyorum bu da zaruri bir noktai nazardır. (Meclisi 
İdare ile, Müdürü Umumi) ilâvesine gelince : Tütün 
Encümeni mahsusu tarafından tayyedilmiş olan dör
düncü maddenin tayyı hususunda, kendileri ile hem
fikir olduk. Ancak dördüncü maddede encümeni 
mahsusun, esasen bir müessesei hususiye tarzında 
idare edileceği zikredilmektedir. Bunun delâleti En
cümenimizde öyle bir noktai nazar hâsıl ettik ki, 
Maliye Vekâleti bu idarei muvakkate hususunda sa
lâhiyeti kâmileye manlik olmaktadır. Bir Meclisi ida
re, dilediği kadar azada teşekkül edebilir. Müdürü 
Umumî tayin eder ve buna ait daha ne gibi teşkilâta 
lüzum görürse bunların hepsini yapabilir. Bu şümulü 
nazarı itibara alarak Encümenimiz, bu iki kaydın 
ilâvesini faydalı olarak düşünmüştür. Yalnız müdü
rü umumiye bırakmayı kâfi görmeyerek, bir de Mec-
lisni idare kaydı koymayı faydalı bulduk. Mamafih 
bu iki kayıt hususunda musir değiliz. Ancak müna
kaşa ve müzayede meselesi müşkülâtı mucip olacağı 
için, doğrudan doğruya bilhassa ticaret şirketi ol
masını veyahut da bunun yerine doğrudan doğruya 
Münakaşa ve Müzayede Kanunundan müstesna ola
cağının tasrihini elzem addediyoruz. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Kabul ettiğimiz yuka-
rıki maddeler dolay isiyle, üçüncü madde dolayısıyle 
buyurduklarının hiç birisi varit değildir. Reji şirketi 
makamına kaim olarak kabul etmişizdir ki, muvak
kat bir zaman için rejinin idare ettiği gibi idare ede
cektir. Şu itibarla doğrudan doğruya ne müzayedeye, 
ne münakaşaya vesaireye lüzum yoktur. Onu kabul 
etmişizdir. Üçüncü maddeyi kabul ettik, mesele bit
miştir. Burada Heyeti Celile henüz bandrol veyahut 



t : 64 25 . 2 . 1341 C : 3 

inhisar usullerinden birisini tespit etmediği için bu, 
lüzumsuzdur. Onun için tayymı teklif ediyoruz ve 
bir de takrir takdim ediyoruz. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Vehbi Beyefendinin ifadatı kabul 
buyurulursa ve zapta böyle geçerse, yani Hükümet 
yerine kaim olduğu zaman da şirketin şahsiyeti hük-
miyeşine ait ise, başka bir şeye hacet yoktur. Yalnız 
bir şey vardır ki, demin Şakir Beyefendinin buyur
dukları Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu ahkâ
mından müstesnadır. Şirket halinde kalırsa, Divanı 
Muhasebatın vesairenin kuyudatından müstesna ka
lır. Bu kabul buyurulduktan sonra tabi başka şeye 
hacet kalmaz. (Tabiî sesleri) (Münakaşa sesleri) mü
nakaşa ve hepsinde... 

REİS — Efendim! Başka söz alan yoktur. Şu 
halde takriri okuyacağım: 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü . maddede «olarak» dan başlayarak 

«tarafından» kelimesine kadar olan fıkranın tayyını 
teklif eylerim. 

Karesi 
Mehmet Vehbi 

(Kabul sesleri) 
REİS — Bu teklifi kabul edenler lütfen el kaldır

sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
olunmuştur. O halde madde şu şekli alıyor. 

Madde 4. — İdarei muvakkate muamelât ve sar
fiyatı Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu ahkâmın
dan müstesna olarak idare ve ifa olunur. 

ŞAKİR BEY (Çatalca) — Reis Bey, müsaade 
ediniz! 

REİS — Efendim! Teklifi reye koydum, kabul 
edildi. Beşinci maddeyi okuyacağız. 

Madde 5. — İdarei muvakkate memurları mües-
sesatı hususiye memurları gibi muameleye tabi tu
tulurlar. Bu memurların muvazzaf olacakları işlerde 
mütehassıs olmaları şarttır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — (Müessesatı hususiye 
memurları gibi) ne demektir. Bu, izah edilmelidir. 
Bunun izahı, Vekil Bey için nafi olur, idare için de 
nafi olur, memleket için de nafi olur. 

REİS — Efendim! Encümen namına mütalâa var 
mı? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim! Hükümet idaresine ge
lince hepsi kendilerini resmî memur telâkki ederler. 
Elinizde bulunan kanunun vereceği netice meçhul
dür. Yarın kabul edeceğiniz kanunla bu idarenin 

başka bir şekle inkilâbı halinde, dört beş bin kişilik 
resmî Hükümet memurları gibi iddiayı hukuk etme
si ihtimali vardır. Meselâ biz açıkta kaldık, mâzuli-
yet maaşı isteriz derler. Onun için onlara resmî me
mur sıfatını vermiyoruz. Bugün nasıl idare olunu
yorsa, bir ticarethanede nasıl çalışıyorsa ve ne alı
yorsa öyle olacaktır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Maddenin evvelinden mutarize içindeki fıkraya lü
zum var mı? 

REİS — Hayır! Çünkü onu okumadık. Efendim! 
Beşinci maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Beşinci madde ay
nen kabul edildi. 

Madde 6. — İşbu kanunun tarihi meriyetinden iti
baren efrat ve şirketler tarafından sigara kâğıdı ve 
beyaz kopya kâğıt ve defterferi ithal ve ticareti mem
nudur. Sarfiyatı dahiliyeye mahsus sigara kâğıtları 
Hükümetçe münasip görülecek şekil ve surette mev
kii istihlâke vaz olunur. 

REİS — Efendim! Altıncı maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler eî kaldır
sın... Altıncı madde aynen kabul edilmiştir. 

REİS — Efendim! Yedinci madde okunacaktır. 

Madde 7. — İşbu kanunun tarihi nehrinden mu
kaddem, efrat ve şirketler tarafından, Türkiye için 
sipariş edilmiş olduğu ispat edilen sigara kâğıtlarıyle 
beyaz kopya kâğıt ve defterlerinin kanunun tarihi 
neşrini takibeden günden itibaren nihayet üç ay zar
fında gümrük ambarlarında kalmak şartı ile ithaline 
müsaade edilir. Bilûmum sigara kâğıdı ve beyaz kop
ya defteri ve kâğıdı sipariş etmiş bulunanlar işbu 
kanunun her mahalde tarihi neşrinden itibaren ni
hayet bir hafta zarfında sipariş eylemiş oldukları si
gara kâğıdı ve beyaz kopya defter ve kâğıtlarının ec-
nas, eb'at, miktar ve kıymetlerini mübeyyin bir be
yannameyi mahallin en büyük mal memuruna ver
mekle mükelleftir. Bu suretle Türkiye gümrüklerine 
gelecek olan sigara kâğıtları ve beyaz kopya kâğıt 
ve defterleri dokuzuncu madde mucibince takdir 
olunacak fiyatla Hükümet tarafından hini ithalinde 
mubayaa edilebilir. Takdir olunan fiyatla tüccar 
malını satmaya veya Hükümet almaya razı olmazsa 
tüccar malını memaliki ecnebiyeye şevke mezundur. 

REİS — Efendim! Yedinci maddeyi aynen ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde ' 8 . — İşbu kanunun her mahalde tarihi 
neşrinden itibaren nihayet bir hafta zarfında bilû-
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mum sigara kâğıdı tüccar ve âmilleri ile beyaz kop
ya kâğıt ve defteri satanlar ellerinde bulunan mamul 
ve gayri mamul sigara kâğıtları ve beyaz kopya kâğıt 
ve defterlerinin eb'ad ve makadiri ile kıymetlerini ha
vi bir beyannameyi mahallin en büyük mal memuru
na vermekle mükelleftir. Bu suretle Türkiye dahilin
de mevcut bilûmum sigara kâğıdı ve beyaz kopya kâ
ğıt ve defterlerinin makadiri tespit olunduktan sonra 
dokuzuncu madde mucibince takdir olunacak kıy
met üzerinden işbu sigara kâğıt ve beyaz kopya kâğıt 
ve defterleri Hükümet tarafından mubayaa olunur. 
Takdir edilecek fiyatı kabul etmeyen tüccar alınmış 
rüsum iade edilerek bilûmum masarif kendisine ait ol
mak üzere nihayet üç ay zarfında memaliki ecnebi -
yeye ihraç ettirilir. Bu müddet zarfında ihraç edil
meyen sigara kâğıtlarıyle beyaz kopya kâğıt ve def
terleri her nevi masarif ve zarar ve ziyanı tüccara ait 
olmak üzere Hükümetçe ihraç olunur ve transit ola
rak gümrüğe gelmiş sigara kâğıtları ve beyaz kopya 
defter kâğıtları memlekete ithal edilemez. 

REİS — Sekizinci maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 9. — Yedi ve sekizinci maddelerdeki tak
diri kıymet keyfiyeti berveçhi ati icra olunur. 

Beyannamelerin toplanmasıyle sigara kâğıdı tüc
car ve âmili bulunan her şehirde bir mal memuriyle 
ticaret odası bulunan mahallerde ticaret odasından 
ve bulunmayan mahallerde meclisi belediyeden, iş
bu meclislerin reislerinden gayrı zevattan, müntehap 
bir azadan ve bu beyannameyi veren tacir veya âmil
den veya vekilinden mürekkep bir heyet marifetiyle 
o tacir veya âmile ait sigara kâğıdı ve beyaz kopya 
kâğıt ve defterlerinin mahreçlerindeki kıymetleri tah
kik ve tespit olunur. Bununla masarifi hakikiye ye
kûnuna tesviye edilmiş olan gümrük ve bandrol re
simleri de ilâve edilerek keyfiyet bir maliye memuru
nun tahtı riyasetinde ticaret odası reisi ve ticaret 
odası bulunmayan mahallerde belediye reisi ile tica
ret odasından veya meclisi belediyeden müntehap 
bir tüccardan mürekkep komisyona tevdi olunur. Bu 
komisyonca gerek tasdiken ve gerek tadilen ittihaz 
edilecek mukarrerat kafidir. 

REtS — Efendim! Dokuzuncu maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Dokuzuncu madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Madde 10. — Sigara ve beyaz kopya kâğıt ve 
defteri tüccar ve âmillerinden başka perakende su

retiyle bu emtiayı füruht edenler işbu kanunun tarihi 
neşrinden itibaren bir hafta zarfında mensup olduk
ları kaza mal müdürlüklerine ve bulunan mahallerde 
Maliye tahakkuk mal memurlarına yedlerindekı si
gara kâğıdı ve beyaz kopya kâğıt ve defterlerinin 
miktar ve envaiyle âmil veya tacirinden ne hesap ile 
satın almış olduklarını mübeyyin bir beyanname ita-
siyle mükelleftirler. 

îşbu beyannameler kazalarda malmüdürlükleri-
nin ve bulunan mahallerde maliye tahakkuk müfet
tişlerinin tahtı riyasetlerinde ticaret odası bulunan 
yerlerde mezkûr odaca bulunmayan mahallerde de 
Meclisi belediyece intihap edilecek iki tacirden mü
rekkep bir heyetçe tetkik ve bandrol resminin iade
siyle beraber bilûmum masarifi hakikiye dahi naza
rı dikkate alınmak şartıyle tacire ita edilecek bedel 
miktarı tespit ve nihayet bir buçuk ay zarfında işbu 
bedel Hükümetçe tediye olunarak işbu kâğıt ve def
terler tesellüm olunur. 

REİS — Onuncu maddeyi aynen kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Onuncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Balâdaki maddelerde zikredilen 
müddetler zarfında beyanname vermemiş olan sigara 
kâğıdı ve beyaz kopya defter ve kâğıdı toptan tacir 
veya âmillerinden teahhür eden her gün için cezaen 
yüz ve perakendecilerden iki lira alınacağı gibi işbu 
teahhürün malı kaçırmak ve defterleri tahrif etmek 
gibi izrarı Hazine kastiyle vaki olduğu tebeyyün 
ederse mütecasirlerine envali milliyeyi sirkat eden
ler hakkında kanunu cezanın ahkâmı mahsusası ay
rıca tatbik olunur. 

REİS — On birinci maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
On birinci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 12. — İşbu kanunun tarihi meriyetinden 
itibaren sigara kâğıdı kabı ve sigara kâğıdı kutusu 
etiketi imal ve tab'ı memnudur. 

REİS — Efendim on ikinci maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... On ikinci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Altıncı ve on ikinci maddelerde 
münderiç memuriyetler hilâfına hareket edenlerin 
imal veya ithal veya tab etmiş oldukları sigara kâ
ğıtları ve beyaz kopya kâğıt ve defterleri ve sigara 
kâğıdı kabı ve kutu etiketleri müsadere edilmekle 
beraber sigara kâğıdı ve beyaz kopya defter veya 
kâğıdı imal veya ithal veya ticaret edenlerden iki yüz 
liradan beş yüz liraya kadar, sigara kâğıdı kabı 
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veya kutu etiketi imal ve tab edenlerden elli liradan 
yüz liraya kadar cezayı nakdî alınır. 

RElS — Efendim! On üçüncü maddeyi aynen 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... On üçüncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 14. — Kaçak «sigara kâğıtlarının azamî 
dokuz santimetre tul ve beş santimetre arz ebadında 
beher varakmdan ve beyaz kopya kâğıdıyle azamî 
ebadı mütecaviz sigara kâğıtlarının beher kırkbeş 
santimetre murabbağından ve küsurundan beş ku
ruş cezayı nakdî ahz ve kaçak mallar müsadere olu
nur. 

REÎS — Efendim! Maddeyi aynen kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... On dördüncü madde aynen kabul edilmiştir 
efendim. 

Madde 15. — Kaçak tütün hakkında kavanin ve 
nizamatı mahsusasında münderiç cezayi nakdiler, 
17 Nisan 1338 tarihli ve 222 numaralı kanun muci
bince beş misline iblâğ olunmuştur. 

REÎS — On beşinci maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... On beşinci madde aynen kabul edilmiştir efen
dim. 

Madde 16. — İşbu kanunun tarihi meriyetinden 
itibaren bilûmum memurini Devlet, tütün ve sigara 
kâğıdı ve beyaz kopya kâğıt ve defteri kaçakçılığı
nın, men, takip ve ihbariyle mükelleftir. Bu bapta te-
rahisi görülen memurin haklarında tutulacak zabıt 
varakaları üzerine takibatı kanuniye yapılır. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Efendim! 
Burada «bilûmum memurini devlet» tabiri var. Şu 
su suretle anlaşılıyor ki, gerek bilûmum ordu mensu-
bini ve gerek jandarma hülâsa bütün bütçeden para 
alan memurin bu işle takibat ile mükellef olacaktır. 
Halbuki herhangi bir devlet memurunu - vazifesi 
ayrı olan bir devlet memurunu - bu işe karıştırmak 
doğru olmaz. Sonra bu, herkesin aleyhinde birtakım 
ihbaratın vukuuna da meydan verebilir ve sakat bir 
mecra açar. 

Onun için bu husus hakkında gerek Maliye Ve
kili Bey, gerek Encümen bizi tenvir etsin. Çünkü 
memurini devlete böyle bir salâhiyet verecek olur
sak askerî ve jandarmayı da bu gibi tütün kaçakçılı
ğı işlerine karıştırmış olacağız ki; bu hiç bir veçhile 
caiz olmayan bir şeydir. 

ENCÜMEN NAMINA YUSUF KEMAL BEY 
(Sinop) — Efendim! Encümende uzun uzadıya- mü

nakaşa edilen maddelerden biri ve belki bir tanesi 
bu madde olmuştur. Bu maddede hakikaten ihtilâf 
olmuş, nihayet Maliye Vekili Beyefendi, rejinin is
tihdam ettiği kolcu teşkilâtını kaldırdıktan sonra 
«bilûmum memurini devlet» demeye mecburum, bu
yurdular. Memurini devletten bir takımları hakika
ten - buyurdukları gibi - takibe memurdur. Bir ta
kımları da kendisi yapmamakla mükelleftir. Encü
menin de kabulü bu noktai nazardandır. 

RAUF BEY (istanbul) — Bilûmum memurini 
devlet meyanında kuvayi berriye ve bahriye de dahil 
mi? Yani her hangi bir kumandanın kaçakçılıkla iş
tigalini muvafık görüyor musunuz? 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Efendim! Ha
kikaten bir ordu kumandanı veyahut da bir fırka ku -
mandanı kaçakçılığı takibedecek değildir. Yalnız ku
mandası altında bulunan efradının, kaçak tütün iç
memesini temin edebilir. (O başka sesleri) Mesele 
bundan ibarettir. (İbare o değil sesleri) 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Maksadı Encümeni mahsus reisi 
muhteremi izah etti. Yani maksadımız budur. Bir 
defa muhafaza teşkilâtımızı tamamen kaldırdıktan 
sonra, bununla herkesi alâkadar göstermek istiyo
ruz. Bir kısmı yalnız men eder, bir kısmı igmazı ayn 
etmez, bir kısmı gözü görürse ihbar eder, doğrudan 
doğruya onunla alâkadar olan memurin onu takibe-
der. 

ZÜLFÜ BEY (Diyarbekir) — Doğrudan doğ
ruya alâkadar olan kimlerdir? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Gerek Polis Nizamnamesinde, ge
rek Jandarma Nizamnamesinde bu sınıfın kaçakçı
lıkla mücadele ile mükellef olduklarına dair sarahati 
afiye vardır. Hangisi memurdur. Buyurdular. Her 
ikisi de memurdurlar. Beyanname okunacak olursa, 
tuz kaçakçılığından, gümrük kaçakçılığından, Hükü
metin kaçak addettiği her nokta da, tutmakla, men 
etmekle mükelleftir. Her maddede onların muvazzaf 
olduğu görülür. Memurini maliye men etmekle mü
kelleftir, memurini inzibatiye men etmekle mükellef
tir. Zaten kendi nizamnamelerinde sarahati katiye 
vardır. Diğerleri yalnız kendi daireleri dahilinde ha
ber aldıkları zamanda men etmekle mükelleftir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Mektep 
muallimleri de dahil midir, mektep muallimleri de 
kaçakçılıkla meşgul olacaklar mı? 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Evet muallimler mektepte kaçak 
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tütün ve kaçak sigara kâğıdım men edecek ve ihbar 
edecektir. Çünkü, varidatı devlettendir. Varidatı dev
leti herkesin keyfine bırakacak olursak o zaman her 
yer, her mektep kaçak tütünle, kaçak sigara kâğıdı 
ile dolar. Bunu men etmek mecburiyetindeyiz. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! 
Mademki Hükümetin maksadı budur, Encümenin de 
maksadı bundan ibarettir. O halde maddeyi buna 
göre tanzim etmek, yani memurları iki smıfa taksim 
ederek, bir kısmını hem takip ile, men ile, ihbar ile 
mükellef tutmak, diğer kısmını da yalnız inen ve ih
bar ile mükellef bulundurmak muvafık olmaz mı? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK . 
BEY (Devamla) — Zatı âliniz bir teklif yaparsınız, 
biz de kabul ederiz. Hülâsa olmak üzere bunu bul
duk, teklif yaparsınız, pek âlâ olur. 

HAKKI' TARİK BEY (Giresun) — Hangileri, 
hangi kisrm memurinrsa lütfen onu söylesinler, ona 
göre takririmi hazırlayayım. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Bütün Maliye memurları mükel
leftir. Rüsumat memurları, düyunu umumiye me
murları, memurini inzibatiye her şeyi ile mükelleftir. 
Diğer memurin yalnız men etmekle ve gördükleri za
man ihbar etmekle mükelleftir. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Yalnız arka
daşlar, şurayı arz etmeyi demin unuttum, şimdi arz 
etmezsem Encümene karşı vazifemi ifa etmemiş olu
rum. Tütün Encümeni mahsusu hükümetin teklif et
miş okluğu bu maddedeki tütün kelimesini çıkarmış, 
yalnız sigara kâğıtları hakkındaki esası kabul etmiş, 
Muvazene! Maliye Encümeni tütünü de ilâve etmiş
tir. 

REİS — Başka söz alan yoktur. Takrirleri okuya
cağız : 

Riyaseti Celileye 
Kanundaki bilûmum memurini devlet yerine (alâ

kadar memurlar) kaydının ilâvesini teklif eylerim. 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
(Memurini idariye ve inzibatiye ve maliye) şek

linde tadilini teklif eylerim. 
Dersim 

Feridun Fikri 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim! Bu memurlar haricinde, 
bir dairede bir reis, bir amir kaçak tütün, kaçak si
gara kâğıdı olduğunu görürse men etmeyecek mi? 
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Ya men eder veya ihbar eder. İhbar için bir mükel
lefiyet koymak mecburiyetindeyiz. O halde böyle 
olursa ikisi de emvali devlettendir, ikisi de hukuku 
milliyedendir. Milletin hukukunu muhafaza etmemiş 
oluruz. (Maddeyi reye sesleri) 

REİS — Efendim! Takrirleri reye koyacağım. 
Takririn birisi Süleyman Sırrı Beyindir. Bilumum me
murini devlet yerine alâkadar memurlar denilmesini 
teklif ederim diyor. 

Bu takriri kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmemiş
tir. 

İkinci Takrir : (Feridun Fikri Beyin takriri tek
rar okundu) 

REİS — Efendim! Bu teklifi kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler lütfen işaret 
buyursunlar. Kabul edilmemiştir. Şimdi bir takrir da
ha aldım, onu da okuyalım : 

Riyaseti Celileye 
Maddenin şu şekilde tadilini teklif ederim. 
« itibaren bilûmum memurini devlet, 

sigara kâğıdı ve beyaz kopya kâğıt ve defteri kaçak
çılığının men ve ihbariyle ve memurini maliye ile me
murini inzibatiye ve idariye de men, takip ve ihbarla 
mükelleftir. İlla...» 

Giresun 
Hakkı Tarık 

HAKKI TARİK BEY (Giresun) — Takririmi 
izah edeyim. Efendim! Memurini malî ile, memurini 
inzibatiyenin bu kaçakçılığı hem men etmek, hem 
ihbar etmek, hem de takibetmekle mükellef olma
larını kabul, fakat bunun haricinde kalan memurla
rın yalnız men ve ihbar ile mükellef olmalarını teklif 
ediyorum. Takrir bunu mutazammındır. (Doğru ses
leri) 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Bunu 
nazarı dikkate alalım da Encümen maddenin metni
ni ona göre tespit etsin. 

(Hakkı Tarık Beyin takriri tekrar okundu) 
(Çok güzel sesleri) 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Bu şekilde 
kabul edilmesini teklif ederim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim! Tadili kabul ettik. Mak
sadımız da odur. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Biz de iştirak ediyo
ruz efendim. 

REİS — Efendim! Hakkı Tarık Beyin teklifine 
Maliye Vekili ve Muvazenei Maliye Encümeni işti-
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rak ediyorlar. Binaenaleyh tensip buyurursanız ka
bulünü arz edeyim. Maddeyi burada tashih ederiz, 
basittir, Encümene göndermeden tashih ederiz. (Hay 
hay sesleri) Şu halde Hakkı Tarık Beyin takririni reye 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın . Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilıniştir. 

Efendim! Kabul olunan tadil üzerine madde şu 
şekli alıyor. 

Madde 16. — İşbu kanunun tarihi mer'iyetinden 
itibaren bilûmum memurini Devlet, tütün ve sigara 
kâğıdı ve beyaz kopya kâğıt ve defteri kaçakçılığının 
men veya ihbarı ile ve memurini maliye ile memurini 
inzibatiye ve idariye de men, takip ve ihbar ile mü
kelleftir. Bu bapta terahisi görülen memurin hakla
rında tutulacak zabıt varakaları üzerine takibatı ka
nuniye yapılır. 

REÎS — Binaenaleyh maddeyi bu tashih ve tadil 
ile kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 17. — Vukubulan ihbar veya takip üzeri
ne derdest olunan kaçak sigara kâğıdı ye beyaz kop
ya kâğıdı veya defterlerinden alınacak cezayı nakdi
lerinin nısfı tahsiline intizar olunmaksızın bu husus
ta hizmeti mesbuk olanlara derhal tesviye olunur. 

REİS — Efendim! Onyedinci maddeyi aynen ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 18. — işbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim! Kanunda 
kopya defterleri dahi men ediliyor vesair sanayide 
ve tezyinatta kullanılan bilûmum beyaz kâğıtları da 
men ediyoruz. Fakat bunların ne suretle satılacağına 
ve bunların inhisara tabi olacağına ve bunlardan da 
bir temettüğ alınıp alınmayacağına dair hiç bir kayıt 
ve sarahat yoktur, işte bu cihetin her halde tasrihi ik
tiza eder. Bunlar ne suretle satılacaktır ve bu kopya 
k;ğıtlarından da resim alınacak mıdır? Bu kopya kâ
ğıtları da tahtı inhisarı mıdır? Sanayide vesair yer
lerde kullanılan sigara kâğıtları dahi inhisar misilli 
resme tabi midir? Hükümetin teklifinde yoktur. Yal
nız sigara kâğıdı mevzubahistir. 

MALİYE VEKİLÎ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Kanunun inhisar altına aldığı kâ
ğıt; beyaz kopya kâğıdı, beyaz kopya defterleridir. 
Diğer renkli sigara kâğıtları, resimli sigara kâğıtları 
meyanına girer. Bunlara portakal, mandalina sarılır 
ve daha diğer şeyler yapılır. Bunlar serbesttir. Bun
lar için men yoktur. Bazen bunlarla sigara sarılarak 

j suiistimal ediliyor. Bu suretle kullanılır ki kaçak ol
duğu görülüyor. Yani böyle renkli sigara kâğıdı ile 
tütün içildiği zaman sigara kâğıdının veya tütünün 

I kaçak olduğu anlaşılır. Men edilmesinin sebebi bu
dur. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (izmir) — Ama ka
çak meyanına ithal edilmedi. 

! MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
I BEY (Kângırı) — Kaçak meyanındadır. Renkli si-
I gara kâğıdı ile sigara içildiği zaman, ya kâğıdı veya

hut tütünü kaçaktır. Men ettiğimiz budur. Sarı si
gara kâğıtlarını men etmek için daima beyaz sigara 
kâğıdı kullanılacaktır. San sigara kâğıdı ile yapılmış 
olan kopya defterlerini men edecek olursak, o vakit 

I kopya defterlerinin girmemesi lâzımdır. Halbuki ti
carette bu nevi renkli kâğıtlar elzemdir. 

I REİS — Efendim! Maddeyi reye arz ediyorum. 
I Onsekizinci maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır-
I sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 

edilmiştir. 

Madde 19. — İşbu kanunun icrasına Heyeti Veki
le memurdur. 

| REİS — Efendim! Müsaade buyurursanız bir 
nokta tasrihi var. (İşbu kanunun icrasına İcra Ve-

I killeri Heyeti memurdur) demek zannederim, Meclisi 
Âlice teamül haline gelmiştir. Şu halde ondokuzuncu 

I maddeyi( işbu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heye
ti memurdur) şeklinde kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Altı milyon 
lira veriyoruz, tayini esami istemez mi? ( Tayini esa
mi sesleri) 

I REİS — Efendim! Tayini esami ile reyinize arz 
olunacaktır. 

I 4. — 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanununa 
bir madde tezyili hakkında kanun lâyihası ve Muva-

I zenei Maliye Encümeni mazbatası. (1/624) 
BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Reis 

Bey! Müsaade buyurur musunuz? Efendiler! Muvaze
nei Umumiye Kanununun 16 ncı maddesinde, kıtaat 
ihtiyacatının münakaşa suretiyle temini hakkında ba
zı kuyud ve ahkâm mevcuttur. Halbuki şimdi sefer
ber etmeye mecbur olduğumuz bazı kıtaat askeriye-

I nin pek mühim ve mübrem olan ihtiyacatını iki ay 
münakaşa ile temin etmeye çalışırsak, seferberliği 
tehir etmiş oluruz. Bu itibarla seferber edilen kıtaatı 
askeriye ihtiyacatının, pazarlık suretiyle temini hak-

j kında bir maddei kanuniye teklif ettik ve müstacel-
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dir. Müsaade buyurursanız şimdi müzakere edelim. 
Çünkü hakikaten çok müstaceldir. (Hay hay sesleri) 

REİS — Efendim! Başvekil Beyefendinin teklifle
rini reye arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Müsaade buyurursanız efendim, bu kanunun mü
zakeresinden sonra demin kabul buyrulan kanunu ta
yini esami ile reye koyalım. (Hay hay sesleri) 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Ledelicap seferber edilen kıtaat ihtiyacatının pa

zarlık suretiyle tedarik ve mubayaasını temin için 
1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 16 ncı 
maddesine tezyil edilmek üzere Maliye Vekâleti Ce-
lilesince tanzim kılınan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
24 . 2 . 1341 tarihli içtimaında ledettezekkür Meclisi 
Âliye arzı takrir eden lâyihai kanuniye ve esbabı mu
cibe mazbatası leffen takdim edilmiştir. Muktezası-
nm müstacelen ifa ve neticesinin imbasına müsaade 
buyurulmasım rica ederim efendim. 

24 Şubat 1341 
Başvekil 
Ali Fethi 

1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun Usulü 
münakaşaya dair 16 ncı maddesine müzeyyel kanun 

Madde 1. — Devletin dahilî harici emniyet ve asayi
şinin temini maksadıyle vaki olacak harekâtı aske
riyede seferber edilen kıtaat ihtiyacatı levazım daire
lerince ve muhasibi mesulün iştirakiyle pazarlık su-
teriyle temin olunabilir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Heyeti Vekile 
memurdur. 24 . 2 . 1341. 

Başvekil ve Müdafaai 
Milliye Vekili 

Ali Fethi 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Şükrü Kaya 

Nafıa Vekili 
Feyzi 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maarif Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Ziraat Vekili 
Hasan Fehmi 

Sıhhiye ve İçtimaiye 
Vekili 

Esbabı Mucibe Sureti 
1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 16 

ncı maddesinin hükmü, bin liradan fazla mübayaat 
ve ihalâtın bilmünakaşa tedarikini âmir ise de dev
letin emniyeti dahiliye ve hariciyesinin temini zımmın-
da lüzum görülecek harekâtı askeriyede seferber edi
len kıtaatın levazım ve ihtiyacatının münakaşa ile te
darikine imkânı maddi olmadığı cihetle Heyeti Ve-
kilece ittihaz olunacak karara göre ihtiyacatı mez-
kûrenin Levazım İdareleri veya mubayaa komisyon
ları marifetiyle pazarlıkla tedariki zaruri bulunmuş 
ve bu maksadı teminen mezkûr onaltıncı maddeye zeyl 
olmak üzere melfuf lâyihanın tedvini zaruri görül
müştür. 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Ledelicap seferber edilen kıtaat ihtiyacatının pa

zarlıkla tedarik ve mübuyaasını temin için 1340 se
nesi Muvazenei Umumiye Kanununun usulü müna
kaşaya ait onaltıncı maddesine zeyl olmak üzere Baş
vekâletten mevrut lâyihai kanuniye Encümenimizde 
tetkik ve müzakere olundu. 

Zarureti hâl icabı tanzim kılınmış olan işbu lâ
yihai kanuniye encümenimizce aynen kabul edilmiş 
olmakla hükümetin teklifi veçhile müstacelen müza
keresi zımmında Heyeti Celileye arz ve takdim kılın
dı. 25 . 2 . 1341. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Namına 

Çatalca 
Şakir 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

Aza 
Sivas 

Halis Turgut 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Trabzon 

Şefik 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 
Şakir 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Aza 
Giresun 
Kâzım 

Aza 
Hakkâri 
._ Asaf 

Aza 
Maraş 

Mithat 

REİS — Efendim! Heyeti Umumiyesi hakkında 
bir mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçil
mesini kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul etme
yenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun Usulü 
münakaşaya dair olan 16 ncı maddesine - müzeyyel 

kanun 

Madde 1. — Devletin dahilî ve haricî emniyet ve 
asayişinin temini maksadıyle vâki olacak harekâtı 
askeriyede seferber edilen kıtaat ihtiyacatı levazım 
dairelerince ve muhasibi mesullüğün iştirakiyle pa
zarlık suretiyle temin olunabilir. 

REİS — Mütalâa var mı efendim! (Hayır ses
leri) birinci maddeyi aynen kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler er kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
mer'iyülieradır. 

REİS — Aynen kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Heyeti Ve
kile memurdur. 

AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — İcra Ve
killeri Heyeti memurdur demek lâzımdır. 

REİS — Müsaade buyurursanız İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur diyelim. (Muvafık sesleri) 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri 
'Heyeti memurdur. 

REİS — Efendim! Bu tarzda maddeyi kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Bunun Heyeti Umumiyesi hakkında zannederim 
tayini esamiye lüzum yoktur. Şu halde Heyeti Umu-
miyesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Heyeti Umumiyesi kabul edilmiştir. 

MUVAZENEİ MALÎYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Efen
dim! Malûmu âlileri sene nihayetine iki gün kalmış
tır. Halbuki 1340 senesine ait bazı tahsisatı mun-
zamme ve münakale, teklifler ruznamemizde bulu
nuyor. Eğer müsaade buyurulursa bunlar gayet ba
sit şeylerdir. Bir iki maddelik kanunlardır. Eğed mü
saade buyurursanız bir birini müteakip bunları mü
zakere edelim. Encümeniniz bunu istirham ediyor. 

REİS — Mazbata Muharririnin teklifini reye arz 
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

5. — Adliye Vekâletinin 1340 senesi bütçesinin 
226 ncı faslından 38 bin liranın 227 nci faslın birinci 
ve ikinci maddelerine münakalesine dair kanun lâ
yihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
(1/623) 

REİS — Okutuyorum. 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Adliye Vekâletinin 1340 senesi bütçesinin 226 ncı 
memurini muvazzafa tahsisatı fevkalâdesi faslından 
(38 000) liranın bittenzil 227 nci faslın birinci ve ikin
ci memurini mazule maaş ve tahsisatı fevkalâdesi 
maddelerine münakale suretiyle ilâvesi hakkında Ma
liye Vekâleti Celilesince tanzim olunan ve İcra Ve
killeri Heyetinin 22 . 2 . 1341 tarihli içtimaında le-
dettezekkür Meclisi Âliye arzı takarrür eden lâyihai 
kanuniye ve esbabı mucibe mazbatası leffen takdim 
kılınmıştır. Muktezasının acilen ifa ve neticesinin im
hasına müsaade buyurulmasmı rica eylerim efen
dim. 24 . 2 .1341. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Lâyihai Kanuniye 
Madde 1. — Adliye Vekâletinin 1340 bütçesinin 

226 ncı memurini muvazzafa tahsisatı fevkalâde fas
lından 38 000 liranın bittenzil onbeşbin lirasının 227 
nci faslın birinci memurini mazule maaşatı maddesine 
23 000 liranın da faslı mezkûrun ikinci memurini ma
zule tahsisatı fevkalâdesi maddesine ilâve ve sarfına 
mazuniyet verilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun ahkâmı tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ad
liye ve Maliye Vekilleri memurdur. 22 . 2 . 1341. 

Başvekil ve Müdafaai 
Milliye Vekili 

Ali Fethi 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Şükrü Kaya 
Maarif Vekili 

Saraçoğlu Şükrü 
Ziraat Vekili 
Hasan Fehmi 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat Bey 

Hini imzada bulunmadı. 
Dahiliye Vekili 

Cemil 
Maliye Vekili 

Mustafa Abdülhâlik 
Nafıa Vekili 

Feyzi 
Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 
Mazhar Bey 

Hastadır 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
Memurini mezuleden mahakimden iktisabı beraat 

ile müracaat edenlere kanunen itası muktazi olup, 
1340 senesinde tahsis olunan mazuliyet maaşlarının 
müterakimleriyle birlikte 1340 senesi bütçesinden tes-
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viyesi zaruri görülmüş ve 1340 senesi Adliye Büt
çesinin 227 nci faslının birinci ve ikinci memurini ma-
zule maaşatı müterakimlerinin temini tesviyesi için 226 
ncı memurini muvazzafa tahsisatı fevkalâdesi faslın
dan 38 000 liranın bittenzil 15 000 liranın salifülarz 227 
nci faslın birinci memurini mazule maaşı maddesine 
ve 23 000 lirasının da ikinci memurini mazule tahsi
satı fevkalâde maddesine münakale suretiyle ilâvesi 
Adliye Vekâleti Celilesinden lüzum gösterilmiş ol
makla bu bapta tanzim olunan kanun lâyihası leffen 
takdim kılınmıştır. 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Adliye Vekâletinin 1340 bütçesinin 226 ncı fas

lından otuzsekiz bin liranın 227 nci faslın birinci ve 
ikinci maddelerine münakalesine dair Başvekâletten 
mevrut kanun lâyihası Encümenimize havale edilmiş 
olmakla tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin dermeyan ettiği esbabı mucibe En-
cümenimizce varit görülmüş ve lâyihai kanuniye ay
nen kabul edilerek berayı tasdik Heyeti Celileye arz 
ve takdim kılınmıştır. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Namına Mazbata Muharriri 

Çatalca Çatalca 
Şakir Şakir 
Kâtip Aza 
Konya Sivas 
Fuat Halis Turgut 
Aza Aza 

İsparta Hakkâri 
Mükerrem Asaf 

Aza Aza 
Trabzon Maraş 

Şefik Mithat 
Aza 

Diyarbekir 
Şeref 

REİS — Efendim! Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkında bir mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Mad
delere geçilmesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Adliye Vekâletinin 1340 senesi bütçesine münakale 
icrasına dair kanun 

Madde 1. — Adliye Vekâletinin 1340 senesi büt
çesinin 226 ncı ve memurini muvazzafa tahsisatı fev
kalâde faslından otuzsekiz bin liranın bittenzil onbeş 
bin lirasının 227 nci faslın birinci memurini mazule 
maaşatı maddesine ve yirmiüç bin lirasının da faslı 

mezkûrun ikinci memurini mazule tahsisatı fevkalâ
desi maddesine ilâve ve sarfına mezuniyet verilmiş
tir. 

REİS — Birinci madde hakkında bir mütalâa 
var mı efendim? Birinci maddeyi aynen kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — işbu kanun ahkâmı, tarihi neşrinden 
itibaren meriyül icradır. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ad
liye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Efendim! Üçüncü maddeyi kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. (Tayini esami istemez sesleri) 

REİS — Efendim! Esasen münakaledir, tayini 
esami istemez. Heyeti umumiyesini kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Reis Bey! Söz istiyo
rum. 

REİS — Buyurunuz! 
VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Münakale de

mek, şu demektir ki; filân fasıldan sarf edilmedik şu 
kadar para vardır. Bu ise, millet hazinesinde kalacak 
para demektir. Şimdi ise münakale yapınca filân ye
re sarfedeceğiz demektir. Binaenaleyh kendi kendine 
kalmış olan bu paranın tekrar sarfına mezuniyet ve
riliyor. Bunun için neden tayini esamiye lüzum yok? 
Bunu anlıyamıyorum. Yanlış bir yol açmayalım. Me
selâ : Şimendüferlere hepimiz taraftarız. Yirmi mil
yon kabul ettik. Bütçeye geçmiştir ve sarf edilmiyor 
diye filân yere sarf edeceğiz denirse, bu nasıl olur? 
Bu doğru bir şey değildir. Bu yolu açmak doğru de
ğildir. Tayini esami ile reye vaz etmek lâzımdır. Doğ
ru sesleri) Lütfen reye koyunuz Reis Bey. 

REİS — Efendim! Usul hakkında Vehbi Bey ar
kadaşımız, daha ziyade ihtiyatlı olarak bir mütalâa 
ve teklifte bulundular. Fakat zannederim bu husus 
Heyeti Âliyenin reyine kalıyor. Vehbi Beyin teklifle
rini esas itibariyle reye arz edeceğim. Bundan sonra 
da emsaline aynı muameleyi tatbik edeceğiz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Emsali 
geçmiştir. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Bundan evvel kaç 
defa reyi iş'âre ile karar verilmiştir. 
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REİS — Efendim! Daha evvel Reyi iş'âre ile reye 
konulmak ve Heyeti Umumiyesi hakkında karar ve
rilmek, bu teklifin- reye konmasına mani değildir. 
Daha ziyade tekit edilmiş olur. Şimdi Vehbi Beyin 
teklifini, yani tayini esami ile reye konmasını kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
kabul edilmiştir. Binaenaleyh, müsaade buyurursanız 
buna benzer bir teklif daha vardır. Onu da müzake
re ettikten sonra reye birlikte koyarız. 

6. — Darüleytamlar Müdüriyeti Umumiyesi 1340 
senesi bütçesinin ikinci faslında memurini mazule 
maaş ve tahsisatı namıyle bir madde açılmasına dair 
(1/619) numaralı kanun lâyihası ve Muvazene! Ma
liye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okutuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalem Mahsus Müdiriyeti 
6/787 

15 . 2 . 1341 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

,Darüleytamlar Müdüriyeti Umumiyesi 1340 se
nesi bütçesinin ikinci faslına memurini mazule maaş 
ve tahsisatı namıyle bir madde vaz'ına dair Maarif 
Vekâleti Celilesince tanzim olunan ve tcra Vekilleri 
Heyetinin 1 Şubat 1341 tarihli içtimaında ledeltezek-
kür Meclisi Âliye arzı takarrür eden lâyihai kanuni
ye ile esbabı mucibeyi havi tezkere sureti leffen tak
dim kılınmıştır. İktizasının ifa ve neticesinin imha
sına müsaade buyurulmasmı rica eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Maliye Vekâleti Huzuru Samisine 
Ahiren şeref mevrut 12 kânunusani 1341 tarihli 

ve 6/188 numaralı tezkerei celileleriyle mübellag Bü
yük Millet Meclisi Muvazenei Maliye Encümeni Ri
yasetinin 3 kânunusani 1341 tarihli tezkeresinde da-
rüleytamlar müdiriyeti umumiyesinin 1340 senesi büt
çesinin memurini mazule maaşatı mukabili tahsisat 
konulmamış olmasına binaen memurini mazule maaş 
ve muhassesatının, muhassesatı zatiye bütçesinden 
temini tediyesi zımmında 1340 Muvazenei Umumiye 
Kanununun 35 nci maddesinin tefsiri talebi üzerine 
Encümence cereyan eden müzakere neticesinde, da-
rüleytamlar memurini mazulesi maaşatı için vekâleti 
aciziye alel usûl tahsisatı munzamma talep edilmesi 
esas itibariyle kabul edilerek salifüzzikir tefsire ma

hal olmadığı bildirilmiş ve ledeltetkik darüleytamlar 
bütçesinin ikinci faslın birinci maddesini teşkil eden 
memurin ve müstahdemin maaşat ve ücurat ve tah
sisatından kadroların tehiri tatbiki hasabıyle bir mik
tar tasarrufat vukubulduğu anlaşılmış ve tasarrufat-
tan üç bin lirasının mezkûr fasla yeniden açılacak 
ikinci maddesine memurini mazule maaş ve muhas
sesatı mukabili olarak nakil ve vaz'ı mümkün ve mu
vafık görülmüş ve bu bapta tanzim kılman lâyihai ka
nuniye leffen arz ve takdim kılınmış olduğundan ic
rayı icabı ve bu suretle onbir aydan beri tahsisatın 
ademi mevcudiyetinden naşi maaşlarını alamamak 
dolayısıyle elîm bir vaziyet içinde kalmış olan darül
eytamlar memurini mazulesinin tesrirleri hususuna 
müsaadei celileleri müsterhamdır efendim. 31 kânu
nusani 1341. Kânunusani. 

Maarif Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Adet : 59 
17 . 2 . 1341 

MuvazeneiMaliye Encümeni Mazbatası 
«Öksüz Yurtları» Müdiriyeti Umumiyesi 1340 se

nesi bütçesinde münakale icrasına dair encümenimize 
muhavvel lâyihai kanuniye tetkik ve müzakere olun
du. 

Mezkûr Müdiriyeti Umumiyenin memurini mazule 
maaş ve tahsisatı fevkalâdesine münakale suretiyle 
talep edilen meblâğ encümenimizce zaruri görülmüş 
olmakla kabul edilmiş ve lâyihai kanun iyenin şek
li muaddeli berayı tasdik heyeti celileye arz ve tak
dim kılınmıştır. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Çorum Çatalca 
Ferit Recai Şakir 

Kâtip Aza 
Konya İsparta 
Fuat Mükerrem 
Aza Aza 

Kırşehir Niğde 
Yahya Galip Galip 

Aza Aza 
Giresun Gaziantep 

Musa Kâzım Ahmet Remzi 
Aza Aza 

Hakkâri Trabzon 
Asaf Şefik 

— 323 — 



I i 64 25 . 2 . 1341 C : 3 

Türkiye Cumhuriyeti 
Maarif Vekâleti 

Derüleytam Müdiriyeti Umumiyesi 1 
158 

2 . 1340 

Hükümetin Teklifi 

Darüleytamlar Memurini Mazulesi Maaş ve Muhas-
sesatı mukabili tahsisatının münakale suretiyle itasına 

dair lâyihai Kanuniye 

Madde i. — Darüleytamlar Müdiriyeti Umumiye-
sinkr 1340 bütçesinin ikinci faslının birinci madde
sini teşkil eden memurin ve müstahdemin maaşat ve 
ücurat ve tahsisatı fevkalâdesi mukabili. mevzu me-
baliğden üç bin lira darüleytamlar memurini mazule 
maaş ve tahsisatı fevkalâdeleri mukabili olarak mez
kûr faslın «memurini mazule maaş ve tahsisatı» na
miyle yeniden küşad olunan ikinci maddesine naklo-
lunmuştur. 

Madde 2. — işbu kanunun icrayı ahkâmına Maarif 
Vekili memurdur. 

Başvekil ve Müdafaai 
Milliye Vekili 

Ali Fethi 
Bahriye Vekili 

ihsan 
• Hariciye Vekili 

Şükrü Kaya 
Maarif Vekili 

vSaraçoğlu Şükrü 

Ziraat Vekili 

Hasan Fehmi 

Adliye Vekâleti Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 
Nafıa Vekâleti Vekili 

Hasan Fehmi 

Ticaret Vekili 

Ali Cenani 
Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye 

Vekâleti Vekili 

Cemil 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 

1340 senesi Öksüz Yurtları Bütçesinde Münakale 
icrasına Dair Kanun 

Madde 1. — 1340 senesi Öksüz Yurtları Bütçesi
nin ikinci maaş, ücret ve tahsisatı fevkalâde faslından 
üçbin lira tenzil edilerek yeniden kuşat edilen (4/A) 
faslının birinci maddesine «memurin mazule maaşatı» 
namiyle 1 200 lira ve keza mezkûr faslın ikinci mad
desine «memurini mazule tahsisatı fevkalâdesi» na
miyle 1 800 lira naklen tahsis olunmuştur. 

Madde 2. — işbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye, Maa
rif Vekilleri memurdur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Çorum 
Ferit Recai 

Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza 

Kırşehir 
Yahya Galip 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 
Aza 

Hakkâri 
Asaf 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 
Şakir 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Niğde 
Galip 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Aza 
Trabzon 

Şefik 

REÎS — Heyeti Umumiyesi hakkında mütalâa 
var mı efendim? (Hayır sesleri) Maddelere geçilme
sini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Öksüz yurtları müdiriyeti umumiyesinin 1340 senesi 
bütçesinin ikinci faslından 4/A faslına münakale 

icrasına dair kanun 

Madde 1. — 1340 senesi Öksüz Yurtları bütçesi
nin ikinci maaş, ücret ve tahsisatı fevkalâde faslından 
(3 000) lira tenzil edilerek yeniden kuşat edilen 
(4/A) faslının birinci maddesine «Memurini mazule 
maaşatı» namiyle 1 200 lira ve keza mezkûr faslın 
ikinci maddesine «Memurini mazule tahsisatı fevka
lâdesi» namiyle 1 800 lira naklen tahsis olunmuştur. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Ne vakit memur tayin 
ettik? Ne vakit azlettik? izahat versinler! 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(İzmir) — Efendim! Malûmu Âliniz öksüz yurtlan 
Sıhhiye Vekâletine merbut idi. Memurini mazulesinin 
dahi Sıhhiye Vekâleti memurini mazulesi meyanından 
maaş alması lâzım gelirdi. Fakat geçen sene Heyeti 
Celileniz bunu oradan aldı, Maarif Vekâletine verdi 
ve mülhak bütçe ile idaresine de karar verdi. Fakat 
memurini mazule tahsisatı yeni bütçenin içine kon
madığı için, bugüne kadar bu zavallılar maaş alama
dılar. Fakat yapılmış olan tasarrufattan bu zavallıla
rın maaşatının verilmesini Heyeti Celileden istiyo
rum. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Memurini ma
zule nereye aittir efendim? 
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MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(İzmir) — Darüleytamlara. 

RElS — Birinci maddeyi aynen reye koyuyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

REİS — İkinci maddeyi aynen kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye, Maa
rif Vekilleri memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi aynen kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul 
olundu efendim. 

Şimdi üç kanun oldu. Tayini esami ile ve isimleri 
okumak suretiyle reye koyacağım. 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Catlaca) — Reis 
Bey! Matbuat Kanunu vardır. Tahsisatı munzamme-
ler de vardır. Verilen karar yalnız bu iki kanuna ait 
değildir. Tahsisatı munzamme talebine dair olan bir 
iki kanunumuz daha vardır. Müsaade buyurursanız 
azayı kiram bu iki kanunundan sonra reylerini istimal 
buyursunlar. 

REİS — Efendim! Mazur görünüz. Bendeniz ha
kikaten zühul etmiş oluyorum. Binaenaleyh bunları 
da müzakere edelim de ondan sonra tayini esami ile 
reye müracaat ederiz. 

7. — Muvazenei Maliye Encümeninin, 1340 sene
si Matbuat ve İstihbarat bütçesine tahsisatı munzam
me itasına dair (2/453) numaralı teklifi kanunî ve 
mazbatası: 

REİS — Okutuyorum. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 17 . 2 . 1341 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Adet : 58 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Muvazenei Umumiye dahilinde bulunan devairin 

1340 bütçelerine tahsisatı munzamma itası hakkın
da İcra Vekilleri Heyetinin 4 . 1 1 . 1340 tarihli içti-
maında kabul edilerek Meclisi Âliye arz olunan ka
nun lâyihasına merbut cetvelde Matbuat ve İstihba
rat Müdiriyeti Umumiyesi bütçesinde kuşat edilecek 
119/A faslına ajans telgraf ücuratı olarak 400 000 li
ra vaz'ı da münderiç iken, Encümenimiz ajansın nim-
resini bir şekilde idaresi kabul edilmiş olmasına mebni 

ayrıca telgraf ücreti için tahsisat itasını muhtacı tet
kik görerek tehir etmiştir. Ahiren bu mesele Hariciye 
Vekili ve Posta, Telgraf Müdürü Umumisi Beyefen
dilerin huzuru ile müzakere edilerek filvaki ajansın 
nimresmi bir müessese halinde idare esası kabul edil
miş ve bu esasa göre Hariciye Vekâletince bir muka
vele akdiyle ajansın idaresi hususi bir mahiyete tabi 
tutulmuş ise de, ajans telgraflarının o zaman dahili 
telgraf ücuratından muaf olmasına mebni telgraf üc
retinin nazarı dikkate alınmadığı ve 1340 bütçesinde 
ajansın idaresi için kabul buyurulan 130 000 lira tah
sisat da dahili telgraf ücuratının münderiç olmayıp 
tahsisatı mezkkûrenin dahili teşkilât ile harici teşki
lât ve masarifine karşılık olduğu ve resmi telgraf mu
haberatının ücrete tabi olacağı hakkındaki karar üze
rine ajansın telgraf ve muhaberatı için bütçeye tahsi
sat vaz'ında zühul edildiği geçen sene Meclisi Âlinin 
tatilinden sonra anlaşılmış ise de memleketin her ta
rafında beklenen ajans telgraflarının tevkifine imkân 
görülemiyerek esasen bir muamelei mahsubiyeden 
baret olan telgraf ücuratının tahsisatı munzamma 
olarak istihsalinden başka çare bulunamadığı ifade 
edilmiş ve dokuz ay zarfında ajansın 23 035 919 ke
limelik telgraf teati etmesine ve mütebaki üç aylık 
muhaberat ile beraber ajans telgraflarının 30 000 000 
kelimeyi tecavüz edeceği anlaşılmasına mebni ajans 
telgraf ücuratı için 1340 bütçesine 350 000 liralık tah
sisat vaz'ı temini maksada kâfi görülmüş olmakla 
bu noktai nazar dahilinde tanzim kılınan lâyihai ka-
nuniyenin Heyeti Celileye arzına karar verilmiştir. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Çorum Çatalca 
Ferit Recai Şakir 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

Aza 
Kırşehir 

falıya Galip 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Niğde 
Galip 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Aza 
Hakkâri 

Asaf 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 
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1340 senesi Matbuat ve istihbarat Bütçesine Tahsi
satı Munzamma itasına Dair Kanun 

Birinci madde : 1340 senesi Matbuat ve İstihbarat 
Bütçesinde Ajans telgraf ücuratı için 191/A namiyle 
bir faslı mahsus küşad edilerek işbu fasla 350 000 li
ralık tahsisat vazolunmuştur. 

İkinci madde : İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Üçüncü madde : İşbu kanunun icrasına Maliye 
ve Hariciye Vekilleri memurdur. 

REİS — Heyeti Umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Hükü
mete ve Encümene çok teşekkür ederim ki, şimdiye 
kadar gayri kanuni olan bir sarfiyatı kanuni bir şek
le sokuyorlar. (İşitmiyoruz sesleri) 

Efendim! Hükümete ve Encümene teşekkür ede
rim ki, şimdiye kadar gayri kanuni devam eden bu 
sarfiyatı, kanuni bir şekle icra ediyorlar. Ehemmiye
tine gelince: Zaten Mazbata Muharriri Bey «gayet 
sade şeylerdir» diye tarifini kendisi yapmıştır. Artık 
bu hususta bendeniz bir şey söylemiyeceğim. (Han
deler) 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! İşbu kanun 
tarihi neşrinden muteberdir deniliyor. Bütçede unu
tulmuş bir paradır. Binaenaleyh «tarihi neşrinden 
sonra sarfedilir» bu demek değil midir? Halbuki eğer 
sarfedilmiş ise ona göre bir ibare koymak lâzımdır. 

MAZHAR MÜFlT BEY (Denizli) — Senetleri 
tarihi neşrinden sonra yapar. O kadarcık bir şeye 
akılları ermez mi? (Handeler) 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Efen
dim! Bu mesele Heyeti Celilenin malûmudur ve bir
kaç defa mevzubahis olmuştur. Esasen telgraf ücu
ratı, malûmu âliniz olduğu veçhile bir mahsup mua
melesinden ibarettir. Ve bu, tahakkuk etmiştir. Bir 
mahsup muamelesidir. Onun için tarihi neşrinden mu
teberdir demekle, 1340 senesi bütçesine vaz'ını temin 
etmiş oluyoruz ve 1341 yekûnu arasından idaresi na
zarı dikkate alınmıştır ve maksat budur. 

REİS — Efendim! Heyeti Umumiyesi hakkında 
başka söz alan yoktur. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmiyenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Matbuat ve istihbarat müdiriyeti umumiyesi 1340 se
nesi bütçesine tahsisatı munzamma itasına dair kanun 

Madde 1. — 1340 senesi Matbuat ve İstihbarat 
bütçesinde ajans ve telgraf ücuratı için 191 /A namiy

le bir faslı mahsus küşad edilerek işbu fasla 350 000 
liralık tahsisat vazolunmuştur. 

REİS — Birinci madde hakkında bir mütalâa var 
mı? Birinci maddeyi aynen kabul edenler ellerini kal
dırsın... Kabul etmiyenler ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

REİS — İkinci maddeyi aynen kabul edenler el
lerini kaldırsın... Kabul etmiyenler ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye ve 
Hariciye Vekilleri memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi aynen kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

8. — Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumiyesi 1340 
bütçesinin tahsisatı fevkalâde faslından 5 350 liranın 
münakaleten memurini mazule maaş ve tahsisatı fev
kalâde faslına ilâvesi hakkında (11611) numaralı ka
nun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası: 

REİS — Okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumiyesi 1340 büt

çesinin tahsisatı fevkalâde faslından beşbinüçyüzelli 
liranın bittenzil münakaleten memurini mazule maaş 
ve tahsisatı fevkalâdesi faslına ilâvesi hakkında Ma
liye Vekâleti Celilesince tanzim edilen ve îcra Vekil
leri Heyetinin 5 . 2 . 1341 tarihli içtimaında ledette-
zekkür Meclisi Âliye arzı takarrür eden lâyihai kanu
niye ve esbabı mucibe mazbatası leffen takdim kılın
mıştır. Muktezasının ifa ve neticenin imhasına mü
saade buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
Ali Fuat 

Esbabı Mucibe Mazbatası 
Mecburi mezuniyet vesair esbap dolayısiyle vazife-

siz kalan ve tahsis muamelesi senenin nısfı ahirinden 
sonra ikmal olunan memurini mazuleden ekserisinin 
sinini sabıkadan matlubatı tahakkuk etmiş olmasına 
ve 1340 senesi bütçesiyle memurini mazule maaş ve 
tahsisatı fevkalâdeleri için istihsal olunan tahsisat ka
milen sarfedilmiş bulunmasına binaen memurini mu
maileyhimin teşrinisani maaşatı ile umumunun şuhuru 
müteakibe maaşatı tesviye edilememektedir. Memurini 
mazulenin gerek Teşrinisani ve gerek şuhuru mütea
kibe maaşatı tesviye edilebilmek ve teehhürü tediyat-
tan dolayı tevali eden sızıntı ve şikâyata nihayet ve-
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rilmek üzere 1340 senesi Posta ve Telgraf Müdiriye-
ti Umumiyesi bütçesinin 149 ncu tahsisatı fevkalâ
de faslından «5 350» liranın bittenzil, «2 500» lirası
nın 151 nci faslın birinci memurini mazule maaşatı 
maddesine ve «2 850» lirasının da aynı faslın ikin
ci memurini mazule tahsisatı fevkalâdesi maddesine 
münakalesi zaruri görülmüş ve ve bu bapta tanzim 
olunan lâyihai kanuni leffen takdim kılınmıştır. Efen
dim. 

Şubat/1341 
Lâyihai Kanuniye 

Madde: 1. — 1340 senesi Posta ve Telgraf Mü
düriyeti Umumiyesi bütçesinin 149 ncu tahsisatı fev
kalâde faslından beşbin üçyüzelM lira bittenzil bun
dan ikibin beşyüz lirasının 151 nci faslın memurini 
mazule maaşatı maddesine ve ikilsin sekizyüzell li
rasının da aynı faslın ikinci memurini tahsisatı fev
kalâdesi maddesine nakline mezuniyet verilmiştir. 

Madde: 2. — işbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyül icradır. 

Madde: 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye Vekili memurdur. 

5 . 2 . 1341 

Başvekil ve Müdafaai 
Milliye Vekili 

Ali Fethi 

Bahriye Vekili 
(Hastadır.) 

Hariciye Vekili 
Şükrü Kaya 

Maarif Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Ziraat Vekili 
Hasan Fehmi 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalak 

Nafıa" Vekili 
Feyzi 

Ticaret Vekili 
Hini imzada bulunmadığı 

Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye 
Vekâleti Vekili 

Cemil 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumiyesi 1340 

bütçesinin tahsisatı fevkalâde faslından beşbin üçyüz-
elli liranın münakaleten memurini mazule maaş ve 
tahsisatı fevkalâdesi faslına ilâvesi hakkında Başve
kâletten mevrut ve Encümenimize muhavvel kanun 
lâyihası tetkik ve müzakere olundu. Hükümetin ser-
deddiği esbabı mucibeye nazaran münakalenin icra
sı zarurî bulunduğundan 'lâyihai kanuniye Encüme-

nimizce aynen kabul edilmiş ve berayı tasdik Heyeti 
Celileye takdim kılınmıştır. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Çorum 
Ferit Recai 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

17 . 2 . 1341 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 
Şakir 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Aza 
Hakkâri 

Asaf 

Aza 
Giresun 
Kâzım 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var 
mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Posta ve telgraf müdiriyeti umumiyesi 1340 
bütçeslinde münakale icrasına dair Kanun 

Madde: 1. — 1340 senesi Posta ve telgraf müdi
riyeti umumiyesi bütçesinin 149 ncu tahsisatı fevka
lâde faslından beşbin üçyüz elli lira bittenzil bundan 
ikibin beşyüz lirasının 151 nci faslın birinci memu
rini mazule maaşatı maddesine ve ikibin sekizyüz elli 
lirasının da aynı faslın ikinci memurini mazule tah
sisatı fevkalâdesi maddesüne nakline mezuniyet veril
miştir. 

REİS — Birinci madde hakkında mütalâa var 
mı efendim? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bendeniz söz istiyorum 
efendim. Şurada resmi geçit yapan üç dört tane 
tahsisatı munzamma kanunu var. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Beş tane
dir. 

HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY (Men
teşe) — Münakale kanunudur. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Evet! Münakale kanun
ları var. Bilhassa Heyeti Âliyenizin nazarı dikkatlini
ze arz ederim. Saniyen heyeti Hükümetten rica ede
rim, mazulin maaşatı deniyor. Bunun manâsı nedir? 

HASAN BEY (Trabzon) — Açıkta kalan memur.. 
VEHBİ BEY (Karesi) — Açıkta kalan memurin 

iki şekilde olur. Birisi, memuriyeti ilga edilir, aklım 
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erer. (Azledilir sesleri) Hayır, birisi de bir mebus î 
olur, ikinci devrei intihabiyede intihap edilemez, açık
ta kalır. Mesleği de memuriyet olur. İşte bunlar için 
caiz olur. Fakat bunun haricinde, meselâ bir memur 
kabahat etti azledildi, ne için maaş veriyorsun? Ce
vazı istihdam kararı aldı ne demek? Yani oturduğu 
yerde maaş veriliyor. Şimdi cevap verecekler ve di-
yeceklerdirki: Efendim, elimizdeki kanunlar böyle
dir ve mazuliyet aidatı vermiştir bu adam.. Verme
yelim mi? Binaenaleyh bu cevabı ben şimdiden kâfi 
görmüyorum. Bu, kanun dahilinde cevaz yolları, ka
çamak yolarıdır. Bendeniz rica ediyorum, millet pa
rasını müsmir olarak sarf etsinler. Bu gibi zevatı da 
kat'î surette ya İstihdam etsinler veyahut kat'î suret
te meslekten çıkarsınlar ve bu mesleği tutsunlar. 
Böyle cevazı istihdam kararı ile bir tarafta yetmişiki 
Vilâyet bir tarafta da yetmişiki tane mazûl vali, bu 
doğru bir şey değildir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Her vilâyet için 
dört tane mazûl valî vardır. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Vehbi Beyefendinin arzularım tat
min edecek mahiyette, Heyeti Gailenize takdim ve 
Heyeti Gelilenizden de Muvazenei Maliye Encüme
nine tevdi edilmiş bir kanun lâyihası vardır. Bundan 
sonra ne kadar müddet için mazuliyet maaşı verile
ceği orada tasrih edilmiştir ve mazuliyet maaşı alan
ların ekserisinin, o kanun kabul buyurulursa, rnaaşa-
tı kat edilecektir. Heyeti Celilededir ve ruznameye 
geçmiştir. (Reye sesleri). 

REİS — Efendim! Başka söz alan kalmamıştır. 
Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. I 

Madde: 2. — İkinci kanun tarihi neşrinden iti- I 
baren meriyülicradur. 

REİS — İkinci madde hakkında mütalâa var mı 
efendim? (Hayır sesleri) İkinci maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el j 
kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim, 

Madde: 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle
ri) Üçüncü maddeyi aynen kabul edenler lütfen el 
kaldırsın., Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. (Daha var mı sesleri). I 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Ceryan müsait iken, 
daha bir kaç tane yok mu? j 

î 9. — Ankara'da inşası takarrür eden mesakin ve 
mebani ile sair müessesat için şehremanetine birbuçuk 
milyon lira ikrazına dair (1/593) numaralı kanun lâ
yihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası : 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — 
Efendim! Heyeti CeMlenin bugünkü temayülünden 
bilistifade, Ankara şehremaneti için talep edilen 
birbuçuk milyon lira hakkındaki kanun lâyihasının 
müzakeresini talep etmeyecek olursam, zannederim 
vazifemde kusur etmiş olacağım. Onun için Ankara 
şehrine birçubuk milyon lira yardım hakkında Hükü
metten gelmiş olan kanunun bugün müzakere edil
mesini rica edeceğim. Bu kanunun ehemmiyeti hak
kında ve Ankara şehrine vâki olacak yardımın, Dev
letin şeref ve haysiyeti ile alâkası hakkında uzun uza-
dıya izahat vermeye lüzum görmüyorum. Hakika
ten mühim ve elzem ve kanundur ve şimdiye kadar 
ruznamemizi işgal etmiştir. Müzakere edilmemiştir. 
Pek mucibi memnuniyet ve teşvik ve teşci olan bu
günkü temayülden istifade ederek, Hükümet bu ka
nunun dahi bugün müzakeresini Heyeti Celilenizden 
rica ediyor. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Efendim! Bir de is
timlâk meselesi vardır. Oldu olacak, onu da isteyiniz 
de, onu da birlikte çıkaralım. O da ona merbuttur. 

BAŞKVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — 
Tabi birbuçuk milyon lira çıktıktan sonra onu müza-

I kere ederiz. 
REİS — Efendim! Baş vekil Beyefendinin teklif

lerini dinlediniz. Reyinize arz edeceğim. Başvekil Be-
I yin tekliflerini kabul edenler lütfen el Kaldırsın... 

Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Efendim! Mü
saade buyurunuz tereddüt hasıl oldu. Teklifi kabul 

I edenler lütfen ayağa kalksın... Oıturunuz efendim. Ka-
I bul etmeyenler lütfen ayağa 'kalksın... Efendim, tek-
I lif kabul edilmiştir, okuyoruz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Reis Bey! 
Ekseriyet yoktur. 

Tüııkıiye Cumhuriyeti 
I 'Başvekâlet 
I Kalem Mahsus Müdüriyeti 

Adet : 6/229 
I Türikiye Büyük Millet Meclisi 
I Riyaseti Celilesıine 

Ankara'da sıhhati umumiyeyi tehlikeye ilka eden 
bataklıkların teftir ve teştiri ile şeraiti sıhhiyenin ıs-

I lanı ve mesken buhranının izalesi ve müstakbel şehrin 
I inşa ve imarı için Ankara Şehremanetine birbuçuk 
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milyon liranın ikrazı hakkında Dahiliye Vekâkti Ce-
lilesince tanzim olunan ve İcra Vekilleri Heyatıinün 
S . 1 . 1341 tarihli ictimaında ledettezekkür Meclisi 
Â'iye arzı takarrür eden lâyihai kanuniye ite esbabı 
mucibe ve izahname suretleri ieffen takdim kilınırnış-
tır. Muktezasının ifasına müsaade buyurulımasını is
tirham eylerim efendim. 

Başvekil 
M Fethi 

Esbabı Mucibe 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz mucibince Türkiye 

Cumhuriyetinin makam olan Ankara'yı. asri -bilr dev
letin merkezi idaresine lâyık tesisat ile teçhiz ve imar 
ve şeraiti sıhhiyesi İslah ve şehri sıhhi ve fenni mes
kenleri ve kâffei levazım ve vesaıiti medeniyesi dî'e mü-
terreddin bir belde haline ifrağ keyfiyeti hükümetli, 
Meclisi Âlice de kabul ve tasvip buyrulan taahhüdaü 
cümbainden en esaslı makasıdı hayaıti'yemizden olup, 
buna istinaden şehrematince malzemei inşaaiye fari
kaları vücuda getirilerek bir çok hazırlıklara girişil
miş ve şehrim su ihtiyacı ve düğer i'htiyacatı mübremesi 
içi'n Avrupadaki müessesat ve müteşeibbisıltörle muhaıbe-
rat ve müzakeıata tevessül olunarak bilhassa su işi 
hakkında emanetçe bir de opsiyon imzalanmış oldu
ğuna ve Muvazenei Umumiyece mebaliği matlube te
min edilemezse, emanetin başka taraftan yüksek faizli 
istikrazlar ile para tedarik ötmesine imkân bulunamı-
ysırak, başlanmış İşler daihi akimi ve yarım kalacağına 
ve bütün bu mahzurların önüne geçmek için şehrin 
tabiî ve mukannen varidatı ile hiç bir zaman başarıl
ması kabil olamayacağı der'kâr olan bu tesisat ve ame
liyatı azimeye tarafı devletten hiç değilse bi'lâ faiz 
karzen muavenet ve müzaherette bulunması mertebei 
zarurette 'bulunduğuna ve Ankara şehremanetinin 
merbut izahnamesinden de ımisteban olacağı üzere 
mecra, su, şehrin Yenimahallesiindeikiyüzaltmış mes
ken, yeniden açılacak sokaklarda ve şehrin eski aksa
mının muhtacı tamir kaldırımlarla parkesi, merzaği 
arazinin tefeir ve teçeiri, yeni elektrik santralı inşaa
tı ve mütedavil sermayesi, lgaz ve benzin depoılarının 
şehir haricinde emin ve isalim bir mahalde yeniden in
şası zahire borsası ve deposu inşası ve yeniden otuz 
yataklı iki pavyonlu hastahane inşa ve idamesi gibi en 
lüzumlu tesisat ve teşebbüsat için cem'an bir buçuk 
milyon Miraya ihtiyaç görüldüğüne nazaran tamamı 
yirmi sene zarfında tediye ve İtfa olunmak üzere Ha-
zinei Maliyece 1340 senesi bütçesinden bir buçuk mlü-
yon liranın Ankara şehremanetine ikrazı hakkında 
merbut lâyihai kanuniye' tanzim ve takdim kılınmış
tır. 

İzahname 
Ankara şehrinin genç ve azimkar Cumnuriyetiımi-

Z3 merkezî hükümet olmaya lâyık ve tarakkiyatı ha-
zurai fenniyeye muvafık bir surette imar ve üslaıhı, 
tafsOlâtı kısmı mahsusunda bast ve temhid edilen ame
liyatı cesime ite masarifi azimeyi istilzam eylemekte 
bulunduğu müstağnii arz ve izahtır. 

Şehremanetinin varidatı umumiyei seneviyesi, imar 
ve ihyayı belde şöyle dursun, masarifi adiyesine bile 
tekabül ödememekte olduğundan, atıfeti hükümete il
ticadan baışka çare görülememiş ve asgarî olarak bir-
baçufc milyon liranın istikrazı ile meblâğı mezkûrun 
bJlâfaiz yirmi senede itfasına ihtiyacı katli ve zarurî 
msvcut bulunmuş olmakla mer<bufcen takdim kılınan 
fevkalâde bütçenin ihtiva eylediği masarife ait ırıLik-
tarım esbabı mucibeleri berveçhi zliıir madde madde 
ara • olunmuştur : 

Madde 1. — Mecra masarifi inşaiyesi olup, fennî 
ve sıhhî bir süratte Yenişehirde müceddeden ve eski 
şehre de ilâveten inşa olunacak ımecari için yüzseksen-
bin lira tahsis olunmuştur. 

Madde 2. — Elyevm şehirde mevcut mıyahı cari
nin birtakım mevaddı mülemesei uzviye ile meşibu ol
duğu ve evsafı haliyeleri 'ille istimali, sıhhati umumiye-
yi tehdit ve dizanteri vesa'iıre gibi birtakım emraz tev
lit eylemekte bulunduğu yapılan tetikikat ve teftişatı 
fenniye ile tebeyyün ve tahakkuk eylemiş olmasına 
ve esasen gayrı sıhhî ve fennî bir şekilde bulunan rmec-
alarının terakkiyatı hazırai fenniyeye tevfikan tan
zim ve üslaıhı ile kabili şürb 'bir hale ifrağı sıhhati umu
miye noktai nazarından ehem ve elzem bulunmasına 
mebni Tahtapınarı suyunun dahi Hanımpınarı ile bit-
tevhit tezyit ve tasfiyesinden sonra demıir 'borularla 
şehre isalesiyle Eski ve Yenişehir sükkânının ihtiya-
catını teımı'n için üç senede bedeli tesviye olunmak ve 
üçyüzkırbir senesi ağustos gayesine kadar 'ameliyatın 
kısmı mühümmi ikmıail edilmiş' bulunmak üzere b'ıî-
münakasa mütehassıs bir şirkete ihalesi mukarrer olan 
masarifi inşaiyenin birinci 'taksit bedeli olarak işbu 
maddeye ikiyüzbin İra vaz ve terkim olunmuştur. 

Madde 3.̂  — Şehirde had bir şekle giren mesken 
buhranının önüne geçebilmek üzere 1341 senesi zar
fında Yenişehir için intihap ve tefrik olunan mahal
de yüzaltmışı bir katlı ve dörder odalı ve yüzü de üik'i 
katlı beşer odalı olmak üzere ikiyüz altmış evin inşa 
ve ikmali sureti katiyede tekerrür etmiş olduğundan 
emanetin tesis etmekte olduğu fabrikalardan malze
mei inşaaiyesi temin edilmek üzere bir katlı evler 
için iki binbeşyüz ve iki katlı binalar için de dört bin 

329 — 



t : 64 2 5 . 2 . 1 3 4 1 C : 3 

lira masarifi inşaaiye vazolunarak bu madde için se-
kizyüzbin lira vaz ve terkim edilmiştir. 

Madde 4. — Yenişehir'de müceddeden inşa olu
nacak cadde ve sokakların eski şehir dahilinde muh-
tası tamir kaldırımların parke suretiyle inşası için iki-
yüzelli bin lira tahsis edilmiştir. 

Madde 5. — İstasyonla şehir arasında vâki ara
zinin istimlâkiyle ısıtmanın müvellidi bulunan batak
lıkların tathir ve izalesi teşcir ve tefçirinden sonra et
rafına mükemmel bir park ve bir kısmına da spor ve-
sair eğlence mahalleri tesis ve hür türlü vasait ve ih-
tiyacatı camî olarak inşa edilecek olan mahallin is
timlâki için ikiyüz kırkbin lira vaz ve teklif olunmuş
tur. 

Madde 6. — Yapılacak fidanlık ve parkların teş
cir ve tefsiri ile masarifi daimesi için ellibin lira 
vazolunmuştur. 

Madde 7. — Yenişehir'de vücuda getirilecek iki-
yüzaltmış evin az bir zamanda ve ehven fiyatla inşaa 
edilebilmesi için, Avrupa'dan celbolunacak kereste, çi
mento, tuğla ve kiremit, fennî kerpiç, eski ve yeni şeh
rin muntazam tenviri ve fabrikalardan bir kısmının 
elektrik kuvvetiyle tahriki için tesis olunacak elektrik 
santralinin masarifi inşaiye ve daimesi için kırkbin 
lira tahsis olunmuştur. 

Madde 8. — Mezkûr fabrikalar istihsalâtını temin 
için sermayei mütedavile olarak yüz bin lira tahsis 
edilmiştir. 

Madde 9. — Şehir dahilinde alelade binalarda 
ve şekli hazırı ile ipkası tehlike ve mahzurdan salim 
olamayan gaz ve benzin depolarının şehir haricinde 
münasip bir mahallin fenni bir şekilde müceddeden 
inşaası için kırk bin lira tahsis olunmuştur. 

Madde 10. — Anadolunun ambarı mesabesinde 
bulunan şehrimizdeki hububat alım satımı muamele
sinin ehemmiyet ve vüsati bilûmum ziraî memaliki 
mütemeddinede olduğu gibi Ankara'da da fenni bir 
zahire deposu bulunmamasından mütevellit mehaziri 
iktisadiyenin derecei azameti müstağnii arz ve tezkâr-
dır. Şimdiye kadar muntazam ve mazbut bir zahire 
depo ve borsası mevcut bulunmadığından dolayı pi
yasadan binasabissahih malûmat elde edilememekte 
olduğu gibi züraaın hukuku da bazı muhtekir muta
vassıtlar tarafından ihlâl edilmekte bulunduğundan 
mazahiri mezkûrenin ref ve izalesi için terekkiyatı 
hâzırai fenniyeye göre zahire borsa ve deposu inşaa-
sına zaruret hâsıl olmakla işbu husus için yüzbin lira 
tahsis ve vazolunmuştur. 

Madde 11. — Müceddeden inşa olunacak Hastane 
masarifi inşaiye ve daimesi: Şehrimizde askerî has-
tahanelerden başka evvelce belediyeye ait iken Sıh
hiye Vekâletine ratolunan bir numune hastahanesi 
mevcut olup, mezkûr hastahane ise vaziyeti hazırası 
itibariyle şehrin gürebası ile berayı tedavi etraf ve 
civardan gelen fıkara hastalarını kabul ve tedavi ede
memektedir. Halkın temin ve muhafazayı sıhhati va-
zifei mühimmesinden birini ve belki en mühimmini 
teşkil eden şehremaneti bu vaziyeti elime karşısında 
Anadolunun nezih ve asil halkını âkibeti feciaya terk 
edeceğinden vazifei asliye ve insaniyesini ifa etmiş ol
mak üzere otuz yataklı iki pavyonlu bir hastahane 
inşa ve tesis ve masarifi daimesi için elli bin lira tah
sisat vaz ve teklifine mecburiyet hâsıl olmuştur. 
Ankara Şehremanetine birbuçuk milyon lira ikrazı 

hakkında kanun lâyihası 
Madde 1. — Ankara'da inşaası takarrür eden me-

sakin ve mebani ile kaldırım, su, lâğam ve elektrik gi
bi tesisatın vücuda getirilmesi ve şehir civarındaki 
bataklıkların tefcir ve teşçiri ve Yenişehir mahallî 
ile merzaği ve ısıtmalı arazinin istimlâki için şehrema
netine yüzde altı faizle birbuçuk milyon lira ikrazına 
Maliye Vekâleti mezundur. Şehramaneti meblâğı 
müstakrazı yirmi senede tediye ve itfaya mecburdur. 
Faiz ve resülmâl tediyatı 1342 senesinden başlayacak
tır. 

Madde 2. — İkrazına mezuniyet verilen birbu
çuk milyon lira 1340 senesi Maliye Bütçesindeki 
(56/B) faslına tahsisatı munzamma olarak ita olun
muştur. 

Madde 3. — İkinci madde ile ita olunan tahsisat
tan 1340 senei maliyesi zarfında verilemeyen miktarı 
1341 senesinde dahi tediye olunabilir. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyül icradır. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye ve 
Maliye Vekilleri memurdur. 

Başvekil ve Müdafaai 
Milliye Vekili 

Ali Fethi 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Şükrü Kaya 

Maarif Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Adliye Vekili 
Hini imzada 
bulunamadı 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Nafıa Vekili 
Feyzi 
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Ziraat Vekili Ticaret Vekili 
Hasan Fehmi Ali Cenani 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Mazhar 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Adet : 42 

22 . 1 . 1341 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Ankara'da inşaası takarrür eden mesakin ve me-

bani ile sair müessesat için şehremanetinin 1 500 000 
lira ikrazına dair bulunan lâyihai kanuniye Maliye 
ve Dahiliye Vekilleri Beyefendilerin huzurları ile 
tetkik ve müzakere olundu. Mesken buhranının izale
si, kabili şürb suların şehre indirilmesi ve lâğım, elek
trik tesisatının vücuda getirilmesi ve bataklıkların 
tefcir ve teşciri gibi sıhhat ve ümrana mütedair hu-
susatı temin gayesiyle talep edilen işbu meblâğın hü
kümetin teklifi veçhile yüzde altı faizle ve yirmi se
nede resülmâl ve faizi itfa edilmek üzere ikrazı En-
cümenimizce de muvafık görülerek ol baptaki lâyihai 
kanuniyenin müstacelen ve takdimen müzakere edil
mek temennisi ile Heyeti Celileye arzı takarrür et
miştir. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Çorum Çatalca 
Ferit Recai Şakir 

Kâtip Aza 
Konya İsparta 

Fuat Mükerrem 
Aza Aza 

Diyarbekir Ertuğrul 
Şeref Doktor Fikret 
Aza Aza 
Niğde Maraş 
Galip Mithat 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

REİS — Efendim! Söz isteyen arkadaşları oku
yacağım, noksan kaldı ise lütfen söylersiniz. (Söz alan 
azayı kiramın esamisi okundu.) 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Ekseriyet olmadığını söylüyorum. (Ekseriyet var ses
leri.) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bu itirazı 
evvelce yapaydınız. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Yoklama ya
pınız efendim. 

ZÜLFÜ BEY (Diyarbekir) — Ekseriyet vardır. 
Hükümet yalnız izahat versin, geçen sene verilen pa
ralar ne oldu? 

REİS — Efendim! Divanı Riyaset ekseriyetin 
mevcut olduğuna kaildir. (Devam sesleri.) 

HAFIZ ŞAHİN EFENDİ (Gaziantep) — Reis 
Beyefendi! Bir kaç kanun vardır, tayini esami ile reye 
koyunuz, o zaman hem ekseriyet olup olmadığı an
laşılır ve hem de iş görülmüş olur. (Ekseriyet vardır 
E esleri.) 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Ek
seriyet vardır efendim. 

REİS — Efendim! Şahin Efendinin bir teklifi var
dır. Şimdiye kadar beş kanun kabul ettik, bunları ta
yini esami ile reye koyalım, ekseriyet olup olmadığı 
bu suretle tezahür eder, diyor. Tekrar edeyim ki Di
vanı Riyaset ekseriyet olduğuna kaildir. (O halde de
vam sesleri.) Müsaade buyurunuz. Şahin Efendinin 
teklifini reye vaz etmek suretiyle mütalâamız tecelli 
edecektir. Binaenaleyh teklifi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Binaenaleyh müzake
reye devam ediyoruz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Nizamnamei 
dahilî sarihtir. Yoklama yapınız. Ekseriyet yoktur. 

REİS — Efendim! Müsaadenizle bir nokta daha 
arz edeyim. Söz alan arkadaşlar müteaddittir. Lehte, 
aleyhte olmak üzere tasnif edelim. Müzakere daha 
iyi cereyan eder. (Doğru sesleri.) 

(Lehte, aleyhte olmak üzere tasnif yapıldı.) 
REİS — Efendim! Bu tasnife göre, leh, aleyh, 

hakkında; bu suretle söz vereceğim. Buyurunuz Sü
leyman Sırrı Bey! 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Malûmuâliniz Ankara Cumhuriyetimizin merkezidir. 
Ankara ne şehremenetinindir ve ne de belediyenindir. 
Ankara'nın terâkki ve inkişafı milletin şerefidir. Bu
nun için Ankara'ya sarfedilecek her para yerindedir. 
Binaenaleyh bendenizce Ankara millete malolduktan 
sonra, şehremenatinin buradaki vazifesi, o parayı mil
letin nef'ine sarfetmektir ve millete bir hizmet etmek
ten ibarettir. Binaenaleyh paranın faizsiz olarak ve
rilmesinin kabulünü arz ediyorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! An
kara merkezî hükümettir; talbiî merkezî hükümettir, 
ona bir diyeceğimiz yoktur. Tabiî iman memleket 
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için borçtur. Yalnız biz geçen sene de Ankara'ya beş 
yüz bin lira verdik. Bu beşyüz bin lira ne oldu, nere
ye sarf edildi? Biz şimdiye kadar bir şey görmedik. 
Buna dair hükümet izahat vermedi. Şimdi de hükü
met bir buçuk milyon lira para istiyor ve birbuçuk 
milyon lirayı da mesakin ve mebani, kaldırım, su, lâ
ğım ve elektrik inşası için istiyor. Peki, Ankara Be
lediyesine para ikraz ederken, yani devlet bütçesinden 
bir belediyeye para verirken ve Ankara'nın imarında 
hükümetin alâkadar olduğunu kabul edince, o para
nın sureti sarfına alâkadar olmaklığımız lâzım gelir. 
Belediye kendi parasını doğrudan doğruya sarfetse, 
bir şey demem. Fakat hususî olarak devlet bütçesin
den bu şeylerin imarı için para veriyoruz. Binaenaleyh 
bu paranın ne suretle sarfolunacağını ve geçen sene 
verdiğimiz paranın nasıl sarfolundugunu ve ne eser 
husule geldiğini görmeden, anlamadan geçmek doğ
ru olmayacaktır. 

Geçen sene verilen paranın neticesini şu veçhile 
görüyorum. Ankara Şehremini Beyefendi Avrupa'ya 
gitti, tetkikatta bulundu. Birtakım fen memurları iş
tira ederek (İştira mı sesleri.) buraya geldiler. Bu
nun tafsilâtı bir parça uzundur, tafsilâta girişmeye
lim. Bir parça şeydir, uzatmayalım diye söylemiyo
rum. O memurini de nasıl iştira ettiğinin rivayeti bir 
parça şeydir. Lâkin bu memurlar geldikten sonra bir 
ay mütemadiyen şu eski hükümet konağı olan ma
halde, dahiliye ve maliyenin önünde bulunan meydan
lıkta bir ay kadar çalıştılar, bir çok kazık çaktılar. 
Uğraştılar ve neticede tel örgüler içine aldılar. Bir 
müddet, sonra otomobiller, ^arabalar örümcek ağla
rına tutulur gibi tutulduğundan dolayı, tel örgüleri de 
kalktı. Bu memurini -fenniyenin bir aylık mesaisi 
mahvü heba oldu. Şimdi görüyorsunuz, o hükümet 
meydanında asarı medeniye namiyle bir şey var mı
dır? Ve hepiniz gördünüz ki, bir ay orada çalışılmış. 
Şimdi yegâne eser olarak istasyona giderken sağ ta
rafta gene bir tel örgü içerisine alınmış yere bir bahçe 
yapılıyor. Nazarı dikkatinizi celbediyorum. Beşyüz 
bin lirası elinde olan Ankara Şehremaneti, Ankara 
için en mübrem olan suyu isale etmeksizin, lâğımları 
yapmaksızın yani bunlar içlin ihzaratta bulunmadığı 
halde, hiç bir şeye baişlamaıdığı halde, istasyon yolun
da bahçe yapmasını 'ben o kadar (hoş görmüyorum. 
Ankara'nın imarını ben hepinizden ziyade istiyorum. 
iki sene oluyor, Ankara'nın suyuı nereden ve nasıl 
geliyor diye memleketin valisini ve belediye reislimi 
alarak dağ dağ dolaştım. Buranın mebzul suyu oldu
ğunu ve ceman yekûn 200 - 250 ıbin lira life sn mede
nî ve en mükemmel bir surette Ankarayı su ile teçhiz 

etmek mümkün olduğunu ve elektriği de keza kolay 
olduğunu, Ankara şehrinin vaziyeti tofoğrafiyesinden 
• dolayı, kanalizasyon yani lâğım tertibatının her şehre 
nispeten. kolay olduğunu arkadaşlarla, fen memurları 
ile yatığımız telkikatıtan anladık. Şimıdli bu mühim İs
lar yapılmadan, bahçeye başlayan şehreminıJne yeni
den ara verilmesinde bendeniz .tereddüt ediyorum. Bu 
hususta, muteriz olarak kürsüye çiktığım-ın sebebi, An
kara'yı İmar etmeyelim demek değildir. Fakat Anka-
i'f.'yı im^r ederken işli ters tutmuşlardır. Nazarı 'diikka-
t'aizi ce'-bederim. Çirkindir, lâkin söylemmeıliki anla-
şCsm. Ankaran'ım önünde bir bataklık vardıır. Batak
lık haddi zatında sıhhate muzir olduğu gibi, merkezî 
hükümetim göbeğimde oliması elbetteki iiyi bir şey değil
dir. Ya bu bataklık lâğım sulaırımdatn hasıl olursa, nasıl 
bir vaziyet hadis Olur. E'femdiler! Valiyi de oraya götür
düm. Tabiî şimdiki valiyi değil, eski valiyi götürdüm. 
•s'Bu çirkin bir şey, buna bir çare buıluıı» dedrım. O 
vrkitki 'belediye relisini de götürdüm, hiç nazarı dik
kate alvnmadı. Şimdi istasyon civarında bahçe yapaca
ğız, mesken inşa edeceğiz. Dünyada gayrıkabii tat
bik şeylerden 'birisi de hususi adamlar için şehr emane
timin ev yapmayı deruhte etmesidir. Dünyan im hiç bir 
yerimde böyle bir şey vuku bulmamıştır. Sonra, dü
ğer bir kanunda Ankara şehrimi bırakacağız, hariçte 
yeni bir şehir yapılacağını görüyoruz. Bunun bu mad
de ile alâkası yok gibi görünüyor. Lâkin vereceğimiz 
tahsisatın mahallî 'istimalinde mebani vesaire inşası 
vardır. Bu hususta da nazarı dikkatinizi ceTbederim. 
Dünyada hiç 'ter şehir kendisi umar olunmadan, o şeh
rim haırücüıincta yeniden bir şehir yapılsın. Bu görülmüş 
değildir. (Vardır, vardır sesler!:) Lütfediniz efendim, 
yalnız bir hususi ibir halde bumun sureti tatbiki var
dır. Ecnebi istilâsına uğramış islâm şehirleri, hakika
ten terk olunmuştur. Kars, Batilim, Buhara vesaire 
gibi. Bu saydığım şehirlerden başka hariçte yapılan 
yani şehir yoktur. Meselâ Frankfurt gibi, Viyama gibi 
kale (içerisinde imar olumrnuşıüuır; şehir büyüdükten 
sonra tevessü etmiştir .Yoksa mevcut olan şehri ha-
liyib pis murdar bir halde bırakıp da şehrim haricine 
çıkılmamıştır. Sanıra bu şehrin ihyası için en basit 
olan meseleden başlayıp da, lağımımı, su yolarımı yap
mayıp da, yani esası bırakarak hariçte yeni bir şehre 
başlamak da büyük bir israf olacaktır. Hesap ettim; 
bir milyondan fazla bir para yapıyor. Her ne olursa 
disun Ankara'nın lâğmı, su tesisatı yapdacaktır. Sonra 
ayrıca bir şehir yapılacak, burnum içlim de gene ayrıca 
su ve elektrik tesisatı, kanalizasyon yapacağız. Nazarı 
dikkati celbedeırkn, bunları hangi para ile yapacağız? 
Aymı zamanda bu parayı Ankara Belediyesiine faizle 
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vereceğiz, sonra Anikaıra Belediyesli bunun altından na- j 
sil çıkar? Bendeniz cem'an yekûn yapacağımız blir 
kaç yüz hane ilcin bu tesisata, bu teşkilâta hiç lüzum 
göiMiüyoTum. 

Ankara'nın 'imarı için üç defa fen heyeti teşekkül' 
etmiştir. Bilisinde bu A'b'dli Aoiz riyaset edliyordıı. 
Çalıştık, tetkik ©ttiık. Ankara'nın islaihı için gene bu1 

mevcut Ankara'nın tevs'üi, en iyi çaredir. Şehirlin boş; i 
yerierini doMuırmaikla bugünkü Ankara'nın tevsii ve 
İslahı kabil olur. Zaten şenremanetiniin yapabileceği 
200 - 300 evi !bugün 'Meclisi Mill'inin civarındaki boş 
yerlerde.. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Mecfei 
MiMÎ değil, Millet Meclisi. (Handeler) 

MUHTAR BEY (Trabzon *- Devamla) — Efen
dim! Meclisi Millinin civarındaki boş yerlerdekü arsa- I 
landa Evkaf vasıtasıyle veyahut bizzat Maliye vasıta- I 
siyle mebani yaptırıla'biılı'T. Ve bu suretle bugünkü şe- I 
h'iır imar olunur ve bu şennin lihtliyacı olarak ev yapı
lacak, Yeni Mahallenin kanal'izesi, su ve elektiırik te
sisatı da aynı masraf ve para ile çıkar. Yoksa har'ice' 
g'dıip de yenli bir şehir yapmak; 'hem eski şeninin bü
tün 'ihtiyacaftını yapmak, hem de yeni şehir için ayrı
ca. su ve elektrik tesisatı vesaüre gibi büyük bir mas
rafı müsteferım olacaktır. Çok tfica ediyorum : Benı'nı I 
söyledfğmden başka bir çok şeyler yapılmıştır da biz 
görmüyoruz. Bdfci ş'ehremaneıîii yeni bir Antea ceh
ri iç:'n çalışmıştır. Evvelce verilen beşyüzh'in lira ita I 
ns yapmıştır? Bem*m arz ettiğ'm hükümet meydıaının-
dakli mesai gayri müsmıinesinden ve istasyon cad'desLinıdJ • 
başlamakta olduğu bahçeden başka, bu para ile şehire-
maınetırbiır şey yapmış mıdır? Avrupa'dan benim üa bi
rimce iştira, «izin tabiırinıizce ceîbedilen mühendislerle I 
yeni yaptığı şeyler neden ibarettir? Ne gibi tasavvuratı 
vardır? îsüsaih ilcin. ellinde bir proje var mıdır? Varsa I 
Encümen bu projeyi görmüş müdür? Hükümet büze 
ğösteırrfn. Heyeti Celüleniz geçen sene yarım milyon I 
vermdkle ve bu sene de birbuçuk milyon vermesi; te
mayülünü izhar etmekle Ankara'ya, Ankaıralv'ardan I 
kat ıkaıt faızla alâkadar olduğunu gösteriyor. Buna mu- I 
kabil şelftir no suretle İslah olunacakt;-, merkezî hü-
kürric'ı'mlz'in şekil nasıl oiaeaktır, malfaıba muvafık I 
<':m?:~zi var mıdır, yok mudur? BunOrrı göstera'nlcc, I 
görelim. Ond?n sonra ara verelim. Yoksa keyfe met- I 
tefak, esbabını beyan etmeden ve eserin de bir sene
dir gömdüğümüz şrkl'Ide imara.t y.-p.Li-ıcrık !'se p;?'-r, 
veremeyiz. Bfendlln-. Boyla bir ay hükümet meyda- I 
nmdis, dolaşmak ve ondan sonra vazgeçip öbür .trrafa I 
g:tmeik, üçüncü defasrnda ba^ka bir tarafa gidâp yeni j 
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bir şehir tesis tıjmek gibi aihvale gayrı muvafık ve çok 
mı:r..aj'ı ve az faydayı müstelzim olan mesele (ile uğ
raşmak biz'm f simize gelmez. Müspet üş dstoriz.. 

Ankara nasıl olmalı, projesi Meclise gelmeli, Mec
lis görmelidir. Çünkü Meclis, milletin parasından 
yekûnu bu milletin bütçesine nazaran ehemmiyetli bir 

. para verirse, o paranın sureti sarfına dair projeyi gör
meli, tadilâtını talep etmeli, ıslâh etmeli, ondan sonra 
para vermeli. Yoksa al beşyüz bin lira, onunla hiçbir 
şey yapmadın; zararı yok. Al birbuçuk milyon daha 
bu iyi bir usul değildir. Ankara'yı ıslâh edeceğiz. Fa
kat merkezî hükümettir diye hissî şeylerle olmaz. 
Bunlar fennî mesaildir. Gerek burada teşekkül eden 
iki fen encümeni, gerek şehirlerin haritasını, tanzima-
tını yapmakla mütehassıs olduğunu (Hoysler) Şirke
ti göstermiş iken, Ankara'yı bırak, harice çık ve ye
niden orada ıslâhat yapacağım diye uğraş. Bu doğru 
mudur bilmem? 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Ewe-
len parayı verelim de; sonra ötesi kolay. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Haritasını göre
lim, bütün esbabı ve avamilini tetkik edelim, ondan 
sonra parayı verelim. Onun için istirham ederim ar
kadaşlar, arz ettiğim gibi iyice tetkik ettikten sonra 
bu parayı verelim. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim! Birinci mad
denin mahiyetine gört,, biz şehremanetine faiz ile bir
buçuk milyon lira ikraz edeceğiz. (Hepsi o kadar ses
leri.) (Çok bir şey değil sesleri.) Binaenaleyh biz 6u 
birbuçuk milyon lirayı ikraz etmek itibariyle bizim 
isteyeceğimiz ve düşüneceğimiz şey; acaba şehrema
neti bu parayı ödeyebilir mi? Ödeyemez mi? Faizi
ni verebilir mi? Veremez mi? Bendenizce asıl düşü
nülmesi lâzım gelen nokta budur zannederim. 

İkincisi : Bizim bütçemizin içinden böyle birbu
çuk milyon lirayı şehremanetine ikraza vaktimiz mü
sait mi, değil mi? Evvelâ bunu anlamak lâzımdır. 
Yoksa birinci maddede, esbabı mucibede zikredildi-
ğt gibi mesakin için mebani için, kaldırım, tuğla vesa
ire için yani böyle tesisatı sayarak parayı vermeye 
kalkmak, bendenizce doğru değildir zannederim. Evet 
efendiler! Esas itibariyle doğru değildir. Burası şehre
maneti cemiyeti umumiyei belediyesi değil ki, bu pa
rayı bütçeye koyarken, tahsisatı da filân ve filân 
yerlere sarfedilecektir, diye tespit edelim. Bununla 
biz, cemiyeti umumiyei belediyenin vazaifine teca
vüz etmiş oluyoruz. Birinci madde; Ankara Şehre
manetine % 6 faizle birbuçuk milyon lira ikraz edil
miştir şeklinde olmalıdır, tşte bu kadar. Esbabı mu-
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cibe mazbatasında da şu, şu ve şu sebeplerle veril- ! 
mistir denilmelidir. Bendeniz öyle zannediyorum ki, 
maddenin lâğv olmak ihtimali de vardır. Meselâ «bir
buçuk» milyon lira verdik. Şehremaneti bunu aldık
tan sonra; yalnız mebani yaparsa veyahut yalnız suya 
sarfederse yahut su kalır da lâğım ve elektrik tesisatı 
yaparsa, şehrin bir kısmını elektrikle tenvir eder de 
diğer bir kısmı kalırsa... | 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Gene 
veririz. 

VEHBİ BEY (Devamla) — O başka efendim, ben- i 
denizin arz etmek istediğim şey, maddede tasrihen ; 

bir buçuk milyon liranın şuna, buna, şuraya, buraya ; 
sarfedilmesi şeklinde söylenmesi doğru değildir. Biz ' 
şehremanetine «1,5» milyon lira ikraz ettik denilme- i 
lidir. İşte bu kadar. (Doğru sesleri.) 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Herhalde bir hesap def- j 
teri ister. İ 

VEHBÎ BEY (Devamla) — Arz ettiğim gibi biz, | 
cemiyeti umumiyei belediye değiliz. Fakat bütçemiz- j 
den böyle bir zamanda 1,5 milyon lirayı verirken, ' 
geçen seneki verdiğimiz «beşyüz bin» lira hakkında- I 
ki tenkidatımı yapacağım. Hatta «hakkında» söz al
mamın sebebi budur. Bendenizce verilecek olan bu 
birbuçuk milyon lira da azdır ve bu paranın veril
mesi taraftarıyım. Hatta gene derim ki, mümkün ise 
ve bütçemizin müsaadesi varsa, Maliye Vekili Beyin 
cepleri dolu ise, birbuçuk milyon lira daha versin ve 
bir an evvelde burasını ihya edelim. Burası bütün 
memleketin, bütün milletin şerefidir ve burada çalışa
cak devlet makinesinin muvaffakiyetle çalışmasını te- j 
min edecek şey bu mebaliğdir. Burada <müessesat ve 
mebani vücuda getirilmedikçe iş işlenemez, iş yürüye- j 
mez, bunun imkânı yoktur. Bu itibarla bu paranın 
bir an evvel verilerek bu müessesat ve mebaninin ; 
meydana getirilmesi lâzımdır. Fakat geçen sene ver- ş 
diğimizi hükümet hüsnü istimal etmemiştir. Onun ; 
için sizin değil, hükümetin değil, yalnız Dahiliye Ve- } 
kâletinin de şehremanetinin nazarı dikkatine şu kür- i 
süden vazetmek istiyorum ki, memleket tenvir bile ": 
edilmemiştir. Hatırımda kaldığına göre Dahiliye Ve- [ 
kili esbakı Ferit Beyefendi, geçen sene Encümende, 
iki aya kadar Ankara'yı elektrikle tenvir edeceğiz de
mişlerdi. O zaman ne ikraz vardı ve ne de şehrema- i 
neti vardı. Yalnız şehremaneti kanunu müzakere edi
lirken söylemişlerdi. Direklerin dikilmesine vesaire-
sine de onun zamanında teşebbüs edilmiş ve işe baş
lanılmış idi. Aradan bu kadar zaman geçti. 500 bin 
lira da verdik, muazzam bir teşkilât yapıldı, fakat j 

hâlâ daha nakşibendiden ileriye elektrik tesisatı ge
çemedi, yapılamadı. Şehrin diğer aksamına elektrik 
kuvvetinin, cereyanının gittiği yoktur. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Burada 
var mı? 

VEHBİ BEY (Devamla) — Vallahi bilmem, za-
tıâlinizi bendeniz göremiyorum. Zatıâliniz de beni 
göremiyorsunuz. - Eğer bu lüks lâmbalarının yardı
mı olmasa - Binaenaleyh bendeniz bunu muahaza et
mek istiyorum. 

Hattâ bundan başka, dolayısıyle vakıf olduğum bir 
kanunsuzluğu Dahiliye Vekâletinin nazarı dikkatine 
vazetmek istiyorum. Mahallâttan tenvirat resmi alı
yorlar. Halbuki bu resim ancak tenvir edilen mahal
lerden alınır. Bu husus Belediye Vergi ve Resimleri 
Kanununda tasrih edilmiştir. Ancak belediyeler muz-
tar kalsın, tenvir etsinler de parasını alsınlar. Halbuki 
burada yalnız birtakım caddeler tenvir edilmiştir. 
Bundan başka bazı mebus ve memurların veyahut eş
rafı memleketin müracaatıyle birer müzevvir gözü gi
bi ışıldayan, bizim elektrikler gibi sönük ışılayan bir
takım fenerler asılmıştır. 

Fakat hepsi bu- kadar. Göze görünen başka hiçbir 
şey yoktur. Bunlar hepinizin gözü önündedir. Bu dahi 
düzeltilemez mi idi? Bunların hepsi nihayet onbin Mra 
ile başa çıkar. Şuradan başlayıp da Şengü'l Hamamı 
istikametine giden caddeyi hepimizin nazarı dikkatine 
vazedenim. Bu beşyüz bin lira ile budamı yapılamaz 
di? Sabık Belediye zamanında başlanmış olan cadde 
hepinizin gözönünde budamı bu para ile şimdiye ka
dar düzelemezdi. 

Hulâsa Dahiliye Vekili Beyefendinin nazarı dik
katine vaz ediyorum. Birbuçuk milyon lirayı kemali 
memnuniyetle vermeye taraftarım. Fakat bu para da 
beşyüz bin lira gibi ezilip büzülmesin. Verilen beşyüz 
bin lira ile hiç olmazsa nakşibendiye kadar yol ya
pılsa idi, böyle olmazdı. Olmadığı için işte kulağım 
diye sağ el ile sol kulak gösetirilir gibi dolambaçlı yol
dan gidiliyor. Bu kestirme olamaz mı idi? (Hande
ler) Onun için arz ettiğim gibi bu para da ötede beri
de perişan olmasın. Müsmir bir yere sarfedilmesin. 
Arz ettiğim gibi bütün caddeler Heyeti Gel'ilenıizin 
gözü önündedir. Bu parayı bu itibarla yüreğim tit
reyerek - az gördüğüm halde - vereceğim. Faaliyet 
göstersinler, daha fazla verelim. Çünkü bir şey kay
betmiyoruz. Gene bütçemize girecek. Çünkü ödünç 
vereceğiz. ( / 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Reis 
Beyefendi, Vekil Bey izahat verirlerse bendiniz daha 
sonra söylemeyi tercih ederim. 
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DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 
— Muhterem efendiler! Ankara merkezi Hükümet 
olduktan sonra, büyük bir şehir olmak istidadını ik
tisap ediyor. Mevcud olan bilûmum müessesat eski, 
25 - 30 bin nüfuslu şehre göre tesis edilmişti. Su te
sisatı, diğer mecralar, tenzifat, mesakin ancak bu ih
tiyaca tekabül edecek bir nisbette tanzim edilmiştir. 
Merkezi hükümet olduktan sonra nüfus beş misli art
mıştır, daha ziyade artmak istidadını haizdir. Geçen 
sene elektrikle tenvire teşebbüs edilmiş, iki motor 
getirilerek tenvirata başlanmıştır. Fakat Millet Mec
lisi ile civarına ve devairi resmiyeye kifayet etmeye
ceği biâhara anlaşılmıştır. Belediye tarafından esaslı 
ve kuvvetli elektrik tesisatı vücuda getirilebilecek 
motorlar ısmarlanmış, onlar gelmektedir ve kısmen 
de vürud etmiştir. Binalarda vücuda getirilir, Anka-
rib elektrik tenviratı memleketin bugünkü vüs'atiyle 
nazarı dikkate alınacaktır. 

Geçen sene verilen (500) bin liranın nereye safe-
dildiği hakkında muhterem arkadaşlar sual sordu
lar. Ankara'da inşaat yapılmamasının sebebi maılze-
mei Jnşaiyenin mefkudiyetidiir. Nakliyat masrafının 
inzimamı dolayrsiyle bir tuğla üç kuruşa, çimento
nun çuvalı (5) likaya Ankara'ya mal olmaktadır. 
Ankara'nın yakınında, meselâ sekiz kilometre mesa
fesinde en güzel çimento menabii mevcut iken, bu
rada çimento imal edilmemesi bittabi doğru değildir. 
Şehremaneti bunu nazarı dikkate alarak, evvel emir
de bir payitaht vücuda getirilmek için şehir civarında 
malzem'ei inşaiye fabrikaları vücuda getirmeyi nazarı 
dikkate almış ve fabrikanın bütün makineleri Tür
kiye'ye gelmiştir. Ankara'ya sekiz kilometre mesafe
de ve şimendüfer hattı üzerinde bir mahalde bulu
nan çimento, kireç ve diğer taş vesaireden bilistifa
de, fabrikalar vücuda getirmeye karar vermiş ve in
şaata da 3 - 4 aydan beri başlamıştır. Bu fabrikala
rın mubayaa masrafı, nakli ve şimdiki inşaatı veri
len beşyüz bin liranın nısfını yemiş ve (ikiyüz elli) bin 
liraya mal olmuştur. Yalnız bunların içinde bir de un 
değirmeni vardır. İnşası kuvvei kaniıbeye gelmiştir. 
Makineleri de vürud eylemiştir. Sonra bir buz fab
rikası ile şehrin ahvali sıhhiyesine ait olmak üzere 
bir de (Etü) vardır. Çimento, tuğla ve kiremit de 
kereste fabrikaları, kereste fırını ve elektrik santralı, 
tamirhane, aîât ve edevat bedeli (250) bin liradır. 
Bundan başka bir itfaiye vücuda getirilmiştir. İtfaiye 
tulumbaları, arazözlar mubayaa edilmiştir. Bunların 
hizmetleri görülmeye başlamıştır. Sonra inşaatı umu-
miyede kullanılmak üzere kamyonlar getirilmiştir. 
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Granit taş ocağı işletilerek memleketin parke taşı 
ile döşenmesi temin edilmiş, fakat parke ustaları ol
madığından dolayı bu ferşiyat pek ağır gitmektedir. 
İstanbul'da granit taşını parke haline getirebilecek 
(20) kadar usta varmış. Müracaat ettiler. Bunlar an
cak Meclisi ÂFıden çıkacak bir kanun ile gelebilir. 
Bu kanun mucibince bu mütehassısların buraya gel
mesine müsaade edilmiştir. Binaenaleyh Muhtar Be
yefendinin de dedikleri gibi, bu (500) bin lira ne 
parklar yapmaya ve ne de diğer şeylere israf edilme
miştir. Memeketiın hakikaten payitaht haline getirile
bilmesi, malzemeli inşaiye fabrikalarının ve yol tef-
rişatı için taşların ihzarına, itfaiyeye, vasaiti nakliye 
tahsis edilmiştir. Bu paradan kırkbeş bin lira kadar 
bir para elde mevcuttur. Diğer hususatta da masarifi 
umumiyeye tenviıriyeye, inşaata bu paradan bir mik
tar tefrik edilmek mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

Muhtar Beyefendi dedilerki, Ankara şehrini terk 
edip uzakta yeni bir şehir vücuda getirmek doğru 
mudur? Hayır böyle değildir. Ankara şehrinde mes
ken buhranı olduğundan, mesakin inşasına ihtiyaç 
vardır. Sermaye eshabı binaları inşa edebilmek için 
malzeme fabrikalarının hitamına intizar ediyorlar. 
Şehremaneti de aynı intizardadır. Şehremaneti mem
lekete büyük bir yardım olmak üzere, Ankara'nın 
ittisalinde şehrin tevessüa istidat gösteren bir yerin
de bir mahalle vücuda getirecektir. Bu mahalleyi ta
lip olan müteahhitere ihale suretiyle tevdi ederek az 
zamanda vücuda getirecektir. Bu mahallenin yapıl
ması alınacak birbuçuk milyon lira ile temin edile
cektir. Bundan başka bu birbuçuk milyon liradan, 
şehrin ahvali sıhhiyesini ihlâl eden, şehre yakın ba
taklıkların kurutulmasına tahsisat ayrılacaktır. Onun 
için her şey ikmal edilmiştir. Bu tahsisatın alınması 
ve İstimâk Kanununun Heyeti Celilenize... 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Su, su evvelâ su. 
DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla) — 

Onu da söyleyeceğim. Bataklığın kurutulması sıhha
te nafi değil midir? 

MUSTAFA BEY (Tokat) — O da lâzım. 
DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla) — 

O her şeye müraccahtır. Su da yapılacaktır. Her şey 
hazırlanmıştır. Kanun çıkınca derhal icraata başlana
caktır. Tefçir edilecek, drenaj yapılacaktır. Muhtar 
Beyin bahçe diye tavsif ettikleri şey; bataklığı kurut
tuktan sonra dikilecek ağaçlan yetiştirecek fidanlık
tır, bahçe değildir. 

Su meselesine gelince : Fennî surette semtlere isa 
le edilecek hanım pınarı, şahne pınarı sularının ma-
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sarifi inşaaiyesi ile, şehre ithali için bu sene (200) 
bin lira sarf edilecektir. Bu iki su şehre fennî bir su
rette isale edilir ve tevziatı yapılırsa bugünkü şeh
rin cesametiyle mütenasip bir surette su ihtiyacı ber
taraf edilecektir. Bundan başka mecra masarifi inşai-
yesinden... 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Vekil 
Beyefendi! Ne masarifi inşaiyesine? 

DAHİLÎYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla) — 
Mecra masarifi inşaiyesine efendim. İnşa edilen bu 
fabrikaların yani inşa parası olarak verilen bu fab
rikaların sermayei mütedavilesi olmak üzere (100) 
bin lira bu birbuçuk milyon liradan tefrik olunacak
tır. 

Bundan başka terakkiyatı medeniye ve asriyeye 
göre bir zahire borsası yapılacak, depolar ve haller 
masarifi inşaiyesi için de (100) bin lira konmuş
tur. Binaenaleyh (500) bin lira ile yapılması müm
kün olan şeylerle, alınacak bir buçuk milyon lira 
ile yapılacak inşaat ve temin edilecek menafi Ankara 
şehrinin medeni bir şekilde vücuda gelmesine hadim 
olacaktır ve hiç bir suretle bu paralar israf edilmiş 
addolunamayacaktır. 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkındaki 
müzakerenin kâfi olduğuna dair (3) tane takrir al
dım. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Kifayet 
aleyhinde efendim. 

Efendim! Muhtelif meseleler varken, böyle en 
esaslı noktaların hallini temin etmeden müzakerenin 
kifayetine karar vermek zannederim ki, Heyeti Ce-
lilece tensip buyuruîmaz. Efendiler! Meselâ birbu
çuk milyon lira ile yeni bir şehir yapılmak isteniliyor. 
(Hayır sesleri.) 

ALİ SAİP BEY (Kozan) — Mahalle mahalle. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Yeni bir 
mahalle değil, kullanılan tabir yeni bir şehir tabiri
dir. (Mahalledir sesleri.) Yeni bir şehir olmadığına 
nazaran Cemiyeti Umumiyei Belediyenin bu nokta
daki mütalâatı tetkik edilmiş midir? Kendilerine borç 
para veriliyor. Acaba onlar bu hususta bizden borç 
para talep ettiler mi? 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Etti
ler. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Bir kere işin 
bu noktai nazardan mütalâa edilmesi lâzım gelir. Bu 
bir ukdedir. Devlet onlara ikraz ediyor. Binaenaleyh 
onların bu parayı alır vaziyette olmaları lâzımdır. (Alı
yor sesleri.) Cemiyeti Umumiyei Belediyenin böyle 

bir şey yaptığından haberdar değiliz. Çünkü lâalet-
tayin her hangi bir şey yapmak için, Cemiyeti Umu
miyei Belediyenin bir talep izhar etmesi lâzım ge
lir. Bu talep üzerine devletçe ikrazatta bulunabilmek 
için, o talebini tetkik ederek adamakıllı esasları ihti
va eder bir vaziyette olması lâzım gelir. Efendiler! 
Hakikaten Ankara şehrinin mamur bir şehir haline 
gelmesine itiraz etmek imkânı var mıdır? Ankara şeh
rinin içerisinde yaşıyoruz, hepimizin çekmiş olduğu 
ızdırap ile mahrumiyetler gözönündedir. Ancak ve 
ancak gözümüzün önünde elim bir misâl vardır. O 
elim misâl de şudur : Bizden geçen sene tahkikat ve tet-
kikatı yapılmış her şey kotarılmış bir vaziyette beş-
yüzbin lira istediler. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Hesabını 
verdiler. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Öyle he
sap verilmez olsun. Menfi hesap olduktan sonra o 
para alınmış ama hiç bir şey yapılmamıştır. Beşyüz-
bin lira ile ne yapılmıştır, bu hesap mı efendiler? Hay
di su meselesi halledilmedi diyelim, sükna meselesinin 
bir kısmı da halledilmez mi idi? Bu para verildi, bir 
şey yapılmadı. Birbuçuk milyon değil, beş milyon li
ra verelim. Ancak hakikaten karşımıza bir keşif gel
sin, müsbet bir talep gelsin, esasata, tetkikata istinat 
eden bir teklif gelsin. Böyle bir teklif yoktur. Mazba
tayı ve esbabı mucibesini dikkatle tetkik ettim. Me
seleyi Cemiyeti Umumiyei Belediye tetkik etmemiş 
tir. Hiç bir tahkikat yapılmamıştır. Birbuçuk milyon 
lirayı verelim, fakat gene hiç bir iş yapılmayacaktır. 
Gene önümüzdeki tatil mevsimi boş geçecektir. Bu 
beşvüzbin lira meselesinde neden tetkik ve tamika 
lüzum görülmedi? Nasıl ki o tetkiksiz, tamiksiz ol
du ise bu meselenin netayici de aynı surette olacak
tır. 

Diğer taraftan bir de istimlâk meselesi vardır. 
Ortada bir teşkilâtı Esasiye Kanunu var. O kanun, 
herkesin mal ve mülkünün mahfuziyetini temin et
miştir. Ortada bir istimlâk kanunu var, 1295 den be
ri yapılmış bir çok istimlâk kanunları var. O istim
lâk kanununda mahfuz olması lâzım gelen bir pren
sip var. Binaenaleyh görüyorsunuz ki, meseleyi mü
talâa ederken, şunun bunun malına taallûk etmek ve 
muamelâtın intizamını temin etmek itibariyle ve ni
hayetinde de Ankara'nın menafiini temin etmek iti
bariyle karşımızda hiç bir tetkikat yoktur. Bu birbu
çuk milyon lira ile gelecek sene gene buraya geldi
ğimiz zaman sükna meselesinni yüzde sekizi, su me
selesinin yüzde ikisi halledilecekse, hayatımızı tazyik 
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ve bizi çalışmaktan men eden ve dimağımıza bir kâbus 
halinde bizi ezen, üzen şu vaziyetten kurtulacağımıza 
kani olsam sizi temin ederim ki, bu kanuna beyaz 
rey verirdim. Fakat bende bu karar yoktur, bu itminan 
yoktur. Çünkü insanın itminanı, kanati, ilme istinat ile 
olur. ilim de tetkikatle olur. Öyle kuru kuru talep 
ile iş olmaz. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Ar
kadaşlarımdan istirham ediyorum. Yalnız beş daki
ka için bana müsaade buyursunlar! 

REİS — İstisnai karar verilemez. Eğer ademi 
kifayet hakkında Heyeti Celile karar verirse, zaten 
söz sırası sizindir. Binaenaleyh lâyihanin kifayeti mü
zakeresini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... 

HASAN BEY (Trabzon) — Ayağa kalkacağız, an
laşıldı. 

REİS — Iştibahı tam var. Müzakereyi kâfi gö 
renler lütfen ayağa kalksın... Aksini reye koyuyorum. 
Kâfi görmüyenler lütfen ayağa kalksın... Müzakere 
kâfi görülmedi. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Arka
daşlar! Harbi umumiden sonra bir çok milletler, rak-
kam mevzubahis olduğu vakit müneccimler gibi ko
nuşmağa başladılar. Bu rakkamlar, yüzbinlerden mil
yonlardan aşağı düşmüyor. Bugün birbuçuk milyon 
lira mevzubahistir. Biz, birbuçuk milyon dendiği va
kit, senelerden beri milyon sözü zihnimize nasıl sin-
mişse, ona göre bu adedi dinliyoruz. Hakkında mü
zakere edilen meblâğı, hakiki para olarak mütalâa etti
ğimiz zaman 150 bin lira kadar bir şeydir. Kabiliyeti 
iştiraiye noktai nazarından düşünecek olursak 60 -65 
bin liradır. 

Trabzon Mebusu Muhteremi Muhtar Bey, bir nok
ta üzerine dikkatimizi celbetti. O noktada İsrar et
ti. Birbuçuk milyon lirayı eski şehre tahsis edelim, . 
yani şehre masraf etmek doğru değildir ve misâl ol
mak üzere de dedilerki : Avrupalılar işgal ettikleri 
islâm memleketlerinde, yerliler arasında, onların ma
hallelerinde oturmaya razı olmazlar, yeni bir şehir 
yaparlar... Derhal haber vereyim ki, anlatıldığı şekil
de bu noktai nazarı doğru değildir. Hatalıdır. Hata
lı olduğunu Avrupa şehirlerinden aldığım misâllerle 
ispat edeceğim. Hatta farz edelim bu iddia doğru 
büe olsa, Ankara'ya eski halkına nazaran, bir buçuk 
misli halk geldikten sonra.. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisansahip) — Beş 
misli. 
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HAMDULLAH SUPHİ BEY (Devamla) — Bi-
miyorum, elimde sahih bir istatistik yoktur. Fakat es
kisine nazaran, pek çok arttığı muhakkaktır. Bu yeni 
gelenlere diyebilirmiyiz ki, mutlaka siz, eski evlere 
kira ile gireceksiniz, üst üste yığılacaksınız, yeni ev 
yaptırmayacaksınız. (Onu diyen yok sesleri.) Eski An
kara'nın hali gözünüzün önündedir, bunun neresine 
girelim, neresinde barınalım? 

Arkadaşlar! Ruslar, eski Semerkant'in yanında ye
ni Semerkant'i yaptılar. İngilizler eski Delhi'nin ya
nında Yeni Delhi'yi, eski Kahire'nin yanında yeni 
Kahire'yi, Siyonistler Kudüs'ün yanında yeni bir Ku
düs yükselttiler. Bunlar Avrupalılardan aldığımız mi
sâllerdir. İsterseniz Istanbulu gözönüne getirelim. Aca
ba eski Istanbulun yanında Halicin karşı yakasında, 
bir kısım halkı Rum, Ermeni, Türk, yeni bir şehir 
yapmadık mı? Beyoğlu tepelerinden Şişliye doğru in
kişaf eden kısım, yeni İstanbul değil midir? Kırkbeş, 
elli sene evvel Beyoğlu tepelerinde koyunlar otlamı-
yor mu idi? Beyoğlu, Taksim, Nişantaşı, Şişli İstan
bul'un yeni parçalarından biridir. 

Arkadaşlar! Budapeşteyi alınız. Bu da eski şehir, 
Peşte yeni şehirdir. Berlin'in Şartenburg mahalleleri ye
ni Berlini gösterir. Paris için de böyledir. Eski Parisin 
yanında yeni bir Paris inkişaf etmiştir. Eski Parisi 
daracık sokakları ile hala yerinde bulabilirsiniz. Şim
di asıl mevzubahis nedir? Yeni bir şehir yapmak id
dia edilebilir mi? Mademki ortaya bu kadar fakir 
bir kese atıyoruz, verdiğimiz para ile yalnız yeni bir 
mahalle yapılabilir. Ancak o kadar. Bir yeni mahalle, 
bu mahallenin yapılması ihtiyacı, Bunun lüzumu ka
tisi, ekseriyetiniz tarafından çoktan duyrulmuştur. 

Bir şey daha arz edeceğim ve ehemmiiyeti mah
susa ile dikkati âlinizin bu nokta üzerinde temerküzü
nü rica ederim. Biz, Ankara'ya geldiğimizden beri 
burada millî hükümet teessüs ettiğinden beri yapılan 
bir takım binalar var. Acaba bu binaların inşaasında 
millî üslub mevzubahis olmuş ve bu işi anlayan mi
marlarımız icabeden şekilleri tespit etmişler midir? 
Bir çok. paralar sarfediyoruz. Karşımıza çıkan bi
nalar bozuk bir harita denmeye lâyıktır. Bizans ku
leleri, acem tarzında kubbeler, Erenköy evlerinde ça
tıların üstünde gördüğünüz, kuş kafeslerine benzeyen 
ufak ufak çıkıntılar. 

Arkadaşlar! Ortaya esaslı bir iddia attık. Bunu 
herkes biliyor. Ben bu iddiaya hayatî bir ehemmiyet 
atfediyorum. Günün birinde, belki bizden sonra gele
cek hükümetler, fırkalar, burada oturabilecek bir şe
hir tesis etmemişler diye tekrar Istanbulu düşünmeye 
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mecbur olacaklardır. Merkezi hükümetin Anadolu'ya 
gelmesi, Türkiye'nin bekası itibariyle o kadar mühim 
bir meseledir ki, bunu olduğu gibi muhafaza edebil
mek için, yerinden oynatmamak için, her ne sarfetmek 
lazımsa asla çekinmemeliyiz. Yalnız bu bir buçuk 
milyonu değil, bundan sonraki bütçelerimizde de ay--
ni maksatta yeniden yeniye bir takım meblâğlar tah
sis etmeliyiz. (Bravo sesleri.) O halde sorulacak bir 
nokta var : Yeni bir merkezi hükümet, yeni bir şehir 
yapmak için mütehassıslarımız var mıdır? Yeni bir 
şehrin kurulması o kadar mütenevvi ihtiyaçlar ortaya 
çıkar ki, bunların tatmini kendi adamlarımızla kolay 
değildi, içtimai salonunuza bakınız. Aylardan beni bu 
elektrik 'altında içtima ediyorsunuz. Biz kendi aramızda 
zarfları, hataları müsamaha ile görebiliriz. Fakat ben, 
bu içtimaları seyreden yabancı gözleri tasavvur edi
yorum. Nasıl olur da bir Millet Meclisi aylardan beri 
içtima ettiği yerde ışığını, elektriğini tanzim edemez. 
Bunun manası elîm bir şeydir. O halde muhtelif şu
belerde mütehassıslara ihtiyaç vardır. (Gürültüler.) 
Reis Beyefendi bu gürültü içerisinde söz söylemek 
imkânı yoktur. 

REİS — Riyasette ricasını tekrar ede ede artık 
mahcup bir vaziyete düşmüştür. 

(Estağfurullah sesleri, handeler.) 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Devamla) — Ar
kadaşlar! Şehir işlerini bilir mütehassıs bir heyete 
ihtiyaç vardır. Bizim bütün dünyada şöhreti oları 
bir mimarîmiz vardır. Bu mimarî dinî abidelerde büs
bütün başka bir şeydir. Hayrat eserlerinde başka, mi
marî askeride de başka bir şeydir. Mimarî mülkimiz 
tamamiyle ayrı bir şeydir. Memleketin yetiştirdiği ve 
millî üslubun yeni baştan vazıı, müessisi addedilen 
mimarlarımız maalesef dinî mimariyi tanıyorlar, mül
ki mimariyi kâfi derecede tanımıyorlar. Onun için 
Türk tarzında bir ev yapmak mevzubahis olduğu vakit 
çok defa karşımızda Türk Mimarîsi gibi hakikaten 
dünyanın en yüksek mimarîlerinden biri olan mima
rîmizin bıraktığı yadigarlara rağmen, alelacaip millî 
zevkimizle, kendi çizgilerimizle bir alâkası olmayan 
uydurma şeyler çıkıyor. 

Onun için rica ediyorum, yeni bir şehir, seneler 
zarfında yavaş yavaş inkişaf eden bir şeydir. Bu işi 
büyük, iş bilen adamlardan mürekkep bir heyetin 
tanzim ve irşadına havale edelim. Vereceğiniz para 
hüsnü istimal edilsin. 

Benden evvel söz alan hatiplerin bir endişesine 
cevap vereceğim. Şehremeninizin muvaffak olup ol
mayacağı soruluyor, İstihdam ettiğiniz adamları 1 -

2 - 3 Ay zarfında mütalâa ederseniz, hakkında perver-
de edeceğiniz fikir noksan olabilir. Şehrimizin başına 
getirdiğimiz zat, İstanbul gibi bir çok şehreminleri-
nin kat'î bir ademi muvaffakiyete uğradığı bir yerde, 
tam bir muvaffakiyet ihraz etmiş olan bir zattır. Onun 
aleyhinde vaktiyle İstanbul'da neşriyatta bulunanlar, 
zannediyorum ki şimdi Haydar Beyin hasretini çek
mekle meşguldürler. (Handeler.) * 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Gelen gidene rah
met okutturur derler. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Devamla) — Ar
kadaşlar! Verdiğimiz para hüsnü istimal edilebilecek 
mi? Haydar Beyin mazisi bize teminat verecek ma
hiyettedir. Bu zat İstanbul'da, asırlardan beri yatan 
İstanbul'umuzda, dünyanın en büyük müzesi olmak 
için, lâzım gelen bütün nafaise malik olan, İstanbul' 
umuzda, millî sanatlarımızın içinde şehirler teşkil et
tiği, hazineler halinde toplandığı İstanbul'umuzda, 
evet asırlardan beri fasılasız devam eden yangını bin
lerce yüz binlerce Türk ailesini harap ve perişan eden 
yangını, ortada bir tılısım varmış, nasılsa o keşfetmiş 
gibi günün birinde birdenbire söndürüverdi. O İs
tanbul'a şehremini olduğu günden itibaren, İstanbul 
halkı evinin içinde rahat rahat uyumak imkânını ka
zandı. Böyle değil mi arkadaşlar! (Doğru sesleri) 
Şehremininiz İstanbul halkına, her biri ayrı ayrı birer 
nimet diye telâkki edilmek lâzım gelen birçok mües
seseler bıraktı, mezbahalar yaptı, kimya lâboratuvar-
ları tesis etti, hastahaneler yaptı, rıhtımlara başladı, 
varidat buldu, tanzim etti, tezyin etti, şimdi hatır-
layamadım lâyihai kanuniyenin müzakeresi bağteten 
önümüze geldi, yoksa lâzım gelen malûmatı toplaya
rak size arz etmek isterdim. Fakat burada ne yapıl
dı diye soruyorsunuz, ben diyorum ki, şehremeniniz 
amelî noktai nazardan en doğru yoldan gitmiştir. 
Beşyüzbin lirayı bir defa için şuraya buraya dağıta
bilmek mümkün idi. O para kaldırım olabilirdi, düz 
bir cadde olabilirdi vesaire... Fakat malzemei inşaiye 
fabrikası yapmak, müstakbel inşaat ve tamirat itiba
riyle en doğru yolu intihap etmektir. Size çimento, 
tuğla, kireç temin eden bir fabrika elbet' mahallenin 
ihtiyaçları noktai nazarından muhtaç olduğunuz bir 
müessesedir, Şehremininiz bunu yaptı, un değirmeni
nizi yaptı, lâğımlara başladı, sokaklara başladı, taraf 
taraf teşebbüsleri inkişaf ediyor. Beşyüzbin lira kâ
ğıt para ile, günün birinde Haydar Beyin karşınıza 
çıkıp buyurun işte yeni şehriniz, geçip oturun demesini 
bekliyemezdik. (Handeler) Haydar Beyin, İstanbul'da 
ihraz etmiş olduğu muvaffakiyetler, Ankara'da ihraz 
edeceği muvaffâkiyetler için azami teminattır. 
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Bendeniz diyorum ki, bu parayı süratle vermekte 
büyük fayda vardır. Müzakere edelim, mütalâa ede
lim, raporlar getirsinler, buna vakit yoktur. Eğer 
bataklıkları şimdiden kurutturmazsanız, gelecek sene 
saflarınız seyrek olacaktır. Biz hükümetin sıtmadan 
mefluç bir halde loduğunu gördük. Mebuslar, ailele
rimiz, Ankara'daki askerler aylarca yattılar. Onun 
için vereceğiniz parayı çok vakit geçirmeden, sıtma 
mevsimi gelmeden veriniz ki, gelecek yaza takım ta
kım yataklara serilecek yerde, burada toplanıp müza
kere etmek mümkün olsun. (Kâfi sesleri) 

. EMÎN BEY (Eskişehir) — Esas hakkında iki ke
lime söyleyeceğim. 

REÎS — Müsaade buyurun! (Gürültüler) 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim! Ankara hü
kümet merkezi olduktan ve bu memleketin, bu mil
letin yaşaması farz olduktan sonra, Ankara'nın imarı 
da farzdır. Yalnız hakikaten tutulan yollarda bu bir-
buçuk milyon lira ile Hamdullah Suphi Beyefendinin 
buyurdukları gibi, millî bir tarzda ev yapılacaksa, bu 
para ile ancak altmış ev yapılabilir. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — O 
çizgi meselesidir efendim. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Devamla) — Efen
dim! Bendeniz diyorum ki, biraz düşünerek yürün-
melidir. Bu bizim kabul ettiğimiz birbuçuk milyon 
lira azdır. Hakikaten bir lütuf yapılıyor, bu takdir 
ediliyor. Halkın sıhhati ve hayati noktai nazarından 
düşünerek hükümet merkezi için bu birbuçuk milyon 
lirayı veriyorsak çok büyük iyilik yapmış oluruz. 

REİS — Efendim! Müzakerenin kifayeti aleyhin
de söyleyiniz. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Müzakerenin ademi 
kifayesi hakkında söylüyorum. Bugün bir kere elek
trik yaparız. 

Evvelen şehirde mevcut nüfusun hayatının İslahı 
mevzubahistir. Yoksa altmış zatın oturacağı ev de
ğildir. Yani 50 bin nüfusun yerine üçyüz nüfusun 
hayatı düşünülmez. Bugün müstacel mevad arasında 
halk düşünülür. Yani ellibin nüfus düşünülür. Bu 
noktai nazardan yeni bir şehir yapacağımız yere bir 
su getiririz, lâğımları yaparız, caddeleri açarız, yol
ları açtıktan sonra numune ev yapacaksak, köşeba-
şına' dört tane ev yaparız, buyurun beyefendi deriz. 
Hatta fedakârlık da yaparak envali metrukeden arsa 
veririz. Hükümette fena zihniyet var. Vereceksin, ya
rın bedelini gene alırsın. Talibine verirsin, talibi de 
bunu güzel güzel yapar. Efendiler! Ankara imar edil
miyor, bunun birçok sebepleri vardır. İçimizden en 

şayanı itimat olan bir zat çıkıyor, Ankara hükümeti 
merkeziye olmayacaktır diyor. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Kim diyor onu? 
EMİN BEY (Eskişehir) — Diyenler oluyordu ve 

olmaktadır. Bu herkesi düşündürüyor. Ben kendi he
sabıma iman etmişim ki, bu millet Ankara'dan baş
ka bir yerde payidar olamaz. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Teşkilâtı Esa
siye Kanununda madde vardır efendim. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Madde varken konfe
ransları da gördük rica ederim. Efendim! Şimdi kö-
şebaşına on tane ev yaparsak, Hamdullah Suphi Be
yin tasavvur buyurdukları Türk şekli mimarisinde ye
ni şehre başlamış oluruz. Fakat evvelâ yapacağımız 
iş bizce suyu getirmek, malzemei inşaiyemizi ve mal-
zemei imaliyemizi burada ucuza mal etmektir. Pekâ
lâ Haydar Bey işe başlamıştır. Yapılacak iş, suyu ge
tirmek, lâğımları yapmak, birkaç cadde açıvermek, 
elektriği işe yarar bir hale getirmektir. Ondan sonra 
şehir kendi kendine tevessü edecektir. Bunu cebren 
bir tarafa sürükleyim desen bile gitmeyecektir. Bu
gün Ankara'nın şimalinde ikibin hane yapılmıştır. Bu 
kendi kendine oluyor, kendi kendine de o tarafa doğ
ru gidiyor. Eğer, şehremini yollar yapar, suyu getirir
se bu şehir kendi kendine olur. Ve beyhude yere ev
lere para vereceksek heder olur. Yani bu sene fay
dası olmaz iki senede de vücuda getiremez. Bina
enaleyh bunlara ehemmiyet versin ve bu malzemei 
inşaiyei vücuda getirsin, yolları yapsın. Binaenaleyh 
bendeniz Heyeti Muhteremelerinden birbuçuk mil
yon liranın hemen verilmesini rica ederim. (Müzakere 
kâfi sesleri.) 

REİS — Efendim! Lâyihai Kanuniyenin heyeti 
umumiyesi hakkındaki müzakerei kâfi görenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kâfi görmeyenler lütfen elle
rini .kaldırsın... Kâfi görülmüş ve maddelere geçil
miştir. 

Ankara Şehremanetine birbuçuk milyon lira ikrazı 
hakkında kanun 

Madde 1. — Ankara'da inşası tekarrür eden mesa-
kin ve mebanî ile kaldırım, su, lâğam ve elektrik gi
bi tesisatın vücuda getirilmesi ve şehir civarındaki 
bataklıkların tefcir ve teşciri ve Yenişehir mahallî 
ile merzaği ve ısıtmalı arazinin istimlâki için şehrema
netine % 6 faizle birbuçuk milyon lira ikrazına Ma
liye Vekâleti mezundur. Şehremaneti meblâğı müs-
takrazı yirmi senede tediye ve itfaya mecburdur. Faiz 
ve resülmâl tediyatı 1342 senesinden başlayacaktır, 
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MUAMMER BEY (Sivas) — Arkadaşlar! Bende
niz bu birbuçuk milyon liranın esası hakkında söy
leyeceğim. Bir kere bifbuçük milyon lira vermek ka-
vaidi maliye ve mesaliki iktisadiyenin hiç birisi ile 
kabili telif değildir. Arkadaşlar! Eğer bugün paramız 
varsa memleketin istihsaline bakalım. Herhangi bir is
tihsal olursa olsun, gerek doğrudan doğruya ve gerek 
bilvasıta, zararla kapandığını görüyoruz. Eğer bizim 
bütçemizden tefrik edebileceğimiz bir miktar varsa, 
bununla istihsali tezyit ve teşvik edelim. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Devlet is
tihsali var. 

MUAMMER BEY (Devamla) — Oraya da gele
ceğim efendim, bugün paranın kuvvei iştiraiyesine 
baksak günden güne tenakkus ettiğini görüyoruz. Bu
na isterseniz misal de gösterebilirim. Her gün aldı
ğınız eşya ile kıyas ediniz. Efendiler, geçen sene pa
tatesi kaç kuruşa alıyordunuz. Bu sene kaça alıyor
sunuz? Hesap edin. Ecnebi emtiasına hariçten gelen 
şeylere bakınız. Eğer bunu pamuklu emtianızla da 
kıyas edecek olursanız, miktarın günden güne tena
kus ettiğini görürsünüz. Yani paranın kıymetinin, 
kuvvei iştiraiyesinin tenakus ettiğini görürüz. Bu da 
arkadaşlar, kavaidi iktisadiyeye o kadar riayet etme
diğimizden ileri geliyor. Bu memleketin evvelce istih
sali için sermayei mütedavilesi vardı. Yani nakdi, al
tını vardı. Bu sermaye maatteessüf hudut haricinde
dir. Sermayei sabitesi vardı. O sermayeyi sabiteyi 
maalesef senelerin teakub eden mesaibi elimizden gö
türdü. Arkadaşlar! Geçen gün benim sözümden bah
seden bir arkadaşımız, ortalığı karanlık göstermek için 
söylüyor, dedi. Maalesef bunlar hakikattir. Çünkü 
birçok mesaipden, harpten ve birçok suiidareden son
ra bu millet başka suretle olamazdı. Fakat bugün o 
yaraları tedavi etmek size bir borçtur. Arkadaşlar! 
Bundan evvel içtima eden Büyük Millet Meclisi istik
lâl harbini neticelendirdi ve onu istiklâlle ve zaferle 
bağladı. Arkadaşlar! Size de bir şeref var, bu meclis
te iktisadî olan mesailde adımını atacak ve millete 
hayat ve istiklali iktisadisini kazandırmış olacaktır. 
Onlar da arkadaşlar, kavaidi esasiyeye, iktisada ria
yetle olur. Bugün iktisat kavaidinde, iki kere iki dört 
eder nasıl anlaşılmış ise, bir milletin serveti ve ikti-
saden tarakki ve taalisi ne suretle ve izmihlali ne su
retle olur, onu da aynı katiyeti riyaziye ile tayin et
mişlerdir. Onun içindir ki; Mahkûm etmek istedikleri 
milletleri iktisaden ezmeye çalışırlar. 

Arkadaşlar! Sabrınızı tüketmek istemem. Ben size 
birçok rakamla misaller getirebilirim. Sivas'da başla-

l yacağım. Sivas, harbi umumiden evvel 1330 senesine 
kadar - kendim defterini tutmuştum - Harbi umumîde 
(32 000) at, (3 500) deve, sığırın, koyunun hatti he
sabı yok. Onları hep hafbi umumîye vermiştir. Evet 
memleketin selâmeti ve hürriyeti için verilsin, fakat 
düşününüz bugün ne hale gelmiştir? 

Ondan sonra geçin arkadaşlar Maraş'a; Maraş'a 
giderseniz, Maraş bir vakit her tarafın princini ye
tiştiriyordu. Bugün sorun Maraşlıya, tohum bulamı
yor. Eğer paranız varsa verin onlara tohum alsınlar. 

ALİ SAtP BEY (Kozan) — Onlara da veririz. 
MUAMMER BEY (Devamla) — Teşekkür 

ederim, müsaade buyurun beyefendi! Ben çok söz 
alan bir adam değilim, söyliyeyim. Adana'da, herkesi 
müreffeh ve zengin ediyorsunuz. Sorunuz o adamlara 
ki, o pamuğu istihsal etmek için ne sıkıntı çekiyorlar 
ve onların paraları kâfi mi? Kol noksanını makine ile 
ikmal edecekler. Makine almağa paraları var mı? Ar
kadaşlar; paranız varsa verin onlara makine alsın
lar. 

Efendiler! Biraz daha beriye geleceğim ki, o da 
Antalya'dır. Antalya efendim, şimendüferi yok, şo-
sası yok, biçare Antalya... Birbuçuk milyon lirayı on
lara veriniz, gelecek sene alacağı mahsûl ile bütçe
nizin açığını kapatsın. (Bravo sesleri.) 

îzmir'e geçeceğim, herkessin en çok zengin added-
diği tzmir'e, efendiler, ben biliyorum ki; incir ağaç
larının dibini kazacak ameleye verecek para bulamı
yor. Bu memleketin sermayeyi mütedavilesi eksilmiş
tir. Siz «Fakir yoktur» demekle açları doyuramazsı-
nız arkadaşlar. Mühim bir inkilâbın arifesindeyiz. 
Memlekette açlık çoğalıyor, açlar çoğalıyor, felâket 
çoğalıyor. Veremlinin adedini biliyor musunuz, açlık
tan ne kadara baliğ oluyor? Onlara ekmek veriniz. 

Efendim! Bundan sonra bir sözüm var. Muhte
rem Hamdullah Suphi Beyin, talâkatine karşı benim 
nakıs ifadem kâfi değildir. Fakat bir sözüm var. 
Beyefendi bir şey buyurdular, dediler ki: Anka
ra'ya birbuçuk milyon lira vereceğiz, Ankara'yı tes
pit edelim, makar burada olsun. Efendim! Bu tek
lif benıi düşündürdü. Arkadaşlar! Bizi hayatımız 
öyle getirdi. Birçok vakayı içinde hepimiz büyüdük, 
onun için tarihten mıisal iaramaya veyahut büyük 
aklîlerden danışmaya lüzum yok, ihtiyacımız yok. 
Bizim de bir merkezimiz vardı. Onun sarayları 
vardı, onun büyük kubbeleri vardı ve asırlarca bu 
millet bir payitahtı için yaşamıştı. Fakat tutamadı. 
Eğer siz yapmak isterseniz milleti yapalım, vatanı 
yapalım arkadaşlar! (Bravo sesleri) Ben demiyorum 
ki Cumhuriyetin bir makam olmasın. 
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AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — O payitah
tı da millet yapmamıştır. Millet .yapmak için bura
ya payitaht yapıyoruz. 

MUAMMER BEY (Devamla) — Merkez yapa
cağız efendiler! 

REİS — Ahmet Bey tekrar ediyorum, kesmeyi
niz. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (istanbul) — O 
mevzuubahistir beyefendi, saray değil abidat değil, 
o mevzuubahistir. 

MUAMMER BEY (Devamla) — Söylüyeceğim, 
müsaade buyurunuz, buna karşı bağıracaklar, sen 
Ankara'nın merkez olmasını veyahut Ankara'nın 
imarını iarzu etmiyormusun? Diyecekler. Ben kana
atimi açık söylüyen bir adamım. Eğer öyle bir ka
naatim olsaydı açık açık söylerdim. Fakat arka
daşlar, işte burada para işi oluyor. Ben diyorum 
ki: Burada yanlış kavaitle merkez yapılması olmaz. 
Bir merkez muhiti tutamaz. Bir muhit merkezi tu
tar. Nitekim buraya geldiğimiz vakit çır çıplak idi. 
Fakat burada azim vardı, 'iman vardı, kanaat vardı. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Muhiti bu
rası tuttu. 

MUAMMER BEY (Devamla) — Efendim! Hepi
niz bilirsiniz ki; Berlin Almanya'dan cüz'idir der
ler. Etrafı temizdir. Efendim, size iktisadî olan 
düşkünlükleri söylüyeceğim. Her taraf sıtmanın içe
risinde, veremli bir muhit varken, Burada yüksek 
bir merkez yapmanızın imkânı yoktur. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Sıt
ma mücadelesi için milyonlarca lira veriyoruz. 

MUAMER BEY (Devamla) — Arkadaşlar! Si
ze ufak bir şey okuyacağım. Van'dan bahsedeceğim. 
Van'dan pek yeni gelen bir kâğıtta: «1334 senesinde 
istirdat olunan Van esasen işgal zamanlarında tasav
vurun fevkinde harabezaıra çevrilmiş olmasına rağ
men halktan ve hükümetten bir ağuşu şefkat görme
miştir. Zavallı beldeye acıyan, imarına çalışan bu
lunmamıştır. Günden güne harap olmakla beraber 
mesken buhranı; memurini, ahali ye bilûmum sük-
kânını elîm bir ihtiyaç karşısında bırakmıştır. Yaban
cı memurin umuma küşade kahve köşelerinde kal
mak zaruretinde kalıyorlar ve buna karşı da mütees
sir olmamak elden gelmiyor. Devairi resmiye müte
ferrik ve gayri müsait binalara sığınmıştır. Yenli Hü
kümet binasına başlanmış ise de \>u binanın 2 - 3 
sene ve belki daha fazla bir müddet zarfında ikmali 
biraz müteassirdir. Kanaatindeyim. Taşçıdan sıva
cıya kadar dışardan geliyor.» 

Arkadaşlar, işte muhitiniz bu... Size ayrı ayrı 
misal getirmeme lüzum yoktur. Hepinizde eczayı 
vatanın bir yerinden geliyorsunuz. Oraların hara-
bisini siz de görüyorsunuz. O halde ne demek is
tiyorum. Onu tekrar söyüyeyim. Birbuçuk milyon 
lira bizim dertlerimizin hepsine deva mı olacak? 
Olmayacak, ben de biliyorum. Fakat efendim, 
tarzı tefekkürü değiştirecek, ruhu değiştirecek ve ne 
suretle yükseleceğimizi anlayacağız ve istihsalin tez
yidine çalışacağız, onun tezyidinden sonra Anka
ra'da şüphesiz memleket mamur olacaktır. 

Arkadaşlar! Gene biir misâl •getirdiler, şu elek
triğe bak dediler, baktım. Arkadaşlar, ben de onu 
misal getireyim. Size sorayım, Ankara'da kaç ta
ne elektrik var? Biri burada, biri burada, biri 
Müdafaiai Milliyede biri şehirde. Efendiler! Ben 
Ankara'yı imar etmek içlin para vermeyiniz demiyo
rum. Mümkünse halika yapıcı bir ruh veriniz, ça
lışacak, say edecek bir kabiliyet verimiz. Yoksa 
milyonlar değil, milyarlar verseniz gene imar ede
mezsiniz. Dışarısı, eczayı vatan harap bir halde 
inlerken, mamur bir merkez olamaz. Buranın ba
taklıklarını kurutunuz, çok doğru, buranın sıtma
sını kesiniz, bu da çok doğru, fakat bu sıtmaların 
kesilmesi milyonlara bağlı değildir. Ona hatta sizin 
yalnız vatanperverliğiniz, muhabbetiniz kâfi gelir. 
Hepimiz çıkarıp birer maaşımızı vermiş olsak bu 
Ankara şehri düzelir. Sonra, yapılacak iş yalnız 
bu değildir, yapacağımız diğer işler var. Vatanın 
müdafaası içlin veriniz. Görüyoruz ki, mücadele 
belâsı henüz eksilmemiştir, dâhildeki olan lüzumu 
gördünüz, Heyeti Vekile Reisi Muhteremi bu sabah 
bize anlattı, fırkalar seferber oldu dedi. Bizim 
bu evlâdı vatanın ayağına giyeceği çarıkları, istik
balde atacak mermileri kâfi değilse onları yapalım 
arkadaşlar. Belki yarın, bize bir felâket hazırlıyor, 
maalesef bilmiyoruz. Ankara o vakit onu müdafaa 
eder. İnşallah bir vaziyet olmaz. Eğer sizin para
nız varsa, işte imalâtı harbiye için muntazam bir yer 
yapalım. 

İstikbalin müdafaası ne suretle oluyor, maalesef 
bilmiyoruz ve hattâ diyorum ki, Ankara şehrinin zi-
netıine değil, üstümüzde bir zinet eşyası varsa, üs
tümüzde de bir altun varsa ojıu da terk edelim. He
pimiz öne düşelim, verelim. Arkadaşlar! Ve onun
la bütün vatanın sıtmalarını, memleketin veremli 
evlatlarını tedavi edelim. Arkadaşlar! Büyük bir 
merkezle bu milet kurtulmaz. Vatan ve millet ya
palım, elimizden geldiği Jcadar bunun için say ede-
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iim. Yüksek camileri ile, mebanii haliyestiyle, dün
yanın en güzel bir şehri olan İstanbul'da, bir merke
zi tutamadı. Çok memnunum, burada çalışıyorum, 
burada çalışacağız, fakat milleti yapacağız arkadaş
lar! 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! 
Baştan arz etmek isterim ki bendeniz bu birbuçuk 
milyon liranın verilmesine aleyhtar değilim. Hele 
Muammer Beyefendiyi dinledikten sonra verilmesi 
lüzumuna daha kuvvetle kani oldum, diyebilirim. 
Çünkü bizim birer maaş vermemizle Ankara imar 
edilebilecek kadar kolay bir işse, bu paranın veril
mesine daha evvel taraftarım, şimdi taraftarlığımı 
kuvvet bulmuştur. (Gürültüler) (Devam sesleri) Ke
za diğer söz söyleyen arkadaşların da birçok noktai 
nazardan fikirlerine iştirak ediyorum. Yeni şehir, es
ki şehir gibi bir tefrik taraftarı değilim. Yani Ham
dullah Suphi Beyefendiyi imâ ederek söylemek is
terim ki, yeni bir şehir ve yeni bir mahalle inşa et
mek lâzım gelirse ona da aleyhtar değilim. 

AHMET HAMDI BEY (Bozok) — Peki ne di
yeceksin? 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Ankara'nın 
şimdiye kadar imar edilmemiş, hiç imar görmemiş ol
duğu hakkındaki sözlere mahal olmadığına kaniim. 
Bir kaç gün evvel bir iki yeri ziyaret ettim. Gör
düm ki, Ankara'nın iki tarafında innar ve inşaat na
mına birçok şeyler vücut buluyor. Fakat bana öy
le geliyor ki bu inşaatın perakendeliği, dağınıklığı 
her halde Ankara şehiremanetine yapılacak başka 
bir vazife olduğuna bizi iınandırmalıdır. Şurada bir 
Keçiören Bağları vardır ki, Hamdullah Suphi Bey
efendi ve Ahmet Bey üstadımız orada saıMndirier ve 
hakikaten güzel bir mahalle vücuda getirmişlerdir. 
Acaba bu imarı Ankara'nın daha yakınlarında yap
mak münıkünmü idi, değilmi idi? Bunlar birer ta
rih meselesidir. Hiç • mevzuubahis olmağa değmez. 

Şimdi asıl mevzua geliyorum. Bendeniz bu bir
buçuk milyon liranın Ankara Şehremanetine veril
mesine taraftarım ve bu birbuçuk milyon lirayı ver
dikten sonra Ankara şehremanetinin, cemiyeti umu-
miyei belediyenin kanarları üzerinde müessir olacak 
bir kaydı kanuni koymaya da hemen hemen taraftar 
değildim. Fakat burada bütün bu münakaşatı din
ledikten sonra, Vehbi Beyden ayrılarak, maddei 
İcanuniyeniin bir noktai nazardan tadili taraftarı ol
dum. Bendeniz diyorum ki; şehremanetine bu pa-
rrayı vermeliyiz, fakat verirken de arzumuzu izhar 
etmeliyiz. Bendenizce şehremaneti gibi müessesele

rin faaliyeti, hususi teşebbüsat ile yapılamıyacak 
olan şeylerin yerine kaim olmaktadır. Hamdullah 
Beyefendi güzel evden, meskenden ve mesken ihti
yacından bahis buyurdular. Bendenizce güzel ev 
şahsi teşebbüsatla da vücuda getirilebilir. Güzel ol
ması için şehremaneti ayrıca faaliyete geçmez. Vazi
fesini hakkıyle tanıması kâfi gelebiliyor. Fakat bun
dan evvel şehremanetine düşen vazifeler vardır. O 
vazifede, daha evvel burada söylendiği gibi, su ihti
yacıdır, lâğımları yapmaktır, elektrik tesisatı vücu-
de getirmektir ve gene bilindiği gibi; malzemei inşa-
iye ile ve onları vücuda getirecek fabrikalarla meş
gul olmakla olabilir. Yani hususî teşebbüsatla vü
cuda getirilemiyecek neler varsa şehremaneti bunla
rı yapmalıdır. Bunlar yapıldıktan sonra elbette 
meydan serbesttir. 

Her arsası olan, bunun her halde kazanç temin 
edeceğini anlayan her şahıs, ev yapabilir. Nazarı 
dikkatinizi celbetmek istiyorum. Birbuçuk milyon 
lira Ankara'da yüzelli kadar ev yapmak için bile kâ
fi gelmez. Bir larkadaşın evine gittim, yeni yap
tırmış. Sekizbin liraya çıktığını söyledi. Diğer 
yerlerdeki, meselâ İstanbul'daki evlere kıyas edecek 
olursak belki iki üç bin lira yapmaz: Binaenaleyh 
bu parayı şehremanetine yüzelli ev yapmak için ve
recek olursak, zannediyorum ki vazifemizi ifa et
memiş oluruz. Şehremaneti bu parayı laldıktan son
ra lağım yapmaz, suyunu getirmez, elektriğini yap
maz da havayı hevesline tabi olarak böyle bir ma
halle tesisine teşebbüs ederse bu doğru mudur? Ben
deniz buna iştirak etmiyorum. Bundan evvel yapı
lacak şeyler vardır. Meselâ, su gibi lâğım gjibi umu
mî ve ferdî teşebbüslerle yapıılamıyaeak eksikleri ta
mamlamak lâzımgelir. Bunlar yapılmaksızın bir ma
halle kurmuşuz, hiçtir. Benim bu mahallede bir 
ev sahibi olacağım, olmayacağım bu ayrı bir ba
histir. Bir sene sonra, iki sene sonra geldiğim va
kitte gene o karanlık, yabis bir yere kavuşaoaksam 
bu doğru mudur? Onun için Vehbi Beyefendinin 
teklifi esas itibariyle varid olmakla beraber bende
niz diyorum ki; nıaddei kanuniyeyi şöylece tadil ede
lim. (Ankara'nın tercihan su, elektrik, lâğım ve mal
zemeli inşaiye tesisatı ile şehir civarındaki batak
lıkların tefcirine sarf edilmek üzere şehremanetine 
şu kadar para verilmiştir. Buraya «tercihan» keli
mesini koymıakla geniş bir saha 'bırakmış olduğuma 
kaniim. Lüzum görürlerse yeni bir mahalle tesisi 
için de bu parayı sarf edebilhier. Fakat bu lüzu
mu memleket için de makûlşinas olanlara ispat et
mek mevkiindedirler. Binaenaleyh, biz bu maddei 
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kanuniye ile evvelâ su, lâğım, elektrik, malzeme! in-
şaiye gibi tesisat için, şehir civarındaki bataklıkları 
kurutmak için sarf edilmek üzere bu parayı veriyo
ruz. Bunları yapmadıkça diğer işlere geçemezsiniz. 
Bu mânayı tazammun edecek bir surette bu kaydı 
ilâve etmeliyiz. Bizim yapacağımız kanunun icra
sına Dahiliye Vekili memurdur. Binaenaleyh şehre-
nranetinin bütçesini tetkik ve tasdıid etmeye salâhi-
yattardır. 

MALÎYE VEKÎLÎ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY — Değildir. 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Değil ise, 
hattâ şehremanetine karşı bir ımadded müeyyide vaz'ı 
lâzımgelir. Yani şehremanetinin bu parayı bu şekil
de sarf etmediği anlaşılırsa vaktinden daha evvel 
kendisinden metaibede bulunmak hakkını da alma
lıyız. Böyle bir madde de koyabiliriz, çok rica 
ediyorum. 

REÎS — Efendim ekseriyet yok. Hiçbir şeyi reye 
koymuyorum. Yalnız Dahiliye Vekilinin mütalâası
nı alalım. 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ OEMÎL BEY (Tekfurdağı) 
— Efendim! Söylenen sözlerden geçen sene verilen 
(500) bin lirayı şehremini cebine koymuş ve iste
diği gibi sarf etmiş tarzında bir mâna anlaşılıyor. 
Bu defa verilecek birbuçuk milyon lirayı da gene şeh
remini alacak, bilâhesap istediği gli-b sarf edecek, 
böyle değildir. Bir cemiyeti umuımiyei belediye var
dır. Cemiyetli Umumiyei Belediye bütçesini yapmış
tır. Bütçenin varidat kısmını, masraf kısmını, 
masarifatı fevkalâde kısmını tespit etmiş, tayin et
miş ve şehreminine vermiştir. 

Ve bu bütçenin tasdiki için Heyeti Celilenizden 
istenilen birbuçuk milyon liralık kanunun Meclisten 
çıkmasına intizar edilmektedir. Demin de bilrnüna-
sebe arz ettiğim veçhile, birbuçuk milyon liranın 
nerelere sarf edileceğine dair bütçede kayıtlar vardır 
ve miktarlar tahsis edilmiştir. Şu kadarı şehir için, 
şu kadarı yollar için, şu kadarı su için, mecralar 
için, bu kadarı fabrikaların sermaye! mütedavilesi 
için, bu kadarı kanalizasyon, tefek için ve bina in
şaatı için diye bunlar ayrı ayrı tahsis edilmiştir. 
Bu tetkikattan anlaşılıyor ki, takrir veren Hakkı 
Tarık Beyle o fikre iştirak eden Muhtar Beyefendinin 
fikirleri esasen tespit edilmiştir. 'Binaenaleyh bu, ve
ya şu demeye hacet yoktur. 

Sonra efendim! Muammer Beyefendi iktisat ka-
vaidi umunıiyesinden bahsettiler. Memleketin ak
samı hariciyesini, yani merkezden hariç olan ak

samım müstahsil bir hale koymak ve bir iktisat si
yaseti temin ve tesis etmek lüzumunu izah buyur
dular ve şurada burada hiçbir şey yapılmadığını da 
hikâye ettiler. Zannederim, memleketlin müstahsil 
hale getirilmesi yalnız köylünün, çiftçinin kendisine 
iş bulması ile değil, büyük şehirlerin muntazam ça
lışabilmesi, kazanabilmesi ive müreffeh olabilmesi 
ile kabildir. Bu kısım belki daha mühimdir. 

Maraş'da evvelce pirinç arken şimdi bir tek to
hum yoktur, diyorlar. Bendeniz Ziraat ve Tica
ret Vekil olmadığım halde, başka bir münasebetle, 
oraya mütehasıs celbetmek isteyen zevattan anladı
ğıma göre, oraya pirinç temizlemek için, pirinç 
istihsalâtı için makineler getirilmiştir. Mütehassıs
lar celbedlilmektedir. Demek ki Maraş'ta pirinç zer-
riyatı vardır ki makineler celbediliyor. (Çoktur ses
leri) Evet çoktur. Demek kd istitiaatlan doğru de
ğildir. Adana'da çiftçi ve pamukçular eziliyor, di
yorlar. Ben pek iyi biliyorum ki, bu sene oraya 
altmış tane traktör getirilmiştir. Hükümet Meclisi 
Âinin tasvibi ile milyonlar vermiştir. Nasıl olur da 
zürraa yardım edilmiyor. Adana'ya makine girme
mek kabil değildir ve bunları yapmak bir emrivaki
dir ye orada makineleri kullanan burada mevcut ar
kadaşlarımız dahi vardır. 

Van'ın imar edilmediğinden bahis buyuruyorlar. 
Acaba Manisa'nın, yangın görmüş Aydın'ın ahvâl 
ve vaziyetini bilmiyorlar mı? Aydm'da ahali otu
racak yer bulamıyor. Yalnız Van değil, -Şark'ta is
tilâ görmüş bütün yerler de muhtaçtırlar. Hepsi ay-
nı ihtiyacın, aynı ızdırabın karşısında bulunuyorlar. 
Sonra bırar maaş verelim de Ankara'yı imar edelim 
buyurdular. 

Fakat arkadaşlar, birer maaştan ziyade ev kira
sı veriyoruz ve gene Ankara'da ev buhranı vardır. 
Herkes otellerde yatıyor. Gene Ankara'nın sıhhati 
muh teldir., Binaenaleyh Ankara, Cumhuriyetin 
merkezi idaresidir. Burada ifade edildiğinden anla
dığıma göre Ankara'ya para vermek caiz değildir, 
buyuruyorlar. Merkezi Hükümeti burada tesis et
mek, memlekete ecnebi sermayesi getirmek, mem
lekette her şeyi, bütün iktisat kavaidi ilmiyesine 
tevfikan istihsalâtı emin bir surette temin edebilmek 
için, Ankara'nın merkezli hükümet olduğunu esaslı 
bir surette herkese bildirmesi ve herkesi bu fikre ik
na etmelidir. Onun için Ankara'da inşaata başla

mak, Ankara'yı merkezi hükümete lâyık bir şekilde 
imar etmek lâzımdır. Bütün bu tereddütler dolayı-
siyle memlekete sermaye girmiyor. Acaba İstanbul'a 
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merkezi hükümet nakledilecek imi endişesi hüküm-
fernıa. Bunu teyit eden konferanslar verildiğini 
demin kürsüden bir arkadaş ifade ettiler. Bu na
sıl olabilir? 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Teşkilâtı Esa
siye Kanunumuz sarihtir, orada Ankara'nın merkezi 
hükümet olduğu yazılıdır.; 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla) — 
Binaenaleyh hükümetin mcümenİerce de kabul edi
len şekli teklifinin kabul buyuırulmıasını rica ederim. 
Şu veya bunun tercihi meselesi, kanuna vaz edilecek 
bir kayıt değildir. Çünkü cemiyeti umumiyei bele
diye esasen hükümetin bu yardım suretiye verdiği 
paranın nasıl sarf edileceğini zannediyorum hepimiz
den daha iyi takdir eder.. Bir cemiyeti umumiyei 
belediye vardır, muhtardır, kendi bütçesini kendisi 
yapmaktadır ve kendi varidatı olan üçyüzellibin 
lira ile Ankara'nın merkezi hükümet olması dolayı-
sıyle hasıl olan ihtiyacatı azimesine kifayet etmediği 
için iki milyon lira koymuştur. Heyeti Oelilenize 
de bir buçuk milyon liralık bir taleple gelmiştir. 
Bunun ne suretle sarf edileceğini cemiyeti umumiyei 

• ı ^ « 

belediyenin kendi şahsiyeti maneviyesine bırakma' 
nın daha muvafık ve daha demokratik olduğunu arz 
ederim. (Kâfi sesleri) 

REİS — Efendim! Birinci maddenin müzakeresi 
kâfi olduğuna dair takrir var. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Aleyhinde söylüyeceğim. 

REİS — Fakat son dakika birçok arkadaşları
mız Meclisten müfafakat etmişlerdir ve ekseriyeti
miz kalmamıştır. Riyaset lâyihayı talikten başka ça
re göremedi. 

Bir de müsaadenizle şu ciheti arz edeyim, efen
dim. Demin beş lâyihanın maddeleri kabul edildiki, 
hepsi tayini esami ile reye konacaktır. Şimdi zan
nediyorum reye müracaat edersek bir fayda hasıl ol-
mıyaoaktır. Zannediyorum ki, nizamnıaımei dahili
ye göre hemen şimdi reye koymıak da lâzım değil
dir. (Değildir sesleri) Yarın reye konursa müsmir 
bir netice elde ederiz. Şu halde efendim, yarın saat 
onda içtima edilmek üzere celseye nihayet veriyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 6,30 

* • 
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TÜTÜN İNHİSARI HAKKINDAKİ KANUN LÂYİHASININ MARTTAN EVVEL İKTİSABI 
KANUNİYET EDEBİLMESİ MEŞKÛK OLMASINA BİNAEN İNHİSAR USULÜNÜN BİR MÜD
DETİ MUVAKKATE İÇİN DOĞRUDAN DOĞRUYA HÜKÜMETÇE İDARESİ HAKKINDA BAŞ
VEKÂLETTEN MEVRUT (1/591) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE TÜTÜN ENCÜMENİ 

MAHSUSU MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekalet 

Kalem Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/227 14 . 1 . 134İ 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Tütün inhisarı hakkında evvelce mütekaddim lâ

yihanın Marttan evvel iktisabı kanuniyet edebilme
si meşkûk bulunmasına ve kavanin ve nizamatı mev-
cudeye göre muhafazayı ahkâmı tahtı vücupda olan 
inhisar usulünün bir müddeti muvakkate için doğru
dan doğruya hükümetçe idaresi zarurî görülmesine 
binaen Maliye Vekâleti Celilesinin 13 kânunusani 1341 
tarih ve varidat müdürüyeti 4/452 numaralı tezkeresi 
ile teklif olunan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
13 . 1 . 1341 tarihli içtimaında ledettezekkür Meclisi 
Âliye arzı takarrür eden lâyihai kanuniye ile esbabı 
mucibe sureti leffen takdim kılınmıştır. İktizasının ifa
sına müsaade buyurulmasını istirham eylerim efen
dim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Türkiye Cumhuriyeti 
Maliye Vekâleti 

Varidat Müdiriyeti 
Umumiyesi 

Adet : 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
Tütün Rejisinin Şubat nihayetinde ilgası emri

vaki halini iktisap etmiş bulunmasına ve bu idarenin 
temin-eylediği varidatın fazlasını kâfil tedabiri ihtiva 
eyliyecek usul hakkında ahiren tanzim ve takdim kı
lınan lâyihanın Martın hululünden mukaddem kesbi 
kanuniyet eyliyebilmesi meşkûk olmasına binaen ka
vanin ve nizamatı mevcudeye göre muhafazayı ahkâ
mı tahtı vücupda bulunan inhisar usulünün bir müd
deti muvakkate için doğrudan doğruya hükümetçe 
idaresi zaruridir. 

Tütün inhisarının sureti tatbiki hakkında neşredi
lip eylevm mamulünbih bulunan 2 nisan 1330 tarihli 
kararnameye nazaran salifülarz devrei muvakkate 
için yeniden ahkâm vaz ve tesisine lüzum ve mahal 

yoksa da mukavelâtı hazıraya göre hükümete intikal 
eyliyecek olan rejinin gayrimenkul ve gayrı müteda-
vil sermayesi ile tütün stoklarının bedelleri ile işlet
me için ihtiyarı zaruri masarif karşılıklarının bir ka
nuna istinat etmesi tabiî ve usulü inhisarıyenin haiz 
olduğu hususiyete binaen muvazene ve muhasebei 
umimiye kanunlarının kuyudatı dahilinde bu serbest 
sanatın icrası kabil olamıyacağı izahtan müstağnidir. 
Binaberin hükümet, usûl ve kavaidinden büsbütün 
ayrılarak mahiyeti mahsusasının icapettirdiği şekilde 
müstakillen tedvir edilecek olan idarei inhisariye mua
melâtının mütehassıs ellerden gayrısına tevdii tehlike
li olmakla beraber devlet namına murakabei daimesi-
nin hüsnü temini de lâbüd görüldüğünden memur ve 
müstahdemini ile meclisi idaresinin şurutu muktaziye 
dahilinde intihap ve tayinleri iktiza eyler. 

Tütün inhisarı hakkında evvelce tanzim ve takdim 
olunup, meclisi millî de tetkik edilmekte bulunan lâ
yihada kaçakçılığın memurini zabıta ve mania ile 
men'inden ziyade bazı gûna kuyut ve usullerle men'i 
çareleri taharri edilerek hem bir dereceye kadar ka
çakçılığa mani olmak, hem de hazineye cüz'i ve külli 
varidat temin eylemekle beraber memleketimizde kâ
ğıt fabrikaları tesisine revaç vermek maksadıyle si
gara kâğıdına inhisar vaz'ı teemmül edilmiş ise de 
lâyihai mezkûrenin her halde Marttan sonra kesbi ka
tiyet edebileceği kaviyen melhuz ve halbuki senei ma
liyenin hululünden sonra inhisar gibi usulü maliye 
ve iktisadiyede esaslı tebdilât icrası müteassir bulun
muş olduğundan bu keyfiyetin de senenin hululün
den mukaddem icrasını temin vücubu kat'î tahtında-
dır. Esbabı ânifei marazaya binaen merbut lâyihai 
kanuniye tanzim ve takdim olunmuştur. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Tütün Encümeni Mahsusu 
Adet : 1/591 17 . 2 . 1341 

Tütün Encümeni Mahsusu Mazbatası 
Derdesti tetkik ve müzakere olan tütün inhisarı 

hakkındaki lâyihai kanuniyenin Marttan evvel iktisa
bı kanuniyet edebilmesi meşkûk olmasına binaen 
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inhisar usulünün bir müddeti muvakkate için doğru
dan doğruya hükümetçe idaresi hakkında Başvekâ
letten vürut edip, Heyeti Umumiyeden Encümeni
mize havale buyrulan işbu lâyihai kanuniye tetkik ve 
müzakere edildi. 

Müzakerat, daima Maliye Vekili Beyefendinin ve 
bizzat bulunamadıkları iki celsede dahi vekâlet cani
binden gönderilen bir memuru mahsusun huzuru ile 
ceryan etmiştir. 

Lâyihai kanuniyenin ihtiva ettiği ahkâmın heyeti 
umumiyesi tütün ve sigara kâğıdına ait olmak üzere 
iki aslı ihtiva ettiği ve birinci, ikinci, üçüncü, dördün
cü, beşinci, altıncı, yedinci maddelerin tütün inhisarı
na ve mütebaki mevaddı dahi sigara kâğıdı inhisarı
na müteferri bulunduğu Encümenimizce bilhassa na
zarı dikkate almaya bütün müzakeratın bu iki aslın-
istinat ettiği esbap ve istihdaf ettiği gayelere muvafık 
olarak ceryanına ve netayicin bu gayelere evfak ve 
ensep olarak istihsaline bilhassa ihtimam edilmiştir. 

Lâyihai Kanuniyenin tütüne mütallik olan ilk ye
di maddesinden birinci madde; 1341 senesi Martı 
iptidasından itibaren tütün inhisarı muamelâtı umu-
miyesinin doğrudan doğruya hükümet tarafından ifa 
edilmesi lüzum ve esasını tespit etmekte olup encü
men bu esası haddizatında kabul etmekle beraber fil
hakika başlı başına bir meselei mühimme teşkil eden 
Türkiye Cumhuriyeti tütün işinin inhisar veya band
rol rejimlerinden hangisine tabi tutulması müfit ola
cağı ciheti Meclisi Âlice karara iktiran etmediğinden 
bu bapta lâzımül ittibâ bir karar ittihaz edilinceye ka
dar tütün üzerine mevzu inhisarın 1/Mart/1341 tari
hinden itibaren hükümetçe idame olunması ve fakat 
atiyen Meclisi Âli inhisar veya bandroldan hangisini 
tercih ve kabul ederse ona göre tevfiki mua
mele edilmek lâzım geleceğini ve bandrol usu
lünün kabulü halinde işbu birinci madde ile 
birlikte mebhusün anh yedi maddenin dahi hüküm 
ve mer'iyetten sakıt olacağını derpiş ederek bir ma
hiyeti muvakkateyi haiz olmak üzere işbu birinci mad
deyi 1341 senesi Martının birinci gününden itibaren 
istihlâkâtı dahiliyeye mahsus tütün mübayası imali ve 
satılması muamelesi ile tütüne müteallik sair umurun 
kavanin ve nizamatı mahsusasına teffikan doğrudan 
doğruya hükümetçe ifa edileceği şeklinde ibarenin ta-
diliyle hükmünü kabul eylemiştir, 

Birinci madde esbap ve mülahazatı maruzaya bi
naen muayyen şekilde tahrir ve tespit olunduktan son
ra bu maddenin mahiyeti muvakkatesini sarihan irae 
etmek üzere diğer bir maddenin kabulü zarureti ken

diliğinden tahakkuk etmiş ve encümen lâyihasının 
ikinci maddesi «Birinci maddede hükümete verilmiş 
olan salâhiyetin 1341 senesi Mayıs ayı nihayetine ka
dar muteber olduğu» hükmünü ihtiva etmek üzere 
tespit ve kabul edilmiştir. Bu madde de yalnız üç ay 
müddetle mer'iyetin temdit ve tahdit olunması, Tür
kiye tütünleri meselei asliyesi hakkında meclisi âlice 
inhisar sistemi kabul edildiği takdirde bunun için mu
fassal* bir lâyihai kanuniye hükümetçe müstahzar 
olup, hemen müzakere ve intacı müteassir olmaması
na rağmen bandrol resmi kabul olunduğu takdirde iş
bu kanunla hükümete verilecek - zamanla gayrı mu
kayyet - bir salâhiyetin temadisi ahkâmından tevel-
lüd edecek bircümle mehazirden tevakki hükmüne 
müstenittir. Bandrol kabul olunduğu bu müddet, zar
fında bandrol kanun lâyihasının ihzar ve intacına 
maddeten ve hakikaten imkân görülmediği takdirde 
müstakil ve münferit bir maddei kanuniye ile müd
deti mezkûrenin münasip bir miktar temdidi atiyen 
dahi mümkün olduğu bedahati zikre bile şayan de
ğildir. 

Hükümetin lâyihasındaki ikinci madde encüme
nin birinci ve ikinci maddeleri mucibince reji şirketi
nin makamına kaim olacak hükümetin mezkûr mad
delerle bahşolunan vazife ve salâhiyetin icra ve isti
maline muktedir olabilmesi için muhtaç olduğu meb
lâğın 1340 senesi maliye bütçesine faslı mahsus ola
rak ilâve edilmek suretiyle Meclisi Âlice ita edilmesi 
hükmünü muhtevidir. Encümeni mahsus işbu madde 
hükmünü binnetice makbul ve zaruri addetmiş, an
cak doğrudan doğruya inhisarı idare edecek olan 
hükümetin bu hususta muhtaç olduğu sermayeyi şu, 
ve bu nam altında iki kalem olarak ita etmekte bir 
mecburiyet ve fayda mülahaza etmediği cihetle mez
kûr iki madde ile muayyen vazaifin hüsnü ifasını te-
minen sermayei iptidaiye olarak kullanılmak için bir 
kalem olarak (6) milyon lira tahsisatın 1340 senesi 
bütçesine bir faslı mahsus olmak üzere ilâvesini üçün
cü madde olarak kabul eylemiştir. 

Lâyihai asliyedeki (3, 4, 5, 6) ncı maddeler yek
diğerinin mütemmimi bir küllütâm olduğundan dör
dü bir arada kıraat ve müzakere edilmiş ve ahkâmı 
mündericeleri şimdilik tütün inhisarını doğrudan doğ
ruya idare edecek olan hükümetin bu hususta icrasını 
tasavvur ettiği teşkilâtın mahiyet ve sureti terkibinden 
bahis bulunduğu görülmüştür. Bu vadide cereyan eden 
müzakerat ile encümenin vasıl olduğu gaye işbu ka
nunun tütüne müteferri ahkâmı zaman ile mukayyet 
bir mahiyeti muvakkateyi haiz olup, bu hususta ta-



kip edilen maksadı aslî 1341 senesinde hükümetin re
ji makamına kaim olabilmesinden ibaret bulunduğun
dan bu maksadı temin edecek ahkâmı kanuniye ile 
iktifa edilmek lâzım geldiği cihetle marüzzikir (3, 4, 
5, 6) ncı maddelerin tayyedilmesi neticesinden iba
ret olmuştur. 

Hükümet lâyihasındaki yedinci maddedeki «Müdi-
riyeti Umumiye» kaydı teşkilâta müteferri mevaddın 
ademi kabulüne binaen artık bu maddede lüzumsuz 
görülerek tayyedildiği gibi birinci maddede muayyen 
vazaifi ifa için hükümet tarafından tayin edilecek me
murların intihabında ihtisas şartı esas ittihaz edildik
ten sonra bu esasa riayet edilmek kaydiyle hükümet 
memur intihabında serbest olacağından «tdarei inhi-
sarıye mülga şirket memurlarından arzu edenlerin va
zifelerinde ipkası» kaydının da vücuduna lüzum kal
mamış ve bu memurların memurini devletin gördü
ğü muameleye tabi olmayıp müessesatı hususiye me
murları gibi muamele görmeleri tedviri maslahata da
ha ziyade muvafık görülmüş ve binaenaleyh işbu 
madde encümen lâyihasında dördüncü fıkra olarak 
birinci maddede muayyen vazaifi ifa için hükümetçe 
tayin edilecek memurların müessesatı hususiye me
murları gibi muameleye tabi tutulacakları ve bu me
murların tavzif edilecekleri işlerde her halde sahibi 
ihtisas olmaları şart bulunduğu esasatı kabul edilerek 
maddei mazkûre ona göre tespit olunmuştur. 

Lâyihai kanuniyede münderiç sekizinci madde, 
memleketimizde sigara kâğıdı imâl ve ithâl ve ticareti 
üzerine vaz edilecek inhisarın hükmen kabul ve tespi
tine ait olup, encümeni mahsus sigara kâğıdının bir gü-
nâ kaydı tevkit ile mukayyet olamayarak hükümet in
hisarına tabi tutulmasını bir prensip olarak şayanı ka
bul görmüştür. 

Filhakika Türkiye tütnleri istihlâkâtı dahiliyesi, 
inhisar veya bandrol sistemlerinden her hangisine ta
bi tutulursa tutulsun memleket dahilindeki tütn istih-
lâkâtından azami menfaat temin edebilmenin yegâne 
çaresi kaçakçılığın azami derecede men'ini mümkün 
kılabilmekten ibaret olup, bunun da en ziyade sigara 
kâğıdı üzerine vaz ve tesis olunacak bir hükümet in
hisarı ile kabil olduğu teemmül edilmiş ve bilhassa 
sigara kâğıdı istihsalât ve imalâtı sanayii dahiliye ve 
milliyemizden olmamakla bu hususta kabul edilecek 
bir inhisar istihsalâtı milliye ve sanayii dahiliyemizin 
inkişaf ve tevessüü üzerine bir zarar iras etmiyeceği 
mülahazası sigara kâğıdı inhisarının kabulünü tecviz 
hususunda encümenin kanaati üzerinede en mühim 
bir tesir ikna etmiş işte sigara kâğıdı inhisarı bir pren-
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sip olarak ancak mülahazatı mesrudeye mehni kabul 
olunmuştur. 

Şu cihet de zikir edilmelidir ki, sigara kâğıdı in
hisarı berveç'hi balâ esbap ve mülahazaya binaen su
reti umumiye ve mutlakada kabul edilince işbu inhisa
rın temini mükemmeliyeti için sigara kâğıdından ma
da sigara kâğıdı imaline salih beyaz kopya kâğıdı ve 
defterlerinin dahi efrat ve şirketler tarafından imal ve 
ithâl ve ticaretini men etmek elzem olduğundan mad
de bu ciheti dahi ihtiva etmek üzere tahrir ve sarfiyatı 
dahiliyeye mahsus sigara kâğıtlarının hükümetçe mü
nasip görülecek şekil ve surette mevkii istihlâke vaz 
olunacağı beşinci maddede tasrih olunmuştur. 

Lâyihanın (9, 10) ncu maddeleri işbu kanunun ta
rihi neşrinden mukaddem efrat ve şirketler tarafından 
Türkiyeye ithal edilmek üzere sipariş edilmiş olan si
gara kâğıdı ve beyaz kopya kâğıdı ve defterleri ile 
bilûmum sigara kâğıdı tüccar ve amilleri ve beyaz 
kopya kâğıdı ve defteri satanların yedlerinde mevcut 
malların tabi olacakları muamelâtın müddet ve şerai
tini ve takdiri kiymet heyetlerinin teşekkülünü irae 
etmekte olup, encümen bu iki madde muhteviyatını, 
(6, 7, 8) nci maddeler olmak üzere üç madde halin
de tespit etmeyi mevaddı kanuniyenin vuzuh ve ha
kikatini temine daha müsait görmüş ve binaenaleyh 
altıncı madde kanunun tarihi neşrinden mukaddem 
Türkiye için sipariş edilmiş ve henüz memlekete ithal 
edilmemiş bulunan sigara kâğıdı ve beyaz kopya kâ
ğıdı ve defterlerine terettüp edecek hükmü 
tespit ettikten sonra işbu iki madde metnin
de mezkûr takdiri kıymet için teşekkül edecek 
olan heyetlerin sureti teşekkülünü ve heyetler tarafın
dan takdiri kıymet hususunda nazarı dikkate alınacağı 
esasat ve şeraiti irae etmek üzere sekizinci madde tan
zim olunmuştur. 

(6, 7, 8) nci maddelerin hini tanziminde encü
menin ehemmiyeti mahsusa ile nazarı dikkate aldığı 
nokat bir taraftan halkın işbu kanunun neşrinden mu
kaddem haiz olduğu hukuk ve serbestli ticaretten 
mahrumiyeti kâmilesini terviç etmemek diğer taraf
tan dahi işbu kanunun neşrinden evvel ve bilfarz ge
rek encümen ve gerek heyeti umumiyede esnayı mü
zakeresinde kanunun sahai mer'iyete çıkacağını tah
min ve takdir ederek tekaddümen her cins ve mahi
yette ve külliyetli miktarda sigara kâğıdı ve beyaz 
kopya kâğıdı ve defterleri sipariş ederek bilâhare hü
kümeti ıktıhamı müşkil ve umum halk için istihdaf 
edilen gayeye münafi bir vaziyet karşısında bulun
durmamak gibi iki mühim kaziyeden ibarettir. 



İşte şu iki mülahazai asliye ve nazikeye binaen ge
rek memleket dahilinde mevcut ve gerek Türkiye için 
kanunun neşrinden evvelsipariş edilmiş olan sigara 
kâğıdı ve beyaz kopya kâğıdı ve defterleri âmil ve ta
cirlerinden, takdiri kiymetle ve ashabının inzimamı 
irzası üe mubayaa olunabilecek mallar için temettüğ 
verilmesi bir rey muhalife karşı encümence kabul edil
memiştir. Fakat buna mukabil olarak da mevcut olan, 
sipariş edilmiş bulunan malların kanunun neşrini mü
teakip derhâl memaliki ecnebiyeye ihracı ve Türkiye 
gümrüklerine celp edilememesi kanunen tahtı mec
buriyete alınmamış ve inhisarın vaz ve kabulü ile 
efrat ve şirketlerin sigara kâğıdı ve beyaz kopya kâğı
dı ve defterleri imal ve furuht etmek salâhiyetleri he
men mürtefi olması zarureti bedihiyesine rağmen mev
cutların hükümet tarafından mecburiyeti mubayaası 
ciheti iltizam ve sipariş edilmiş olanların dahi vüru-
dun4a gümrük ambarlarında kalması ve takdir edile
cek fiyatı tarafeyn kabul ettikleri surette gene hü
kümetçe mubayaa edilebilmesi esasları kabul olun
muştur. Bu esasat dairesinde âmil ve tacirlerle hükü
met ve binnetice umum halkın hukuku mütekabille
rinin sıyaneti için kanunun neşrinden mukaddem ef
rat ve şirketler tarafından Türkiye için sipariş edilmiş 
olduğu ispat edilen sigara kâğıtları ile beyaz kopya kâ
ğıt ve defterlerinin kanunun tarihi neşrini takip eden 
günden itibaren nihayet üç ay zarfında vürut etmek 
şartıyle gümrük ambarlarında kalmak üzere ithaline 
müsaade edilmiş, lâkin bu suretle gelebilecek malla
rın eb'ad, ecnas ve miktar ve kiymetlerini hükümetin 
biran evvel öğrenerek inhisardan matlup fevaidi ta-
mamıyle istihsale kudretyâb olabilmesi için siparişat 
yapanlarla yedlerinde bu mallardan mevcut bulunan 
tüccar ve âmillerin kanunun neşrinden itibaren bir 
hafta zarfında mahallin en büyük mal memuruna bi
rer beyanname itası mecburiyeti iltizam olunmuştur. 

Bundan maada sipariş mallarının takdir oluna
cak kıymetlerle mubayaasını hükümet arzu etmez ve
ya ashabı bu fiyatlarla hükümete satmağa razı olmaz 
ve mevcut malların dahi takdir ve tespit olunacak 
kıymetleri üzerinden hükümetçe mubayaasına sahip
leri muvafakat eylemezler ise evvelce hükümet cani
binden alınmış olan rüsum iade edilmek ve bilûmum 
masarifat ashabına ait olmak üzere üç ay zarfında 
memaliki ecnebiyeye ihracı hususunda tüccar ve âmil
ler serbest bırakılmışlardır. Bu serbetiden dahi istifade 
etmiyerek sigara kâğıdı ve beyaz kopya kâğıt ve def
terlerini inhisann mevcudiyetine rağmen dahili mem
lekette tutmak istiyenlerin bu malların bilcümle za-
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rar ve ziyan ve masarifatı sahiplerine ait olmak üze
re hükümetin memaliki ecnebiyeye ihraç etmesi kaydı 
ise bu husustaki inhisarın selâmet ve tamamıi 
tatbikini temin edebilmenin katiyen istilzam eylediği 
bir hak ve bir zaruret olmak üzere telakkiye şayan
dır. Haddizatında transit olarak gümrüklere gelmiş 
olan sigara kâğıdı ve beyaz kopya kâğıt ve defterleri
nin memlekete ithaline müsaade edilmemek inhisarın 
icabatı tabiiyesinden olduğu cihetle yedinci madde
nin sonuna bunun için bir fıkra dercolunmuştur. 

Sekizinci maddede musarrah takdiri kıymet he
yetlerinin mahiyeti teşekküliyesinde iki esas nazarı 
dikkate alınmıştır. Birincisi, malı alacak ve satacak 
olanların itirazat ve mağduriyetlerine mahal bırak
mamak ve ikincisi de ikinci derecede tetkikat icrasına 
memur komisyonda ilk takdiri kıymeti yapan zevatın 
bulunmamasını teminden ibarettir. Bundan mada 
mailların malhreç fcıyme'tıierinün hilfctalhkCIk tespitlinden 
sonra masarifi hakikiye yekûnuna tesviye edilmiş güm
rük ve bandrol resminin de ilâvesi suretiyle kıymeti 
nihaiyenin takdiri muhafazayı hakkaniyet için mad
dede ayrıca tasrih edilmiştir. Lâyihanın onuncu mad
desi sigara kâğıdı inhisarının mükemmeliyet ve selâ
meti tatbikiyesini temine matuf bir hükmü memnuiye-
ti ihtiva etmekte olup, encümen lâyihasının beşinci 
maddesi olmak üzere tespit olunan sekizinci madde
de muharrer memnuiyet dahi bu kabilden bulundu
ğu halde her iki maddede muharrer memnuiyeün ku-
vei müeyyidesi bulunmadığından bu cihet temin edil
mek üzere maddei mezkûre onikinci ve onüçüncü 
maddelerden sonra müzakere edilmek üzere tehir edil
miş ve lâyihai asliyedeki perakende satıcılar yedinde 
bulunan sigara kâğıdı ve beyaz kopya kâğıt ve defter
lerinin tabi olacakları muameleyi irae eden onikinci 
maddeye bu kabil perakende satıcılar malları daima 
âmillerden almayıp ekseriya mutavassıt toptancı tea-
cirlerden mubayaa edegelmekte oldukları düşünülerek 
«âmil veya tacirinden» kaydı vaz olunmuş ve tespit 
olunacak bedeli miktarının esnayı takdirinde ne gibi 
esasatm nazarı dikkate alınacağı tasrih edilmiştir. İş
bu maddede muharrer tespiti kıymet muamelesin
den sonra perakendeci tüccarın uzun müddet intizar
da kalmamalarını temin için dahi hükümetin nihayet 
bir buçuk ay zarfında tespit edilen bedeli tediye ede
rek kâğıt ve defterlerin tesellüm olunacağı bilhassa 
metni maddeye ilâve kılınmıştır. Onüçüncü madde 
encümen lâyihasında onuncu madde olarak tespit 
edilmiş olup, metinde dahi «Balâdaki maddeler,» 
cümlesiyle işaret edildiği üzere altıncı, yedinci doku-
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zuncu maddelerin kuvvei müeyyidesini temin edecek 
hükmü cezaiyi ihtiva etmektedir. 

Biraz evvel işaret edildiği üzere mütekaddim iki 
maddedeki memnuiyetlerin kuvvei müeyyidesini teş
kil eden hükümet lâyihasındaki onbirinci madde en-
cümenimizce onbir numara altında mezkûr maddei as
liyenin istihdaf ettiği maksat ve gayeyi daha mükem
mel bir tarzda temin etmek ve daha basit fakat mü
kemmel ve mutlak bir surette ifade edilmiş olmak 
üzere «işbu kanunun tarihi meriyetinden itibaren si
gara kâğıdı kabı ve sigara kâğıdı kutusu etiketi imâl 
ve tabı memnudur.» şeklinde kabul edilmiştir. Encü
menin maddei asliyedeki kutu kelimesini tayyetmesin-
deki sebep diğer bir çok kutuların dahi sigara kâğıdı 
kutusundan farksız olup, bunlar için mabihüttemyiz 
ancak kutuların üzerine ilsak olunan etiketlerden iba
ret olduğu ve etiket imali tahtı memnuiyete alındık
tan sonra gayenin tahakkuk edeceği muhakkak bulun
duğu mülahazasından ibarettir. 

Encümen lâyihasında mevcut onikinci madde hü
kümet lâyihai kanuniyesindeki sekizinci ve onbirinci, 
encümeni mahsus lâyihasındaki beş ve onbirinci mad
delerde muharrer memnuiyetler hilâfında hareket ede
cek olan eşhasın duçar olacakları cezaları ihtiva et
mekte olup, kanunen memnu olan her fiil ve harekete 
içtisar edenlerin cezasız kalmamalarını tabiri ahârlâ 
maddeteyni mezkûreteynin kuvvei müeyyidesini teşkil 
etmek üzere encümen tarafından lâyihaya ilâve edil
miştir. 

Lâyihai asliyedeki ondördüncü madde «Bilûmum 
memurini devlet» kaydını ihtiva etmekte olup, işbu 
kaydın dairei şümulüne askerî, mülkî memurlarla po
lis ve jandarma dahi dahil olacağından encümenin 
onüçüncü olarak kabul eylediği maddeye yalnız me
murini devlet tabiri vaz edilmekle iktifa edilmiş ve 
memnuiyet yalnız sigara kâğıdına münhasır olmayıp 
sigara kâğıdı imalâtına salih ve kaçakçılığa müsait 
olan ve inhisar esasını tespit eden beşinci maddede 
musarrah «Beyaz kopya kâğıt ve defterleri», kuyudu 
dahi işbu maddeye kayıt ve dere olunmuştur. Mevzuu 
müzakere lâyihai kanuniyenin onbeşinci ve encümen 
tarafından tanzim olunan lâyihanın ondördüncü mad
desi ihbar üzerine derdest olunacak kaçak sigara kâ
ğıdı ve beyaz kopya kâğıt ve defterlerinden alınacak 
cezayı nakdilerin nısfının ihbar ve derdesti hususun
da hizmeti mesbuk olanlara verileceğini mübeyyindir. 
İşbu maddede şatulû müddet intizarda kalmayıp ka
nunen tahsili muktazi cezayı nakdinin nısfının derhâl 
- tahsiline intizar olunmaksızın - tesviye olunacağı 

keyfiyetidir ki kaçakçılığa karşı ihbaratın vukuunu 
teşvik edeceği derkâr olmakla encümenimizce bilhas
sa şayanı kabul addedilmiştir. 

Onbeşinci madde kanunun tarihi meriyetini 1 
Mart 1341 olarak tespit etmektedir. Hükümetin işbu 
tarihte reji makamına kaim olması lüzum ve zarure
tine müstenit olan işbu kaydın başkaca esbabı mucibe-
sini taharriye lüzum olmadığı zahirdir. 

Onaltıncı madde lâyihai asliyenin onyedinci mad
desi muadili olup, bu madde metninde Adliye Vekâle
ti kaydı mevcut değil iken, kanunun ihtiva etmekte ol
duğu ahkâmın bir kısmının adlî ve cezaî bir mahiyet
te olmasına binaen (Maliye ve Adliye Vekilleri) kay
dının ilâvesine encümenimiz lüzum görmüştür. îşbu 
esbabı mucibe lâyihasına merbut kanun lâyihası müs
taceliyetle müzakere edilmek talep ve karariyle heyeti 
umumiyeye arz olunur. 

Tütün Encümeni Mahsus Mazmata Muharriri 
Reisi Namına 
Ahmet Süreyya 

Kâtip 
Saruhan 
Ethem 

Aza 
Amasya 
Rıza 

Aza 
Canik 

Karesi 
Ahmet Süreyya 

Aza 
Adana 

İsmail Sefa 
Aza 

Karesi 
Vehbi 

Türkiye için sipariş edilmiş okluğu isbat edilen 
sigara kâğıtları ile beyaz kopya kâğıt ve defterlerinin 
dahi yedinci madde ahkâmına tabi tutulması daha 
muvafık olacağı mütalâasında olduğumdan altıncı 
maddenin ikinci fıkrasına muhalifim. 

Süleyman Necmi 
Aza 

Saruhan 
Mehmet Sabri 

Aza 
Gümüşhane 

Zeki 

Aza 
Ergani 

îhsan 

Hükümetin Teklifi 
Lâyihai Kanuniye 

Birinci Madde: 1341 senesi martının birinci gü
nünden itibaren tütün inhisarı 2 nisan 1330 tarihli 
kanun ve onun suveri tatbikeyisini mutazammın ni
zamname ahkâmına tevfikan doğrudan doğruya hü
kümetçe idare olunacaktır. 
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İkinci Madde : Reji şirketinin makamına kaim 

olmak için şirketi mezkûreye itası muktazi sermaye
ye mukabil olmak üzere dört milyon lira ve ser
mayeyi iptidaiye olarak da iki milyon lira tahsis ve 
1340 maliye bütçesine faslı mahsus olarak ilâve 
edilmiştir. 

Üçüncü Madde: İnhisar Müdiriyeti Umumiyesi 
müstakil bütçe ile idare .olunur. Müdiri umumi Ma
liye Vekâletince intihap olunup keyfiyeti tayini 
başvekâletçe Reisicumhurun tasdikine iktiran etti
rilir. 

Dördüncü Madde : İdarei inhisariyenin altı ki
şiden mürekkep bir meclisi idaresi vardır. Bunların 
üçü memurini devletten ve üçü tütün mütehassıs
larından olmak üzere maliye Vekâletince biliritihap 
heyeti vekilenin tasdikine arzolunur. Azalıkla hükü
met ve reji memuriyeti içtima edemez. Ancak me
murinden müntehap olanların azalık müddeti hü
kümet memuriyeti ad ve müddeti tekaüdiyelerine 
mahsus olunabilir. Müdiri Umumî de Meclisi İda
renin azayı tabiiyesindendir. Meclisi İdare Reisi her 
sene iptidasında azayı mevcude meyanında reyi ha
fi ile intihap olunur. Meclisi idare azalarının müdde
ti üç senedir. Müddeti hitam bulan azanın tekrar 
intihabı caizdir. Memurinden olan azaya ücreti şeh
riye verilip bundan memuriyeti sabıkaları maaşına 
muadil kısmı tevkifatı kanuniyesi ita edilmek şartıyle 
maaş ve bakiyesi tahsisat itibar edilir ve memurin
den olmayan azaya içtima günlerine mahsus olmak 
üzere ücreti huzur verilir. Bunların miktarı Maliye 
Vekâletince tayin olunur. 

Beşinci Madde : Bütçe Müdiriyeti Umumiyece 
tanzim ve Meclisi İdare ile Maliye Vekâletince tet
kik ve kabul edildikten sonra Heyeti Vekilece' tas
dik olunur. 

Altıncı Madde: Şube Müdürleri ile o derece
deki memurin Müdiri Umuminin intihabı ve mec
lisi idarenin tasdiki ile tayin olunurlar. Diğer me
murlar doğrudan doğruya Müdiri Umumi tarafın
dan tayin olunur. Beşbin liraya kadar masarif ve 
mübayaat müdiri umumî emriyle ve bundan fazlası 
meclisi idare kararıyle icra olunur. 

Yedinci Madde : Müdiriyeti umumiye memur
ları müessesatı hususiye memurları gibi muameleye 
tabi tutulur. İdarei inhisariye mülga şirket memur
larından arzu ettiklerini ipka eder. Ancak gerek 
bu suretle ipka edilecekler ve gerek hariçten alına
caklarda intisap edecekleri şube muamelâtında müte
hassıs olmak şarttır, 

Sekizinci Madde : İşbu kanunun tarihi meri
yetinden itibaren efrat ve şirketler tarafından sigara 
kâğıdı imal ve ithal ve ticareti memnudur. Sarfi
yatı dahiliyeye mahsus sigara kâğıtları idarei inhi-
sarıyece münasip görülecek şekil ve surette mevkii 
istihlâke vaz olunur. 

Dokuzuncu Madde: İşbu kanunun tarihi neş
rinden mukaddem efrat ve şirketler tarafınan sipariş 
edilmiş olduğu ispat edilen sigara ve beyaz renkli 
kopya kâğıtlarının tarihi neşrini takip eden günden 
itibaren nihayet üç ay zarfında ithaline müsaade 
edilebilir. 

Onuncu Madde : işbu kanunun her mahalde ta
rihi neşrinden itibaren nihayet bir hafta zarfında 
bilûmum sigara kâğıdı tüccar ve hamilleri ile kop
ya defteri ve kâğıdı satanlar ellerinde bulunan 
mamul ve gayri mamûlsigara kâğıtları ile kopya def
ter ve kâğıtlarıyle kanunun tarihi neşrinden mu
kaddem sipariş eylemiş oldukları salifüzzikir kâğıt
ların miktarını, ecnas, eb'at ve mekadiri ile kıymet
lerini havi bir beyannameyi en büyük mal memu
runa vermekle mükelleftir. Bu beyannameler toplan-
masiyle beraber sigara kâğıdı tüccar ve fabrikası 
bulunan her şehirde bir mal memuru ile ticaret oda
sı bulunan mahallerde ticaret odasından ve bulun
mayan mahallerde meclisi belediyeden müntehap 
azadan ve bu beyannameyi veren tacir veya amil
den mürekkep bir heyet marifetiyle o tacir veya 
âmile ait sigara kâğıt ve kopya kâğıt ve defterleri
nin mahreçlerindeki kiymetleri tahkik ve tesbit olu
nur. Bununla masarifi hakikiye yekûnuna yüzde 
altı temettüat hesap ve bulunacak yekûna tesviye 
edilmiş gümrük veya bandrol resimleri de ilâve edi
lerek keyfiyet bir Maliye Memurunun tahtı riyase
tinde ticaret odası reisi ile iki tüccardan mürek
kep Maliye Vekâletince intihap olunacak bir komis
yona tevdi olunur. Komisyonca gerek tasdiken ve 
gerek tadilen ittihaz edilecek mukarrerat kafidir. 
Bu suretle tekerrür eden kiymeti, tebliğinden bir 
hafta zarfında tacirleriyle âmil kabul eylerse bedeli 
tesviye olunarak envali satın alınır. Kabul etmediği 
takdirde kendisine yalnız işbu kâğıtlardan alınmış 
olan ithilât veya bandrol rüsumu tesviye edilerek 
bilûmum masarifi kendisine ait olmak üzere nihayet 
üç ay zarfında memaliki ecnebiyeye ihraç ettirilir. 
Bu müddet zarfında ihraç edilmiyen sigara kâğıt
ları ve kopya defter ve kâğıtları her nevi masarif 
ve zarar ve ziyanı tüccara ait olmak üzere hü
kümetçe ihraç olunur. Transit olarak gümrüğe gel-
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miş sigara kâğıtları ve kopya defter ve kâğıtları 
işbu kanunun tarihi neşrinden itibaren memleket 
dahiline ithal edilemez. 

Onbirinci Madde : işbu kanunun tarihi neşrini 
müteakip bilûumum sigara kâğıdı imalâthaneleri ile 
münhasıran buna müteferri kab ve kutu imal ve tab 
edilen matbaa ve fabrikaların bu husustaki faaliyet
lerine nihayet verilir. 

Onikinci Madde : Sigara kâğıdı tüccar ve âmillerin
den başka perakende suretiyle ve defter halinde kâ
ğıt furuht edenler işbu kanunun tarihi neşrinden 
itibaren üç gün zarfında mensup oldukları kaza mal 
müdürlerine ve İstanbul'da tahakkuk memurlarına 
yedlerindeki sigara kâğıt ve defterlerinin adet ve, 
envaliyle âmillerinden ne hesap ile satınalmış olduk
larını mübeyyin bir beyanname itasıyle mükelleftir
ler. 

îşbu beyannameler kazalarda mal müdürlerine ve 
tstanbulda tahakkuk müfettişlerinin tahtı riyasetle
rinde ticaret odası bulunan yerlerde mezkûr odalar
ca ve bulunmayan mahallerde de meclisi belediyece 
intihap edilen iki tacirden mürekkep bir heyetçe tet
kik ve bandrol resminin iadesiyle beraber tacire ita 
edilecek bedel miktarı bittespit usulen tediyeye teves
sül olunmakla beraber kâğıtlar hükümetçe tesellüm 
olunur. 

On üçüncü Madde : Miadı muayyeninde beyan
name vermemiş olan sigara kâğıdı toptan tacir ve 
âmillerinden teahhür eden her gün için cezaen yüz 
ve perakendecilerden iki lira alınacağı gibi işbu te
ahhür malı kaçırmak defterleri tahrif etmek gibi iz-
rarı kastiyle vaki olduğu tebeyyün ederse envali 
emiriyeyi sirkat edenler hakkında kanunu cezada 
muayyen olan cezaların eşeddi dahi tatbik olunur. 

On dördüncü Madde : îşbu kanunun tarihi neş
rinden itibaren askerî ve mülkî bilûmum memurini 
devlet, polis ve jandarma tütün sigara kâğıdı kaçak
çılığının men, takip ve ihbarıyle mükelleftir. Bu bap
ta terahisi görülen memurin haklarında tutulacak za
bıt varakaları üzerine takibatı kanuniye yapılır. 

On beşinci Madde : Vukubulan ihbar veya ta
kip üzerine derdest olunan kaçak sigara ve kopya 
kâğıdı ve tütünlerden alınacak cezayı nakdilerin nıs
fı tahsiline intizar olunmaksızın bu hususta hizmeti 
mesbuk olanlara derhal tesviye olunur. 

On altıncı Madde : İşbu Kanun 1 Mart 1341 ta
rihinden itibaren meriyülicradır. 

On yedinci Madde : işbu kanunun tatbiki ah
kâmına Maliye Vekili memurdur. 13 . 1 . 1341 

Başvekil ve Müdafaai 

Milliye Vekili 
Ali Fethi 

Bahriye Vekili 
ihsan 

Hariciye Vekili 
Şükrü Kaya 
Maarif Vekili 

Saraçoğlu Şükrü 
Ziraat Vekili 
Hasan Fehmi 

Adliye Vekâleti Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 
Dahiliye Vekili 

Cemil 
Maliye Vekili 

Mustafa Abdülhalik 
Nafıa Vekili 

Feyzi 
Ticaret Vekili 

Ali Cenani 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 

Mazhar 

Tütün Encümeni Mahsusunun Tadili 
Lâyihai Kanuniye 

Madde 1. — 1341 senesi Martının birinci günün
den itibaren istihlâkâtı dahiliyeye mahsus tütün mu
bayaası, imali ve satılması muamelesiyle tütüne mü
teallik sair umur kavanin ve nizamatı. mahsusasına 
tevfikan doğrudan doğruya Hükümetçe ifa edilecek
tir. 

Madde 2. — istihlâkâtı dahiliyeye mahsus tütün
lerin mubayaası, imali ve satılması muamelâtının 
doğrudan doğruya ifasına müteallik olarak birinci 
madde Hükümete verilmiş olan salâhiyet 1341 sene
si Mayıs ayı nihayetine kadar muteberdir. 

Madde 3. — Reji şirketinin makamına kaim ol
mak ve sermayei iptidaiye olarak kullanılmak için 
altı milyon lira tahsis ve 1340 senesi Maliye büt
çesine faslı mahsus olmak üzere ilâve edilmiştir. 

Madde 4. — Birinci maddede muayyen vazaifi 
ifa için tayin edilecek memurlar müessesatı hususiye 
memurları gibi muameleye tabi tutulurlar. Her halde 
bu memurların muvazzaf olaracakları işlerde müte
hassıs olmaları şarttır. 

Madde 5. — işbu kanunun tarihi meriyetinden 
itibaren efrat ve şirketler tarafından sigara kâğıdı 
ve beyaz kopya kâğıt ve defterleri ithal ve ticareti 
memnudur. Sarfiyatı dahiliyeye mahsus sigara kâ
ğıtları Hükümetçe münasip görülecek şekil ve suret
te mevkii istihlâke vaz olunur. 

Madde 6. — işbu kanunun tarihi neşrinden mu
kaddem efrat ve şirketler tarafından, Türkiye için 
sipariş edilmiş olduğu ispat edilen sigara kâğıtları 



ile beyaz kopya kâğıt ve defterlerinin kanunun tarihi 
neşrini takip eden günden itibaren nihayet üç ay zar
fında gümrük ambarlarında kalmak şartı ile ithaline 
müsaade edilir. Bilûmum sigara kâğıdı ve beyaz 
kopya defteri ve kâğıdı sipariş etmiş bulunanlar işbu 
kanunun her mahalde tarihi neşrinden itibaren ni
hayet bir hafta zarfında sipariş eylemiş oldukları 
sigara kâğıdı ve beyaz kopya defter ve kâğıtlarının 
ecnas, eb'at, miktar ve kıymetlerini mübeyyin bir 
beyannameyi mahallin en büyük mal memuruna ver
mekle mükelleftir. Bu suretle Türkiye gümrüklerine 
gelecek olan sigara kâğıtları ve beyaz kopya kâğıt 
ve defterleri sekizinci madde mucibince takdir olu
nacak fiyatla Hükümet tarafından hini ithalinde mu
bayaa edilebilir. Takdir olunan fiyatla tüccar malını 
memaliki ecnebiyeye şevke mezundur. 

Madde 7. — İşbu kanunun her mahalde tarihi 
neşrinden itibaren nihayet bir hafta zarfında bilû
mum sigara kâğıdı tüccar ve âmilleriyle beyaz kop
ya kâğıt ve defteri satanlar ellerinde bulunan mamul 
ve gayri mamul sigara kâğıtları ve beyaz kopya kâ
ğıt ve defterlerinin eb'ad ve makadiriyle kıymetleri
ni havi bir beyannameyi mahallin en büyük mal me
muruna vermekle mükelleftir. Bu suretle Türkiye da
hilinde mevcut bilûmum sigara kâğıdı ve beyaz kop
ya kâğıt ve defterlerinin mekadliri tespit olunduktan 
sonra sekizinci madde mucibince takdir olunacak 
kıymet üzerinden işbu sigara kâğıt ve beyaz kopya 
kâğıt ve defterleri Hükümet tarafından mubayaa 
olunur. Takdir edilecek fiyatı kabul etmeyen tücca
ra alınmış olan rüsum iade edilerek bilûmum masa-
aif kendisine ait olmak üzere nihayet üç ay zarfında 
memaliki ecnebiyeye ihraç ettirilir. Bu müddet zar
fında ihraç edilmeyen sigara kâğıtları ile beyaz kop
ya kâğıt ve defterleri her nevi masarif zarar ve zi
yanı tüccara ait olmak üzere Hükümetçe ihraç olu
nur. Ve transit olarak gümrüğe gelmiş sigara kâ
ğıtları ve beyaz kopya defter kâğıtları memlekete it
hal edilemez. 

Madde 8. — Altı ve yedinci maddelerdeki takdi
ri kıymet keyfiyeti berveçhiâti icra olunur. 

Beyannamelerin toplanmasıyle sigara kâğıdı tüc
car veya âmili bulunan her şehirde bir mal memuru 
ile Ticaret Odası bulunan mahallerde Ticaret oda
sından ve bulunmayan mahallerde meclisi belediye
den işbu meclislerin reislerinden gayrı zevattan mün-
tehap bir azadan ve bu beyannameyi veren tacir ve
ya âmilden veya vekilinden mürekkep bir heyet ma
rifetiyle o tacir veya âmile ait sigara kâğıdı ve be-
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yaz kopya kâğıt ve defterlerinin mahreçlerindeki 
kıymetleri tahkik ve tespit olunur. Bununla masari
fi hakikiye yekûnuna tesviye edilmiş olan gümrük 
ve bandrol resimleri de ilâve edilerek keyfiyet bir 
Maliye memurunun tahtı riyasetinde ticaret odası 
reisi ve ticaret oda:»ı bulunmayan mahallerde bele
diye reisi ile ticaret odasından veya meclisi beîcJ-
yeden müntehap bir tüccardan mürekkep komisyo
na tevdi olunur. Bu komisyonca gerek tasdiken ve 
gerek tadilen ittihaz edilecek mukarrerat kat'idir. 

Madde 9. — Sigara ve beyaz kopya kâğıt ve def
teri tüccar ve âmillerinden başka perakende suretiy
le bu emtiayı furaht edenler işbu kanunun tarihi 
neşrinden itibaren bir hafta zarfında mensup olduk
ları kaza mal müdürlüklerine ve bulunan mahallerde 
Maliye tahakkuk mal memurlarına yedlerindeki si
gara kâğıdı ve beyaz kopya kâğıt ve defterlerinin 
miktar ve envaiyle âmil veya tacirinden ne hesap ile 
satın almış olduklarını mübeyyin bir beyanname ita-
sıyle mükelleftirler. îşbu beyannameler kazalarda 
mal müdürlerinin ve bulunan mahallerde maliye ta
hakkuk müfettişlerinin tahtı riyasetlerinde ticaret 
odası bulunan yerlerde mezkûr odaca bulunmayan 
mahallerde de meclisi belediyece intihap edilecek iki 
tacirden mürekkep bir heyetçe tetkik ve bandrol 
resminin iadesiyle beraber bilûmum masarifi haki
kiye dahi nazarı dikkate alınmak şartıyle tacire ita 
edilecek bedel miktarı tespit ve nihayet birbuçuk ay 
zarfında işbu bedel Hükümetçe tediye olunarak iş
bu kâğıt ve defterler tesellüm olunur. 

Madde 10. — Balâdaki maddelerde zikredilen 
müddetler zarfında beyanname vermemiş olan siga
ra ve beyaz kopya defter ve kâğıdı toptan tacir veya 
âmillerinden teehhür eden her gün için cezaen yüz 
ve perakendecilerden iki lira alınacağı işbu teehhürün 
malı kaçırmak ve defterleri tahrif etmek gibi izrarı 
hazine kastiyle vaki olduğu tebeyyün ederse müteca
sirlerine emvali milliyeyi sirkat edenler hakkında ka
munu cezanın ahkâmı mahsusası ayrıca tatbik olunur. 

Madde 11. — İşbu kanunun tarihi meriyetinden 
itibaren sigara kâğıdı kabı ve sigara kâğıdı kutusu 
etiketi imal ve tabı memnudur. 

Madde 12. — Beşinci ve on birinci maddelerde 
münderiç memnuiyetler hilâfına hareket edenlerin 
imal veya ithal veya tab etmiş oldukları sigara kâ
ğıtları ve beyaz kopya kâğıt ve defterleri ve sigara 
kâğıdı kabı ve kutu etiketleri müsadere edilmekle be
raber sigara kâğıdı ve beyoz kopya defter veya kâ-



gıdı imal veya ithal veya ticaret edenlerden iki yüz 
liradan beş yüz liraya kadar, sigara kâğıdı kabı veya 
kutu etiketi imal ve tab edenlerden elli liradan yüz 
liraya kadar cezayı nakdî alınır. 

Madde 13. — İşbu kanunun tarihi meriyetinden 
itibaren bilûmum memurin devlet, sigara kâğıdı ve 
beyaz kopya kâğıt ve defteri kaçakçılığının men, ta
kip ve ihbarı ile mükelleftir. Bu bapta terahisi görü
len memurin haklarında tutulacak zabıt varakaları 
üzerine takibatı kanuniye yapılır. 

Madde 14. — Vukubulan ihbar veya takip üzeri
ne derdest olunan kaçak sigara kâğıdı ve beyaz kop
ya kâğıe veya defterinden alınacak cezayı nakdilerin 
nısfı tahsiline intizar olunmaksızın bu hususta hiz
meti mesbuk olanlara derhal tesviye olunur. 

Madde 15. — işbu kanun 1 Mart 1341 tarihin
den itibaren meriyül icradır. 

Madde 16. — işbu kanunun tatbiki ahkâmına 
Adliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 
Tütün Encümeni Mahsusu 

Reisi 
Sinop 

Yusuf Kemal 
Kâtip 

Saruhan 
Ethem 
Aza 

Amasya 
Rıza 
Aza 

Canik 
Süleyman Necmi 

Aza 
Ergani 
İhsan 

Mazbata Muharriri 
Karesi 

Ahmet Süreyya 
Aza 

Adana 
ismail Sefa 

Aza 
Karesi 
Vehbi 

Aza 
Saruhan 

Mehmet Sabri 
Aza 

Gümüşhane 
Zeki 




