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ÖNSÖZ
Türk Parlamento Tarihi, 1877 tarihinde yapılan iki dereceli seçimler sonucu
115 üyeden oluşan Meclis-i Mebusan 'in kurulmasıyla başlamıştır.
Bu ilk parlamentonun ardından 1908 yılı başlarında giderek artan dış geliş
meler ve aydınlar muhalefeti sonucu, "Meclis-i Umumî" 23 Temmuz 1908 'de top
landı. Böylece, II. Meşrutiyet dönemi de başlamış oldu.
Türk Parlamento tarihimiz Kurtuluş Savaşı yıllarında kurulan birinci Mec
lis 'le büyük bir dönüşüm ve değişim yaşamıştır. Savaş ortamında oluşturulan ve
Millî Mücadeleyi fiilen yönlendirerek başarıya ulaştıran bu parlamentoya, "Gazi
Meclis " adı verilmiştir.
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde
oluşturulan Gazi Meclis, millî egemenlik temeli üzerine kurulmuştur.
Millî egemenlik ilkesi, millî birlik ve beraberliğimizi sağlamış; Türk milletini,
şekli ve özü Cumhuriyet olan devlet yapısına ulaştırmıştır.
Cumhuriyetimizin kuruluşunun ardından yaşanan siyasî gelişmeler ise,
demokratik parlamenter rejimimizi olgunlaştırmıştır.
Böylesi tarihî bir geçmişe sahip olan ve bugün 84. yılını gurur ve onurla kut
layan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin temel
dayanağıdır.
Bu tarihî perspektif içerisinde kurulan parlamentomuzun geçmişte yaptığı
çalışmaların ve ortaya koyduğu belgelerin bugünkü Meclis çalışmalarına önem
li katkılar sağlayacağını düşünüyorum.
Meclisimizin geçmişte gerçekleştirdiği yasama ve denetleme faaliyetlerini
kaynaklara dayalı olarak ortaya koyacak bilimsel çalışmaların yapılmasının,
ulusal tarih bilincimiz açısından da önemli olduğuna inanıyorum.
Bu anlayışın sonucu olarak, Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu kurul
muş ve parlamento tarihimiz üzerinde çalışmalar başlatılmıştır.
Meclisimiz, bu çalışmalar sonucunda "Türk Parlamento Tarihi" isimli bir
eseri hazırlayarak, demokrasi tarihimizin zenginliklerini gün ışığına çıkarmıştır.
Eserde siyasî tarihimizin önemli bir kesiti olan 1939-1943 yılları arasında,
Meclisin yaptığı çalışmalar bilimsel bir disiplinle ele alınmıştır.
V

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin VI. Dönem faaliyetlerini ilgililere ve
kamuoyuna belgelerle sunan eser, bu yönüyle kaynak olma özelliğini de taşımak
tadır.
Türk Parlamentosu 'mm kuruluş, işleyiş ve faaliyetlerini, üyelerin biyog
rafilerini bir bütünlük içinde ayrıntılarıyla inceleyen bu çalışmanın Cumhuriyeti
kuran iradeye bir vefa borcu olduğuna inanıyorum.
Kronolojik bir yaklaşımla hazırlanan eser içerisinde, o dönem Milletvekil
lerinin ihtisaslarına ve bildikleri yabancı dillere göre tasniflerine ait bilgilere de
ulaşmak mümkün.
Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu 'nca hazırlanan, demokrasi tari
himizin hafızasını oluşturan bu bilimsel eserin, Milletvekillerine, araştırmacılara
ve gelecek kuşaklara ışık tutacağı inancındayım.
Türk Parlamento tarihi üzerindeki çalışmaları başlatan 18. Dönem Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın İ. Kaya Erdem başta olmak üzere, bu çalış
maları teşvik edip günümüze kadar sürdüren diğer Sayın Meclis Başkanlarına bu
vesileyle teşekkür ediyorum.
Eseri, belgelere dayanarak belgesel mahiyette hazırlayıp telif eden Devlet Ar
şivleri Eski Genel Müdürü Araştırmacı Yazar Sayın İsmet Binark'ı ve milletvekil
lerinin biyografilerini hazırlayan Müşavir Sayın Şenal Günay ile Türk Parlamen
to Tarihi Araştırma Grubu 'ndaki görevlileri kutluyorum,
Ayrıca, çalışmalar arasında koordinasyonu sağlayan Prof. Dr. Sayın Ahmet
Mumcu 'ya ve eserin yayınlanmasını sağlayarak, Türk Parlamento Tarihi çalış
malarını devam ettiren Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Başkanı ve Genel Sek
reter Sayın Rauf Bozkurt başta olmak üzere, vakfın yönetim kuruluna ve çalış
mada emeği geçenlere de teşekkür ediyorum.
Tarihimizi âdeta detaylarıyla ortaya koyan, bir ulusal hafıza oluşturan bu
eserin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
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SUNUŞ
Parlamento, temsili demokrasilerde, özellikle de parlamenter rejimlerde
yasama yetkisini kullanan ve hükümeti denetleyen kurumdur. Geniş anlamda par
lamento, değişik adlarla anılsa da bütün temsili rejimlerde var olan ve genel
seçimler sonucunda teşekkül eden yasama organını ifade eder.
Bu kurumun, parlamentonun beşiği olarak kabul edilen İngiltere'de, I. Edward'ın 1295'te halkın şikâyetlerini dinlemek ve vergileri belirlemek üzere şehir
ve kasaba temsilcilerini 'Magnum Concilium' adlı krallık meclisine çağırmasıyla
ortaya çıktığı görülür.
Kara Avrupa'sındamodern anlamda parlamento ise, Fransız ihtilâli ve Millî
Meclis'le ortaya çıkmıştır. Fransa'da eski rejim (ancien regime) döneminin
kurumları olan 'Parlament'ler ile 'Etats-Generaux'da modern parlamentonun or
taya çıkmasına bir ölçüde kaynaklık etmiştir.
Fransız İhtilâli'nin ve İngilizparlamentarizminin tesiriyle krallardan yasama
yetkisini alan ve seçimle işbaşına gelen parlamentolar bütün Avrupa demok
rasilerinin temel anayasal organı durumuna gelmişlerdir.
Bir yasama meclisi olarak parlamento bâzı demokrasilerde tek meclisli,
bâzılarında ise çift meclislidir. Tek meclisli parlamentoların kökleri Fransa 'da,
çift meclislilerinki ise İngiltere'dedir.
*
Türkiye'de gerek Cumhuriyet öncesinde, gerekse Cumhuriyet döneminde tek
ve iki meclisli modeller uygulanmıştır.
31 Aralık 1876'da, Osmanlı dönemi Türkiye'sinde I. Meşrutiyet ilân edildi. I.
Meşrutiyet'in ilânı ile birlikte Osmanlı Devleti ilk yazılı anayasayı (Kanûn-ı
Esâsı) yürürlüğe koymuştur. 119 Madde ve 19 bölümden meydana gelen bu
anayasa, devletin genel yapısını, organlarını, bunlar arasındaki münasebetleri,
vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini belirtmiş, böylece ilk defa Osmanlı
Devleti'nin hukukî durumu belgelenmiştir.
1876 Kanûn-ı Esâsî'sinin kabul ettiği iki meclisli sistem, 'Heyet-i Mebusân'
(Meclis-i Mebusân) ve 'Heyet-i Ayân'a (Meclis-i Ayan) dayanıyordu. Meclis-i
Umûmî adı verilen parlamentoyu, padişah tarafından seçilen Heyet-i Ayan ile er
kek Osmanlı vatandaşları tarafından seçilen Heyet-i Mebusân meydana
getiriyordu. Bu meclis, her yıl padişahın irâdesi ile toplanır ve gene padişahın
irâdesi ile dağthrdi. Heyet-i Mebusân 13 Şubat 1878'de II. Abdülhamid tarafınVII

dan tatil edilince, Heyet-i Ayân'ın da çalışmaları durduruldu. II. Meşrutiyet'in
ilânı üzerine yeniden çalışmaya başladı. Kanûn-ı Esâsî'de 1909'da yapılan
değişikliklerle her konuda kanun teklif etme yetkisini elde eden Heyet-i Ayân'ın
hukukî varlığı, Osmanlı Devleti'nin çöküşü ile son bulmuştur.
1876'da ilân edilen I. Meşrutiyet ile başlayan anayasa hareketleri, batıdaki
anayasa gelişmelerinin uzantısı olup, gittikçe güçlenmeye başlayan Avrupa kar
şısında tutunabilmek amacıyla batı tipi kurumların imparatorluğa getirilmesiydi.
Osmanlı Devleti'nde II. Meşrutiyet'in ilanıyla birlikte, sınırlı da olsa par
lamenter düzene geçilerek, Kanûn-ı Esâsı yeniden yürürlük kazanmıştır. Kanûn-ı
Esâsî'nin ilânı ve bunu takiben 1877'de ilk Meclis-i Mebusân'ın açılması, par
lamenter rejime bir başlangıç olmuştur.
Bütün eksikliklerine rağmen, 1876 Anayasası, sınırlı da olsa halkın yönetim
de temsil edilmesi, parlamentonun kurulması ve temsili rejime geçişin sağlanması
bakımından hukukî bir reform olarak mütalâa edilmelidir.
Tanzimatla başlayan, siyasî ve hukukî müesseselerdeki ikilik, Cumhuriyet'in
kurulmasını müteakip ortadan kaldırılmış; Osmanlı mutlakıyet idaresine ait
müesseseler terkedilmiştir.
Meclis hükümeti, yasama ve yürütme kuvvetlerinin, halk tarafından seçilen
ve halkın doğrudan doğruya temsilcisi sayılan millet meclisinde toplanmış ol
masını, yürütme görevini yerine getiren organların, bu meclisin emrine ve irâde
sine tabî tutulmasını öngören hükümet şeklidir.
Meclis hükümeti sisteminin temelinde, millet irâdesinin ve hâkimiyetinin
bölünmezlik prensibi vardır. 1921 Anayasası döneminde görülen meclis hükümeti
sistemi, Türk Milletinin Kurtuluş Savaşı şartlarından doğmuş ve millet
hâkimiyetinin bölünmezliği prensibine dayanmıştır. Nitekim, 1921 Anayasasının
birinci maddesi "Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir" hükmünü ifade etmektedir.
Millî egemenlik en geniş anlatımıyla, halkın kendi kaderini bizzat kendisinin
belirleme hakkına sahip olmasıdır. Bu hakkın millet adına kullanılması, milleti
temsil eden parlamentolarca yürütülür. Millî egemenlik ilkesi, demokratik siyasî
rejimimizin meşru temele dayanmasında önemli bir yer tuttuğu gibi, siyasî reji
mimizin istikrarlı bir şekilde işlemesinin de en büyük desteğidir.
Millî egemenlik ve meclisin üstünlüğü ilkeleri, Millî Mücadele'de birlikte or
taya çıkmış ve birbirlerini tamamlamışlardır. 23 Nisan 192O'de Türkiye Büyük
Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte, millî egemenlik düşüncesinin meş
ruluğunun genel kabulü yönünde önemli bir adım atılmıştır. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi'nin açılmasıyla Osmanlı Devleti'nde egemen olan 'Hâkimiyet-i
Siyasîye', 'Hâkimiyet-i Millîye'ye dönüşmüştür.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet irâdesinin yönettiği meclistir. 'Egemenlik
kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi, 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nin kararlarında da temel dayanak olmuştur. Cumhuriyetimiz de, millî
egemenlik ilkesinin tabiî bir sonucudur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Türk milletinin kollektif şuurunda çok ayrı
ve özel bir yeri vardır. Yakın dönem Türk siyasî hayatında ve kültüründe, Türkiye
Büyük Millet Meclisi, Türk'ün Kurtuluş Savaşı, Türk inkılâbı, millî egemenlik il
kesi ve Cumhuriyetle özdeşleşmiştir.
Kurtuluş Savaşı ve bölünmez millî egemenlik anlayışı gibi sebeplerle, Türkiye
Büyük Millet Meclisi adı altında tek meclisli yapılar getiren 1921 ve 1924 Teşkilât-ı Esâsî'ye kanunlarından sonra, 1961 Anayasası iki meclisli parlamento
modelini benimsenmiştir. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde,
büyük bölümü seçilmiş, bir bölümü de atanmış üyelerden teşekkül eden karma
yapılı bir ikinci meclis (senato) teşekkül ettirilmiştir. Bilâhare, ikinci meclisin
yasama işlerini yavaşlattığı ve gereksiz olduğu gerekçesiyle 1982 Anayasası ile
yeniden tek meclis sistemine dönülmüştür.
*
Parlamentoların iç yapısı ülkelere göre değişiklik gösterir. Parlamentoların
yapısı anayasadan, meclis içtüzüklerinden ve teamüllerden kaynaklanan kural
larla oluşur ve bunlara göre çalışır. Parlamentoların günümüzde ortak ve vaz
geçilmez birim ve organları, başkanlık divânı, komisyonlar, siyasî parti grupları
ve teknik personeldir. Başkan ve başkanlık divânı meclis tarafından seçilir. Par
lamento başkanının tarafsızlığı esastır. Başkanlık divânı üyelikleri genellikle
meclisteki partiler arasında sayısal güçleriyle orantılı olarak dağıtılır. Meclis
lerin birer iç organı durumunda olan komisyonlar genellikle uzmanlık alanlarına
göre kurulurlar (Millî savunma, dışişleri, eğitim, bütçe ve plân ve benzeri gibi).
Meclis komisyonlarının teşekkülü ile ilgili tarihi uzantı, İngiliz ve Fransız
parlamentarizmine dayanır. Uzmanlık komisyonları genellikle bütün yasama
dönemi boyunca faaliyet gösteren sürekli kurullardır. Buna karşılık hükümetin ve
yürütmenin denetlenmesi veya belli konularda araştırma yapılması gibi, zamanla
sınırlı görevleri üstlenen komisyonlar (soruşturma veya araştırma komisyonları)
çalışmalarını tamamlayınca dağılırlar. Bunlara özel komisyonlar adı da verilir.
Çağdaş parlamentolarda siyasî parti grupları, yasama ve denetleme çalış
malarının esasını oluşturur. Parlamentoların iç çalışmaları genellikle içtüzükler
le tesbit edilir.Bunların toplantı düzeni, iki genel seçim arası dönemi ifade eden
yasama dönemi ve bunun yıllara bölünmüş biçimi olan dilimlerden, yasama yılınIX

dan meydana gelir. Parlamentonun belli bir gün boyunca yaptığı toplantı, bir
leşim; o günkü birleşimin çeşitli aralarla bölünen parçalarının her biri ise otu
rum olarak adlandırılır.
Parlamento üyelerinin yasama ve denetleme çalışmalarını hiçbir etki ve bas
kı altında kalmadan yerine getirebilmelerini sağlayıcı ve koruyucu mekanizmalar,
parlamenter dokunulmazlıklarını ortaya koymuştur. Bu dokunulmazlıklar, par
lamenterlerin oy ve sözlerinden dolayı kovuşturulmamalarını sağlayan mutlak
dokunulmazlık olan yasama dokunulmazlığı ile, parlamento dışı faaliyetleri
sırasında işledikleri öne sürülen suçlardan tutuklanmalarını veya kavuşturul
malarını, yasama organının vereceği karara bağlayan nisbî veya geçici yasama
dokunulmazlığı güvencesidir.
*
Parlamenter sistem, parlamenter rejim olarak da bilinir. Yasama ve yürütme
arasında bir güçler ayrılığı, denge ve işbirliği kuran bir yönetim biçimidir.
Parlamenter sistem, parlamentonun beşiği sayılan İngiltere'de doğmuştur.
Parlamenter rejim, ana çizgileriyle ilk olarak XVIII. yüzyıl İngiltere'sinde ortaya
çıkmış; takibeden yüzyılda ise Avrupa'ya yayılmıştır. Parlamenter sistemin doğuş
özelliklerinin başlıcası, mutlak monarşiye karşı halkı temsil eden bir parlamen
tonun doğup gelişmesi, yasama yetkisini kullanması ve hükümeti denetler duru
ma gelmesidir.
Parlamenter sistem, XX. yüzyılda pek çok ülkede, özellikle kara Avrupası'nda
anayasa eliyle hukukî kalıplara sokulmak istenmiş ve bu anlamda nazarî ve
teorik düzeltme gayretlerine de konu olmuştur.
Parlamenter sistemde yasama ve yürütme organları arasındaki işbirliği or
ganik ve fonksiyonel biçimler gösterir. Organik işbirliği, bu organların birbir
lerinin kuruluş ve varlıklarına belli ölçülerde karışabilmesi anlamındadır.
Hükümetin ve bazen de cumhurbaşkanının parlamento içinden seçilmesi, baş
bakan ve bakanlar kurulu üyelerinin parlamento içinden çıkması, yasama or
ganının yürütmenin organik oluşumu üzerindeki tesirine örnektir. Buna karşılık,
yürütmenin belli şartlarda parlamentonun görev süresine son verebilmesine im
kân sağlayan fesih yetkisi de yürütmenin yasamanın organik teşekkülüne müda
hale hakkını gösterir.
Parlamenter sistemde kanunların büyük ölçüde hükümetler tarafından hazır
lanması bunun en belirgin göstergesidir. Hükümetler kanunların mecliste
görüşülmesi sırasında da kendi tasarılarını savunma ve açıklamalarda bulunma
gibi yollarla yasama sürecini etkileme imkânına sahiptirler. Kanunların par
lamento tarafından kabulünden sonra, yürütmenin, bir başka ifade ile devlet başX

kanının veya cumhurbaşkanının onayını takiben yayımlanması, yürütmenin
yasalaştırma süresi içinde oynadığı bir başka önemli roldür.
Parlamenter sistemlerde yürütme, devlet başkanı veya cumhurbaşkanı ile
başbakan ve bakanlar kurulu olmak üzere iki başlı bir görünüm taşır. Yürütmenin
iki başlı bir organ görünümünde olmasına karşılık, sembolik bir konumu olan
devlet başkanı ya da cumhurbaşkanı, kural olarak, devletin birliğini ve ülkenin
bütünlüğünü temsil etme yetkisini taşır. Klasik parlamenter sistemde, devlet baş
kanı aktif politikanın dışında kalır; yürütmenin asıl başı olan başbakan ve bakan
lar kurulu ona karşı değil, yalnız parlamento önünde sorumludur.
Devlet başkanının parlamenter sistemde oynadığı en önemli rol, yasama ve
yürütme organları arasında uyuşmazlık çıktığı durumlarda hakemlik yapmasıdır.
Bu özellikle, belli şartlar gerçekleştiğinde yasama meclisinin feshedilmesinde
devlet başkanının oynadığı rolde kendini gösteren bir husustur.
İfade edildiği gibi, parlamenter sistemde bakanlar kurulu siyasî bakımdan
parlamento önünde sorumludur. Bu sorumluluk ise, bakanlar kurulunda yer alan
her bakanın kendi görev alanını ilgilendiren ferdî sorumluluğu ile bakanlar kuru
lunun genel politikasından dolayı üstlendiği kollektif sorumluluktur.
Siyasî sorumluluğun özü, parlamentonun güvenine sahip olmayan bir bakan
lar kurulunun görev başında kalamayacağıdır. Bu güvenin olup olmadığı ise,
göreve başlarken ve görev sırasında yapılan güven oylamalarında belli olur.
Bakanlar kurulunun görevi sırasında kendisine karşı güvensizlik önergesi veya
gensoru önergesi verilebilir. Bunların gereği olarak yapılan güven oylaması
neticesinde hükümetin göreve devam edip edemeyeceği anlaşılır. Bakanlar kuru
lu da, dilerse kendisi için parlamentodan güven talebinde bulunabilir. Parlamen
ter sistemlerde hükümetin istikrarını sağlamak ve krizleri önlemek düşüncesiyle,
hükümetlerin güven oyu alması genellikle basit çoğunluk, düşürülmesi ise salt
çoğunluk şartlarına bağlanmış, böylece hükümet kurma kolaylaştırılmış,
hükümeti düşürme ise zorlaştırılmıştır.
Parlamenter sistem, siyasî partilerin varlığı sebebiyle, günümüz uy
gulamalarında, yumuşak bir güçler ayrılığını öngören klasik anlamından uzak
laşmıştır. Yasama ve yürütme klasik ayrılığı eski anlamını kaybetmekte, bunun
yerini iktidar ve muhalefet ayrılığı olgusu almaktadır. Bir başka ifade ile,
günümüzde parlamenter sistemler parlamentarizmin geleneksel ve anayasal un
surları tarafından olduğu kadar, günlük siyasî hayatın temel kurumları olan
siyasî partiler ve partiler sistemi tarafından da şekillendirilmektedir.
*
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"VI. Dönem Türk Parlamento Tarihi" çalışmalarının çerçevesi içinde yer alan
Cumhuriyet Halk Partisi, bilindiği gibi Cumhuriyet döneminin en eski partisidir.
Bu partinin kuruluşu, ilkeleri ve partideki gelişmeler, Atatürk'le, Millî Mücadele
ve Cumhuriyet tarihimizle doğrudan bağlantılıdır. Cumhuriyet rejimi ile CHP bir
noktaya kadar özdeştir.
1924'e kadar Halk Fırkası, 1924-1935 arasında Cumhuriyet Halk Fırkası
olarak adlandırılan Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet döneminin ilk siyasî
partisidir. 1923-1950 arasında aralıksız iktidarda kalmış ve 1946'ya kadar tek
parti yönetimi ülkeyi idare etmiştir.
Halk Fırkası, Kurtuluş Savaşı'nın zafere ulaşmasından sonra, Anadolu ve
Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin siyasî bir partiye dönüştürülmesiyle kurul
muştur. Atatürk partiyi kurma amacını ilk defa 1922 yılında açıklamış, 'Halk Fır
kası' adını da ilk defa bu açıklamasında kullanmıştır. Atatürk, 6 Aralık 1922 tarihin
de Ankara'da verdiği demeçte kurulacak yeni partinin esaslarını anlatmıştır.
Bu demecinde Atatürk'ün üzerinde önemle durduğu konular, ülkenin
ekonomik ve sosyal durumuyla, programlı çalışma ve halkçılıkla ilgilidir.
Halk Fırkası'nın kuruluşu ile ilgili karar 9 Eylül 1923'te açıklanmışsa da,
Halk Fırkası'nın resmî kuruluş tarihi 11 Eylül 1923'tür.
Kuruluşunda resmî bir programı bulunmayan ve siyasî çalışmalarında
'Dokuz Umde'yi temel alan partinin genel başkanlığına TBMM Başkanı Gazi
Mustafa Kemal Paşa, genel başkan vekilliğine İsmet [İnönü] ve genel sekreter
liğine de Recep [PekerJ seçilmiştir.
Halk Fırkası'nın nizamnamesinde, temel ilkeler olarak millî egemenliğin halk
tarafından ve halk için uygulanması, bir başka ifade ile halkın kendi kendini idare
etmesi, Türkiye'yi çağdaşlaştırma ve hukuk devletini egemen kılma gibi hususlar
yer almıştır.
Halk Fırkası'nın kuruluşundan kısa bir süre sonra, İsmet [İnönü] ile Baş
bakan Fethi [Okyar] arasında baş gösteren anlaşmazlık, Halk Fırkası'nın Meclis
grubunda tartışmalara yol açmış; ortaya çıkan siyasî bunalım, Cumhuriyet'in
ilânı (29 Ekim 1923) ve Gazi Mustafa Kemal'in cumhurbaşkanı seçilmesiyle son
bulmuştur. Bu arada İsmet [İnönü] de başbakanlığa atanmıştır.
Ancak bütün bu gelişmeler, parti içindeki tartışmaların durulmasını sağ
layamamış, Halifeliğin kaldırılması ve 1924 Anayasası'nın kabul edilmesinden
sonra Kâzım [Karabekir], Rauf[Orbay], Refet [Bele], Ali Fuat [Cebesoy] ve AdXII

nan [Adıvar] ile birlikte bir grup milletvekili Halk Fırkası'ndan ayrılarak 17
Kasım 1924'te, Cumhuriyet tarihinin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver
Cumhuriyet Halk Fırkasını kurmuşlardır. Bu arada Halk Fırkası da, Cumhuriyet
Halk Fırkası adını almıştır (10 Kasım 1924).
Yeni kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Cumhuriyet HalkFırkası'mn
kuvvetler birliğine dayanan bir meclis hükümeti görüşüne karşılık, ılımlı bir kuv
vetler ayrılığı sistemini benimsiyor, cumhurbaşkanlığı ile parti başkanlığının bir
kişide birleşmemesini istiyordu. 1925 yılında Doğu illerimizde ortaya çıkan Şeyh
Sait İsyanı ile bâzı Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası üyelerinin bağlantısı ol
duğu ileri sürülmüş ve isyanın ardından çıkarılan Takrir-i Sükûn Kanunu'na
dayanılarak 3 Haziran 1925'te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır.
Cumhuriyet Halk Fırkası, nizamnamesinin demokratik bir hüviyet taşımasına
karşılık, ilk yıllarında teşkilâtlanmada merkeziyetçi bir model uygulamış; ülkeyi
14 mıntıkaya ayırarak, her mıntıkaya merkezden birer müfettiş atamış, ayrıca il
teşkilâtlarının başında bulunan mutemetleri ve belediye başkanlarını merkezden
tesbit etmiştir.
Bu arada toplumdan gelen muhalefeti denetim altında tutmak için 12 Ağustos
1930'da, Ali Fethi [OkyarJ başkanlığında, Serbest Cumhuriyet Fırkası'mn kurul
masıyla yeniden iki partili sisteme dönülmüşse de, bu uzun sürmemiştir.
Muhalefetin istenmeyen bir çizgiye kayması ve hızla gelişme göstermesi üzerine
Serbest Cumhuriyet Fırkası baskılar sonunda kendini 17 Kasım 1930 tarihinde
feshetmiştir.
Böylece çok partili hayatın başlaması için verilen mücadele neticesiz kalmış
tır. Bu başarısızlığın en büyük sebebi, şüphesiz demokrasi kültürünün eksikliğidir.
Çok partili rejim teşebbüslerinin başarısızlığından sonra Cumhuriyet Halk
Partisi gerek teşkilâtlanma, gerekse program yönünden daha çarpıcı çalışmalar
içine girmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı bu dönemde sosyo-ekonomik
konularla daha çok ilgilenmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi ile devletin 1930 yılın
dan sonra birbirine daha yakınlaştığı, özdeşleştiği görülür.
Atatürk'ün cumhurbaşkanlığı döneminde modernleşmeyi hedef alan Türk
siyasî eliti, genelde birlik içinde hareket etmiş ve Cumhuriyet Halk Partisi saf
larında toplanmıştır.
Atatürk'ün 10 Kasım 1938 tarihinde vefatından bir gün sonra toplanan Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, cumhurbaşkanlığına İsmet İnönü'yü seçmiştir.
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Atatürk'ün vefatı ile boşalan parti genel başkanlığına tüzük gereğince seçim yap
mak için, 26 Aralık 1938 tarihinde Ankara'da CHP I. Olağanüstü Kurultayı top
lanmıştır. Bu kurultayda CHP Tüzüğünde yapılan değişikliklerle, Cumhuriyet
Halk Partisi Genel Başkanlığına 'Değişmez Başkanı' sıfatıyla İsmet İnönü getiril
miştir.
Atatürk'ün ölümünden hemen sonra başlayan ve çok partili sisteme geçil
mesine kadar geçen bu dönemde, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye 'Millî Şef denilmiş ve bu döneme de genellikle
'Millî Şef Dönemi' adı verilmiştir.
İsmet İnönü'ye resmen değişmez millî şef denilmesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 26 Aralık 1938'de toplanan Olağanüstü Kurultayında yapılan tüzük
değişikliği sırasında alınan kararın sonucudur. Atatürk'ün ölümü üzerine, 1939
yılında toplanması gereken kurultay, partinin yeni genel başkanının seçilebilmesi
için öne alınmış, bu arada yukarıda ifade edildiği gibi, parti tüzüğünde değişik
likler yapılmış, tüzük değişikliğinin gerekçesinde parti Genel Sekreteri Refik Say
dam 'in 'millî şef deyimini kullandığı, kurultayda konuşan kurultay başkanı Celâl
B ayar'in da İnönü'yü 'millî şef olarak adlandırdığı görülür. İşte bu kurultaydan
başlayarak, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 'millî şef olarak anılacak ve bu onun
resmî unvanı olacaktır.
Yukarıda atıfta bulunduğumuz tüzük değişikliğinde, 'millî şef in tanımı da
yapılmıştır. Gerekçeye göre, Cumhuriyet Halk Partisi dar anlamda bir siyasî par
ti değildir. Vatandaşları çatısı altında toplayan milletin partisidir. Bu sebeple de
partinin şefi, tabiî olarak 'millî' şeftir.
Başta basın olmak üzere, çok geniş çevrelerin bu tâbiri benimsemesi sebebiy
le İsmet İnönü "Millî Şef, onun cumhurbaşkanlığı dönemi de "Millî Şef Dönemi"
olarak anılmıştır. Bu deyim, İsmet inönü'nün gerek siyasî hayatında, gerekse par
ti içindeki sarsılmaz otoritesinin bir sembolü olmuştur.
İnönü'ye yakıştırılan bir başka sıfat da, 'İkinci Adam' lıktır. Şevket Süreyya
Aydemir, İsmet İnönü'yü anlattığı üç ciltlik eserine 'İkinci Adam' ismini vermiştir.
İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanı ve millî şef olmasından kısa bir süre sonra
II. Dünya Savaşı başlamıştır. Millî şef dönemi, II Dünya Savaşı ile aynı yıllara
rastlamaktadır. Türkiye bu savaşa girmemeyi başarmış olmakla birlikte, II. Dün
ya Savaşı yıllarındaki ekonomik ve toplumsal sıkıntılar, dönemin unutulmayan
mirası olarak kalmıştır.
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Türkiye 24 Şubat 1945'te Birleşmiş Milletler Beyannamesi'ni imzalayarak bu
teşkilâtın kurucu üyesi olmuştur. Bu tercih, ülkedeki tek parti rejimini oldukça
sarsmıştır. Bu arada, Amerika Birleşik Devletleri'nin, politik sistemini daha
demokratik bir hale getirmedikçe Türkiye'nin batıdan beklediği desteği alamaya
cağını belirtmesi, tek parti yöneticilerinin demokrasi yönünde tavır değiştir
melerine sebep olmuştur.
Türkiye, Birleşmiş Milletler Beyannamesi'ni kabul etmekle, bu kuruluşun
daha demokratik ve hürriyetçi bir rejime geçilmesi isteğini kabul etmiş oluyordu.
Nitekim, Türkiye 1945'de San Francisco Konferansı'nda bir açıklama yaparak,
en kısa sürede ülkede her türlü demokratik cereyanların gelişmesine müsaade
edileceğini açıklamıştır.1
Bu açıklamayı 19 Mayıs 1945'te Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün beyanatı
takip etmiştir. İnönü, cumhuriyet rejiminin ortaya koyduğu siyasî sistemle halk
hükümeti şeklinin her cephesiyle gelişeceğini ve harp hâlinin mecbur kıldığı şart
lar ortadan kalktıkça, ülkenin siyasî ve kültür hayatında demokrasi prensiplerinin
gittikçe daha fazla yer tutacağını ifade etmiştir.2 Cumhuriyet demokrasiye geçme
gereğini görünce, öncelikle CHP kendi içinde demokrasiye yönelmiştir.
II. Dünya Savaşı 'ndan sonra pek çok totaliter sistemlerin yıkılması ve demok
rasinin gündeme gelmesi, bütün bu değişiklikleri gören Türk halkının siyasî hak
larını talep etmeye başlaması üzerine, Cumhuriyet Halk Partisi, halkın bu istek
lerini yerine getirmek mecburiyetinde kalmıştır. Basında yapılan tenkitler üze
rine, demokratik hayatın başlaması için ihtiyaç duyulan bir muhalefet partisinin
kurulması çalışmalarına başlanmış; konu yalnız basında değil, parlamentoda da
tartışılmaya başlanmıştır.
II. Dünya Savaşı yılları, dış siyasî olay ve etkilerin en yoğun olduğu yıllar
olarak ayrı bir dönem özelliği göstermektedir. Bu dönem, geçmiş yılların
birikimiyle kaçınılmaz sonuçlar doğuracak, ülkemizde çok partili hayata geçil
mesini sağlayacaktır.
Türkiye'nin tek partili bir yönetimden çok partili bir siyasî rejime geçişi,
yakın dönem siyaset tarihimizin en önemli siyasî reformlarındandır. Şüphesiz,
Türkiye'de çok partili hayata geçişimizde iç ve dış tesirlerin büyük rolü olmuştur.
Gerek iç bünyedeki ekonomik, sosyal ve siyasî; gerekse dış politik gelişmelerin
tesir ve baskısıyla çok partili hayata geçmede toplumun tercih ve kararının ön
celiği tartışılmaz.
1 bkz.: Ayın Tarihi, Mayıs 1945, 633. s.
2 Kemal Karpat: Türk Demokrasi Tarihi. 2. bs. İstanbul, 1996, 128. s.
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Türkiye'de 'Millî Şef dönemi (1938-1945) , İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkan
lığının ilk ve Türkiye Cumhuriyeti'nde tek parti yönetiminin son yıllarını içine alır.
Türkiye'de 'Millî Şef döneminin, iç ve dış politika açısından geniş ve ayrıntılı
olarak incelenmesi, şüphesiz tarihi bir tespit yapmanın da ötesinde bir anlam
taşımaktadır. II. Dünya Savaşı sonrasında başlayan yeni dönemin, çok partili
siyasî sisteme geçişini görmek, bu dönemin çok yakından bilinmesini gerektirir.
Bir başka ifade ile, bu dönem, II. Dünya Savaşı gibi bir büyük olay gözardı
edilerek incelenemez. Ayrıca, bu dönem, çok partili hayata geçişe temel olması
bakımından da üzerinde durulmaya değerdir.
Türk parlamento tarihinde her dönemin kendine has bir görünümü ve
hususiyetleri vardır. Bu dönem, tek partili otoriter bir yönetimin hâkim olduğu bir
devredir.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türk siyaset ve parlamento hayatında şüphesiz
özel bir yeri vardır. Yeni Türk devletinin kuruluş felsefesi Cumhuriyet Halk Par
tisi'nin prensipleri üzerine oturtulmuştur. Bu partinin tarihi ile Cumhuriyet tari
hi, bu dönem siyaset hayatımız ve Türk parlamento tarihi âdeta kaynaşmış hal
dedir. Dolayısıyla bunlardan birini incelerken, diğerini gözardı etmeye imkân
yoktur.
Unutmamak gerekir ki, VI. Dönem Türk parlamento tarihini ortaya koyabil
mek için, CHP'nin bu dönem tarihine, parti faaliyetlerine, kurulan hükümetlere
ve hükümet programlarına yer vermek ve kaynaklar ışığında bir tespit ve objektif
bir değerlendirme yapmak kaçınılmazdır. CHP'nin bu dönem Türk parlamento
hayatı ve çalışmaları üzerindeki etkileri konusuna eğilmek, bu dönem parlamen
to tarihinin yazılmasında yerine getirilmesi gereken ilmî ve kaçınılmaz bir sorum
luluktur.
Bu çalışma ile, CHP hakkında lehte veya aleyhte bir tespit ve değerlendirme
yapmaktan çok, bütün bir Cumhuriyet dönemine damgasını vurmuş, Türk toplum
ve siyaset hayatında müessir olmuş bir siyasî partinin, VI. Dönemde Türk par
lamento hayatındaki rolü ve yeri nedir?., sorularına belgeler ışığında doğru
cevaplar aranmaktadır.
CHP'nin ve Millî Şef döneminin iç ve dış politika açısından, bu kitabın metin
kısmında yer alan bölüm başlıkları çerçevesinde ele alınması ve incelenmesi, VI.
Dönem Türk parlamento çalışmalarının ve tarihinin yakından bilinmesi ve değer
lendirilmesi bakımından zarurîdir.
Cumhuriyet Halk Partisi ve Millî Şef dönemi hakkında çok ayrıntılı ve ciddî
çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların bâzılarında VI. Dönem Türkiye Büyük
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Millet Meclisi faaliyetlerine de yer verilmiştir. Bu çalışmaların bir-ikisine bura
da işaret etmek istiyoruz:
-Celâl Bozkurt: Siyaset Tarihimizde Cumhuriyet Halk Partisi. Dünü, Bugünü,
İdeolojisi (Siyaset İlmî Açısından Bir İnceleme), [y.y, t.s.J 222 s.
Kitabın yazılış sebebi, yazarı Bozkurt tarafından, kitabın 'Giriş' bölümünde
şöyle ifade edilmektedir:
"Yeni Türk devletinin yapısı Cumhuriyet Halk Partisinin prensipleri üzerine
oturtulmuştur. Birbiri arkasına yapılan devrimler, bu partinin sorumluluğu veya
sevk ve idaresi altında geçmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi muhakkak ki, Türk
siyaset hayatında özel bir mevkii ve uzun bir ömrü olan partidir. Bu partinin ta
rihi ile Cumhuriyet tarihi birbirine karışmış, âdeta kaynaşmış haldedir; öyle ki,
bunlardan birini incelerken diğerini ihmal etmeye imkân yoktur." (11.s.)
- Fahir Giritlioğlu: Türk Siyasî Tarihinde Cumhuriyet Halk Partisinin Mev
kii. l.C. Ankara 1965 Ayyıldız Matbaası. 460 s.
Eserin önsözünde yazar, "Yeni Türk Devletinin sağlam yapısı, Cumhuriyet
Halk Partisinin prensipleri üzerine oturtulmuştu. Birbiri arkasından yapılan dev
rimler, bu partinin siyasî sorumluluğu altında ve şevki idaresi zamanında tahak
kuk ettirilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, Türk siyaset hayatında özel bir mevkii
ve uzun bir ömrü olan partidir.
Memleket kaderi üzerinde yıllar boyu istikamet verici rolü bulunan bu millî
müessesemizin tarihi, ciddî bir tetkike tâbi tutulmadığı gibi, hizmet ve faaliyet
lerinin mahiyet ve değeri, ilmî bir araştırma ve tartışmaya tâbi kılınmamıştır."
der. (5.s.)
- Mahmut Goloğlu: Millî Şef Dönemi (1939-1945). Ankara 1974 Kalite Mat
baası. V1I+ 423 s.
Kitapta, 1939-1945 yılı yurt içi ve dışı siyasî olaylar ele alınmış; bu dönem
tek parti yönetimi anlatılmıştır.
- Doç.Dr. Çetin Yetkin: Türkiye'de Tek Parti Yönetimi. İstanbul 1983 Altın
Kitaplar Matbaası. 320 s.
"Bilimsel Sorunlar Dizisi"
Dr. Yetkin, geniş bir başlık altında, 1930-1945 yıllarını içine alan bir dönemi
incelemektedir. Kitabın giriş kısmında, eserin müellifi, çalışmasının amacını;
"... bu çalışmanın amacı, Türkiye'nin 1930-1945 yılları arasındaki iç siyasal
gelişmelerini, sınıfsal yapıda oluşan değişiklikler temel alınarak ve dış siyasal
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koşulların etkileri gözönünde tutularak, birbirini izleyen toplumsal ve siyasal
olaylar çerçevesinde ve belirtilen yaklaşımla incelemektir" şeklinde ifade etmek
tedir. (23. s.).
Millî Şef döneminin ele alındığı en ciddî akademik çalışmalardan biri,
1985'te A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde yapılmış olan Cemil Koçak'ın
"Türkiye'de Millî Şef Dönemi, 1938-1945 "ad ve muhtevalı doktora tezidir. Aynı
adla kitap olarak da yayınlanmıştır.
-Cemil Koçak: Türkiye'de Millî Şef Dönemi (1938-1945). Dönemin İç ve Dış
Politikası Üzerine Bir Araştırma. 2 C, 2.bs. İstanbul 1986. 726+635 s.
"İletişim Yayınları."
[Eserin ilk baskısı, Yurt Yayınevi tarafından Ankara'da 1986 yılında yapılmış
tır.]
Dr. Koçak'ın eserinde, Millî Şef dönemi, iç ve dış politika açısından birlikte
ele alınmıştır. Dış politikanın iç politikaya olan etkisi ve bu etkinin derecesi, araş
tırmada somut olaylarla ortaya konulmuş, böylece iç ve dış politikanın karşılıklı
etkileşimine ait umûmî mahiyette bir tespitin doğruluk payı tarihi olgular araş
tırılarak belgeler ışığında ortaya konmaya çalışılmıştır.
Yazar, eserin 'Sunuş' kısmında, araştırma konusu olarak 'Millî Şef dönemini
seçmesinin sebebini şu satırlarla ifade etmektedir:
"Öncelikle, yapacağım çalışmanın, Türk siyasî tarihinin üzerinde pek durul
mamış bir bölümü üzerine olmasını daha başından istiyordum. Öte yandan, uzun
zamandan beri, bu alanda yapılmış çalışmaların, her nedense, Atatürk'ün
ölümünden çok-partili hayata geçişe kadar olan dönem üzerinde hemen hiç dur
madıklarının ya da pek az ve önemsiz oranda durduklarının farkına varmıştım.
Oysa bu aralıkta, gözardı edilen önemli bir dönem vardı. Bu dönem, çok-partili
hayata girişe temel olmak bakımından da dikkate değerdi. Yeni dönemin açık
lamasını yapabilmek için, Millî Şef döneminin de yeterince üzerinde durulmuş ve
incelenmiş olması gerekirdi, işte, dönemin yeterince üzerinde durulmamış olması
çalışmamın seçiminde önemli rol oynadı.
Diğer yandan, "İsmet Paşacı" bir evde yetişmem nedeni ile her zaman " is
met Paşa'ya bir ilgi duyduğumu belirtmeliyim. Belki biraz da bu nedenle İsmet
inönü'yü konu alan bir çalışmayı tercih ettim.
Bu iki nedenden hangisinin daha baskın geldiğini ben de bilmiyorum...
Çalışmamın başında, söz konusu dönemde Türkiye'nin yalnızca iç politika
gelişmelerini araştırmak istiyordum.
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Oysa, aradan kısa bir süre geçtikten sonra derhal fark ettim ki, bu dönem,
İkinci Dünya Savaşı gibi bir büyük olay gözardı edilerek incelenemez.
Bu nedenle, hiç aklımda yokken, dönemin dış politikasını da özenle açık
lamaya çalıştım. Çünkü, dönem boyunca iç ve dış politika arasındaki yakın iliş
kileri ve karşılıklı etkileri vurgulamanın başka bir yolu yoktu.
İç ve dış politika arasındaki yakın etkileşimi vurgulamak amacı ile, çalış
manın temel ayrım noktalarını saptadım.
Bu anlamda çalışma, dönemin iç ve dış politikasını kapsamak üzere geniş
lemiş oldu" (13-14. ss.)
- Dr. Esat Öz: Otoriterizm ve Siyaset. Türkiye'de Tek-Parti Rejimi ve Siyasal
Katılma (1923-1945). Ankara 1996 Yetkin Basımevi. IX+ 211 s.
"Yetkin Yayınları"
Araştırma, 1951 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde
kabul edilen doktora tezinin gözden geçirilmiş şeklidir. İlk baskısı 1992 yılında
yapılmıştır.
Araştırmanın amacını, eserin müellifi Dr. Öz, 'Önsöz'de şu satırlarla ifade et
mektedir:
"Bu kitabın amacı, siyasal hayatımızın evrimindeki en önemli duraklardan
biri olan tek-parti döneminin siyasal katılma kavramı ekseninde genel bir değer
lendirmesini yapmaktır. 1923-45 yılları arasındaki yaklaşık 22 yıllık bu dönem,
yeni bir devletin oluşum süreci olması yanında, daha sonraki dönemlere bıraktığı
miras açısından da hayatî bir öneme sahiptir. Bunun için sürekli olarak entelek
tüel ve akademik bir ilgiye mazhar olmaktadır. "(Vs.)
Millî Şef dönemi ile ilgili bir diğer önemli akademik çalışma, Osman Akandere tarafından yapılan doktora tezidir. Bu çalışma da, 1988'de kitap olarak
yayınlanmıştır.
- Dr. Osman Akandere: Millî Şef Dönemi. Çok Partili Hayata Geçişte Rol
Oynayan İç ve Dış Tesirler. İstanbul 1988 İz Yayıncılık 513 s.
"İz Yayıncılık: 265"
Çalışma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yapılan bir dok
tora çalışmasıdır.
Akandere'nin çalışmasında, Millî Şef dönemindeki iç ve dış olayların ve geliş
melerin çok-partili hayata geçişimizde oynadıkları rol, birinci el kaynaklara ini
lerek anlatılmaya çalışılmıştır. Yönetimin dayanağı olan 'Hükûmet-Parti-Meclis'
XIX

organları ayrı ayrı incelenmiş, bu organların Millî Şef dönemindeki yapıları ve
fonksiyonları belirtilmeye çalışılmıştır.
Dr. Akandere, bunu eserin önsözünde şöyle ifade eder:
"Yeni dönem tarihimiz üzerinde araştırma yapmanın güçlükleri göz önünde
tutularak konu belli bir dönemi içine alan yıllarla sınırlandırılmış ve bu nedenle
Millî Şef dönemi olarak da adlandırılan 1938- 1945 yılları arasında ele alınmış
tır. Millî Şef döneminin esas alınmasının amacı ise, Türkiye'de demokrasiye geçiş
sürecinin başlangıcının İnönü'nün Cumhurbaşkanlığına seçilmesiyle başladığı
yolundaki iddia ve yorumların ne dereceye kadar doğru olduklarının ve 1938'lerden beri meydana gelen ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmelerin 1945 'te baş
layan çok-partili hayata geçişte oynadığı rolün tespitidir.
Biz ise çok-partili hayata geçişimizin iç ve dış sebeplerini hem kapsamlı hem
de dönemin basınına dayanarak belirtmeye çalıştık." (15. s.)
- Dr. Hakkı Uyar: Tek Parti Dönemi ve Cumhuriyet Halk Partisi. 2. bs. İstan
bul 1999 Boyut Matbaacılık A.Ş. 400 s.
"Boyut Kitapları/Araştırma Dizisi 11"
Araştırmada, Türkiye'deki tek parti döneminin iktidarı ve dönemin muhalefeti
birlikte değerlendirilmiştir.
Cumhuriyet tarihimizde tek parti yönetimi, Millî Şef dönemi ve Cumhuriyet
HalkPartisi'nin tarihçesi konularında ayrıntılı bilgi almak isteyen ilgililerin, atıf
ta bulunduğumuz söz konusu eserlere bakmaları gerekecektir.
Ayrıca, bu dönemin ekonomik, sosyal ve siyasî gelişmelerini ele alan burada
zikredilmemiş eserler ile, dönemi yaşayanların hatıratları da gözardı edil
memelidir. Hatıratlar, tarihçilerin en az güvenmesi gereken, bununla birlikte vaz
geçemeyeceği kaynaklardandır. Hatıratlardan beklenen, hayatı, geçmişi olağan
yanlarıyla tanımaktır.
Bu dönem, akademisyenler, araştırmacılar ve gazeteciler tarafından, doktora
tezi, kitap, dizi yazı, röportaj, makale ve tebliğ olarak ele alınmış ve incelenmiştir.3
*

3 Yeri gelmişken, bu dönem üzerinde çalışacak araştırmacıların dikkatine sunmak istediğimiz bir
önemli husus şudur. 1924-1953 yılları arasını ihtiva eden CHP Arşivi, bu satırların yazarı İsmet
Binark'ın Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü döneminde Devlet Arşivi'ne intikal ettirilmiş;
bilâhare tasnifi ve kataloglaması tamamlanan arşiv fonları araştırmacıların yararlanmasına
sunulmuştur.
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Bu çalışma şüphesiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin, tek partili Cumhuriyet
döneminin ve millî şef yönetiminin tarihçesi değildir.
Ancak, VI Dönem Türk parlamento çalışmalarını, bu dönem Türk siyasî ve
toplum hayatına fiilî tek parti olarak hâkim olan CHP'nin etkinliği ve tek parti
yönetiminin dayanağı olan 'Hükûmet-Parti ve Meclis' organları çerçevesi dışın
da değerlendirmek de şüphesiz mümkün değildir.
Bu çalışma ile, 3 Nisan 1939-15 Ocak 1943 tarihleri arasındaki VI. Dönem
Türk parlamento tarihi geniş bir çerçevede ele alınmaktadır. Burada üzerinde
özellikle durulan, Millî Şefin ve CHP'nin, Meclis ile münasebetleri ve Meclis
üzerindeki etkinliği konusudur.
Dr. Akandere'ye göre: "... bu dönemde TBMM'de siyasî parti olarak sadece
CHP mevcuttur. Mecliste ele alınacak konular önce Parti Meclis Grubu'nda ele
alınmakta ve görüşülüp karara bağlanmaktadır. Görüşülüp karara bağlanan bir
konu üzerinde, TBMM Genel Kurulu'nda partiye mensup mebusların aleyhte
konuşmaları ve belirlenen esas dahilinde hareket etmemeleri mümkün değildir.
Çünkü, CHP Nizamnamesinin 112. maddesi partiye mensup mebusların, parti
grubunca alınan kararlara uymalarını zorunlu kılmaktaydı."4
Ayrıca, "Millî Şef dönemi hükümetlerinin diğer bir hususiyeti de, hükümet
lerin programları ve programların dayandığı esaslardır. Bu dönemde kurulan
hükümetlerin icraat programları, CHP programlarına dayanmıştır."5
"Millî Şef dönemi hükümetlerinin diğer bir hususiyeti de, bu hükümetlerin
TBMM'de hiçbir güçlük ve engelle karşılaşmamalarıdır. Bu yıllarda TBMM'nin
işlevi bir yerde CHP Meclis Grubu tarafından yerine getirildiği için, hükümet
lerin politikaları ve icraatları üzerindeki tartışmalar ve eleştiriler daha ziyade
'Parti Meclis Grubu'nda olmaktadır. Hükümetlerin, TBMM'ye getirdiği kanun ve
tasarıların ittifakla kabul edildiği ve yine hükümetlerin eleştiriye açık olmadıkları
bilinen bir gerçektir... Millî Şef dönemi hükümetlerinin diğer bariz bir vasfı da,
hükümetlerin TBMM'de yapılan tüm 'güven oylamalarında' ittifakla güven al
malarıdır... Hükümetlerin programlarına karşı TBMM'de siyasal bir tepki veya
karşı olma söz konusu olmamıştır... Millî Şef döneminde tek-parti yönetiminin
genel karakteristik özelliği 'Tek-Lider; Tek-Parti ve Tek-Meclis' üçgenidir. "6
4 Osman Akandere: Millî Şef Dönemi; Çok-Partili Hayata Geçişte Rol Oynayan İç ve Dış
Tesirler, 1938-1945. İstanbul, 1988, 89. s.
5 Osman Akandere: a.g.e., 103. s.
6 Osman Akandere: a.g.e., 105-106. ss.
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Bu dönemde CHP, tek parti olarak mutlak egemendir. Bu dönemde CHP, ül
keyi tek başına ve muhalefet olmadan yönetmiştir.
1938-1945 yılları arasında tek parti olarak, ülke yönetimini elinde bulun
duran CHP, siyasî ağırlığıyla otoriter bir tek parti özelliğini muhafaza etmiştir.
Gerek yabancı siyaset bilimciler, gerekse Türk siyaset ve sosyal bilimcileri,
CHP'nin otoriter yapısı üzerinde mutabık kalmışlar ve CHP'yi vesayetçi tek par
ti olarak tanımlamışlardır.
Prof. Dr. Orhan Aldıkaçtı; "Otokratik rejimin başlamasından çok partili
rejimin kurulmasına kadar, hattâ ilk defa serbest seçimler sonunda iktidarın dev
redildiği 1950'ye kadar geçen devreyi 'vesayet' devresi olarak kabul etmiş ve bu
tarihler arasında CHP'nin bir 'vesayet rejimi' kurduğunu belirtmiştir. "7
Bâzı araştırmacılar, "... tek parti diktatörlüğünün 'kalıcı' olduğunu ve 'demok
rasiyi' amaçlamadığını belirtmektedirler. Onlara göre, 1945 sonrasında çok par
tili yaşama geçiş, iç ve dış zorlamaların, ülke ve dünya konjonktüründeki değiş
melerin bir ürünüydü. Tek parti yönetiminin uygulamaları hiçbir zaman demok
rasiyi 'kurma'ya yönelik değildi".8
Bu grubun değerlendirmelerinin aksini ileri süren diğer bâzı araştırmacılar
da vardır. Tarık Zafer Tunaya'ya göre, CHP bir 'vesayet partisi' dir. Tek parti
egemenliğinin hiçbir 'hukukî' temeli yoktur ve bir başka partinin kurulması da
hukuken yasak değildir. Ancak, bu yasak 'fiilî' olarak geçerlidir. Tunaya, bunu
'fiilî' tek parti rejimi' olarak adlandırmaktadır.9
Maurice Duverger, "CHP ve benzeri partileri Hâkim Parti' (le parti domi
nant) olarak tanımlamaktadır. Duverger'ye göre, hâkim parti rejimleri, tek parti
ile çok parti rejimleri arasındadır".10
Kemal Karpat da, Duverger gibi, hâkim (dominant) parti deyimini kullan
maktadır."
Tek parti yönetiminin hâkim olduğu bu dönemde, CHP iktidarı parlamento
üzerinde de müessirdir. VI. Dönem TBMM. çalışmalarıyla özdeşleşmiş olması
7 Orhan Aldıkaçtı: Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası. İstanbul, 1970, 9899. ss.; Osman Akandere: a.g.e., 81.s.
8 Hakkı Uyar: Tek Parti Dönemi ve Cumhuriyet Halk Partisi. 2.bs. İstanbul, 1999, 88. s.
9 Tarık Zafer Tunaya: Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku. İstanbul, 1980, 314. s.
10 Maurice Duverger: Siyasî Partiler. Ankara, 1993, 360. s.; Hakkı Uyar: a.g.e., 89. s.
11 Kemal H. Karpat: "The Republican People's Party 1923-1945". Political Parties and
Democracy in Turkey. London, 1991, 42. s.; Hakkı Uyar: a.g.e., 89. s.
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sebebiyle, tek parti yönetimine, Millî Şef dönemine ve icraatlarına, bu çalışmada
ilgili bölüm ve başlıklarda geniş bir şekilde yer verilmiştir.
Bu çalışma ile, T.B.M.M. 'nin VI. Dönemi, bu dönem meclis çalışmaları, Türk
parlamento hayatı, hükümet icraatları ve tek parti yönetimi, geniş bir çerçevede
ve birbirini tamamlar şekilde ilgililerin dikkat ve yararlanmasına sunulmaktadır.
Takdir edileceği üzere, Türk parlamento tarihi ile ilgili yayınlar, parlamenter
lerimizin, konuyla yakından ilgilenenlerin ve Türk aydınının, siyaset tarihimiz
konusundaki temel başvuru kaynaklarıdır.
VI. Dönem T.B.M.M. çalışmalarını çeşitli boyutlarıyla dünden bugüne ak
taran ve birinci el kaynaklara dayanılarak yapılan bu çalışma, güvenilir bilgiler
ihtiva etmesi sebebiyle araştırmacılara ve gelecek kuşaklara rehber olacaktır.
VI. Dönem Türk parlamento tarihine ait birinci el kaynakların ve belgelerin
yayınlanmış olması, şüphesiz bu dönem üzerinde dikkat çekici yeni araştır
maların yapılmasına da yol açacaktır.
VI. Dönem Türk parlamento tarihini geniş bir yelpazede günümüze yansıtan
bu çalışma, Türk siyaset hayatına ve demokrasi tarihimize ışık tutacaktır.
Dönem üzerinde çalışılırken, özen gösterdiğimiz bir yaklaşımımızı açıklamak
isteriz. Çalışma tarafsızlıkla yürütülmüş, olayların, şahısların ve kurumların süb
jektif bir biçimde tek taraflı olarak yorumlanmasına ve değerlendirilmesine
teşebbüs edilmemiştir.
VI. Dönem T.B.M.M. çalışmaları, CHP yönetimi ve Meclis ile ilişkileri, birin
ci el kaynak ve belgeler ışığında objektif bir şekilde ortaya konmaya çalışılmıştır.
Bu dönem ile doğrudan ilgili birinci el kaynak ve belgelerin yanı sıra; akademis
yen, araştırmacı ve yazarların konu ile ilgili çalışma ve araştırma sonuçlarına, il
mî araştırmanın objektifliği ve ahlâkî gereği olarak atıflarda bulunulmuş, iktibas
lar yapılmış, araştırmanın noksansız olmasına çalışılmıştır. Eser incelendiğinde
görülecektir ki, bu dönem, kurumlar ve olaylar üzerinde değişik fikirlerin ve
değerlendirmelerin olması, sosyal ve tarihî realitelerin karmaşıklığından değil,
bugün artık ilmî araştırmalarda doğruluk ve objektifliğin ön plâna çıkmasında,
geçerlik kazanmış olmasındadır.
Bilindiği üzere, tarih, geçmişin olaylarını kaynak malzemelerin tahlilî bir in
celemesine dayanarak kronolojik tutarlılık içinde inceleyen ve genellikle bunların
sebepleri konusunda açıklamalarda bulunan bilim dalıdır. XIX. yüzyıl sonlarında
çağdaş profesyonel tanımına kavuşmuş, amaç ve metotları belli, özel bir disiplin
dir.
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İnsanoğlu her zaman, geçmişe mal olacak bir şimdi'nin kalıcı ve belirgin iz
lerini yaşatarak, bugünü dünle doğrulama gayreti içinde olmuştur.
XX. Yüzyıldan itibaren tarih bilinci yeni görüş ve yeni alanlar kazanmış; kro
nolojik kesitlere göre bölümlere ayrılan 'yatay' tarihlere, belli alanlarda derinleş
miş 'düşey' tarihler eklenmiştir.
Tarihçinin, araştırmacının asıl görevi, elindeki malzemeden bir sentez oluş
turmaktır. İlmî ve belgesel tarihçilik ile, tarih yazıcılığı önyargılardan ve bu gibi
tesirlerle oluşturulan gerçekdışı değerlendirmelerden uzaklaşmıştır. İdeolojiler
ve siyasî tercihler üstü, tarafsız bir tarihçilik anlayışı ortaya konmuştur. Araştır
macı, geçmişin birçok biçimde yorumlanabileceğini hareket noktası yaparak, 'tek
yorum' saplantısından korunabilir ve geniş görüşlülükle farklı sentezler ortaya
koyabilir.
Tarihî tecrübe insanlığın önüne değişik alternatifler koyar. Geçmişini bu tec
rübe ışığında tahlil edebilen ve değerlendiren toplumların, yeni yorum ve atılım
lar yapacağı muhakkaktır.
Milletlerin hayatında süreklilik esas olduğuna göre, bugünkü ve yarınki
hedeflerimizi tespit ederken, dünümüzü iyi tahlil etmek durumundayız.
Bu tespit ve değerlendirme, millet hayatında olduğu kadar, şüphesiz par
lamento hayatımız için de geçerlidir. Türk parlamento tarihi yazılırken, Türk par
lamentosunun dünden bugüne geçirdiği tarihî tecrübeyi, olayları tek yanlı değil,
objektif ölçüler içinde ve geniş bir yelpazede doğru okumak ve sağlıklı tahlil et
mek durumundayız.
VI. Dönem Türk parlamento tarihini kaynaklarına inerek, yukarıda belirtilen
hedef ve çerçeve içinde objektif bir şekilde incelemek ve belgelemek, çalışmanın
amacını teşkil etmiştir.
Türk parlamento tarihini birinci el belgeler ışığında ortaya koymak, bir bakı
ma Türk demokrasi tarihini de objektif bir şekilde yazmanın bir başka ifadesidir.
Bu tür çalışmalar T.B.M.M. 'ni daha yakından tanıtacak, demokratikleşmeyi
hızlandıracak, parlamento geleneklerimizin ve kültürümüzün kökleşmesini ve
kurumlaşmasını sağlayacaktır.
Eserin hazırlanmasında, Zabıt Ceridesi, Meclis Yıllıkları, Kavanin Mec
muaları, Resmî Gazete başta olmak üzere; VI. Dönem ve çalışmanın muhtevası
çerçevesinde yer alan konularla ilgili akademik çalışmalara, kitap, dizi yazı,
röportaj, makale ve tebliğ gibi birinci ve ikinci el kaynaklara başvurulmuştur.
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Dönem ile ilgili en doğru bilgilerin, Meclis Zabıtları, Meclis Yıllıkları ve ben
zeri birinci el kaynakların sayfaları arasında kalmaktan kurtarılarak yayınlan
ması, başta Sayın parlamenterlerimiz olmak üzere, Türk parlamento tarihi
üzerinde çalışacak araştırmacılara ve geniş kitlelere ulaştırılmasını mümkün
kılacaktır.
Bilindiği gibi, Meclis Zabıtları, siyasî hayatımız ve Türk parlamento tarihimiz
için bugün de, yarın da en güvenilir birinci el belgelerdir.
Çalışma çerçevesinde, TB.M.M.'de tasnif edilmemiş bir durumda muhafaza
edilen, dolayısıyla kullanıma kapalı olan CHP Meclis Grubu tutanakları üzerin
de inceleme ve değerlendirme yapma imkânımız olamamıştır.
*
Bu çalışma ile, T.B.M.M. VI. Dönem çalışmaları, bu dönem parlamento ha
yatımız, Meclisin yasama ve denetleme faaliyetleri, Meclis müzakereleri, Meclisin
bu dönemdeki idarî yapısı, personel ve kadro durumu; CHP tek parti yönetimi, bu
dönemdeki iç ve dış politikamız, ekonomik düzenlemeler, eğitim, kültür, fikir ve
toplum hayatımızla ilgili konular, VI. Dönem Meclis üyelerinin çalışmaları ve
biyografileri ilgililerin dikkat ve yararlanmasına sunulmaktadır.
Ortaya konan çalışmanın noksansız ve hatasız olduğunu söylemek şüphesiz
mümkün değildir. Ancak muhtemel eksikliklerine rağmen bu çalışma, VI. Dönem
T.B.M.M. çalışmaları ve bu dönem Türk parlamento tarihi konusunda ilk elden
kaynak eser olma özelliğini taşımaktadır.
XIX. Yüzyılın başlarında, 29 Eylül 1808 tarihli 'Sened-i İttifak' ile başlayan,
Tanzimat ve Islahat fermanlarıyla devam eden, I. ve II. Meşrutiyetle olgunlaşan
siyasî şuûrlanma, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasıyla üst noktalarına
ulaşmıştır. Türk milletinin irâde birliğine dayalı olarak kurulan Türkiye Büyük
Millet Meclisimiz, seksen dördüncü yaşını idrâk etmiştir.
Bu tarihî perspektif içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, parlamen
tomuzun dününü ve bugününü, kuruluş, işleyiş ve çalışmalarını bütünlük içinde ve
kaynaklara dayalı olarak ortaya koyacak ilmî çalışmaların yapılması, şüphesiz
yerine getirilmesi gerekli çok önemli hizmetlerdendir.
Meclis Başkanlarından Sayın Kaya Erdem döneminde başlatılan Türk par
lamento tarihi araştırmalarını, başlangıçtaki teşvik ve ilgi ile günümüze kadar
sürdüren T.B.M.M.'nin Sayın Başkanlarına, özellikle, çalışmalarımızda teşvik
lerini esirgemeyen T.B.M.M. Başkanlarından Sayın Ömer İzgi ve T.B.M.M. Baş
kanı Sayın Bülent Arınç'a; yakın desteklerini gördüğümüz T.B.M.M. Genel SekXXV

reterlerinden Sayın Vahit Erdem'e, Sayın Hayati Şener'e, Genel Sekreter Sayın
Rauf Bozkurt'a ve Vakıf Yönetim Kuruluna teşekkürlerimizi ifade etmeyi yerine
getirilmesi gereken zevkli bir görev bilmekteyiz.
Çalışmamızı önsözleriyle şereflendirmiş olan T.B.M.M. Başkanı Sayın Bülent
Arınç'a ayrıca şükranlarımızı sunarız.
Çalışmamız boyunca esirgemedikleri teşvik ve desteklerinden dolayı
T.B.M.M. Başkanı Bilim-Kültür İşleri Danışmanı ve Türk Parlamento Tarihi
Araştırma Grubu Koordinatörü Prof Dr. Sayın Ahmet Mumcu 'ya teşekkürleri
mizi ifade etmek isteriz.
Ayrıca, eserin VI. Dönem mebuslarının biyografilerini (özgeçmişlerini) ihtiva
eden cildini hazırlayan Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu'nda görevli
Müşavir Sayın Ş. Şenal Günay'a, T.B.M.M. Kütüphanesi'nde Ulus ve Akşam
gazetelerinin taramasını yapan Müşavir Sayın Sabit Demirtunç'a, hazırla
nan metinleri bilgisayar ortamında yazan ve fotokopi çekimlerini yapan Türk
Parlamento Tarihi Araştırma Grubu görevlilerinden Sayın Şerife Bardakçıoğlu,
Ünzile Arıcı ve Nuray Küçük'e; çalışmalarımız sırasında kütüphane koleksiyon
larından en geniş şekilde yararlanmamızı sağlayan T.B.M.M. Kütüphane Müdürü
Sayın A. Rıza Cihan'a, Müdür Yardımcısı Sayın İsmet Boydur'a, kütüphane per
soneline, kitabın en iyi şekilde basılması için gayret gösteren başta Basımevi
Müdürü Sayın AnılKandaz olmak üzere T.B.M.M. Basımevi çalışanlarına ve TC.
Emekli Sandığı Arşiv Müdürü Sayın Mehmet Küpeli'ye de teşekkürlerimizi
sunarız.
Eserin, Sayın parlamenterlerimiz başta olmak üzere, parlamento tarihimiz
üzerinde çalışacaklara ve ilgililere yararlı olması en samimî dileğimizdir.

25 Mayıs 2004
İsmet BİN ARK
Araştırmacı Yazar
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KİTAP HAKKINDA AÇIKLAMA
Bu çalışma, 3 Nisan 1939-15 Ocak 1943 tarihleri arasındaki VI. Dönem Türk
parlamento tarihini noksansız olarak ele almayı amaçlamaktadır.
Amacımız, olayları doğrudan doğruya ve kaynağına inerek incelemek ve VI.
Dönem Türk parlamento çalışmalarını belgelendirmektir.
Bu çalışmanın bir amacı da, VI. Dönem Türk parlamento çalışmalarını, bu
dönem Türk siyaset ve toplum hayatına fiilî tek parti rejimi olarak damgasını vur
muş CHP'nin etkinliği çerçevesinde bir yaklaşımla değerlendirmek; VI. Dönem
Türk parlamento tarihinin bilgi ve belgelerini ortaya koymaktır.
Bu çalışmada; tek parti yönetiminin işleyişi ve tek parti yönetiminin
dayanağı olan 'Hükümet - Parti ve Meclis' organları, bunların görevleri ve
aralarındaki birbirini tamamlar münasebetler, birinci el kaynaklara dayandırılarak
belirtilmeye çalışılmıştır.
Kitabın hazırlanması sırasında şu yol takip edilmiştir:
1- Çalışmada özellikle birinci el kaynaklara atfen tespit ve değerlendirme
yapılmasına özen gösterilmiştir.
2- Bu metot ve özen, çalışmanın sübjektif değerlendirmelere değil; objektif
bir çerçeveye oturtulmasına imkân sağlamıştır. Parlamento çalışmaları, müza
kereler ve olaylar; sübjektif bir tespit, yorum ve değerlendirme yerine, birinci ve
ikinci el kaynaklara doğrudan atıfta bulunma ve orijinal kaynaklardan iktibaslar
yapma, kaynaklan bu şekilde kullanma tarzında ortaya konmuştur.
VI. Dönem Türk parlamento tarihi hakkında ilk elden bilgi edinmek isteyecek
ilgililer için, ifade edildiği üzere, birinci el kaynaklara, belgelere doğrudan gön
derme yapılmıştır.
3- Birinci el kaynaklarda yer alan bilgiler, tarihî olay ve olgular, bu dönem
üzerinde aynı şekilde birinci el kaynaklara dayanarak yapılmış akademik çalış
malarla desteklenmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla, çalışmada ortaya konan tespit,
yorum ve netice, birinci ve ikinci el malzeme ile temellendirilmiş olmaktadır.
VI. Dönem Türk parlamento tarihi ile ilgilenenler, kitapta yer alan bilgilerin
doğruluğunu ve geçmişini bu kaynaklar ışığında görmek imkânına sahip olacak
lardır. Bu dönemle ilgili olarak verilen bilgiler, birinci el kaynaklardan aktarıldığı
için güvenilirdir.
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4- Belge ağırlıklı metinde, belgelerdeki metinlerin uzunluğu sebebiyle her
hangi bir kısaltma yoluna gidilmemiştir. VI. Dönem Türk parlamento tarihinin
belgeler ışığında değerlendirildiği bu çalışma, uzun kapsamlı, ayrıntılı ve ağırlık
lı olarak belgesel bir araştırma metnidir.
5- Çalışmada, T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, T.B.M.M. Kavanin Mecmuası,
T.B.M.M. Yıllığı gibi birinci el yaymlara doğrudan başvurulmuştur. CHP'nin
tüzük, program ve kurultay zabıtları ile, dönem ve konularla ilgili akademik çalış
ma, kitap, makale ve tebliğlerden de yararlanılmıştır. Yararlanılan kaynaklan gös
teren bir bibliyografya, kitabın sonunda müstakil bir bölüm olarak verilmiştir.
VI. Dönemde T.B.M.M.'nce yapılan yayınlar, bibliyografyada ayrıca gösteril
miştir.
6- Kitabın başında, 'Önsöz', 'Sunuş', 'Kitap Hakkında Açıklama', 'Kısaltmalar'
ve 'İçindekiler' kısmı yer almıştır.
7- Kitap XII bölümden meydana gelmiştir:
I. Bölümde;
-"(3 Nisan 1939 - 15 Ocak 1943) Türkiye'deki ve Dünyadaki Olayların
Kronolojisi",
II. Bölümde;
-"Millî Şef Dönemi, 1939 Genel Seçimi ve Değerlendirilmesi";
III. Bölümde;
-"VI. Dönem Büyük Millet Meclisi'nin İç Teşkilâtı, Çalışma Şekli ve Açılış,
Meclis Başkanı, Başkanlık Divânı ve Encümen Seçimleri";
IV. Bölümde;
-"Reisicumhurun Büyük Millet Meclisi'ni Açış Konuşmaları";
V. Bölümde;
-"VI. Dönemde Kurulan Hükümetler, Hükümet Programlan, Programlann
Mecliste Okunması, Müzakereler ve Güven Oylaması";
VI. Bölümde;
-"Cumhuriyet Halk Partisi Beşinci Büyük Kurultayı";
VII. Bölümde;
-"Refik Saydam ve Şükrü Saraçoğlu Hükümetlerinin İç ve Dış Politikalan";
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VIII. Bölümde;
-"3 Nisan 1939-15 Ocak 1943 Tarihleri Arasında Hükümetlerin Eğitim, Kül
tür ve Ekonomi Alanında Yaptıkları Önemli Çalışmalar ve Düzenlemeler,
Dönemin Fikir ve Kültür Hareketleri, Bu Konularla İlgili Meclis Müzakereleri, İl
gililerin Beyanatları ve Bu Dönemde Türkiye'yi Sarsan Olaylar";
IX. Bölümde;
-"Refik Saydam ve Şükrü Saraçoğlu Hükümetlerinin Ekonomi Politikaları ve
Bütçe Kanunları";
X. Bölümde;
-"Büyük Millet Meclisi'nin VI. Dönem Yasama ve Denetim Faaliyetleri";
XI. Bölümde;
-"Büyük Millet Meclisi'nin VI. Dönemdeki İdarî Yapısı, Büyük Millet Mec
lisi Memurlarının Teşkilâtı Hakkında Kanun, Personel ve Kadro Durumu, Bu
Dönemdeki Meclis Bütçeleri";
XII. Bölümde;
-"Bibliyografya" (VI. Dönemde Büyük Millet Meclisi'nce Yapılmış Kitap ve
Kitap Dışı Yayınlar ile VI. Dönem ile İlgili Olarak Yararlanılan Kitap ve Makale
Olmak Üzere Seçilmiş Kaynaklar);
yer almaktadır.
8- Birinci ve ikinci el kaynaklardan yapılan iktibaslar "...." içinde verilmiş,
sayfaların altında iktibas yapılan kaynaklara dip not şeklinde atıfta bulunulmuştur.
9- İktibaslarda, atlanan kısımlar (....) noktalama ile belirtilmiş; ayrıca, iktibas
edilen metnin devamının olduğu da, bu noktalama işaretiyle ifade edilmiştir.
10- Aynen yapılan iktibaslarda dil, üslûp ve gramer yönünden herhangi bir
değiştirme ve müdahalede bulunulmadığı gibi, hükümet programlarının Mecliste
okunması ve Meclis müzakereleri sırasında mebusların (milletvekillerinin) tasvib
ve yerme ifadeleri de olduğu gibi alınmıştır.
Bu dönemde Mecliste yapılan müzakerelerin, yapılan konuşmaların, dilde
sadeleşme sebebiyle, günümüzde genç kuşaklarca anlaşılması ve değerlendiril
mesi şüphesiz güç olacaktır. Ancak, konuşmalardaki ve metinlerdeki ifade tar
zının, üslûb zenginliği ve muhteva derinliğinin kaybolmasından endişe duyul
duğu için metinlerde sadeleştirme yoluna gidilmemiştir.
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İktibasların aynen verilmesi, dilimizin sadeleşmesi konusunda Meclisin
değişik zaman ve dönemlerdeki tutum ve anlayışını göstermesi bakımından da
üzerinde durulması gereken bir noktadır.
İktibasların, gelecek kuşaklara, olduğu gibi, hiçbir değişikliğe uğratılmadan
aslî muhtevası içinde yorumsuz verilmesinin, ilmî olduğu kadar, Türk parlamen
to tarihinin yazılması bakımından da, kaynaklara bağlı kalınması yönünden daha
doğru olacağı düşünülmüştür. Zira, başvurulan ve iktibas edilen kaynaklar, Türk
parlamento, siyaset, idare, kültür ve yakın dönem tarihimizin dünden bugüne ve
yarınlara kalacak otantik belgeleridir.
11- Metinde yer alan terimler, deyimler, adlar ve unvanlar, kanun ve yönet
melik adlan da, alındığı kaynaktaki şekliyle aynen verilmiştir.
12- Alındığı kaynağa bağlı kalınarak metinde ismi verilen mebuslardan
bâzılarının, nüfus kayıtlarının dışında isim kullandıkları ve isimlerinin de bu şek
liyle kayıtlara geçtikleri tespit edilmiştir. Bu isimlerin, T.B.M.M. İsim Defterleri"
ile 'Nütus kayıtlarında' geçen doğru şekilleri için, bu çalışmanın mebusların öz
geçmişlerini ihtiva eden cildine bakılmalıdır.
13- Yararlanılan ve iktibas edilen kaynaklar dışından temin edilen tamam
layıcı bilgiler, metinde [ ] parantez içinde gösterilmiştir.
14- Kitapta kullanılan kısaltmalar, kısaltmalar listesinde gösterilmiştir.
15- Bölüm, ara ve alt başlıklar altında verilen muhtevaya ait bilgiler, için
dekiler tablosunda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.
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REFİK SAYDAM VE ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU
HÜKÜMETLERİNİN İÇ POLİTİKALARI
Siyaset bilimci Dr. Koçak, "Türkiye'de Millî Şef Dönemi (1938-1945)" adlı
eserinde, Millî Şef dönemi hükümetlerinin iç ve dış politikalarının birbirinden
kesin çizgilerle ayrılmadığını ifade eder:
"Millî Şef dönemi, dış politikanın iç politika gelişmelerini önemli ölçüde et
kilediği, hattâ zaman zaman etkilemekten de öteye, neredeyse tâyin ettiği bir
zaman kesitidir.
TBMM., iç politika konularında da, bir görüşme ve tartışma platformu oluş
turamamış, yasama organı olarak bu alanda da denetleme görevini yerine getire
memiş ve yalnızca hükümetçe kendi önüne getirilen öneri biçimindeki kararlan,
savaşın sonuna dek, her zaman oybirliği ile kabul eden, Anayasa gereğince for
malitelerin gerektirdiği işlemi yerine getiren bir kurum olarak kalmıştır. Gerçi
bu, Mecliste hiç tartışma ya da eleştiri olmadığı anlamına gelmemelidir. Bazen
son derece ılımlı ve dikkatli eleştiriler yapılıyordu. Ancak CHP tüzüğüne göre,
TBMM'de CHP Meclis Grubu'nda alman kararlar doğrultusunda oy kullanmak
parti disiplini açısından zorunlu olduğundan, bizzat konuya ilişkin eleştirilerde
bulunanlar da sonuçta olumlu oy kullanmak zorunda kalıyorlardı.
TBMM'nin denetim görevini, aslında son derece dar bir çerçevede, CHP
Meclis Grubu yerine getiriyordu." m
Gazeteci-yazar Metin Toker, bu konuda şu tesbitte bulunur:
"Cumhurbaşkanı, bütün harb yılları boyunca tam bir Millî Şef gibi hareket et
ti. Meclis, hükümet hukuken vardılar. Fakat politikayı bizzat ve doğrudan İsmet
İnönü idare ediyordu.Politika ise, o târihte, iç ve dış politika diye kesin çizgiyle
ayrılmıyordu. Dolayısıyla bir bütün teşkil ediyordu." "2
Millî Şef Dönemi mebus ve vekillerinden Hilmi Uran, hatıratında bu konuda
şu bilgileri verir:
"Parti nizâmnâmesi gereğince, parti Meclis Grubu'nun asıl başkanı, partinin
Genel Başkanı ve onun vekili idi. Başkandan gayri grubun, Grup Umûmî
Heyeti'nce seçilen iki başkan vekili, bir de İdare Heyeti vardı. Bunlar her içtimâ
senesi başında yenilenir veya yeniden seçilirlerdi.
Her Salı günü Grup Umûmî Heyeti toplanırdı ve Grup başkan vekilleri
münâvebe ile bu toplantılara reislik ederlerdi. Genel Başkan ile Vekili, fevkalâde
hâller dışında gruba riyaset etmezlerdi.
Her toplantıyı müteâkib gazetelere verilen komünikeler pek kuru ve kısa çık
makla beraber, grup müzâkereleri gayet serbest ve mühim bâzı konularda gayet
111 Cemil Koçak: Türkiye'de Millî Şef Dönemi (1938-1945). 2. C. İstanbul, 1996, 578. s.
112 MetinToker: Tek Partiden Çok Partiye. İstanbul, 1970, 21-22. ss.
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sert ve münakaşalı geçerdi. Bâzı vekillerin bu sert tenkidli müzâkerelerden bunal
mış olarak çıktıkları çok olurdu. Fakat bütün bu müzâkerelerin ve tartışmaların
zayıf tarafı, müzâkere sonunda vekil için itimad reyine gidilmemesi ve sâdece
vekilin o muahezelerden ders almış telâkki edilmesinin kâfi görülmesiydi.
Bu müzâkerelere İnönü de çok yakın alâka gösterir ve onları sabırsızlıkla
tâkib ederdi. O kadar ki, Grup Reis Vekillerini, mühim bir grup müzâkeresi
sonunda İnönü'nün o akşam mutlaka köşke çağırarak izahat almaması ve havayı
anlamak istememesi vâki değildir. Hattâ müzâkerenin tâkib ettiği seyre göre,
alâkalı Vekili ve icâbında o gün sertçe konuşmuş olanları da çağırır, onlarla
konuşur ve bu suretle tartışma konusu olan işin istenilen istikâmetten inhirafına
meydan vermemeye çalışırdı.
Grup müzâkereleri gizli cereyan ederdi. Fakat Meclis Zabıt Kâtipleri tarafın
dan stenografi usûlü ile müzâkerelerin muntazam zabtı tutulur ve bunlar saklanır
dı. Bu zabıtlar siyâsî târihimiz için bugün de yarın da çok kıymetli vesikalardır.
Grup müzâkerelerinin gizli yapılmakta oluşu çok defa tenkid edilmiştir. Fakat
ben, bu müzâkerelerin aleni yapılması hâlinde, parti tesânüdü gayretiyle ve en
dişesiyle, sertliğini ve samimiyetini kaybederdi kanaatini beslerim."II3
"CHP Meclis Grubu, iç politika ile daha yakından ilgileniyordu. Bu alanda
yapılan görüşme ve tartışmalar, dış politika konulanna göre daha canlı oluyordu.
Ancak Meclis Grubu'ndaki tartışmalar da hiçbir zaman hükümetten gelen önem
li bir önerinin geri çevrilmesi ölçüsüne varmamıştır.
Hükümetçe alman önemli kararlar, öneri biçiminde Meclis Grubu'na getiri
lerek burada kabul ediliyor ve TBMM'de de yasalaşıyordu."114
Millî Şef döneminde takip edilen ekonomi politikaları ve bu politikaların sos
yal ve siyasî sonuçları üzerinde de önemle durulmalıdır.
"Millî Korunma Kanunu (MKK), Refik Saydam Hükümeti döneminde daha
devletçi, Şükrü Saraçoğlu Hükümeti döneminde ise daha liberal bir yorumla uygulanmışsa da, sonuçta her iki hükümet döneminde de, ekonomik ve sosyal
sorunların çözümünde etkin önlemler alınamamış ve gerek zâten var olan, gerek
se savaş yıllarında oluşan ve ağırlaşarak süren ekonomik ve sosyal sorunların
önüne geçmek mümkün olamamıştır.
Varlık Vergisi Kanunu (VKK), her ne kadar asıl etkisini gayrı müslim azınlık
lar üzerinde göstermişse de, sermâye sahibi grupların hükümete ve daha geniş bir
ifâde ile yönetime karşı olan güvenlerinde önemli bir sarsıntı yaratmıştır. VKK,
iktidarın sermâye sahibi gruplarla olan belki de son bağlarını da koparan bir gi
rişim olmuştur. Oluşan bu güvensizlik, MKK'nin sermâye sahibi gruplara karşı
radikal uygulamalara imkân hazırlayan ve bu gruplar açısmdan potansiyel tehlike
taşıyan bâzı maddeleri karşısında daha da derinleşmiştir." 115
113 Hilmi Uran: Hâtıralarım. Ankara, 1959, 343. s.
114 Cemil Koçak: a.g.e., 579. s.
115 Cemil Koçak: a.g.e., 567. s.
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Başvekil Dr. Refik Saydam'ın
11 Kasım 1939 Tarihinde Hükümetin İç Politikası Konusunda
Büyük Millet Meclisi'nde Yaptığı Konuşma116
"Muhterem arkadaşlarım,
Memleketimizde memnuniyete değer bir sükûn mevcuddur. Halkımız, huzur
ve emniyet içinde iş ve güçlerile meşguldür. Türkiye'de inzibat ve asayiş, hiç bir
medenî memleketten daha zayıf değildir. Milletimiz, beynelmilel buhranın in
kişafını vekar ve metanetle takib ediyor. Millî Şefe, Yüksek Meclise bağlılığı ve
itimadınızla mübahi olan Hükümetinize karşı itimadı iftihar ve hatta gurur vere
cek derecededir. (Bravo sesleri, alkışlar). İnsanlığa arız olan ve inkişaf seyrile
devam müddeti, tahribatının derecesi bu günden kestirilemeyen büyük buhran
karşısında, milletimiz için en isabetli hareket tarzının ihtiyar edildiğine ve bundan
sonra da bu yolda şuurlu bir surette yürüneceğine herkesin inandığını görmekle
kuvvet ve inşirah duymaktayız. (Bravo sesleri).
Arkadaşlarım,
Tatilden evvel kabul buyurduğunuz Barem Kanunu tatbik mevkiine girdi.
Bundan müteessir olacak vatandaşların adedi az olmamasına rağmen, alâkadarlar
bu Kanunun tatbikatını sükûnetle karşılamakta, hatta bunların büyük bir ek
seriyeti, bundan vicdanî bir memnuniyet ve inşirah duymaktadır, kanaatindeyiz.
Elde ettikleri menfaatlerin bir kısmından mahrumiyete mukabil bu kanunun
bertaraf ettiği hal yani memlekette yaptığı tahribattan millî bünyenin kurtulmuş
olması kendilerini, vicdanlarını sıkan bir huzursuzluktan kurtarmıştır. Bunu em
niyetle huzurunuzda arzedebilirim.
Türk çocukları, herhangi saikın kendi aralarına soktuğu müsavatsızlığı ve iç
timaî nizama müteveccih arızayı, velev kendi maddî menfaatlerine uygun da ol
sa, asla hüsnü telâkki etmezler ve böyle bir arızanın bertaraf edilmesini beklerler,
hatta onun için bizzat çalışırlar, kanaatindeyiz. Biz bu tecrübede de bu hakikatin
tecelli ettiğini görmüş olmakla müsterihiz.
İktisadî sahadaki çalışmalarımız alâkalı vekâletler arasında yapılan son iş tak
siminden sonra, daha verimli bir şekilde inkişaf etmektedir. Devlet sanayi prog
ramlarının tatbik ve ikmaline, açılmış fabrikaların faaliyetlerinin daha iyi tan
zimine dikkatle çalışılmaktadır. Meclis Parti Grubumuzun son direktiflerinden
mülhem olarak Devlet sanayii ve madenleri işlerinde ve umumî olarak sanayi ve
maadin kredisinin daha müsmir esaslar dahilinde tanzimi üzerinde tesirleri
şümullü olacak ve iktisadî hayatımızın inkişafına cevab verecek tedbirler it
tihazını ehemmiyetli bir mevzu olarak ele almış bulunuyor. Bu husustaki kanun
lâyihaları kısa bir zamanda huzurunuza gelecektir.
116 T.B.M.M. Yıllık, Devre: Vl-lctimâ: F. (3 Nisan 1939-31 Teşrinievvel 1939). Ankara 1940,
344-348. ss.
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Yeraltı servetlerinin araştırılması faaliyeti, muntazam bir program altında
devam etmekte ve başlıca Devlet madenlerinin geniş mikyasta istisman yolun
daki faaliyete hız verilmektedir. Ergani bakır madeni işlemeğe başlamıştır.
Morgol madeninin de teçhizatına çalışılmaktadır. Kömür istihsalâtında, mevcud
vasıta, şart ve imkânların israfına mahal verilmeyerek azamî neticeler elde etmek
için her türlü gayret sarfolunmaktadır. Bununla beraber bu mevzuda istihsalâtı
teşkilâtlandırmak ihtiyacı karşısında bulunduğumuzu işaret etmek isterim. Kömür
havzasının devletleştirilmesi için de teşebbüse girişilmiştir. Cumhuriyetin büyük
eseri ve Türk sanayiinin en büyük temelini teşkil eden Karabük Demir ve Çelik
Fabrikalarının şu anda ilk istihsalini vermekle millî sanayiimize kudretli bir un
sur katmış olduğunu arzetmekle sevinç duyarım. (Bravo sesleri, alkışlar).
Arkadaşlarım,
Büyük Meclisin tatil devresine girmesini takib eden aylarda Hükümetinizin,
ticaret politikası ve bunun tatbikatı üzerinde ehemmiyetli faaliyeti olmuştur.
Haricî ticaretimize yeni istikametler verilmesi şeklinde başlayan bu faaliyete,
Avrupa'da harbin başlamasını müteakib, bir taraftan daha fazla kuvvet verilirken,
diğer taraftan da dahilî fiatlerimizin makul hadlerde tutulabilmesi, iç pazarlann
harekete getirilmesi mevzuları süratle ele alınmış, mahsullerimizin kıymetlen
dirilmesi ve kredilenmesi ile meşgul teşekküllere yeni vazifeler verilmiş, ban
kalardan mevduatın çekilmesi teşebbüsatı Millî bankalarımızın ve Merkez ban
kasının müşterek mesaisi ile şimdiye kadar sarsıntısız bir şekilde idare edilmiş ol
duğu gibi, son günlerde iç piyasada görülen bazı ihtikâr hareketlerini, daha ilk
adımda akamete uğratacak tertibat ve ihzarata da girişilmiş bulunmaktadır.
(Bravo sesleri).
Müsaade buyurulursa bu işlerin her biri hakkında kısaca maruzatta bulunmak
isterim:
İç fiatlerimizle dünya fîatleri arasındaki muvazenesizlik yüzünden, merkezî
Avrupa Devletleri haricinde kalan memleketlere yaptığımız ihracatımızın son
senelerde arzettiği müşkülâtı bertaraf etmek için, bazı büyük Devletlerle ticaret
anlaşmalarımızı ihracatımıza imkân verecek bir şekilde tanzime gayret ederken,
aramızda anlaşma mevcud olan ve olmayan memleketlerle ticaretimizi kolaylaş
tıracak âcil tedbirlere de tevessül eylemiş bulunmaktayız. Fransızlarla yapılan
ticaret anlaşması İngiliz takas listesine kredi anlaşmasında mevzubahs olan mahdud mallardan maada bütün ihraç mallarımızın idhal edilmesi Kanada ve Mısır ile
olan ticaretimizin inkişafına engel teşkil eyleyen bazı kararların kaldırılması bu
meyanda zikrolunabilir. Bu suretle başlıca ihraç maddelerimizin sürümü teshil
edildiği gibi; sanayiimizin muhtaç bulunduğu bazı hammaddelerin idhal imkân
ları da temin edilmiş olmaktadır.
Haricî mübadelâtta temayül eylediğimiz takas muamelelerini intizam altına
almak, idhalâtımızı müşkülâta maruz kalan prim yükselmelerine mâni olmak ve
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bunları iç ve dış piyasa icablarına göre ayarlamak gayesile üç büyük millî ban
kamızın iştirakile, kuvvetini Türk parası kıymetini koruma kanunundan alan bir
takas limited şirketi kurulmuştur. Direktiflerini Ticaret ve Maliye vekâletlerile
Merkez bankamızın mümessillerinden müteşekkil bir komisyondan almak
suretile işliyen bu teşekkül, pek kısa bir zamanda gerek takas primlerini tanzim,
gerek başıboş bir halde cereyan eden ve çok defa spekülatif bir mahiyet alan
hareketlere mâni olmak bakımından değerli mesaide bulunmuş, prim seviyelerin
de mühim sayılacak tenzilât teminine muvaffak olduğu gibi, ihracat ve idhalât
tacirlerimize de itimad edilebilecek emin bir mesned olmak itibarile, her tarafta
memnuniyet uyandırmıştır.
Büyük ehemmiyet verdiğimiz meselelerden biri de, ziraî mahsullerimizin
Hatlarını hakikî piyasa icabları haricindeki âmillerin tesiri altında kalarak düş
mekten korumak ve bu suretle bunların değer fiatlarla satışını temin eylemektir.
Bu hedefe yaklaşmak için bir taraftan ihraç imkânları mevcud oldukça bazı
mühim ihraç maddelerimiz için ihracatçıların müşterek ve mütesanid bir surette
hareket etmelerini temin edecek tacir birlikleri vücude getirmek suretile fîatlar
makul hadlerinde korunmak istenilmiş; inhisarlar umum müdürlüğünün piyasada
nazımlık hizmetini görecek şekilde, mübayatta bulunması temin olunmuş; ve
diğer taraftan bu günkü ahval ve şeraitin ihdas ettiği bazı mahallî sıkıntılı vaziyet
leri önlemek üzere üzüm, incir, fındık bölgelerinde satış kooperatif teşkilâtımızın
faaliyetleri genişletilerek ortak olmayan müstahsillerin mallarını da toplamak ve
bu mallar mukabilinde avans vermek teşebbüsüne girişilmiştir. (Bravo sesleri).
Halen satış kooperatiflerimizin malî bünyeleri ile mütenasib bir surette idare
edilen bu ilk hareketi takviye eylemek, bu teşekküllerin ihdas edecekleri senedleri reeskont muamelesine tâbi tutmak sureti ile kendilerine daha geniş bir faaliyet
sahası açmak kararındayız.
Son günlerde iç piyasada görülen bazı ihtikâr hareketleri münasebeti ile al
dığımız tedbirlerden de bahsedeyim.Üç gün evvel neşrettiğim bir tebliğ ile mem
lekette en az bir senelik ihtiyaçtan fazla iaşe mevaddı bulunduğunu, zarurî mad
delerin hemen kâffesinin ya ihracı men veya lisansa tâbi tutulduğunu, ihtikâra
teşebbüs edecekler hakkında Hükümetin en şiddetli bir surette takibata geçeceğini
etraflıca efkârı umumiyeye izah eylemiştim. Mazide hepimizin şahidi olduğumuz
vukuatın tekerrürüne fırsat ve imkân verilmiyecektir. (Bravo sesleri, alkışlar). Şim
diden idarî ve kanunî bütün tedbirlere müracaat edilmiş olmakla beraber, bu husus
taki mevzuatımızın ikmal ve takviyesi lâzım geldiği neticesine de vardık. Bu maksadla, iki kanun lâyihası bu günlerde yüksek huzurunuza takdim olunacaktır.
Haricî duruma nazaran, ziraî istihali teşvik ve takviye eylemek başlıca meş
galemiz olacaktır. Bütün resmî teşkilâtımız bu maksadı temin edecek şekilde tah
rik edilmiş bulunmaktadır. Ziraî istihsalin inkişafına yarıyacak bir tedbir olmak
üzere, ziraî kredi faizlerinde ahiren yapmış olduğumuz tenzilâtı da zikreylemek
lâzımdır.
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Ziraat Bankasının ziraî kredi ve satış kooperatiflerine % 7,5 faizle açmakta ol
duğu kısa vadeli kredilerden istihsale taallûk eden ve takriben 12 000 000 liraya
baliğ olan kısmının faizleri % 5,25 haddine indirildiği gibi; bankanın müstahsile
doğrudan doğruya açtığı ve vadeleri 5 seneye kadar yükselen orta vadeli krediler
le, vadeleri 5 seneden fazla olan uzun vadeli kredilerin faizleri de % 8,5'dan
% 6'ya tenzil edilmiş bulunmaktadır. Bu nisbet % 30'a yakın bir ucuzlama
demektir.
Alınan bu tedbir ile bir taraftan kooperatiflerin himaye edilmesine diğer taraf
tan zürram işletmenin demir başını teşkil eyleyen vasıtalarla teçhizine ve Ziraat
vekâletinin ziraî istihsal programının tahakkuk ettirilmesine daha fazla imkân
verilmiş olmaktadır.
Ziraî kredide faizlerin indirilmesi teşebbüsü yanında, açılan kredilerin kolay
işlenmesini ve bilhassa formalitesinin az bir makanizmaya tâbi tutulmasını esas
şart koyduk.
Ticarî hayatımıza aid tedbirleri arzederken bankalardan mevduatın çekilme
hareketi hakkında da birkaç kelime söylemek isterim. Bir kısım vatandaşlar bu
ayın başında mevduatlarını geri almak için bankalara müracaata başladılar. Mev
duatın çekilme hareketi geçen hafta şayanı ihmal olmıyacak bir vüsatta iken, üç,
dört günden beri evvelâ durgunlaşmış müteakiben tevakkufa yakm bir manzara
göstermekte bulunmuştur.
Vatandaşların bankalanmızdaki mevduatları hakkında endişeye düşmeleri
için hiç bir ciddî sebeb yoktur. Bankalarımız, şimdiye kadar muhtelif vesilelerle
bünyelerinin sağlamlığını isbat ettikleri gibi, halen de bütün talebleri kar
şılayabilecek bir durumdadırlar. Vadeli mevduatın dahi iadesine devam olunması
bunun en yeni ve bariz delilini teşkil eyler.
Hükümetiniz, mevduatın çekilme hareketi karşısında, taleb edilen mevduatın
her halde iade olunmasını en doğru bir yol olarak kabul etmiş ve bu hususta icab
eden tertibatı da almıştır (Bravo sesleri, alkışlar).
Aziz arkadaşlarım;
Ziraî istihsal vaziyetimiz emin ve sağlamdır.
Gıda maddeleri üzerinde her hangi bir sıkıntı varid değildir. Bereketli ve iyi
kaliteli bir mahsul yılını idrak etmiş bulunuyoruz. Evvelce de arzettiğim gibi,
mevcudumuz yıllık ihtiyacımızın üstündedir. İstihsal kudretimiz eski devirlere
nisbet edilmiyecek derecede yüksektir. Yalnız son sekiz-on yıl içinde ekim sahası
asgarî bir hesabla yüzde otuz, alman mahsul ise ortalama yüzde elli artmıştır. Bu
artış bazı çeşidlerde yüzde yüzü bulmakta ve hattâ aşmaktadır.
Geçen umumî harbden evvel büyük şehirlerimizin ekmek ve un ihtiyacımn
dışarıdan temin edildiğini hepimiz hatırlarız. Bu gün ise buğday da ihraç edecek
vaziyete geçmiş bulunuyoruz. Sekiz-on yıl evveline gelinceye kadar yirmi-yirmi
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beş milyon kentali ancak bulabilen buğday rekoltesi bu gün 35-40 milyon etrafındadır ki ihtiyacımızın fevkindedir. Toprak mahsulleri ofisinin silo ve depoların
daki buğday mikdan bir buçuk milyon kentaldir. Köylü ve tüccar elinde de bunun
en az iki misli bir stok kalmış olduğunu tahmin ediyoruz.
Pirinç, harbi umumiden evvel hemen tamamen bir idhal maddesi idi, bu gün
pirinci de ihtiyacımıza yeter derecede yetiştirmekteyiz ve daha fazlasını yetiş
tirecek vaziyetteyiz.
Şeker evvelce münhasıran hariçten tedarik ediliyordu. Bu gün bunu memleket
içinde ve ihtiyacımızın yüzde yetmiş beşi derecesinde yapmaktayız.
Diğer bütün gıda ve iaşe maddeleri üzerinde de aynı inkişaf ve tezayüdü gör
mekteyiz. Fındık, kuru üzüm, incir ve emsali gibi bu gün esas itibarile ihraç et
tiğimiz mahsullerimizin de çok kesif ve yüksek kalorili gıda maddeleri olduğunu
unutmamak lâzımdır.
Et bakımından da vaziyet müsaid ve emindir. Hayvan mikdan yıldan yıla art
maktadır, bu artış 1929'a nisbetle yüzde kırkı bulmaktadır. Pamuk ve yünümüz
memleket ihtiyacının çok fevkindedir.
Bu itibarla giyim ve yiyim maddeleri üzerinde hiç bir endişeye mahal yoktur.
Bazı gıda ve ibtidaî maddelerinin ihracı hususunda son zamanlarda yapılan takyidat, zaruret icabı değil, ihtiyat tedbiridir.
Ayni mülâhaza ile istihsali eksiltmemek, bilâkis arttırmak için icab eden ted
birleri de almak yolundayız.
Arkadaşlarım;
Tatil devresinin en göze çarpan mühim ve sevindirici hâdisesi, Türk or
dusunun; bu sene Trakya mıntakasmda yaptığı büyük manevralardır (Bravo ses
leri, alkışlar). Reisicumhurumuz Millî Şefimizin de şeref verdiği bu manevralar,
Türk Milletinin hakikaten göğsünü kabartacak bir intizam ve muvaffakiyetle
cereyan etmiş ve Türk kumanda heyetinin olduğu kadar Türk erlerinin de, ne
azimde ve ne kudrette olduğunu vazihan göstermiştir. (Bravo sesleri, şiddetli ve
sürekli alkışlar). Bunu, huzurunuzda iftiharla ve emniyetle söylemekle bir vazife
ifâ ettiğime kaniim. (Şiddetli alkışlar).
Keza; bu arada yine Türk azmile ve elile yapılan demiryollanmızm bir mer
halesine daha geldik: Şimendifer Erzurum'a vardı (Şiddetli alkışlar).
Aziz arkadaşlarım,
Bu günün en mühim meselelerinden size hulasaten bahsetmiş bulunuyorum.
Büyük Meclisin işe başlaması bize hem kuvvet, hem emniyet verir.
Biz o kanaatteyiz ki bu günkü dünya badirelerinden, Türk vatanını ve Türk
milletini ancak sizin isabetli kararlarınız koruyacaktır. (Şiddetli ve sürekli alkış
lar)."
1061

Başvekil Dr. Refik Saydam'm
Hükümetin İç Politikası Konusunda
18 Ocak 1940 Tarihinde Büyük Millet Meclisi'nde Yaptığı Konuşma117
"BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (İstanbul)- Aziz arkadaşlarım,
Büyük Meclis kış tatiline karar vermiş bulunuyor. Sayın arkadaşlarıma neşeli
ve sıhhatli bir istirahat devresi dilerim. Büyük Meclisin altıncı İçtima devresinin
başlangıcındanberi Hükümetinize verdiğiniz vazifeleri burada tafsilen tekrar ede
cek değilim. Çünkü icab ettirdiği bir çok lüzumlu kanunlar yüksek tasdikınıza
mazhar oldu. Hükümetinize düşen vazife de onları iyi, milletimizin nefîne uyar
şekilde tatbik etmektir.
Aziz arkadaşlarım, memleket içinde emniyet ve asayiş, memnuniyet verecek
bir haldedir. Yapmakta olduğumuz müşahedeler bize şu kanaati vermiştir: Bütün
vatandaşları ve umumiyetle Türk yurdunda yaşayanlar hürriyetlerinden, şeref ve
haysiyetlerinden ve bilcümle haklarından emin ve müsterih yaşamaktadırlar (Al
kışlar).
İdaremizi tamamen asri hukuk prensiblerine tevfik etmiş bulunuyoruz (Bravo
sesleri). Hürriyetlere hürmet ve riayet ediyoruz ve bu şart altında memleket için
de nizamı mahfuz tutuyoruz.
Büyük Meclisin kıymetli irşadlarından ve feyizli murakabesinden daima is
tifade ettiğimiz gibi tam bir serbesti içinde çalışan matbuatımızın neşriyatından
da faydalanmağa dikkat ediyoruz. Zamanımızda dünyanın bir çok memleketlerin
de, dahilî nizam ile kabili telif görülmeyen matbuat hürriyetini, biz o nizamın yar
dımcısı sayıyoruz ve öyle olmasını temenni ediyoruz (Alkışlar). Herkesi susturan,
tenkidsiz ve murakabesiz idareye imkân veren her hangi bir sistemi bütün zahirî
kolaylıklarına rağmen biz, iltifata lâyık görmüyoruz (Bravo sesleri, alkışlar).
Çünkü, hedefimiz mesuliyet mevkiinde sualsiz, cevabsız hükümran olmak değil,
memleketi en emin yoldan refah ve terakkiye ulaştırmaktır. Bu yol, kanaatimizce
murakabeli ve mesuliyetli demokratik yoldur (Alkışlar).
Bu güne kadar takib ettiğimiz bu hattı hareketten müşteki değiliz; bilâkis
dürüst politikamızın temin ettiği iyi neticelerden memnunuz. Matbuatın haklı tenkidlerine alışkınız. Haklı ve haksız tenkidlerin temyizini ve bunlar hakkında lâyık
oldukları hükümleri vermeyi de milletin daima iyiyi, doğruyu bulan selim hissine
terkediyoruz. Umumî ve hususî menfaatlerin ihlâli ihtimaline karşı kanun
larımızın ve mahkemelerimizin kâfi teminat olduğuna kimsenin şüphesi yoktur
(Bravo sesleri).
117 T.B.M.M. Yıllık, Devre: Vl-İctimâ: 1 (1 Teşrinisani 1939-31 Teşrinievvel 1940). Ankara,
1941, 384-387. ss.; T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, Cild: 8, İçtimâ: 1, Yirmi yedinci
inikad, 18.1.1940, Celse: 1, 160-161. ss.
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Arkadaşlarım, son zamanlarda hepimizi, bütün milletimizi müteessir eden
zelzele ve seylâb felâketlerinin onulmaz acısını, yani can zayiatını unutamayız.
Fakat ne çare ki olmuştur. Felâketten kurtulan kardeşlerimizin yardımına ve tesel
lisine bütün vasıtalarımızla koşuyoruz, mümkün olan her şeyi yapıyoruz ve
yapacağız. Bu felâket karşısında milletin ve Hükümetin gayret ve hassasiyeti
muvazi ve birbirini tamamlar bir halde tecelli etti ve böyle devam ediyor.
Hükümet kendisine düşen vazifeyi takdirdeki dikkatini, milletimiz de aramızdaki
millî tasanüdün samimiyet ve azametini gösterdi ve gösteriyor. Büyük Mec
lisimizin, çok asîl bir karan ile teşekkül eden Millî yardım komitesinin davetine,
bütün vatan evlâdları seve, seve iştirak ediyor. Dün de bir vesile ile arzettiğim
gibi, tek vatan yüksek mefhumunun en heyecan verici manzarasına şahidiz. İlk
işe başladığı günden dün akşama kadar Millî yardım komitesine gelen para teberruu yekûnu 2 156 956 liraya varmış, aynî teberruat da tamamen tasnif
edilememekle beraber yarım milyon parçayı çoktan aşmış ve halen devam etmek
te olan iaşe mevaddı yekûnu da yüz binlerce kiloya varmıştır (Alkışlar).
Bu, müşterek vatan hissinin en bariz delili olduğu gibi, felâketli vatandaşa
yardım hissinin de en yüksek şahididir.
Fakat arkadaşlarım, derin bir teessür içinde bize teselli ve hatta iftihar veren
bu manzaradan hoşlanmayanlar da maalesef yok değildir. Bunu size arz mec
buriyetindeyim.
Hükümetin teyakkuz ve hassasiyetini, millet ferdleri arasındaki samimî
tesanüdü, kendi emellerinin tahakkukuna mâni görenler ve bundan memnun ol
mayanlar vardır (kahrolsunlar sesleri). Bilirsiniz ki, her memlekette her devirde
millet zararına intifa ve memleket menabiini istismar etmek isteyen, bundan
bazan kendi menfaatlerine mağlûb, bazan da memleket dışı kuvvetlere âlet olan
lar bulunur (Allah belâlarını versin sesleri).
Bu yadikârlardan bizde de yok değildir. Bazan vatansever bir ferd gibi saf hal
kı iğfale, çok defa hüviyetlerini gizleyerek memleket havasını ifsada çalışırlar,
lâkin derhal arzedeyim ki, bu güruh için en az müsaid olan muhit Türkiyedir
(Bravo sesleri, alkışlar).
Hiç bulamayacakları yer de saf Türk kalbidir (Bravo sesleri). Bunlar her vakit
türlü türlü rivayetler ve iftiralar çıkarırlar, fakat Türklük muhiti içinde istedikleri
neticeyi bulamazlar. Şimdi de yeni sermayeler buldular, diyorlar ki:
(Hükümet felâketzedelerin yardımına vaktinde yetişemedi, milletin verdiği
yardımlar muhtaçlara yetiştirilmedi, zelzele mıntakasında asayiş temin edilemedi).
Arkadaşlarım,
Bunların nasıl çirkin bir iftira olduğunu siz bilirsiniz. Felâket haberile
beraber, alâkadarlara verdiğim emirle, kendilerini mümkün olan her yardımı ifa
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edecek derecede bütün salâhiyetlerle teçhiz ettim ve derhal lüzumu kadar para
gönderdim. İki vekil arkadaşım felâketin ertesi günü zelzele mıntakasına hareket
ettiler. On gün mütemadiyen dolaştılar. Bütün salâhiyetlerini kullanarak mümkün
olan her şeyi yaptılar.
Merkez de kendilerinin lüzum gösterdiği her şeyi yaptı. Hiç bir yere para ve
tahsisat sıkıntısı çektirilmedi. Hükümet ve Kızılay bütün vesaitile çalıştı. Tedarik
edilebilen çadır, erzak, eşya, ilâç ve inşaat malzemesi ve sıhhî ekipler gönderildi.
Milletin, Hükümetin ve Kızılay'ın yardımları en seri surette felâketzedelere yetiş
tirilmeğe çalışıldı ve çalışılıyor. Muhtelif yerlerde seyyar ve sabit hastaneler
kuruldu. Bunların tafsilâtını alâkalı vekil arkadaşlanm size arzettiler. Biz, felâket
gören kardeşlerimize gönlümüzün istediği kadar geniş ve seri yardım
yapamadığımızdan müteessiriz. Bu hizmeti daha seri ve daha geniş mikyasta yap
mak, yani felâketin anında her yere ve herkese yetişmek isterdik. Buna muvaffak
olamadıksa sebeb bizim kusurumuz değil, imkânın darlığı, tabiatin zorluklarıdır.
İçinde bulunduğumuz şartların ve elimizdeki vasıtaların verdiği imkân içinde
azamî hizmet ettiğimize ve etmekte olduğumuza kaniiz. Zaten Büyük Heyetiniz
gibi yüksek bir murakabe kuvveti karşısında çalışan bir idare, bundan başkasını
da yapamazdı. Onun için kalblerimiz felâket yüzünden ne kadar mustarib ise, vic
danlarımız da mümkün olanı yapmış olmak kanaatile müsterihtir.
Felâket mıntakasında asayişin muhafaza edilemediği, bir bilezik veya küpe
için kollar, kulaklar kesildiği, umumî müfettişin çapulu men için kendi elile 100
adam öldürdüğü yolundaki amiyane rivayetler bu memlekete zarar vermek is
teyenlerin ne kadar adi vasıtalara tenezzül edebildiklerini gösteren delillerdir
(Bravo sesleri).
Arkadaşlarım,
Bunların hepsi yalandır ve iftiradır. Böyle şeyler vaki olmamıştır ve olamaz.
Zaten zelzele haberi üzerine ilk aldığımız tedbirlerden biri de o mıntakanın in
zibat kuvvetini arttırmak olmuştu. Onun için oralara derhal asker ve jandarma
gönderdik.
Arkadaşlar,
Fena propaganda bu kadarla kalmıyor, diyorlar ki, felâket bundan ibaret
değildir. Tekrar zelzele olacak, seylâb olacak, başka felâketler gelecek; hattâ bun
lara tarih de gösteriyorlar. Fakat onların gösterdikleri tarihler çoktan geçmiş
bulunuyor, fakat onlar utanmak niyetinde değildirler.
Arkadaşlarım, yirminci asırda zelzele gibi, seylâb gibi tabiî hâdiselerle
teşeüm etmek ancak gayrimeşru emellerini istihsal için her yolun kapandığını
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gören betbahlann, şüphesiz ki, kendileri de inanmıyarak, yapabilecekleri hareket
tir. Herkes bilir ki, tabiî hâdiseler tabiî kanunlara tâbidir. Onları durdurmak kim
senin elinde değildir. Olgun milletlerin kârı, bunlara karşı teşeüm değil
mukavemeti arttırmaktır. Bizim de tuttuğumuz yol bu yoldur. Bu propagandaların
hedefi evvelâ milletin Hükümete itimadını sarsmak, sonra felâketler vahimesile
milleti telâşa ve vesveseye düşürmektir. İftihar ile arzedeyim ki millet muhitinde
bedbaht propagandalar tesir yapamıyor. Herkes, tarihi dolduran ve süsliyen büyük
hizmetleri daima şükranla anılan Millî Şefin etrafında yekpare bir vücud gibi
mütesanid bir halde çalışmak lüzumuna kanidir. Millet, kendi Büyük Meclisinde
gördüğü azim ve tesanüdle müftehirdir. Hükümetin sizin de tasvibinize mazhar
olan politikasmdaki isabete inanıyor ve onu kendine mal ediyor. Bununla iftihar
edebiliriz.
BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (Devamla)- Aziz arkadaşlarım;
Haftalardan beri üzerinde elbirliği ile çalıştığımız ve bu gün kabul buyur
duğunuz Millî korunma kanununa da temas etmek isterim. Kanunun gayesi yalnız,
Türk vatandaşının sıkıntı çekmemesine ve Türk müdafaa kuvvetlerinin fevkalâde
hallerde ve seferberlikte en iyi şekilde tanzimine ve idaresine matuftur.
Hükümetinize verdiğiniz bu vazifeler yapılırken, bunların yine en iyi şekilde
görülmesi için, verdiğiniz salâhiyetlerin de en dikkatli bir surette kullanılmasının
lüzumuna kani bulunuyoruz. Hükümetiniz, bu vazife ve salâhiyetler kendisine
verilirken, Büyük Meclis tarafından gösterilen ihtimamdan ne kadar memnun ise,
kendisine gösterilen itimada da müteşekkirdir ve o itimada lâyık olmağa çalışacak
tır. Dünyanın arzettiği buhranın, memleketimize vaki iktisadî ve ticarî akislerini
zamanında karşılamak bizim için ne kadar hayatî bir mesele ise, bu buhranlardan
istifade etmek isteyecek olanların fena fikir ve hareketlerine karşı koymak ta, o
kadar lüzumlu bir harekettir. Biz, hayatta bu halleri görmüş ve acılarını çekmiş bir
nesiliz. Tabiatlarımız da ona tekrar müsaade edecek kabiliyette değildir.
Huzurunuzda, bu kanunun tatbiki kendilerine tevdi edilecek her smıf memu
ra ve yine bu kanunla kendi haklan müdafaa edilecek olan her vatandaşa, aynı
zamanda, hiç gevşemeyen bir azim ve dikkatle, vazifelerini yapmalarını ve hak
larını aramalarını hatırlatırım. Ancak bu karşılıklı murakabe ve dikkat sayesin
dedir ki, kanunun tayin ettiği iyi hedefe vâsıl olabiliriz.
Aziz arkadaşlarım, bize intihab dairelerinizin ihtiyaç ve durumlarını sıhhatle
ve neşe ile geçirmemizi en samimî nişlerimle dilerim (Bravo sesleri, şiddetli ve
sürekli alkışlar)."
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Başvekil Dr. Refik S ayda m'in 6 Ocak 1941 Tarihinde ve
Umumî Heyetin 25 inci İnikadında Hükümetin İç Politikası
Konusunda Yaptığı Konuşma118
"BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (İstanbul)- Aziz arkadaşlarım,
İki aylık bir tatile karar vermiş bulunuyorsunuz.
İntihap dairelerinizde veya memleketimizin diğer mıntıkalarında tetkikler
yapacaksınız. Bize, güzel intibalar getirmenizi dilerim. Ankara'dan ayrılırken
dahilî ve haricî vaziyetimiz hakkında benden bir kaç kelime dinlemenizi rica ede
ceğim.
Bugün dahilde en büyük çalışmamız, dünya buhranı karşısında iktisadî ve
ticarî sahada muvazeneyi muhafaza etmek, Türk vatandaşının asgarî ihtiyacına
tekabül eden yiyim, giyim ve yakacak maddelerinin bulunması, nakli ve satışı
işini sıkı bir nizam altına almak, istihsali hattâ elimizdeki vesaitin fevkinde bir
dereceye çıkarmak ve bilhassa ihtikârla mücadeleyi kuvvetlendirmektir (Bravo
sesleri).
Bu hususta, Hükümetinizi, lüzumu olan her türlü salâhiyetlerle teçhiz buyur
dunuz. Sıkı nizamlı bir iktisadî sistemin ilk kademelerinde bulunuyoruz. Henüz
ve müstahsilin, ne müstehlikin, ne tüccarın ve ne de alıcının alışmadığı bir dev
redeyiz. Sıkıntısı ve şikâyeti vardır ve olacaktır. Fakat, âzami dikkatle bütün gay
retimizi sarfederek bu devreyi geçireceğimize kaniim.
Bu arada, bir daha bilhassa tebarüz ettirmek isterim ki, "asgari ihtiyaç"
gözönünde tutulacaktır. Yani, lüks malzeme denilen ve hayatta ihtiyaca değil,
zevke cevap veren eşyaya hiç bir kıymet ve mevcudiyet vermiyeceğiz (Bravo ses
leri). Bize lâzım olan bilhassa geliri sabit ve mahdut olan vatandaşların ve
ailelerinin ihtiyaçlarıdır (Bravo sesleri). İlk safta bu kütlenin yiyeceği, giyeceği
ve yakacağı bizi alâkadar etmektedir ve edecektir. Bu hususta stok yapılması ve
umumî satış yerleri tesisi; hususiler de dahil olarak bilûmum sanayi mües
seselerinin Devletin vereceği iş ve istihsal programı dahilinde çalışmalarının
temini ve istihsalâtın bu mağazalarda vatandaşlara tevzii programı üzerinde
alâkalı vekâletler çalışmaktadırlar. Takdir buyurursunuz ki bu suretle yapılacak
stok, ihtikârla mücadelede büyük rol oynıyacaktır.
Arkadaşlarım,
Gezerken ve tetkikler yaparken, Türk köylüsünden çok, amma pek çok mah
sul istediğimizi bir defa da sizlerin lisanından işitmelerini rica ederim.
118 T.B.M.M. Yıllık, Devre: Vl-İctimâ: 2 (1 Teşrinisani 1940-31 Teşrinievvel 1941). Ankara
1942 T.B.M.M. Matbaası. 372-373. ss.
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Görüyorsunuz ki, bazan bir sel âfeti, yahut tam istihsale yakın bir zamanda
fena bir hava vaziyeti, umduğumuz mahsulden bizi mahrum ediyor. Hükümetin
çok ekin tavsiyesinin, normal zamankinden daha fazla, şimdi kıymeti olduğunu
Türk köylüsü duymuş ve yapmaktadır.
Fakat, sizin salahiyetli lisanınızdan bir kere daha kendilerine duyurulmasına
Hükümetiniz büyük kıymet vermektedir. Ne fıat düşmek endişesi, ne de satama
mak korkusu vardır. Gerek toprakta ve gerek sanayide fazla istihsalin, hâlde ve is
tikbalde, bizim yegâne desteğimiz olduğunu, her vatandaş bilmelidir.
Bu arada, Hükümetinizin büyük şehirler için, tek ekmek sistemine karar ver
mek üzere olduğunu da arzederim (Bravo sesleri). Bu işin tabiî neticesi olan un
fabrikalarının Devlet kontrolüne alınması ve çıkarılacak ekmeğin yüzde muayyen
nisbette çavdar unu ile karıştırılması da gözönüne alınmıştır. Bu suretle, ekmek
fiatmı düşürmeğe çalışacağız.
İhtikârla mücadelede yeni usule müracaat ediyoruz: Fiat murakabe teşkilâtını
merkeze bağlıyarak, sıkı ve daimî bir kontrolün mümkün olacağını tahmin etmek
teyiz. Görülecek lüzuma göre, verdiğiniz salâhiyetlerden istifade ederek, kontrol
cihazını mükemmelleştirmek daima imkân dahilindedir. Bu arada, vatandaş
larımızın da Devlet teşkilâtına yardım etmesini ve bilhassa 100 kuruştan fazla alış
verişte fatura istemekte ısrar etmelerini teşvik etmek lâzımdır. Müeyyideden
mahrum şikâyetler karşısında, cezasız kalan mücrimlerin, ancak bu yoldan tedip
olunabileceğini herkesin bilmesi, kendi menfaati iktizasındandır.
Ticarî sahada: İhracatı teşvik ve çerçevelemek suretiyle alınan tedbirler, siz
leri memnun edecek şekilde devam etmektedir. Hükümet elindeki her vasıta ile
buna yardım ediyor ve edecektir. İthalât ticaretinde görülen zorlukların, zamanla
azalacağını ümit ediyoruz.
Bu arada ithalât tacirlerinden şikâyetim olduğunu söylemeden bu bahsi kapatmıyacağım. Devletten her türlü yardımı göreceklerine şüpheleri olmaması lâzımgelen bu vatandaşların daha makul bir yol tutacaklarından ümitvarım. Yakın
zamanda büyük şehirlerimizdeki ithalât tacirlerini buraya çağırarak kendilerinden
öğrenmeğe uğraşacağım; şikâyetlerini dinliyeceğim, vazifelerinin yalnız kendi
menfaatlerine inhisar etmediğini; onun fevkinde umumî menfaatin hâkim ol
duğunu anlatmağa çalışacağım. (Çok güzel sesleri). Olmadığı takdirde, bundan
evvel başka bir vesile ile huzurunuzda arzettiğim gibi, ithalâtı yalnız Devlete in
hisar ettirmek teşebbüsüne geçeceğim. (Bravo sesleri)."
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Başvekil Dr. Refik Saydam'in 4 Temmuz 1941 Tarihinde ve
Umûmî Heyetin 73 üncü İnikadında Hükümetin İç Politikası
Konusunda Yaptığı Konuşma "9
"BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (İstanbul) - Aziz arkadaşlarım,
Bir aylık bir tatile karar verdiniz. Hepinize neşe ve sıhhatle seyahat ve avdet
dilerim. Bu vesileden istifade ederek dahilî ve haricî vaziyetimiz hakkında malû
mat vermeyi faydalı buldum.
Sözüme derhal Türk ordusu ile başlıyacağım (Bravo sesleri). Vatan müdafaası
ve millî menfaatlerin korunması için kendisine verdiğimiz emek yerindedir.
(Bravo sesleri) ve kendisinden beklediğimiz fedakârlığı hepimizin göğsünü if
tihar hislerile dolduracak şekilde yapacağına tam itimadımız vardır. (Bravo ses
leri, alkışlar).
Dahilde; bütün dikkatimiz, dünya buhranının iktisadî inikaslarını azaltmıya
matuf çalışmalarla ve müdafaa vasıtalarımızın tekemmülü için her fırsattan is
tifade etmekle hulâsa edilebilir (Bravo sesleri).
Cumhuriyet Hükümetinin, karşısında bulunduğumuz müstesna vaziyette Türk
vatanının ve Türk milletinin yüksek menfaatlerini, bünyesine en uygun bir şekil
de, temin için sarfettiği emekler iyi neticeler vermiş ve tasvibinize mazhar olmuş
tur. (Bravo sesleri, alkışlar).
Bütün bu çalışmalar esnasında, Türk milletinin gösterdiği yüksek birlik ve
derin anlayış manzarası, Cumhuriyet Hükümetinin vazifesini çok kolaylaştırdığı
gibi, istinat ettiği millî kuvvet sayesinde vatanın refah ve selâmeti için en güç iş
lerin zamanında ve muvaffakiyetle görülebileceğini de bir kere daha isbat etmiş
bulunuyor (Alkışlar).
Memleketimizin asayişi yerindedir; Büyük Meclisin verdiği yüksek ve yerin
de kararlar sayesinde herhangi bir işimizde de müşkülümüz yoktur. Buhranlı gün
lerin icabettirdiği tedbirleri almak ve elimizdeki vasıtalarla azamî hâsıla elde et
mek için çalışmaktayız. Daha lüzumlu görülecek tedbirler olursa, onu da Büyük
Meclisin tasvibine arzetmekte gecikmiyeceğiz."

119 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, Cild: 20İçtimâ: 2, Yetmîşüçüncü İnikad, 4. VII. 1941, 373. s.
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Başvekil Şükrü Saraçoğlu'nun Hükümetin İç Politikası Konusunda
5 Ağustos 1942 Tarihinde Büyük Millet Meclisi'nde Yaptığı Konuşma
ve Meclis Görüşmeleri120
"BAŞVEKİL ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İzmir) - Arkadaşlar;
Aziz hâtırası önünde saygı ile eğildiğimiz Dr. Refik Saydam'in vazife başın
da ölmesi üzerine teşkiline memur buyurulduğum Hükümeti Büyük Meclisin
yüksek huzuruna getiriyorum.
Yeni Hükümetiniz de evvelkiler gibi Cumhuriyet Halk Partisi programını has
sasiyetle ve dikkatle tatbika çalışacaktır.
Arkadaşlar;
Dünyanın her gün daha fenalaşan ve ufuklarında bir ümit ışığı belirmeyen
karanlık manzarası içinde Türk milleti bütün ıstıraplarına rağmen en bahtiyar bir
mevcudiyet olarak göze çarpıyor. Bu saadetin sun Büyük bir Şefin etrafında
yaratılan birliktir. Görmekte olduğumuz dünya faciaları içinde milletlerin yıkıl
malarına sebep olan tefrikalar, ihtilâflar Türk milletinin bütün faziletlerini nefsin
de toplayan İsmet İnönü'nün yarattığı karşılıklı güven sayesinde (Alkışlar) bu
memlekette yer bulmamıştır. İnönü Türk milletine, Türk milleti de İnönü'ye çok
yaraşıyor. (Bravo sesleri, alkışlar). Bugüne kadar olduğu gibi yarın da aynı birlik
ve beraberlik içinde sıkıntılarda ve sevinçlerde birbirimize dayanarak emniyetle
yürüyeceğiz. Böylece bu koruyucu birliğin idamesi Hükümetiniz için de ilk ve en
büyük gayeyi teşkil edecektir.
Arkadaşlar;
Topraklarımızı harbin dışında tutmak için bütün dikkat ve gayretimizi sarfetmekteyiz. Bu güzel eseri sonuna kadar götürmek için ümidimiz azalmış değildir.
Fakat bizim bütün dikkat ve itinalarımıza rağmen bir gün istiklâlimiz veya top
raklarımız tecavüze mâruz kalacak olursa bütün varlığımız, bütün mevcudiyetmiz
bir tek idealin emrine verilecektir. (Bravo sesleri) Bu ideal de son ferdimize kadar
çarpışmak olacaktır. (Bravo sesleri, alkışlar).
Bundan dolayı Ordumuzu her an için kuvvetli ve hazır tutuyoruz ve onu her
türlü ihtimamın, her türlü itinamn üzerinde temerküz ettiği büyük bir varlık olarak
yaşatmakta devam edeceğiz. Ordumuzu her gün biraz daha kuvvetli görmek hepimiz
için bir gaye, Hükümetiniz için de bir program olmak ta devam edecektir (Alkış
lar, bravo sesleri).
120 T.B.M.M. Yıllık, Devre : VI, İçtimâ : 3 (1 Teşrinisani 1941-31 Teşrinievvel 1942). Ankara
15.11.1943 Türkiye Büyük Millet Meclisi Matbaası. 351-363. ss.
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Arkadaşlar, herkes tarafından bilinen bu yüksek hakikatlerden sonra haricî ve
dahilî politikalarımıza geçiyorum.
Dahilî politikaya gelince :
Arkadaşlar,
Dahilî politikamızın en mühim cephesi iktisadi cephedir ve bu iktisadî cep
henin en hararetli köşesi de iaşe meselesidir.
Liberal iktisat ilmi, insanların refahını arttırmak için her memlekete, o mem
lekette en bol ve en kolay yetişen mahsulleri yetiştirmek ve bunları diğer mem
leketlerde en bol ve en kolay yetişen mahsullerle mübadele etmek tavsiyesin
dedir. İnsanları idare eden yalnız iktisat kaideleri olsaydı bu tavsiyeye riayet et
mek çok yerinde olurdu. Fakat bu ilmin yanında bir de hayat bilgisi vardır ki onun
da bize tavsiyesi şudur :
"Bir memleket, umumî ve geniş ihtiyaçlarını bizzat kendisi istihsal edemiyor
sa o memleket sulhte ve harpte yabancı iradelerin tesirinde kalabilir." Onun için
biz, gıda, elbise, ayakkabı, silâh gibi umumî ve geniş ihtiyaçlarımızı bizzat ken
dimiz yetiştirmek için her fırsattan istifade ederek çalışmak kararındayız. (Bravo
sesleri) Bu umumî kaide ve kararımızı bir kere daha ilân ederken hemen haber
vermeliyim ki ihtiyaçlarımızın, zaruretlerimizin şiddeti ne olursa olsun hiç bir
yabancı irade bizim bileğimizi bükemiyecektir. (Bravo sesleri, alkışlar)
Bu umumî kaideyi söyledikten sonra sıkıntılarımız ve günlük işlerimiz hak
kındaki düşüncelerimizden bahsetmek istiyorum.
Bugünkü sıkıntılar bilhassa iaşe etrafında toplanmıştır ve hepsi muvakkat ve
geçici ve harple beraber nihayet bulacak arızalardır.
Bütün dünya ile beraber bütün komşularımızın harp içinde olduğunu ve istih
salde çalışan yüz binlerce gencimizin silâh altında bulunduğunu gözönünde tutan
Hükümet bu darlığı biraz da tabii bulmaktadır. İaşe sıkıntısı bu gibi işler için en
hazırlıklı ve en teşkilâtlı memleketlerde bile facialar yaratacak hale geldi.
Bugün bitaraf Devletlerde bile hiç bir müşteri bulamadığı için çürüyen, buna
mukabil hiç bir pahaya tedarik edilemiyen mallar mevcuttur.
Bizim çekmekte olduğumuz darlık bu umumî ve büyük ıstırabın küçük bir
parçasıdır ve bunun çoğalması ihtimali yok değildir.
Böyle olduğu takdirde bu yükü mütesaviyen çekmek ve çektirmek için bütün
tedbirleri almakta kusur etmemeğe çalışacağız. Bol imkânlar oldukça onun
neşesini beraber tadacağız, bertaraf edilemiyen ihtiyaçların sıkıntısını da beraber
çekeceğiz ve herhalde Hükümetiniz kararlarının ümitli veya ıstıraplı olmalarına
bakmıyarak onları olduğu gibi millete anlatacaktır.
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Bundan evvel benim ve on arkadaşımın dahil olduğu Hükümet, memlekette
hayat pahalılığına ve iktisadî buhranlara mâni olmak için verilen salâhiyetlere is
tinaden bir çok sert kararlar aldı ve onları sıkı bir gayretle tatbika başladı. Fakat
aradan günler geçtikçe, bu kararlann matlup neticeyi vermiyeceği, yapılan
şikâyetlerden, tesbit edilen fiyatlarla bir çok malların ve gıda maddelerinin bulu
namamağa başlamasından ve yapılan tetkiklerden anlaşılmağa başladı. Onun için
yeni Hükümet hemen işe başlıyarak bu sert tedbirleri yumuşatmağa, yer yer kal
dırmağa ve yer yer değiştirmeğe karar verdi; ve tedbirlerin iktisadî olmasına daha
çok bel bağladı. Tuttuğumuz bu yolda fiyatlar, kendisiyle mal tedariki imkân
haricinde çıkan resmî fiyatların tabiatiyle üstüne çıkacak ve fakat herhalde karapazar fiyatlarının dununda kalacaktır.
İlk işe, en mühim gördüğümüz hububattan başladık. Gördük ki bu memleket,
sulh zamanında bile kendisine ancak kifayet edebilen hububatı yetiştirmiş ve pek
müstesna senelerde pek az ihracat yapmıştır. Fakat harple beraber koskoca bir
Türk ordusu buğday sarfiyatını yüz binlerce ton artırdığı gibi Türk ordusunun
hayvanları da arpa ve yulaf sarfiyatını yüz binlerce ton artırmıştır; ve münhasıran
bu yüzden muvazenede koskoca bir açık peyda olmuştur.
Diğer bir hesaba göre harb başladığı zaman Devlet elinde (250) bin ton bir
buğday stoku vardı. Halkın ve tüccarın elindeki miktar herhalde bu miktardan az
değildi. Demek harb yıllarına (500) bin ton bir buğday stoku ile girmiştik. Bu stok
bizi yalnız iki sene rahat yaşattı. Üçüncü seneye pek sıkışık olarak girdik. Bu
sıkışık yılda, huzurunuzda şükranla yadetmeği vazife bildiğim yüz küsur bin ton
luk İngiliz hububat yardımına rağmen gayet sert ve sıkı tahdidî tedbirler aldık; ve
Türk ırkının başlıca gıdası olan ekmeği çok küçülttük. Bütün bunlara rağmen ek
mek darlığını ve sıkıntısını hâlâ bertaraf edemedik. Bu hesaplar da göstermek
tedir ki, yalnız buğdayda 250 bin tonluk bir açığımız vardır.
Bu açık ancak şu üç şekilde kapatılabilir :
1. Çiftçiyi memnun ederek istihsali arttırmak;
2. İstihlâki azaltmak;
3. Hariçten buğday getirmek.
Biz bu üç tedbirin üçünü birden aldık. Çiftçiyi memnun etmek için fiyatları
arttırdık; istihlâki azaltmak için Ordu ve resmî teşekküllerle kontrolü bir dereceye
kadara mümkün olan büyük şehirlerde konmuş olan tahdidatı muhafaza ettik;
hariçten buğday tedariki için bilhassa Amerika'ya müracaat ettik. Amerika
Hükümeti 45 gün içinde on beş bin ton buğdayı kendi vasıtasiyle getirip teslim
etmeyi süratle vadettiği gibi, nakil vasıtası tarafımızdan tedarik edilmek şartiyle
istediğimiz kadar buğday vermeyi kabul ettiğini bildirdi. Biz bir taraftan
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Amerika'nın gösterdiği yüksek anlayışa ve dostluğa derin teşekkürlerimizi ifâ
ederken diğer taraftan yabancı nakil vasıtası temini için çalışmağa başladık. Bun
dan maada vapur ve nakliye sıkıntılarımıza rağmen bir vapurumuzu ayrıca bu işe
tahsis etmeğe çalışıyoruz. Ümit ediyoruz ki, buğday için almış olduğumuz tedbir
lerin hepsi iyi işliyecek olursa buğday buhranı tamamen zail olacak ve hattâ yer
yer buğday fiyatlarının, Hükümetin % 25'ler için tesbit ettiği fiyatın dununa
düşebilecektir.
Arpa ve yulaf açığımızı kısmen hariçten tedarik etmekle fakat bilhassa bizde
çok bol olan ve iyi bir gıda olduğu anlaşılan pancar ve pamuk çekirdeği küsbelerinin mühim kısmını ordunun hayvanlarına tahsis etmek suretiyle kapatmağa
çalışacağız. Biliyorsunuz ki, malzeme ve mamul maddeler ihtiyacımızı temin etmet için Almanya ile yüz milyon marklık kredi mukavelesi imzalamıştık. Elyevm
bir heyetimiz bu krediyi işletmek için Berlin'de bulunuyor. Heyetimize ve iş
lerimize gösterilmekte olan kolaylıklar için teşekkür etmeyi bir vazife bilirim.
Arkadaşlar,
Buraya kadar olan sözlerimle alelûmum hububat hakkında almış olduğumuz
malûm kararların mucip sebeplerini izah etmiş olduğumu sanarak diğer mad
delere geçiyorum.
Fasulye, nohut, mercimek, pirinç gibi gıda maddelerindeki takyidatı bütün
bütün kaldırdık. Çünkü:
1. Bu mahsullerin her biri kolaylıkla diğerinin yerine kaim olabilir.
2. Buğday politikamız muvaffak olursa büyük miktarda bir bulgur mevcudu
bu maddelerin pahalılaşmasına kolaylıkla mâni olur.
3. Ötedenberi büyük miktarda fasulya ihraç eden bir memleketiz.
4. Her yerden gelen haberler, bu cins mahsullerimizin bu sene çok bereketli
olacağını gösteriyor.
Yağlar hakkında da aynı kararı verdik. Çünkü memleketimizde ihtiyacı kar
şılayan başlıca yağlar şunlardır: Tereyağı, kuyrukyağı, pamukyağı, zeytinyağıdır
ve aradaki fiyat farkı çoğaldığı zaman, bu maddelerden biri diğerinin yerine kaim
olmaktadır. Memleketimiz her sene çok mühim miktarda zeytinyağı ihraç ettiği
gibi elyevm mühim miktarda zeytinyağı stoku mevcuttur. İşte bu stokla ve elimiz
deki ihraç kuvveti ile yağ fiyatlarının gayri tabii bir raddeye çıkmasına mâni ola
bileceğimizi ümit ediyoruz. Zeytinyağı ve diğer yağlar mutedil sayılacak bir rad
dede durursa ihracına müsaade edeceğiz, durmazsa zeytinyağı ihracını bir taraf
tan tahdit ve hattâ menedeceğimiz gibi diğer taraftan da Devlet istihlâkini zeytin
yağına tevcih edeceğiz. Hulâsa, zeytinyağı ihracı makanizmasiyle bütün yağlan
mutedil bir fiyatta tutabileceğimizi ümit ediyoruz.
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Hububattan, bakliyattan, yağlardan sonra pamuklu ve yünlü kumaşlara
geçiyorum:
Mütehassısların verdikleri izahata göre, memleketin kumaş ihtiyacının küçük
bir kısmı el tezgâhları ile tatmin ediliyor.
Fabrikalar yünlü kumaş ihtiyacımızın % 80'nini, pamuklu kumaş ih
tiyacımızın da % 60'ını temin etmektedir. İstihsal edilen bu iki cins kumaşta da
Devlet fabrikalarının hisseleri % 50'den biraz fazladır. İşte açığımız olan bu % 20
ve bu % 40 Hükümetin yardımını bozmakta ve kara pazarı yaratmaktadır.
Bu miktarları istihsal için fabrikaların bir kısmı üç, diğer kısmı iki, geri kalan
larda bir ekiple çalışmaktadır. Kumaş buhranının önüne geçmenin en makul yolu
istihsallerimizi ihtiyaçlarımızın derecesine mümkün olduğu kadar yaklaştırmak
tır. Yakın bir âtide mevcutlara bir pamuklu fabrikası ilâvesi ihtimal dahilinde
görünüyor, bundan maada imkân görülürse bütün fabrikalar üç ekiple çalış
tırılacaktır. Bu iki tedbir bizi maksadımıza biraz daha yaklaştıracaktır ümidin
deyiz.
Bundan evvel çok yerinde alınmış bir kararla hususi pamuklu fabrikaları
münhasıran Devlet fabrikaları hesabına çalışır bir hale getirilmiştir. Biz bu güzel
kararı hususi yünlü fabrikalara da teşmil niyetindeyiz.
Kumaş meselesine sımsıkı bağlı iki madde vardır : Yün ve pamuk.
Yine mütehassısların söylediğine göre, memleket dahilinde kâfi yün ve yapak
mevcuttur. Fakat bunları alabilmek için fiyatlarını diğer eşya fiyatlariyle ahenkli
bir hale getirmek lâzımdır. Elyevm bu ahenkli fiyatı aramaktayız.
Pamuğa gelince : Her şeyden evvel haber vereyim ki, bu sene pamuk için her
yerden gelen haberler çok iyidir. Bazı sebeplere binaen en azalan ihraç kuv
vetimizi bu madde ile kısmen telâfi edeceğimizi ümit ediyoruz.
Pamuğu almak ve tevzi ve ihraç etmek için kurulmuş iyi işliyen güzel bir
düzen var; bunu bozmak niyetinde değiliz. Yalnız fiyat etrafında tetkiklerde
bulunduk. Elyevm pamuğun tesbit edilen bir fiyatı vardır. Pamuk çekirdeğinin de
kezalik tesbit edilen bir fiyatı vardır. Pamuk çekirdeğini tamamen serbest bırak
mak istiyoruz. Bundan alınacak neticeye göre pamuk fiyatını tesbit edeceğiz.
Et meselesi: Memleketimiz ötedenberi, kasaplık hayvan ihraç eder. Mevcut
ihraç memnuiyeti muhafaza edileceğine göre bugün arızi sebeplerle muhtelif yer
lerdeki göze batan fiyat farklarının tedricen mutedil bir seviyede birleşeceğini
ümit ediyoruz.
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Arkadaşlar;
Buraya kadar, hayatımızın başlıca zaruri ihtiyaç maddeleri üzerinde aldığımız
ve almak niyetinde olduğumuz kararlardan bahsettim. Bu karar ve düşüncelere
göre:
1. Hububat fiyatlarını % 25'lere, tahditlere ve ithalâta;
2. Bakliyat fiyatları bu sene mahsulünün bereketine ve ihraç memnuniyetine;
3. Yağ fiyatlarını zeytinyağının ihraç mekanizmasına;
4. Kumaşların fiyatını arttıracağımız ekiplere ve bir elden idarenin vereceği
faydalara ve tezgâhlara;
5. Et fiyatlarını da memleketimizdeki mevcuda ve devam ettireceğimiz ihraç
memnuiyetine;
Güvenerek mutedil ve ahenkli bir seviyede tutabileceğimizi ümit ediyoruz.
Bu mutedil saha hiç şüphe yok ki, dünkü karapazann çok dununda olacaktır.
Fakat yine şüphe yok ki bu mutedil safha geçen seneki fiyatların üstünde olacak
tır. Onun için bu zarurî ihtiyaç maddelerini bir kere de müstehlik zaviyesinden tet
kik etmek icabeder. Acaba bu fiyat artışından en çok sıkıntıyı kimler çekmek
tedir?
Zengin ve paralı adamlar için bir mesele mevcut değildir; köylü ve çiftçi bu
malların sadece satıcılarıdır; amele ve esnaf yevmiyelerini ve işlerini yeni şartlara
daha evvelden intibak ettirmişlerdir. Görülüyor ki bu hayat pahalılığı bütün ağır
lığını bilhassa muayyen bir miktardan az maaş veya ücret alan memurlara çektir
mektedir. Bunlara hayat pahalılığı nisbetinde veya daha az bir maaş zammı yap
mak bugün Hazinemizin tamamen kudreti haricindedir. Esasen bu kabîl zamlar
bizi fasit bir daireye düşürüyor. Bu sebeple bu yükü hafifletmek için başka is
tikametlerde çareler aradık ve hergün biraz daha arayacağız. Yükünü biraz hafif
letmek istediğimiz bu ailelerin reislerine şimdilik ve bir başlangıç olmak üzere
birer çift ayakkabı, kezalik bu ailelerin reislerine ve eşlerine birer elbiselik
kumaşı meccanen vermek istiyoruz. Bundan başka muhtaç vatandaşlara ik
tidarımız dahilinde içtimai yardımlar yapmağa çalışacağız. Görülüyor ki bütün
dikkatimiz, bütün faaliyetimiz daha ziyade bu zaruri ihtiyaç maddeleri etrafında
toplanacaktır.
Arkadaşlar,
Bundan sonra, üstünde çalıştığımız diğer maddelere geçiyorum:
İpek ve ipekli ve diğer lüks eşyaların fiyatlarını serbest bırakacağız. Bunları
kim ve nasıl isterse öyle alır ve satar. Bundan başka pancar gibi alıcısı tamamen
Hükümet olan şeker ve kömür gibi satıcısı tamamen Hükümet olan maddeler için
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alım ve satım hususunda tek düşüncemiz bunlara, bunlarla alâkadar sınıflar
gözönünde tutularak, ahenkli ve mutedil birer fiyat tesbitinden ibaret olacaktır.
Bunları tesbit ederken iki taraftan birinin Devlet olduğunu daima gözönünde
bulunduracağız.
İthalât ve ihracat işlerimize gelince: Çok karışık ve çok mütenevvi olan bu iş
lerin iyi işlemesi ve bugünkü ihtiyaçlara cevap verecek bir hale gelmesi için cid
di tetkiklere istinadeden tedbirleri alacağız. Her vaziyete göre âdil ve haklı hal
şekillerini tatbik etmek için ihtiyatlı yürümekte daha ziyade menfaat olduğu
kanaatindeyiz.
Arkadaşlar,
Aldığımız ilk kararların halkımız tarafından çok iyi karşılandığını aldığımız
telgraflardan, teşekküre gelen heyetlerden ve siz mebus arkadaşlarımızın getir
dikleri haberlerden anladık.
Kararlarımızın iyi karşılanması filvaki bu kararların behemehal matlûp
neticeyi vereceğine delalet etmez; fakat halkın bunları iyi karşılaması hedefe var
mak için mevcut müşkülâtın mühim kısmının ortadan kalkması demektir. Çünkü
büyük ve millî dâvalar yalnız milletle beraber olduğu zamandır ki, kolaylıkla hal
lolunabilirler. (Bravo sesleri alkışlar)
Aldığımız ve almak yolunda olduğumuz kararlarla halletmek istediğimiz iş
ler o çeşit işlerdir ki, her söz, her hâdise ve her haber bu işler üzerinde derhal
tesirini gösterir. Onun için hâdiseleri yukarıdan takip etmek ve alınmış kararlarda
sivri köşeler kalmış veya hâsıl olmuş ise onları törpülemek, kezalik bu tedbirler
le de boşluk kalmış veya hâsıl olmuş ise onu doldurmak için daima uyanık dur
mağa çalışacağız.
Arkadaşlar,
Bugünlük ve geçici sıkıntılardan sonra biraz da daima artan, daima kuvvet
lenen ve hiç bir vakit değişmiyecek olan imanlarımızdan ve varlıklarımızdan bah
sedeceğim.
Arkadaşlar,
Biz Türküz, Türkçüyüz ve daima Türkçü kalacağız, (Bravo sesleri, şiddetli al
kışlar). Bizim için Türkçülük bir kan meselesi olduğu kadar ve lâakal o kadar bir
vicdan ve kültür meselesidir. (Bravo sesleri, alkışlar) Biz azalan ve azaltan Türk
çü değil, çoğalan ve çoğaltan Türkçüyüz ve her vakit bu istikamette çalışacağız.
(Bravo sesleri, alkışlar)
Dünkü Türk gençleri müstakil ve hür bir vatana malik olmak, şuurlu ve müte
canis bir millete mensup olmak, memleketi müspet ilimlerle idare etmek ve
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vatanın hayat ve servet membalarını memleketin elinde görmek istiyorlardı.
Bugün bütün bu idealler birer birer tahakkuk etti. Vaktiyle İzmir'in atlarla çekilen
tenekeden tramvayları bile yabancı bir şirketin imtiyaz mevzuu sayılmıştı. Bugün
vatanın dört bucağında muntazaman işliyen trenler, yer yer kurulan fabrikalar
sadece Türk bilgisi tarafından yaratılmıştır. (Alkışlar)
Bugünkü Türk vicdam vatanın her gün biraz daha kuvvetlendiğini, Türk mil
letinin her gün biraz daha refaha kavuştuğunu ve bilhassa Türk köylüsünün her
gün biraz daha yükseldiğini anlamak ve köylü ile bilgi ve toprağı birleştiren bir
ideale doğru yürüdüğümüzü görmek istiyor. Hepimiz bu idealin yolcularıyız ve
muvaffak olacağımıza inanıyoruz. (İnşallah sesleri)
Son yılların gayretiyle dünyadaki arkadaşlarının safına çıkmış olan üniver
sitelerimiz, yüksek mekteplerimiz ve bunları dolduran gençlerimiz her gün ağır
laşan bilgileri ve artan adedleri ile ideale doğru hamleler yapmağa hazırlanıyor.
Onun için bu gençlerdeki heyecanlan beraber yaşamak ve onlarla daha çok çalış
mak kararındayız. Bugün için henüz pek genç olmakla beraber Köy Enstitüleri
köylerimizi ve köylülerimizi daha şimdiden yükseltmeğe başlamıştır.
Bu iki uç arasındaki yüz binlerce Türk genci bir tek yoldan aynı hedefe
yürümek için hazırlanıyor.
Köylüyü topraksız, toprağı da köysüz bırakmıyacağız (Alkışlar) ve yavaş
yavaş toprağı, sanatı ve tekniği sadece bilginin emrine geçireceğiz. (Bravo ses
leri)
İktisadi ve siyasi sahalarda Devletçilik, fertçilik ve kooperatifçiliğe bırakılan
sahalar o kadar geniştir ki, bunlar arasında bir menfaat çarpışması asla olmıyacak
ve ileride de olmaması için de daima dikkatli ve hesaplı yürüyeceğiz. Bizde im
tiyazlar ve sınıflar asla mevcut olmadı. Demokratlık Türk tarihinin derinliklerin
den yuvarlanıp gelen büyük bir hakikattir. Biz halkçı idik, halkçıyız ve daima da
halkçı kalacağız. (Bravo sesleri) Tek Partili bir Devlet kurmuş olmamız başlıca
bu büyük hakikate dayanıyor.
Biz ne sarayın, ne sermayenin ne de sınıfların saltanatını istiyoruz. İs
tediğimiz sadece Türk milletinin hâkimiyetidir.
Hep beraber bir tek yoldan ve bir tek hedefe doğru yürüyerek Türk köyünü ve
Türk köylüsünü behemehal yükselteceğiz. (Alkışlar) Böyle bir ideal için güven
diğimiz en büyük varlık inan, bilgi ve fedakârlıktır. Daha büyük bir varlık da, bu
işler konuşulurken, bu işler yazılırken, bu işler yapılırken Atatürk'ün daima
aramızda yaşamakta olmasıdır. (Sürekli ve şiddetli alkışlar)
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Arkadaşlar,
Türkün bugünkü kudret ve hakimiyetini yaratan Büyük Millet Meclisimizden
ve o Meclisi teşkil eden siz milletvekillerinden itimat ve yardım isteyerek söz
lerime nihayet veriyorum. (Bravo sesleri, sürekli alkışlar)
ALİ RANA TARHAN (İstanbul) - Türkiye Cumhuriyetinin yeni
Hükümetinin Başvekili muhterem Şükrü Saraçoğlu'nun yüksek şahsiyetinde
Grubumuz adına hürmetle selâmlarken, yurt borcunu hayatı pahasına ödemiş
bulunan değerli selefleri büyük vatanperver Dr. Refik Saydam'ı da gıpta ile yâdederim.
Muhterem arkadaşlar, büyük alâka ile dinlediğimiz beyanatın dış politika
bahsinde durmaya lüzum yoktur. Başvekilimizin yıllardanberi muvaffakiyetli işleyicisi bulunduğu bu siyaset açık, dürüst, müspet siyasettir.
Dahilî siyaset olarak beyanatın, günün hayati meselesi olan maişet işine tah
sis edilmiş olmasını çok yerinde buluyoruz. Yeni Hükümet ıstırap mevzuu olan
meseleler hakkında aldığı kararlan açık bir lisanla bildiriyor ve alınacak neticelere
göre icabederse yeni tedbirler alacağını da ilâve ediyor.
Muhterem arkadaşlar, biz harp dışında olmakla beraber harb ekonomisinin
içindeyiz. Bu şartlar altında mutlak bir serbestlik sistemi tatbikine ne imkân ne de
cevaz vardır. İktisadi hayat Millî müdafaanın dayandığı başlıca temellerden
biridir.
Bu hayatı, milletin ve yurdun selâmeti icaplarına göre tanzim etmek her
Hükümetin en esaslı vazifelerinden biridir.
. Yeni Hükümetin beyanmdan anladığımız, memleketimizde en iyi netice vere
cek usulleri tatbik ederek, bu vazifeyi yapmak azminde olduğudur.
Muhterem arkadaşlar, mahdut ve muayyen gelirli vatandaşlara ayniyatla yar
dım etmek esasının beyanatta yer almış olmasına çok memnun olduk. Bu yardım
da verilecek eşyanın nevi ve miktarı ve dağıtma usulü üzerinde durmağı zait bulu
ruz. Esası kabul eden Hükümet en isabetli şekli de bulur.
Muhterem arkadaşlar, müstehlikin küçüğünü düşünen Hükümet, en büyük
müstehliki de, Devlet mubayaalarını ve tesirlerini de, elbette gözönünde tutar.
Cumhuriyetin Maliye işlerini de tedvir etmiş bulunan yeni Başvekilimizin Türk
parası kıymetinin ve malî muvazenesinin en esaslı koruyucularından olmasını
beklemek de hakkımızdır.
Muhterem arkadaşlar, en küçük memuruna kadar Hükümet teşkilâtı arasında,
bilgiye ve yapıcılığa dayanan, iş birliğinin teminine muvafaak olmaları başlıca
temennilerimiz arasındadır. Bütün bu işlerde Başvekil rolünün üstün ehem1077

miyetini müdrik olduğumuz için, kendileri teferruata boğulup bunalmadan, başka
bir işi üzerlerine almadan, selâmeti fikirle, bütün kuvvet ve kudretlerini büyük
vazifelerine vermelerini temennide fayda görüyoruz.
Muhterem arkadaşlar, Sayın Başvekilimiz beyanlarını inanla bitirdiler. Ben
de, kendilerine ve Hükümetlerine inandığımızı ve itimat ettiğimizi ve candan
muvaffakiyetler dilediğimizi söylemekle sözlerime nihayet veriyorum. (Bravo
sesleri, alkışlar)
ALİ MUZAFFER GÖKER (Konya) - Arkadaşlar sayın Başvekil Saraçoğ
lu'nun beyanatını dikkatle ve büyük bir memnuniyetle dinledik. Uzun zamanlardanberi muvaffak bir Devlet adamı olarak tanıdığımız Başvekilin dünyanın
bugünkü karma karışık vaziyetinde üzerine aldığı büyük ve ağır işi dahi muvaf
fakiyetle yürüteceğine itimadımız vardır.
Hükümete bu büyük işte elden geldiği kadar yardım etmek borçtur. Millî
Şefin etrafında, tam bir itimat ile yekvücut bir kütle gibi birleşmiş olan Türk mil
letinin sıkıntılarını azaltmak, zorluklarını yenmek için Hükümetin aldığı kararlan
memleketin menfaatine uygun neticelere götürmek hususunda elinden geleni
yapacağına inanıyoruz.
En iyi tedbirler memleketin ve milletin bünyesine uygun olanlardır. Bir Dev
let adamı ve bir Hükümet heyeti için muvaffakiyetin en büyük sırrı halk ile daimî
temas halinde bulunmak, tedbirlerin, kararların milletin isteklerine uyarlığını
temin etmektir.
Halkçı ve Türkçü Saraçoğlu'nu biz ötedenberi bu noktaya bilhassa ehem
miyet vermiş, yüksek Meclisin irşatlarını daima büyük bir alâka ve dikkatle takip
etmiş bir Hükümet adamı olarak tanıdık. Başvekil Saraçoğlu'nun tasvibinize arzettiği prensiplerde dahi aynı temayülü görüyoruz. Dış ve iç siyasetimize ait
düşünce ve kararlann aynı ruhtan mülhem olduğunu görüyoruz.
Dış siyasetimiz bu kürsüden muhtelif zamanlarda izah edildi. Yeni Baş
vekilimiz bu siyaseti kısa ve veciz bir kaç cümle ile bir kere daha huzurunuzda
belirtti. Bu sahada herhangi bir değişme olmadığını görüyoruz. Çünkü bu siyaset
Türk milletinin tamamen tasvip ettiği bir siyasettir ve memlekette gayet iyi an
laşılmıştır. Halk ile yaptığımız konuşmalarda çok defa bize şöyle demişlerdir.
«Arkadaş; sözün kısası şu: Dosta dost, düşmana düşmanız.» Halkın sesini bugün
Hükümetin sözü olarak dinledik, pek memnunuz.
Yabancı memleketlerde Türk siyaseti gün geçtikçe daha iyi anlaşıldı. İlk
zamanlardaki tereddütler yavaş, yavaş ortadan kalkmağa başladı. Eğer ortada hâlâ
tereddüt eden varsa Hükümetin beyannamesini dikkatle okusun.
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Kimseye karşı düşmanlığı olmayan, milletlerin hürriyet ve istiklâline hürmet
eden Türkiye'nin dostluğunu kazanmak için yegâne müessir vasıtanın Türk mil
letine hürmet ve onun haklarına riayet olunduğu bu dostluğa kıymet verenlerin ar
tık tamamen anlamış olmaları lâzımdır.
Hükümet beyannamesinin dahilî siyasetimize ve bilhassa iktisadi meselelere
taallûk eden kısımlarında tasvibinize arzedilen düşünce ve kararların dahi halkın
isteklerine uyarlık ve realiteye intibak zihniyetinden mülhem olduğu açıkça
görülmektedir. Harbin dışında olmamıza rağmen dünyanın bugünkü vaziyeti
memleketimizde dahi bir takım sıkıntılar, zorluklar tevlit etmiştir. Yalnız harp
halinde bulunan memleketler ile değil harp dışında bulunan memleketlerle dahi
kıyas edildiği zaman memleketimizin her yerden daha mesut bir manzara göster
diğini kimse inkâr edemez. Buna rağmen zorluklarımız vardır, ve harp kâbusu
devam ettiği müddetçe bu zorluklar bütün bütün ortadan kalkmıyacaktır.
Şimdiye kadar iktisadi ve ticari vaziyetimizi ıslah etmek için alınan tedbir
lerin her gün değişen ahval ve şerait karşısında istenilen neticeyi vermediğini
gören yeni Hükümet hakikati olduğu gibi kabul ederek istihsali artıracak ve
tedavülü kolaylaştıracak tedbirlerle sıkıntıyı önlemek istiyor. Bu kararların iyi
netice vermesi için el birliği ile çalışmak bir borç olduğunu milletin takdir ede
ceğine inancımız vardır.
Tam bir itimat ile karşıladığımız Hükümete başarılar ve Türk milletine iyi
günler temenni ederim. (Bravo sesleri, alkışlar)
RASİH KAPLAN (Antalya) - Sayın arkadaşlarım, bugünkü cihan harbi kar
şısında Türk Devletinin ve Türk Milletinin istikrarlı, bitaraf vaziyeti Baş
vekilimizin okuduğu Hükümet beyannamesinde gayet açık ve sarih olarak izah
edildi. Aziz Millî Şefimizin kiyasetli ve hazakatli direktifleriyle Hükümetimizin,
devlet ve milleti bu hususta bugüne kadar istikrarlı vaziyette devamlı bir siyaset
le idare etmeleri Türk Milletinin huzurunda bugün şükranla yâdetmeğe değer bir
vaziyettir. Arkadaşlar bütün dünya bizim gerek ittifaklarımız ve gerek dostluk
muahedelerimiz mucibince bekledikleri çoktan harbe girmemizdi. Halbuki Türk
milletinin menfaatini şiar edinmiş olan aziz Millî Şef bugünkü dünya buhranı kar
şısında Türk yurdunu ve Türk milletini korumak imkânlarını bulduğu bugünkü is
tikrarlı bitaraf vaziyetini temin etmekle Türk milletine ve Türk vatanına en büyük
ve en yüksek kurucu ve kurtarıcı yardımlarından ve hizmetlerinden birini daha
yapmış oldular.
Arkadaşlar, hükümetimizin beyannamesinde çok yer alan dahilî işlerimizin
başında geldiği ifade buyurulan iaşe ve ticaret işlerimiz üzerinde Hükümetin al
dığı prensip tedbirleri, kararlan hepimizin; Türk milletinin yerden göğe kadar
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hoşnut ve memnun kalmasını icabettiren prensipler ve kararlardır. Hükümeti bil
hassa bu bakmadan takdir ve şükranla anmayı bir vazife bilirim. Aldığı bu karar
lardan, gösterdiği metanet ve cesaretten dolayı bilhassa Saraçoğlu Hükümetini
tebrik ve takdir ederim.
Arkadaşlar bilirsiniz, geçen kış memleket bütün dünyanın mâruz kaldığı
vaziyetlerden, buhranlardan elbette müteessir olurdu. Ondan hariç kalamazdı.
Geçen kışta bu teessür ve tesirler neticesi olarak memlekette fiyat temevvüçleri,
yokluk emareleri görülerek sıkıntı başlamıştı. İşte o vakit Hükümet bazı fev
kalâde tedbirler almak kararını istemişti. Bunu alırken Cumhuriyet Halk Partisi
13 kânunuevvel 1941 tarihinde vaziyeti şöyle hulâsa etti : Dünya harbine karış
madık, fakat dünyadaki buhrandan müteessir olmamak elimizde değildir. Mem
leket de bundan müteessir olmuştur. Bugün memleket bazı sıkıntılar ve güçlükler
içindedir. Fevkalâde tedbirleri alırken önümüzdeki sene içinde de böyle güçlük
lere mâruz kalmamak için şu şu tedbirleri alarak yurdu ve milleti daha kolayca ve
müreffeh idare etmek imkânlarını tavsiye etmişti. İşte bugün Heyeti Celilenizin
huzurunda beyannamesini okuyan Hükümetin aldığı kararlar ile Partimizin bu
tavsiyelerini de yerine getirmiş oluyor. Senenin tam mahsul mevsimi başındayız.
Aldıkları bu kararlann, arkadaşlar, yurt için mesut neticeler vereceğine kaniim.
Temevvüçler bertaraf edilecektir. Kara borsa kalmıyacaktır. Halkın elinde kalan,
Hükümetin mubayaa ettiği miktardan geriye kalan çiftçi tarafından açıkça ve ser
bestçe satılmak suretiyle kara borsalarda oynanan oyunlar tamamen zirü zeber
olacaktır. Onun için bütün cesaretiyle bu kararları alan Hükümetin iaşe işlerinde
göreceği kolaylık gözönüne alınmakla beraber memleket dahilinde bir çok işsiz
lere de iş sahası açmış olacaktır. Bu bakımdan korktuğumuz, fakir olanların çek
tikleri iaşe sıkıntıları onların bulacakları işlerle, geniş kazançlarla telâfi edilecek
tir. Kanaatim budur arkadaşlar.
Ticaret işlerinde aldıkları tedbirlerle, bir çok el koymaları kaldırmakla mem
lekette, ticaret sahasında geniş bir dönüm noktası açtılar. Bu sahada da bir çok iş
siz kalan vatandaşlar iş bularak, kazanç temin ederek memlekette işsizlik
dolayısiyle mütemadiyen memuriyet ariyan vatandaşlar serbest sahada, ticaret
sahasında da iş bularak Devlete yük olmaktan, bâr olmaktan kurtulacaklardır. Bu
suretle gerek iaşe ve gerekse iktisat bakımından memlekette hâsıl olan genişlik
siyaset bakımından da memlekette kuvvet olarak tecelli edecektir; mevcut olan
birliği, tesanüdü arttıracaktır. Halkı da birbiriyle çalışmağa sevkedecektir.
Sayın Başvekilimizin ifade ettikleri gibi esasen sınıfsız ve imtiyazsız yaşıyan
Türk milleti iktisat sahasında da işleri başkasının eline toplaması korkusundan bu
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gibi işlere cesaret edemiyen vatandaşlar kendilerine yeniden iş bularak yurt için
de daha rahat çalışacaklardır.
Arkadaşlar, alınan bu tedbirler mahsulümüzü önümüzdeki sene için arttır
mağa yarayacaktır. Bir çok vatandaşlar mahsulünü arttırmak için şimdiden tedbir
ler alacaklar, nadasını çoğaltacaklar, ekimini çoğaltmak için tedbirler alacaklar,
hayvanlarını çoğaltacaklardır.
Arkadaşlar, korkulan büyük stoklara gidilir mi?.. Devletin alacağı tedbirlerle,
Meclisimizin alacağı bu husustaki mâni tedbirlerle elbetteki bunların önüne
geçilecektir. Evvelce ithalât maddeleri üzerinde yapılan stoklan kötü satışlarla idare
edenler bugünkü Devletin elinden kendilerini, ihtikâra olarak yakalanmaktan kurtarmışlarsa, bundan sonra her halde bunların üzerinde esaslı tedbirler alınacaktır.
Türk milletinin ve Türk vatanının kanını emmek için stok yaptıklarına kendileri
kani olarak çalışacaklarını ümit etmesinler. Herhalde gözlerini açsınlar. Türk milleti
Devletiyle; Partisiyle, Meclisiyle birlikte kendilerinin peşindedir ve üzerindedir.
Türk milletinin kamnı emmekte kendilerini ilelebet serbest bırakmıyacaktır.
Arkadaşlar, stoklar üzerinde Hükümetten ricalarımdan birisi de; bu stoklan
Anadoludaki esnafa hiç bir vasıta koymıyarak aralannda doğrudan doğruya tevzi
etmek imkânını bulmaktır. Bu halde mevcut yükselmiş fiyatlann oldukça
ineceğine kaniim. İstanbul ve Mersin gümrüklerinde mevcut olduğunu haber al
dığımız bir çok mallann tevzii doğrudan doğruya esnafa tevzii, şu elle veya bu el
le tevzi ederek iki üç kat kâr ilâvesine imkân bırakmıyacak surette tevziini temin,
memleketteki fiyat yükselişinin önüne biraz geçeceğine kaniim. Esasen, mem
leketimizde ihracat memnu olduğu için hudutlanmız üzerinde bilhassa Cenup
hududumuzda muhafaza tedbirlerimiz ve teşkilâtımız üzerinde sıkı takayyüdatla
kaçakçılığa mâni olunacağına da Hükümetin alacağı tedbirlerden eminim. Halkın
âcil ihtiyaçlarını temin etmek için Hükümetimizden ricam her kasaba ve şehirdeki
halk pazarlannın devamlı olarak açık kalmasına göstereceği itina hem fiyatlar
üzerinde nâzımlığı hem de halkın ihtiyacını kolay temin etmesinde büyük âmil
olacaktır.
Sözümü bitirirken sayın Başvekilimizden bir tek ricada bulunacağım. O da
beyannamelerin sonunda hepimizin hissiyatına tercüman oldukları Türk
çülüğümüz üzerinde bir fıkracık arzedeceğim. Bütün İstanbul'dan gelen arkadaşlann, bilhassa bu sene çok şikâyet ettikleri bir mevzu üzerinde şifakâr bir tedbir
almalarını kendilerinden rica edeceğim. O da, arkadaşlar, Türk milleti, bu Devleti
kuran ve bu Devletin müdafaa külfetini gerek kan ve gerek mal itibariyle üzerin
de taşıyan bir millettir ve bu milletin bir de dili vardır. Bazı unsurlar pek arsızca
hareket ederek Türk milletinin diline hürmet etmiyorlar. Evlerinde istedikleri dil1081

le konuşabilirler. Fakat umumî yerlerde arkadaşlar, tramvaya bininiz, vapura
bininiz, şimendifere bininiz veya bir gazino veya kahveye giriniz orada
mütemadiyen konuşan insanlar, Türk vatandaşıdır, fakat dili Türkçe değildir. Ben
arkadaşlar, sayın Başvekilimizin verdiği ve hepimizin heyecan ve hassasiyetine
tercüman olarak söylediği sözlerden ilham alarak söylüyorum ki, ey vatandaş
eğer Türk vatandaşı isen Türk diline saygı göster, hürmet et ve karşısındaki Türk
leri de rencide etmekte devam etme.. (Bravo sesleri, alkışlar)
İSMAİL SABUNCU (Giresun) - Arkadaşlar, Hükümetin beyannamesi
üzerinde ben de bir kaç söz söylemek için huzurunuza çıktım. Benim sözlerim
daha ziyade beyannamenin iktisadi işleri ilgilendiren kısımlarına inhisar edecek
tir. Esasen muhterem Başvekilimizin beyannamesi haricî siyasetimizden sonra en
çok memleketin bilhassa bugünkü iktisadi meselelerine temas etmektedir. (İşit
miyoruz sesleri) Kendileri de ifadelerinde bu seyri takip ettiklerini ve dahilî poli
tikada en mühim mevzu olarak iktisadî cepheyi ele aldıklarını ifade buyurdular.
Arkadaşlar; takdir buyurursunuz ki, biz fiilen harbe girmemiş olmakla
beraber harbe giren milletler kadar onun iktisadi tesiri altındayız. Bugünkü harp
lerde Hükümet mesuliyetini omuzlarda taşımanın ne kadar ağır olduğunu takdir
ediyorum. Zamanımızda bilhassa böyle cihanşümul bir harp başlar başlamaz bey
nelmilel iktisadi münasebat bir yıldırım darbesine uğramış gibi ani bir sademeye
mâruz kalmaktadır. Bu vaziyet karşısmda Hükümet memleket ihtiyacını evvelâ
kendi kaynaklarından temine çalışmaktadır. Bugünün ihtiyaç telâkkileri ise orta
çağın memleketleri birbirine kervanla bağladığı devrede olduğu kadar basit değil
dir. O devirlerde her memleket kendi ihtiyacını velev ki el emeğiyle de olsa dahil
de temin etmek imkânını ona göre tesis ve ayarlamış bulunurdu. Eski harpler son
yirminci asrın mücadeleleri gibi bütün dünya milletlerini müteessir eden bir cidal
manzarası arzetmediği için tesirleri de bugünkü kadar ağır ve devamlı olamazdı.
Hattâ bir çok ahvalde harp muayyen iki üç Devlet arasında başlar mücadele uzun
da sürse tesir şümulü bugüne nazaran çok dar ve mahdut bir sahaya inhisar eder
idi. Bugün ise mesele böyle değildir. Muhterem Başvekilimizin de beyan buyur
dukları gibi harici siyaset yanında dahildeki iktisadi durum Hükümetlerin en ön
de ele almaları lâzımgelen bir iş haline gelmiştir.
Ben Hükümetin beyanatından şunu anlıyorum. Hükümet, iktisadi işlerimizi,
vatandaşları mümkün mertebe az sarsacak bir şekilde iyi ayarlamayı aynı zaman
da memleket müdafaasının istilzam ettiği zaruretleri de gözönünde tutarak vatanı
bu badireden sağlam çıkarmağı, Yüsek Meclise karşı taahhüt etmektedir.
Bu taahhüdün yerine getirilmesinde şuurlu bir millet olarak hepimize düşen
vazifeler vardır.
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Arkadaşlar, takdir buyurursunuz ki harplerde Devlet vazifelerinin bir çoğu;
yerini bu hedefin istihsal ve tahakkukuna terkeder. Gümrükler felce uğrar, imar
işleri durmasa da yavaşlar. Hulâsa bir çok Devlet işleri günlük çalışmalarına inkilâp eder. Bunun yerine Devletin ana makinesi dahilde iktisadi sarsıntıya mâni
olacak tedbirlerin iyi işlemesi için çalışır. Bilhassa bugünkü harplerde iktisat iş
lerinin bir çoğunun tahakkuk ve temini ferdin kudreti fevkine çıkar ve her zaman
dan ziyade Devlet tavassut ve müdahalelerine yol açar.
İşte bu prensipten tecerrüt imkânı olmıyan memleketimizde de biliyorsunuz
ki, Hükümet harbin başındanberi bu vadide bir çok tedbir almayı düşünmüş ve
Meclisten aldığı fevkalâde salâhiyetlerle bugüne kadar memleketin harp
ekonomisini idare işlerinin ön plânında yürütmeğe çalışmıştır.
Şimdi huzurunuzda beyannamesini okuyan Saraçoğlu Hükümeti de arzettiğim gibi dahilî siyasetinde iktisadi cepheye en büyük önemi vermiş bulunmak
tadır. Muhterem Başvekil bu sahada yapılmasını ifade buyurdukları işleri say
madan evvel maksatlarının kısaca (Memleketi refaha kavuşturmak) olduğunu
söylediler ve bu hususta iktisat ilminin prensiplerini gözönünde tutacaklarını
ilâve buyurdular. Programlarını izah ederken, memlekette istihsali mümkün olan
larını elde etmeğe çalışacaklarını, istihsali mümkün olmıyanlan dışarıdan alacak
larını, ancak gıda, elbise ve ayakkabı ile silâhı kendimizin yapmamız lâzım gel
diğini ve hayatî olan bu ihtiyaçları memleket istihsal edemezse yabancı iradelerin
tesiri altında kalacağını ifade buyurdular ve bu hususta hiç bir yabancı irade
bileğimizi bükemiyecektir dediler.
Hakikaten cemiyet halinde yaşayan insanların en başta gelen bu ihtiyaçlarını
yabancıya muhtaç olmadan kendi iç kaynaklarından temin etmeleri basit bir
Hükümet idaresinin dahi en başta gelen vazifesidir.
Toprak ve iklim bakımından bu ana ihtiyaçları temine çok müsait olan mem
leketimizde kısa zamanda bugünkü noksan kısmı tamamlamasını Saraçoğlu
Hükümetinden bihakkın bekleriz. Esasen kendileri de bu noksanlara temas et
mekte ve nasıl telâfi edeceklerini söylemektedirler.
Yine muhterem Başvekil; iaşe ıstırabını mütesaviyen çekmek için tedbir alıyoruz,
bol imkânlar olursa beraber istifade edeceğiz, darlığı da beraber çekeceğiz dediler.
Müsaadeleriyle bu ifadeleri üzerinde kısaca durmak istiyorum. Hükümet
memleketin iaşe işlerini plânlaştırırken son bir senelik tatbikatta memleketin her
tarafına ifade buyurdukları ıstırabı müsavi olarak taksim edememiştir. Zaman
zaman büyük şikâyetler mevzuu olan bu iaşe işinde elan hemen alınabilecek karar
ve tedbirler olduğu kanaatindeyim. Yeni mahsulün taksimini beklemiyecek kadar
dar ve sıkışık durumda bulunan bölgelerimiz vardır. Vait buyurdukları müsavatın
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tatbikini istikbalin teminatı olarak kendilerinden beklerim. Büyük şehirlerin gün
lük ihtiyacından kesilecek beş on gram ile bu âcil ihtiyaca hemen cevap verile
ceği kanaatindeyim.
Bundan evvel memlekette hayat pahalılığına mâni olmak için sert kararlar al
dık. Aradan zaman geçtikçe bu sert kararları yumuşatmak yoluna gittik, daha
ziyade iktisadi kaidelere riayete karar verdik, dediler.
Şimdiye kadar beş on gün içinde alındığını öğrendiğimiz en mühim karar
olarak çiftçiden muayyen bir miktarı satın aldıktan sonra mahsulünün gerisinin
serbest pazarda satışa arzına müsaade edilecektir. Bu ve emsali kararların mahiyet
ve tatbik şeklini tamamiyle bilmediğim için üzerinde uzunboylu durmıyacağım.
Ancak bu vesile ile Hükümetten bir noktayı öğrenmeyi faydalı bulmaktayım:
Senede ancak beş altı aylık gıdasını yetiştirebilen müstahsillere de bu karan
tatbik edecek miyiz? Yahut idarenin selâmeti bakımından buraları da büyük şehir
ler gibi Devletin iaşesi mesuliyeti altına koyup yine büyük şehirler gibi mun
tazaman günlük yiyeceklerini temin edecek miyiz?
Gene bu münasebetle Hükümetin, Millî Korunma Kanunu üzerinde de
yumuşatıcı bir tasavvuru var mıdır? Her şeyden evvel yeni Hükümetin millî
korunma tedbirlerinin ana hatlarmda memleketin bilhassa müdafaa ve iktisadi
selâmeti bakımından iktisadi kaidelere riayet vadinin alakadarlarca yanlış tefsir
lere yok açmaması için bu işlerle ilgili vatandaşların da bu yolda kendilerine
düşen memleket borcunu Hükümetin bu vadini suiistimal etmiyecek şekilde ifa
etmeleri kaydiyle mukayyet olduğunu tebarüz ettirilmesini faydalı bulurum. Çün
kü; çok hüsnüniyet ve isabetle alınan bu kararların tatbikında vatandaşa da düşen
bir çok vazifeler vardır ki bunlar aynı hüsnüniyet ve samimiyetle yapılmadığı tak
dirde Hükümetin muvaffak olmasına imkân yoktur. Bugün memleketin başında
bulunan büyüklerine tam itimadını göstermiş hakikî vatandaşlarımızın bu işlerde
de aynı itimadı göstereceğine emin olmakla beraber geçen büyük harbin bıraktığı
fena bir intiba neticesi şahsi menfaat çerçevesini çok dar bir zaviyeden gören
mahdut bir zümrenin bu kötü ruhun tesiriyle yer yer ve zaman zaman yapması
melhuz mukavemetleri şiddetle cezalandırmak da bir vatan borcudur.
İktisadî tedbirlere ve kaidelere riayetkar kalacakları vadini memleketin ik
tisadi selâmeti bakımından şükranla karşılamayı da ayrıca ve başlı başına bir borç
bilirim.
Gıda maddelerinde düşündükleri tedbirleri ana hatları itibariyle isabetli bul
maktayım. Yalnız yağ meselesine temas ederken hatırıma gelen bir tedbiri söy
lemekten kendimi alamıyacağım. Devlet sermayesiyle alman yağlardan nebati
yağlara bilhassa fazlaca ehemmiyet vermenin yemeklik yağ ihtiyacının mem1084

lekette fazla tazyik yapmaması bakımından bir nâzım rolü oynıyacağına kanaatim
vardır. Bugün memlekette senede belki beş altı milyon kilo nebati yağ yapacak
tesisatı haiz müessesemiz vardır. Buna iptidai vesait ile elde edilenleri tasfiye
suretiyle istifade sahasına arzetmeyi de ilâve edersek çok mühim bir yekûn tutar
ve bu işi Devlet kontrolü ile yapabileceğimize kaniim. Hükümetin bu işi tetkikim
bilhassa rica ederim.
Kumaş ihtiyacında pamuklunun yünlüden daha önde geldiği kanaatındayım.
Bugün piyasada aşağı yukarı her keseye elverişli yünlü kumaş vardır. Fakat
pamuklu böyle değildir.
Pamuklu meselesi memlekette buğday kadar mühimdir. Esasen gıda mad
delerinin pahalılığında en mühim âmil de köylünün ihtiyacı olan pamuklunun fiyatı
ile gıda maddelerinin başında gelen buğday fiyatının harpten evvelki fiyat nis
petine göre tanzim ve ayarlanamamasından doğmaktadır.
Bizde; köylünün ihtiyacı gayet basittir. Gaz, tuz, bir de giyeceği pamukludur.
Bizim köylerimizin ekserisinde bilhassa Orta Anadolu ve şarkta köylü % 90
pamuklu giyer. Ekseriyetin dış elbisesi de hemen pamukludur. Onun içindir ki
köylü; sattığı malın bedelini daima bununla ölçer. Eğer şimdiye kadar bu dâvayı
halledebilseydik bugünkü sıkıntımız muhakkak olarak yandan daha aşağıya
düşerdi kanaatindeyim.
Saraçoğlu Hükümetinden bu ihtiyacı vait buyurduktan iktisadi kaidelere
uyarak esaslı bir plânla kökünden halletmesini ve şimdiye kadar tatbik edilen
sanayi plânlannda görülen kusurların da bu arada ıslahına bilhassa ehemmiyet
verilmesini rica ederim.
Hükümet beyannamesini okurken; memleketin ana işlerinden olan malî ve
zirai meselelere temas etmedi. Acaba bu hususta düşündükleri hiç bir ıslahat
tasavvuru yok mudur?
İktisat işlerini konuşurken bu mevzua temas etmemelerini beyannamede bir
noksan olarak gördüğümden bu suali soruyorum. Beşeriyetin ve bu arada mem
leketimizin de harp yüzünden çektiği bu ıstırabın harb sonrası uzun sürmemesini
temenni bakımından bize memleketin müstakbel iktisadi ufkunda ümit veren bir
ışık göstermelerini muhterem Saraçoğlu'ndan bihakkın ve şahsan beklediğim için
bu suali sordum.
Her ne kadar Hükümetin bugün meşgul bulunduğu büyük meseleler karşısın
da bunlar günlük işler gibi mühim görülmiyebilirse de bitmesini temenni et
tiğimiz bugünkü harb sonunu hazırlıklı karşılamak yönünden Hükümetin bu saha
da ne düşündüğünü, ne yapmak istediğini bilmekte fayda mülâhaza etitğim için
temas etmeden geçemedim.
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Türk, Türkçü ve daima Türkçü kalacağımızı müjdeleyen muhterem Başvekile
bu köklü ve özlü imanından dolayı teşekkürü borç bilir ve memleket selâmetinin
başlıca müeyyidesi olan iktisadi istilâlimizde de bu düsturu kayıtsız ve şartsız tat
bik ettiğini görmek isterim.
Arkadaşlar, son söz olarak Saraçoğlu'nun şahsında istikbale, emniyetle baka
cak bir varlık görenlerdendim. Bugüne kadar aldığı vazifelerde daima muvaffak
bir imtihan geçiren arkadaşımızın bilhassa Başvekilliğin yüksek sandalyasmda
bir idare sembolü olmasını candan beklerim.
Hulâsa : Memleketimizin iktisadi istikbalinden eminim. Bugün bu istikbal
harici siyasetteki mevkiimizin sağlamlığına bağlıdır. Bu sahada ise gururumuz
şükranla söylemek lâzımdır ki başta Millî Şefimizin yüksek ve kudretli idareleri
sayesinde dünyanın en gıpta edilecek bir memleketi olarak gösterilmeğe lâyık bir
politikaya dayanmaktadır. Bütün bu tedbirlerimiz ve birliğimizle bu durumumuzu
harb sonuna kadar muhafaza edebildiğimiz takdirde ise vatanımızın iktisadi
vaziyeti muhakkak olarak bu günden daha çok yüksek bir mevkie yükselecektir
kanaatindeyim. Başarılar dilerim. (Alkışlar)
NURİ GÖKTEPE (Aydın) - Aziz arkadaşlarım, kıymetli Başvekilimizin
okuduğu beyanname münasebetiyle bir kaç söz söylemek üzere kürsüye, huzu
runuza çıkmış bulunuyorum.
Üç seneye pek yakın bir zamandanberi bütün dünyayı kasıp kavuran harbin
vatanımızı ihata ettiği halde içeriye girmemesi cümlemizce şayanı şükrandır.
Fakat hariçte bulunan iktisadi tazyikin hudutlarımıza girmesi dolayısiyle iktisadi
şartların değişmesi ve bunun seneden seneye artması dolayısiyle hayat pahalılığı
yükselmiş ve masarifi istihsaliye de o nisbette yükselmiştir. Bunu yakından tetkik
eden Hükümetimiz, teşekkülünü mütaakıp, aldığı kararlarla çiftçiye, müstahsile
masarifi istihsaliyenin fevkinde bir kazanç temin kastiyle bütün çiftçiyi ve hattâ
müstehlik sınıfı dahi memnun ve ferah içinde bırakmıştır.
Muhterem Başvekilimiz beyannamesinde 250 bin ton buğday açığı olduğun
dan bahis buyurdular. Bu açığın çok derin ve ihtiyatî bir karar olarak beyan
nameye geçirildiğini zannediyorum. Çünkü henüz tahmin edilmemiş yazlık mısır,
akdarı ve patates vardır. Bunların bu açığı kısmen tahfif edeceği kanaatindeyim.
Zeytinyağı, yağlı tohumlar, bakliyat, pamuk gibi maddeler de ince tetkikat
neticesinde mümkün olan şekle girerse çiftçiye ayrıca büyük sevinç ve itimat tel
kin eder. Çünkü bunlardan fazla miktarda depolarda mevcut mal vardır. Bunu da
Hükümetimiz tabii bendenizden daha iyi bilirler.
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Çiftçinin korktuğu arkadaşlar, çiftçiyi düşündüren üç vaziyet vardır. Birisi is
tihsalini satacağı zaman müşteri bulamaması; ikincisi istihsal mevsiminde malını
gayet ucuz fiyatla, maliyet fiyatiyle, hattâ daha dun fiyatla satması üçüncüsü de
istihsal mevsiminde sattığı malının bilâhare fiyatının tereffîi edişi. Çiftçiyi kor
kutan budur arkadaşlar.
Her şeyi zamanında bilen ve ona göre kararlar veren Hükümetimizin, katî
olarak bilirim ki, şimdi olduğu gibi bundan sonra da alacağı kararlarla bu gibi
şeyler vâki olmıyacaktır. Çiftçiler de bundan emindir. Bu şerait altında arkadaşlar
çiftçiler şimdiden hazırlanmağa başlamışlardır ve bu haber, Hükümetin kararları,
onları teşci etmemiştir, teşvik etmiştir.
Şimdiden hazırlanan çiftçi, yeni sene geniş mikyasta ziraat yapabilmek için
katiyen Hükümetten, maddi yardım beklemez. İhtiyacı da yoktur. Ancak pulluk ve
bunun aksamı ve zamanında ihtiyaç nisbetinde orak makinası temin edilmesi ve
geniş nehir vadilerinde gayet münbit topraklarımız üzerinde feyezana mâni olmak
için su işleri, Nâfıa Vekâletine bağlı su işleri üzerinde alınmakta ve alınmış olan
tedbirlere vaktü zamaniyle başlaması ve başarılması, eylül nihayetine kadar ikmal
edilmesi şarttır. Malûmu âlileridir ki, bu feyezan sahalanndaki nehir vadilerinin
topraklan, nehir vadisi olmıyan, rüsubattan müteşekkil vaziyet ile husule gelmiş
topraklara nisbetle çok zengin ve çok feyizlidir. Bunun için bunların ihmal edilmiyeceğine ve bu setlerin biranevvel yapılacağını Hükümetin gördüğüne kaniim
ve alacağı tedbirlerle bunu da başaracağına katiyen eminim. Bunlar ikmal edildik
ten sonra bendeniz şahsen kaniim ki, tesiratı havaiyeye tabi bir meslek olduğu için
ziraat, katî olarak bir şey söylenemez. Ancak mevsimler müsait gittiği takdirde
250 bin ton açık mevzuubahis olmıyacağı gibi belki de 250 bin ton fazla buğday
istihsal edeceğiz arkadaşlar. Çiftçiyi çalıştırmak, işletmek için daima kazanç temin
etmek lâzımdır. Bu, her şeyin fevkindedir, her tedbirin fevkindedir. Bunu da
Hükümetimiz iyi anlamış iyi bilmiş ve zamanında tedbirlerini almıştır. Arzettiğim
şeyler hakkında da seri ve katî tedbirlerini ve kararlarını alacağına da kaniim.
Beyannamede topraksız köyler ve köysüz toprak olmıyacaktır diyorlar. Bu da
toprağı bulunmıyan çiftçilerin istikbali için büyük bir emniyet telkin etmektedir.
Diğer taraftan içinde köy bulunmıyan ve mera halinde kullanılan geniş arazinin
işletilmesi de temin edilecektir ki memlekete servet, millete kuvvet getirecektir.
Bu münasebetle Türk çiftçisi namına sayın Büyük Millî şefimize ve çok kıy
metli Başvekilimize ve arkadaşlarına şürkanlanmı tam bir güven ve imanla arzederim. (Güzel, güzel, bravo sesleri)
REİS - Efendim, daha başka arkadaş söz almıştır. Fakat kifayeti müzakere
hakkında takrirler de vardır. (Müzakere kâfi sesleri)
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Yüksek Reisliğe
Müzakere kâfidir. Hükümetin hattı hareket ve siyasi noktai nazarını gösteren
beyannamesinin reye konulmasını arz ve teklif eylerim.
Çoruh
Ali Rıza Erem
REİS - Diğeri de aynı mealdedir.
Müzakerenin kifayetini reye arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler...
Müzakerenin kifayeti kabul edilmiştir.
Başvekil, memleketin siyasetini izah eden beyannamesinin sonunda, bu
siyasetin Büyük Millet Meclisinin tasvibine mazhar olup olmadığının tezahürünü
istedi. Kura ile taayyün edecek intihap dairesinden başlanarak isimler okunacak
tır. Riyaset kürsüsünün önüne konan kutulara kanaatlerinizin ifadesi olan rey
lerinizi atmanızı rica ederim.
(İzmir dairei intihabiyesinden başlıyarak isimler okundu ve reyler toplandı)
REİS - Rey vermiyenler varsa lütfen reylerini versinler.
Rey toplama muamelesi bitmiştir.
Reylerin neticesini arzediyorum : Hükümetin itimat talebine (381) mebus rey
vermiştir. Nisap vardır. Mevcudun ekseriyetiyle yani (381) rey ile Hükümete
beyanı itimat edilmiştir.
RASİH KAPLAN (Antalya) - Mevcudun ekseriyetiyle değil, mevcudun ittifakiyle.
REİS - Evet mevcudun ittifakiyle ve (381) reyle Hükümete beyanı itimat edil
miştir. (Bravo sesleri sürekli alkışlar)
BAŞVEKİL ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İzmir) - Arkadaşlar, şu anda kalbimde
canlanan bir mânayi açığa vurmak suretiyle teşekkür borcumu ödemek istiyorum.
Kalbimde canlanan bu mâna şudur :
O mâna bana diyor ki, Saraçoğlu, bu millet seni besledi, büyüttü, okuttu,
yetiştirdi ve bir çok işler verecek tecrübeli bir adam haline getirdi. (Bravo sesleri,
alkışlar) Şimdi bu borçlan ödemek sırası senindir. Şimdi ben de huzurunuzda söz
veriyorum : Arkadaşlarımın yardimiyle bu omuzumda biriken borçlan bütün
mevcudiyetimle ödemeğe çalışacağım. (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkış
lar)"
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Başvekil Şükrü Saraçoğlu'nun Hükümetin İç Politikası Konusunda
11 Kasım 1942 Tarihinde Büyük Millet Meclisi'nde Yaptığı
Konuşma ve Meclis Görüşmeleri m
« BİRİNCİ CELSE
Açılma saati: 10
REİS - Şemsettin Günaltay
KÂTİPLER : Kemal Turan (İsparta), Necmeddin Sahir Sılan (Bingöl)
REİS - Celse açılmıştır.
3 - BEYANAT
1. - Başvekil Şükrü Saraçoğlu 'nun, memleketin iktisadî işleri ve alınacak ted
birler hakkında beyanatı
REİS - Meclise sevkedilen kanun lâhiyaları hakkında Başvekil izahat
verecektir.
Sözü Başvekile veriyorum.

BAŞVEKİL ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İzmir) Arkadaşlar,
Müsaadenizle hemen işe giriyorum.
Sizler Ankara'dan ayrılırken, her tarafta ve her malda bir kıpırtı başladı.Fiyat
kıpırtısı.
Bu kıpırtı, dar bir zaman içinde, yürüyüşe inkılâp etti ve bu yürürüş çok sürat
le bir koşuya ve bir koşuşmaya tahavvül etti ve böylece fiyatlar aldı, yürüdü. Öy
lesine yürüdü ki, her sabah yatağından kalkan her vatandaş, eşi ile, dostu ile
konuşarak ve gazetelerde okuyarak, yeni fiyat artışları ile karşı karşıya kalıyor ve
kendi kendisine soruyordu:
- Nereye gidiyoruz?
Diğer bir kısım halkta, Hükümet hiçbir şey yapmadığmı ve seyirci kaldığını
görerek soruyor:
- Hükümet nerede?
Nihayet bazıları da, Hükümeti şu veya bu iktisat mezhebine malederek, hâdiseleri
kendi akıllarınca izaha çalışıyordu.
Her şeyden evvel, bu son mütalâaya cevap vereceğim.
121 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, Cild: 28, İçtimâ: 4, İkinci inikad, 9.M1942, 14-25. ss.;
T.B.M.M. Yıllık Devre : VI, İçtimâ : 4 (1 Teşrinisani 1942 - 8 Mart 1943). Ankara 5.X.1943
Türkiye Büyük Millet Meclisi Matbaası. 198-211. ss.
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Biz, ne Adam Smit'in talebesi, ne de Kari Marks'ın çırağıyız. Biz sadece, iç
timai dini, halkçılık ve iktisadi mezhebi Devletçilik olan, siyasî bir fırkanın
çocuklarıyız. (Alkışlar, bravo sesleri).
Bizi ve işlerimizi yakından takip edenler, bizim fırka programına ne kadar
bağlı olduğumuzu anlamakta zorluk çekmezler. Esasen, işe başlarken, mem
leketimizin en büyük mahsulü olan, hububat ve pirinç hakkındaki kararlarımızla
pamuğa fiyat tesbit eden ve yüne ve yapağıya el koyan kararlarımız, bizim hangi
yolun yolcusu olduğumuzu kâfi derecede göstermişti.
Fiyatların baş döndürücü bir süratle artması üzerine sorulan Hükümet nerede?
sualine karşı da, Hükümetin her an iş başında olduğunu, şimdi vereceğim izahat
ve almakta olduğumuz kararlar gösterecektir.
Arkadaşlar;
Bugün memleketimiz, muharip devletlerle tamamen çevrilmiş bir haldedir. İş
lerimizde ve kararlarımızda, bu hakikati gözden kaçırırsak, vereceğimiz hüküm
lerde ve alacağımız tedbirlerde büyük hatalara düşeriz. Bilmeliyiz ki, bugün dör
düncü yaşını yaşayan harb, yaşlandıkça fenalıklarını ölçüsüz artıran muzır bir
mahluktur.
Bugün için harb dışı olan her memleket, başlıca üç harb tehlikesi karşısındadır. Bunun birincisinde, harbin memlekete katiyyen girmeyeceğine inanılır ve
ona göre hazırlıksız bir halde bulunulur. İkincisi, memleket çocukları arasındaki
kuvveti teşkil eden birlik çözülür ve bu yoldan haricin iştihası kabarır. Üçüncüsü
de, harb de, diğer varlıklar gibi, genç iken daha akıllı ve hesaplı hareket ettiği hal
de, yaşlandıkça akılsız ve hesapsız işler yaparak böylece civarında bulunan harb
dışı devlet için daha tehlikeli olur.
Bugün harbin bulunduğu memleketlerde, mütemadiyen artan fenalıkların bir
kısmı da, hudutlarımızı geçerek memleketimize yeni yeni sıkıntılar getiriyor.
Harb uzadıkça, darlıklarımızın, sıkıntılarımızın çoğalacağını tabii görmek, ona
göre daima hazırlıklı bulunmak, tedbirler almak lâzımdır.
Bugün memleketimizin katlanmağa mecbur olduğu mahrumiyetler, başka
memleketlerinkine nazaran yok denecek kadar azdır. Gün geçtikçe, yeni yeni teh
ditlerle karşılaşmak mecburiyeti bulunduğunu, daima gözönünde bulundurmak
ve bunlara katlanmak için hazırlanmak, her vatanperverin borcudur.
Arkadaşlar;
Harbin ilk yılını, az çok rahat geçirdik, çünkü, memleketimiz ambarlarında it
halât ve ihracat mallan mevcut olduğu için, herhangi darlık ve mahrumiyet, ken
dini hissettirecek bir dereceye varmadı. Bu yılın en büyük darbesi, Türk bütçesinin
üzerinde göründü. Çünkü, sulhumuzu korumak ve kurtarmak için koskoca bir
Türk ordusunu derhal silâh altına almağa ve silâh altında tutmağa mecbur olduk.
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Harbin ikinci ve bilhasa üçüncü yılında, yer yer darlıklar hissolundu. Çünkü
harb dolayısiyle mal ithali çok zorlaştığı gibi, memleket çoklarının silâh altında
tutulması, bir taraftan istihlâki çoğaltırken, diğer taraftan istihsali azaltmağa baş
ladı. İşte, başlıca bu sebeplerden artmağa başlıyan fiyatlarla ve bu yüzden ayak
lanan ihtikârla mücadele etmek vazifesini duyan Refik Saydam hükümeti aza
sının birleşen kanaatleriyle kararlar aldı. Fiyatlarla, muhtekirlerle mücadeleye
başladı..
Alınan mücadele kararları, yenilerini davet etti. Yeni kararlar da, daha sıkı,
daha sert kararları zaruri kıldı ve böylece, karardan karara geçilerek, memleket
dahilinde bir çok mallara el konulmağa kadar ileri gidildi. Bu kararlar, herkesin
beklediği matlup neticeyi vermedi. Az bir zaman içinde, memleket dahilinde, res
mî fiyatlarla bazı malları bulmak imkânsız bir hale geldi ve memleket dahilinde,
koskoca bir kara pazar yerleşti. Bu levha karşısında, hepimiz, evvelâ kendi ken
dimize, sonra da birbirimize sormağa başladık. Acaba bu kararlar veya hiç değil
se, bunlardan bazıları alınmamış olsaydı daha iyi olmazmı idi?
Aradan çok geçmeden hüküm vermeğe başladık. Bu hükme göre, bu kararlar
alınmasaydı daha iyi olacaktı.
İşte bu cereyanın ve bu kanaatin dolaştığı ve canlandığı günlerde, Saraçoğlu
hükümeti iktidar mevkiine geldi ve gelir gelmez de, evvelce alınmış olan sıkı
kararların bazılarını ipka ederek, büyük bir kısmını ortadan kaldırdı, diğer bir kıs
mını da değiştirdi ve tatbiki daha kolay ve daha çok imkân dahilinde görülen yeni
kararlar aldı.
Pamuk, yün ve yapak hakkındaki kararları almakta gecikmedik. Bu mahsul
lerin tek alıcısı Hükümet olduğu için, kararlarımızı yürüteceğimize emin olduk.
Kezalik, pancarın tek alıcısı ve şekerin tek satıcısı olduğumuz için, bunlar hak
kında fiyat kararlan almakta ve bunları tatbika geçmekte gecikmedik, resmî ve
hususi fabrikaları birleştiren, yünlü ve pamuklu kumaşlar hakkındaki kararları
muhafaza etmekle kalmadık, bunların arasına, deri fabrikalarını da ilâve ettik.
Irkımızın başlıca gıdası olmak itibariyle, memleketimizin en büyük meselesi
ni teşkil eden hububat hakkında, % 25 kararını aldık ve bu kararı alırken, ala
cağımız % 25'lerle hem ordumuzun ve büyük şehirlerimizin iaşesini emniyet al
tına almak ve hem de tanzim satışları yapmak hususlarında kâfi derecede kuvvet
li olacağımız kanaati hâkimdi. Kezalik pirinç hakkında da, aynı kanaatle ve aynı
istikamette karar aldık.
Arkadaşlar;
Görüyorsunuz ki, Hükümetimizin, herhangi bir kararı alırken, üstünde en çok
durduğu, en çok hassasiyetle tetkik ettiği cihet, almacak kararların âdil olması ve
tatbik kabiliyetini haiz bulunmasıdır.
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Tekrar ediyorum, biz bu yolda, fiyat kontrolü kararlan alırken çok mühim bir
keyfiyeti, daima gözönünde tuttuk ve bundan sonra da daima gözönünde bulun
duracağız. O keyfiyet de, bu kararlardan doğan yükün, müstehlik ve müstahsiller
den terekküp eden vatandaşlar arasında âdilâne taksimidir. Bugüne kadar, maale
sef, dövizli, dövizsiz, takaslı, takassız, memlekete gelen ithalât mallarının fiyat
ları üzerinde hâkim olamadık. Kezalik, bin bir çeşit yollarla yapılan alışverişler
de, muhtekirler ve vurguncular tarafından yaratılan yüksek fiyatların da önüne
geçemedik. Böylece, fiyat kararlarımızın yükünü, daha ziyade çiftçiye yükletmeye devam ettik. Bu yolda devam etseydik, yalnız haksızlıkları yığın haline
getirmiş olmakla kalmıyacak, istihsalin azalması gibi, büyük bir tenlikle ile de
karşı karşıya kalmış olacaktık.
Onun için, bundan sonra da, terlemeden para kazanan müstehliklerin, alın
terinin yarattığı mahsullere, mübalâğaya kapılmaksızın, değer fiyat vermeleri im
kânını daima yaşatmaya çalışacağız (Bravo sesleri).
Ötedenberi bir çok yazıcılarımız, köylünün dertlerini azaltmak için yazılar,
şiirler yazarlardı. Bunlar çok yerinde yazılardı. Gariptir, köylünün bir boydan
öbür boya yüzünün güldüğü bugünlerde, kalemlerden, bu sevince iştirak eden bir
kelime düşmedi. Bilmeliyiz ki, vatandaş sadece şiir mevzuu olamaz ve vatandaş,
şiirden ziyade hak arar.
Bundan sonra da, alınacak kararlarda, en çok arayacağımız cihet, bu karar
ların tatbik ve yükü taksim kabiliyeti olacaktır. Çünkü, böyle olmayan kararların,
süratle duaya inkılâp edeceğine ve hattâ, fenalık yaratacağına şüphe yoktur.
Biz bu defa, tatbik kabiliyeti olan ve yükü âdilâne taksim eden kararları aldık.
Bundan sonra da böyle yapacağız. Çünkü, maksada ancak bu yoldan vara
cağımıza kaniiz. Nitekim, bugüne kadar aldığımız ve muhafaza ettiğimiz karar
ların hiç birinde tatbik noktasından bir kusur olmamıştır. Hububat ve pirinçteki
yüzdeleri tahsil etmekteyiz. Diğer sahalarda da, tarafımızdan tâyin olunan fiyat
larda, bir değişiklik olmamıştır. Bu böyle olmakla beraber, hedefimizin diğer cep
hesini teşkil eden, memlekette normal ve mutedil fiyata kavuşmak ümidi tahak
kuk etmemiştir. Çünkü, her şeye rağmen, başlıca gıdamız olan hububat fiyatları
aldı yürüdü. Hububatla beraber veya onu takiben diğer gıda maddeleri fevkalade
pahalılaştı. O kadar ki, bugün bunların bir çoğu, dünkü kara pazar fiyatlarını bile
geride bırakmış bulunuyor.
Daha ziyade, hububat, tereyağı ve et gibi gıda maddeleri fiyatlarında görülen
ölçüsüz artışta, ötedenberi muhtekirler namını verdiğimiz sınıfın tesiri yoktur
veya yok denecek kadar azdır, çünkü, fiyatlar artarken, hububat, tamamen köy
lünün elinde bulunduğu gibi, diğer gıda ve hayvan maddelerinin de köylünün
elinde iken pahalılaşmış olduğu görülüyordu.
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Eğer, bu tarzdaki fiyat yükselmeleri, makul denecek bir had dahilinde kalmış
olsaydı, bunu hoş görmek, belki de mümkün olacaktı. Çünkü,
a) Hükümet bile, resmî fiyatları ile böyle bir yol tutmuş bulunuyordu;
b) Bu yoldan, çok düşük olan köylü hayat seviyesinin biraz kalkınması,
yüreklerimizi ferahlandıracağı kadar, Partimizin halkçılık ve Devletçilik pren
sibine de uygun düşecekti. Fakat maalesef, fiyatlar böyle mâkul bir hadde dur
madı, bilâlikis baş döndürücü bir süratle aldı yürüdü ve mahdut gelirleri ile ken
dilerine gıda tedarik eden milyonlarca şehirli, bir ıstırap uçurumuna doğru sürük
lenmeye başladı.
Alelûmum gıda fiyatlarının artmasında başlıca âmil olan, buğday ve hububat
fiyatlarının, bu ölçüsüz yükselişindeki mesuliyeti, yalnız köylüye yükletmek bit
tabi doğru değildir.
Hububatın % 25'ini, köylüden, o gün için iyi sayılan bir fiyatla Hükümet
namına toplamağa karar verdiğimiz günlerde, şehirlerimizin hububat ihtiyaçlarını
günü gününe ve hattâ saati saatine zor yetiştiriyorduk ve ambarlarımızda hiç bir
stok mevcut değildi. Bu vaziyet, gözönünde dururken, alacağımız % 25'lerin am
barlarımıza girmesini temin için, bu % 25'leri ödeyinceye kadar, her çeşit hubu
bat alış verişini yasak etmekte tereddüt etmedik. Bu yasak, şehirlere hububatm in
mesine ve fırınların beslenmesine mani olmakla kalmadı. % 25'lerle biriktirmeğe
başladığımız hububat mevcudunun, şehir ihtiyaçları için, erimeğe başladığını gör
dük. O kadar ki, aldığımız haberler, bizzat buğday sahiplerinin bile daha ucuz ol
duğu için, çarşıdan almak tedarikine çalıştıklarını bize öğretti.
Ordumuz ve kara günlerimiz için, hazırlamakta olduğumuz stoklarm, yaz or
tasında erimeğe başlaması, bizi telâşe düşürdü, meseleyi bir kere daha tetkik et
tik. Alacağımızı almadan, hububat alış verişini serbest ilân etmekte yine tehlike
gördük. Stoklarımızı eritmeyen ve şehirlere ekmek bulan bir çare aradık. Bu
çareyi, belediyeleri muvakkaten işe sokmakla bulabileceğimizi ümit ettik.
Belediyelere verdiğimiz bu vazifenin başanlabilmesi için, onlara yer yer krediler
açtırdık ve aynı zamanda muayyen tarihlerde kendilerine hububat vermiyeceğimizi bildirdik. Bundan sonra, yüzlerce belediye, buğday ambarı sayılan
yere hücum etti. Herkesin kafasında, kendi şehri için bir yıllık bir stok yapmak
tan başka bir kaygı mevcut değildi ve böylece her yerde bir fiyat yansı başladı ve
hiç bir fiyat, bunları yarıştan vazgeçiremedi. Bu yoldan, hububat fiyatları ve
onunla beraber diğer gıda maddeleri fiyatları gittikçe artarak, bugünkü
mübalâğalı raddelere süratle erişti. Anlaşıldı ki, ihtikâr, tüccarların inhisarı altın
da değildir. Bu, işin bir cephesidir.
İkinci cephesi de, bizim bu işte, ticaret kabiliyeti olmayan ve kârüzararla
alâkası bulunmayan belediyelerin, bu işi beceremeyeceklerini, evvelinden gör
memiş olmamızdır. Fakat işin bir üçüncü cephesi vardır ki, o da, bu sahada gös1093

terilen gayretler ve faaliyetlerin, her şeye rağmen bizi büyük ve müspet bir neticeye
yaklaştırmasıdır, çünkü, bugün elimizde, hiçbir vakit malik olmadığımız bir
hububat stoku mevcuttur ve bu sayede yakın ve büyük korkular zail olmuş bulun
maktadır.
Arkadaşlar,
Bazı memleketlerde, dokuz göbek dedesini sayabilen adamlara asîl derlermiş.
Bizim miletimiz bütün tarih boyunca, böyle bir asalet tanımadı. Bizim
tanıdığımız asalet ruhi asalettir ki, o da, bize, yaptığımız işlerin iyiliklerinin, ek
siklerinin, cesaretle, açık ve temiz bir yürekle ortaya dökülmesini emreder. (Al
kışlar) Onun için, bugünkü fiyatlardaki mesuliyette, Hükümetin hissesi bulun
duğunu söylerken duyduğum ıstırabın yanı başında, hususi bir haz hissediyor ve
bu sözlerimi millî asalet kaidelerimize uygun göreceğinizi ümit ediyorum. (Bravo
sesleri).
Gıda maddelerindeki pahalılığın istihsali teşvik edici bir iyiliği olduğu da in
kâr edilemez. Biliyoruz ki tahditler muvakkat tedbirlerdir ve bu buhranı sağlam
ve katî olarak ancak istihsali artırmakla yenebiliriz. Bugünkü mübalâğalı fiyatlar
köylümüzü toprağa bağlamış ve böylece köylümüz bu sene her yıldan daha fazla
bir gayretle ekim faaliyetine devam etmekte bulunmuştur. Biz bu faaliyete muh
taç köylülere 30 bin ton tohum vermek suretiyle iştirak ettik.
Bundan başka her sene muntazam artan Devlet zeriyatı, bu sene, daha geniş
bir adım atarak geçen seneye nazaran yüzde yüze yakın nisbette bir tezayüt kay
dedecektir.
Bu münasebetle fabrika ve madenlerimizde çalışan işçilerimizin memlekette
yarattığımız eserlerde büyük hisseleri olduğunu da söylemeliyim. Adetleri ve
ehemmiyetleri gün geçtikçe çoğalan Türk işçilerinin ihtisaslarının artırılması, sıh
hi, içtimai durumlarının düzenlenmesi Hükümetinizi çok yakından ilgilendiren
mühim bir mevzudur. İş kanunu ile iş hayatına müdahale etmiş olan Cumhuriyet
Hükümeti bu kanunun icaplarını tamamlamak için her gün daha dikkatli ve daha
gayretli olacaktır.
Harp yıllarının vatan çocuklarından beklediği fedakârlığı en iyi anlayan,
memurlarımız olmuştur. Büyük mahrumiyetlere katlanarak çalışan bu kitle içinde
çok iyi çalışanlar olduğu gibi fena çalışmalarda vardır. İyileri mükâfatlandırmak
ve fenaları cezalandırmak için daha dikkatli ve daha hassas olacağız. (Bravo ses
leri).
Devlet eliyle yapılan benzin, lâstik, çimento, demir tevziatı etrafında vâki ol
duğu söylenen suiistimalleri bertaraf etmek için alâkalı vekâletlerin dikkatleri bu
mevzu üzerinde toplanmıştır.
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Arkadaşlar;
Arzettiğim gibi, bilhassa gıda fiyatlarının hiç bir ölçüye sığmıyan bir şekilde
alıp yürümesi, sabit ve mahdut bir iratla geçinen milyonlarca vatandaşı, bir ıstırap
uçurumu ile karşı karşıya bıraktı. Bu manzara ile karşılaşan Hükümetimiz, bütün
dikkatini, bu mustarip kütle etrafında toplamağa karar vererek, bir çok içtimalar
akdetti ve meselenin bütün safhalarını, haftalarca süren bir tetkika tâbi tuttu.
Bizi, haftalarca üzerinde çalışmağa mecbur eden mevzu, herkesi işgal eden
pahalılık, bilhassa gıda maddelerindeki pahalılık mevzuu olmuştur.
Bu mevzu konuşulurken, daha ilk adımda, posta-telgraf, tren ücretlerinin,
kumaş, iplik vesaire gibi, Devlet müesseseleri mamulâtının ucuzluğunun, diğer
yerli ve ithalât mallarının pahalılığı ile büyük bir tezat teşkil etmekte olduğunu
gördük ve kendi kendimize sorduk; acaba Devlet müesseseleri mamulâtının fiyat
larını umumî fiyatlara intibak ettirmek mi icabeder, yoksa bunları, tevzilerindeki
suiistimal şayialarına ve cesim fiyat farklarına rağmen, ucuz tutmakta devam et
mek mi daha iyidir?
Bu suale, bu müesseseleri zararla işler bir halden çıkarmak şartiyle ve bazı
zaruri istisnalardan katı nazar ucuzlukta devam cevabını verdik. Tevzideki suiis
timallerin de, zamanla çalışmakla azalacağına inandık.
Halkın ve tüccarın elinde bulunan, alelhusus gıda maddeleri pahalılığa gelin
ce, bununla her şeyden evvel mücadale etmenin lüzumuna kani olduk. Fakat onun
için kuvvetlerimizi, herhangi geniş bir sahada israf etmektense, onları daha
ziyade, bu pahalılığın kurbanlarının bulunduğu saha etrafında tahşit ederek çalış
manın daha faydalı olacağı ve seri neticeler vereceği kanaatına vâsıl olduk.
Esasen, Hükümet beyannamesini huzurunuzda okurken, bu bahse temas etmiş
« bizim çekmekte olduğumuz darlık, bu umumî ve büyük ıstırabın küçük bir par
çasıdır ve bunun çoğalması ihtimali yok değildir. Böyle olduğu takdirde, bu yükü
mütesaviyen çekmek ve çektirmek için, bütün tedbirleri almakta kusur etmeğe
çalışacağız» demiştim.
Aynı beyannamenin diğer bir yerinde de «zengin ve paralı adamlar için bir
mesele mevcut değildir. Köylü ve çiftçi bu malların sadece satıcılarıdır, amele ve
esnaf yevmiyelerini ve işlerini yeni şartlara daha evvelden intibak ettirmişlerdir»
diyerek, böylece, Devlet yardımının, dar ve sabit gelirli sahaya ve insanlara tev
cih edilmesi lâzımgeldiğini anlamıştım. Bu defa da, halktan olsun, memurdan ol
sun, dar ve sabit gelirli aileleri pahalılık yükünden mümkün olduğu kadar kurtar
mak lâzımdır, karar ve kanaatına bir kere daha vardık. Hemen, hemen kamilen
şehirlerde oturan bu halk tabakasını, bu defa daha yakından tetkik ettik. Gördük
ki, Türkiye'de, nüfusu on bini tecavüz eden şehirlerimizde oturan insanların
yekûnu 2 660 000 kişidir. Bundan, İzmir, İstanbul ve Ankara'da oturan bir mil1095

yon insanı düşecek olursak, 1 660 000 kişi kalmaktadır. Buna, normal artış payı
ilâve edilince, 1 800 000 eder. Eskişehir, Aydın, Manisa, Sivas, Samsun, Konya
gibi şehirlerde oturan bu halkın, herhalde üçte ikisinin, hububat veya diğer ziraat
işleriyle meşgul veya başkaca yardım dışı olduğu muhakkaktır.
Şu halde, 80 küsur şehirde oturan 1 800 000 kişiden, yalnız 600 000'i yardıma
muhtaç demektir.
On binden az nüfuslu şehirlerin zirai siması daha ileridir. Onun için, buralar
da oturanların yardıma muhtaç olanlarının yekûnu 3-4 yüz bini geçmez.
Ankara, İstanbul, İzmir şehirlerine gelince; istatistiklere göre, bir milyondan az
olan bu üç şehrin nüfusuna bir artma payı ilâve edilerek, yekûnu 1 100 000 olarak
kabul ve bunun, 500 000'ini yardımdan müstağni addetdik ve böylece yardım edil
mesi lâzımgelen vatandaşların yekûnu küçük şehirlerde 400 000, ortalarda 600
000, üç büyük şehirimizde de 600 000 olarak ceman 1 600 000 tahmin etmek
suretiyle her halde hakikatin civarında bir rakam kabul etmiş olduğumuza inandık.
Şimdi, en mühim iş, pahalılıktan en çok muztarip olan bu bir buçuk milyon
dan fazla olan halkın tesbiti idi. İlk nazarda, bize pek zor görünen bu iş is
tikametinde çalışırken, müşahade ettiğimiz bazı kolaylıklar, bizim cesaretimizi
artırdı.
Maksadımız büyük, küçük şehirlerde oturan dar ve sabit gelirli olanlarını bul
mak ve tesbit etmekti. Resmî istatistikleri tetkik ederken gördük ki, umumî büt
çeden maaş ve ücret alarak geçinen insanların adedi, 110 000'dir. Bunları karı ve
çocuklariyle beraber 500 000 olarak kabul ettik. Yetim, dul ve mütekaitlerin
yekûnunu da 60 000 bulduk ve bunların çoğu, tek nüfustan ibaret olduğu için, on
ları da 100 000 olarak kabul ettik. Bundan sonra mahallî idarelerle Belediyelerin,
Devlet iktisadi teşekküllerinin ve mülhak bütçelerin ücretli veya maaşlı olarak is
tihdam ettikleri memurların yekûnunu aradık ve bunların 140 000 olduğunu gör
dük. Bunları da, karı ve çocukları ile beraber 700 000 olarak kabul eyledik. Böy
lece; ceman 1 600 000 olarak kabul ettiğimiz, dar ve sabit iratlı nüfusun 1 300
000'inin, kolayca tesbit edilmiş olduğunu gördük. Geriye hiç bir maaş ve ücretle
alâkası olmayan 3-4 yüz bin kişi kalıyordu. Bunların, merkezden tesbiti mümkün
olmadığı için bir an evvelde tesbit edilmeleri icabettiği için, kaymakamlardan ve
belediye reislerinden, oturdukları şehirlerdeki dar ve sabit iratlı insanlardan, ek
mek ve gıda tedarikine kuvvetleri yetişmiyen vatandaşların adedlerinin tesbit
edilerek bildirilmesini istedik. Böylece, bir taraftan bunları yapar ve dar ve sabit
gelirli vatandaşlara yardım sahasını çizerken, diğer taraftan, bu vatandaşlara nasıl
ve ne kadar yardım edebileceğimizi araştırmaya başladık. Gerek bu yardımları
temin ve gerek iktisadî buhranı karşılamak için, üstünde birer karara vâsıl ol
duğumuz mevzular şunlardır:
1. Elbiselik kumaş ve ayakkabı;
2. Hububat;
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3. Bulgur;
4. Pirinç;
5. Yağ;
6. Şeker;
7. Kumaş;
8. Kömür;
9. Varlık vergisi.
1. - Elbiselik kumaş ve ayakkabı:
Umumî muvazene, mülhak bütçeler, hususi idare ve belediyelerle, iktisadî
devlet teşekküllerinden tutan 140 liraya kadar maaş veya ücret alanlara hem ken
dileri, hem de karılan için birer kat elbiselik kumaş, bundan yukarı maaş alanlara
da yalnız kendileri için birer kat elbiselik kumaş vermek istiyoruz. Bundan maada
yalnız umumî muvazene ve mülhak bütçelerden aldıklan maaş ve ücret tutarlan
75 liradan az olan memurlara ayrıca birer ayakkabı vermek niyetindeyiz. Gerek
kumaşlar, gerek ayakkabılan parasız olarak verilecektir. Bu eşyalar süratle hazır
lanmaktadır. Tevzi ve taksim için talimatı da yapılmıştır.
Ayakkabı tevziatı iki ay sonra başlıyacak ve senesi içinde ikmal edilecektir.
Kumaş tevziatına gelince: Erkek kumaşlarının kânunusanide tevziine başlanacak
ve tevziat üç ayda hitam bulacaktır. Kadın kumaşlarının tevziatına kezalik
kânunusanide başlanacak bu da sekiz ay içinde hitam bulacaktır. Bu tevziatm her
üçünde İzmir, İstanbul ve Ankara şehirleri sona bırakılacaktır. Bu iş için hazır
lanan kanun lâyihası da Meclise verilmiştir.
2. - Hububat:
Geçen bahann son ve yazın ilk günleri büyük hububat sıkıntısı içinde
geçiyordu. Önümüzdeki yılın hububat sıkıntılarını bir dereceye kadar önliyebilmek için muhtelif istikametlerde çalışmağa başladık.
a) İngiliz ve Amerikalılardan hububat istedik.
b) Hariçten tedarik edilecek hububat için nakil vasıtaları aradık.
c) % 25 karannı aldık.
a) İngiliz ve Amerika sefirleri tarafından vadedilen 15'er bin tonluk buğday
lar getirilip teslim edildi. Bundan maada İngilizler aynca 7 800 ton arpa vadettiler. Bunun yarısmdan fazlası bugün bize teslim edilmiş bir haldedir. Amerika,
verdiği 15 bin tondan ayn olarak, 6 bin ton buğdayı, İare kanununa tevfikan
Amerika'da emrimize hazır tutuyor. Bir vapurumuz bugünlerde bu buğdayı al
mağa gidecek. Bu istikametteki İngiliz ve Amerika yardımının devam edeceğini
ümit ediyoruz.
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b) Nakil vasıtası tedariki için her tarafa birden başvurduk. Portekiz liman
larındaki Alman vapurlarını satm almağa teşebbüsümüz muhtelif safhalar geçir
dikten sonra Portekiz Hükümetinin muvafakati istihsal edilmediği için sukut etti.
İsveç'ten vapur tedariki konuşmalarımız devam edip gitmektedir. Bu konuş
maların müspet bir neticeye varacağına emin olmak mümkün görünmüyor.
Amerika'daki Panama bandıralı vapurların satm alınması teşebbüsü de henüz katî
safhaya girmemiştir. Fakat bütün bunlara mukabil Fransa ile muhariplerin malû
matı altmda yapılan bazı Fransız vapurlarının tarafımızdan kiralanması müzakereleri
katî ve müspet bir neticeye varmak istidadını göstermiştir. Fakat henüz katî ve
müspet neticeye varılmış değildir. Maalesef son hâdiselerin bu işimize zarar ver
mesi ihtimali çoktur. Şayet muvaffak olursak hemen memleketteki buğday
stokunu beslemeye çalışacağız. Bu böyle olmakla beraber yardımların yapıl
mamasını ve vapurların temin edilmemesini gözönünde bulundurmak ve sarfiyatı
ona göre tanzim etmek her halde ihtiyatlı ve hesaplı bir harekettir.
c) % 25'ler, hububat hakkında % 25 kararını alırken bu yüzden elimize geçe
cek hububatla hem orduyu, hem büyük şehirleri, hem de darlık mıntıkalarını
doyurduktan sonra her yerde tanzim şartları yapabilmek için elimize kâfi hububat
geçeceğini ümit ediyorduk. Çünkü istatistikler, Türkiye hububatını 7-8 milyon
ton olarak gösteriyor ve biz de bu hesaptan elimize hiç değilse bir buçuk milyon
ton hububat geçireceğimizi ümit ediyorduk. Halbuki evdeki pazar çarşıya uymadı
ve neticede gördük ki, çiftçilerin Hükümete borçlandığı rakam 600 bin tonu zor
tutuyor. Bu iki rakam arasındaki fark, sadece istatistik rakamlarının mübalâğalı
tesbit edilmiş olmasından neşet etmiyordu. Daha ziyade yine çiftçilerden intihap
edilen subaşılarının pek tabii olarak çiftçiyi korumak arzularından ileri geliyordu.
Benim duyduklarımdan, gördüklerimden edindiğim kanaate göre, bu borçlandır
ma işi tekmil mahsul itibariyle % 3 veya % 5 ağır, % 10 veya % 15 mutedil, üst
tarafı da tamamen hafif olarak tesbit edilmiştir ve bu fark, himayeli olduğu
muhakkak olan tesbit hatası olmaktan ziyade, tesbitin, mahsulün yeşil devrinde
yapılmış olmasından ileri gelmiştir. Bu fark, mahsulün bozulmasından dolayı bazı
mahdut yerlerde çok ağır bir durum yaratmıştır.
Köylü borçlandığı miktarı bizi memnun edici bir tarzda muntazaman
ödemektedir. Köylünün borçlandığı miktarın azlığından doğan endişeyi köylünün
borcunu muntazaman ödemekte olması büyük nisbette izale etmiştir, son bir kaç
ay içinde hariçten de (50) bin tona yakın buğday getirttik. Bugün, hububat
vaziyetimiz endişelerimizi kısmen telafi etmekle beraber her çeşit fiyat manev
rasına müsait bir şekilde değildir.
Görülüyor ki, bu % 25'ler, elimize, her çeşit manevrayı yapmağa müsait bir
miktar vermemiştir. Bu yüzden ve bir de biraz evvel arzettiğim, belediyelerin öl
çüsüz ve hesapsız talepleri yüzünden buğday fiyatları almış yürümüştür. Filvaki
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elimizdeki miktarla piyasaya müdahale etmiş olsaydık, fiyatlarda geçici bir salâh
yaratabilecektik. Fakat biz bunu yapmadık ve elimizdeki hububatı, daha kara gün
için saklamağı tercih ettik. Fakat bu intizar devresi devam ederken İzmir, İstan
bul, Ankara ve Zonguldak için kendilerine buğday tedariki hususunda tesbit et
tiğimiz tarih yaklaşmağa ve böylece yeni bir fiyat artması tehlikesi kendini his
settirmeğe başladı. Bunu önlemek için fedakârlık yapmak zaruretini duyduk ve
bu şehirlere lâzım olan buğdayı, tecviz edebileceğimiz bir fiyatla ve sıkı kayıtlar
la vermeği ve bunu imkân hâsıl oldukça serbest piyasadan alarak bir dereceye
kadar kapamağı muvafık gördük. Böylece bu şehirlerin vaktühali yerinde olan in
sanlarına 300 gram ekmeği 5,5 kuruş fazlasiyle 14 kuruşa yedirmeğe başladık.
Gerek bu şehirlerde, gerek diğer şehirlerde tesbit edilen ve tesbit edilmekte
olan ve yekûnu bir buçuk milyonu geçecek olan, dar ve sabit iratlı vatandaşlara
eski ucuz fiyatla ekmek, un veya buğday vermeğe başladık ve bu yolda devam et
mek kararındayız.
Bütün bu hesaplar, eldeki hububat mevcuduna ve bir de çiftçiden mütebaki
alacağımızın tahsiline dayanıyor. Bu suretle hesaplar ucu ucuna ancak denk geliyor.
Şayet haricin buğday yardımı devam eder, köylü makûl fiyatlarla hububatını
satarsa, seneyi az sıkıntı ile geçirmek ve hesaba konulmamış bazı darlıkları ber
taraf etmek mümkün olacaktır. Fakat tahsilde müşkülât olur, haricin buğday yar
dımı devam etmez veya hariçten bizim temin etmemiz mümkün olmaz ve yeni
yeni ihtiyaçlar ve zaruretler karşısında kalacak olursak, en sert tedbirlere başvur
maktan asla çekinmeyeceğiz. Her halükârda bir buçuk milyon civarında gör
düğümüz bu dar ve sabit gelirli vatandaşları asla sıkıntıda bırakmayacağız.
(Bravo sesleri).
3. - Bulgur :
Buhranın ve pahalılığın en ağır yükünü taşımakta olan dar ve sabit gelirli
vatandaşlara çok ucuz fiyatla bulgur vermek kararını aldık. Bulgurlar hazırlanıyor
ve yekûnu 15-16 milyon kiloyu aşacaktır. Öyle sanıyoruz ki, beş nüfuslu bir aileye,
her ay beş kilo bulgur vermek imkânını elde edeceğiz. Bu istikamette yapılan
mesai hayli ilerlemiştir. Ordu da kendi bulgurunu ayrıca hazırlamaktadır.
4. - Pirinç:
Pirinç için aynı şeyi düşündük. Memleket dahilindeki pirinçlerin % 15'ini
tâyin ettiğimiz fiyatla, hububatta olduğu gibi satın alıyoruz. Bu pirincin bir kıs
mını orduya, mühim bir kısmım da pahalılık kurbanlarına, malolduğu fiyatla
dağıtacağız. Umuyoruz ki, kendilerine vereceğimiz pirincin miktarı, bulgurun
ruhundan az olmıyacaktır.
5. - Yağ meselesi:
Bugün memlekette mevcut yağ buhranı, garip olduğu kadar yersizdir. Daha
dün, memlekette ehemmiyetli bir zeytinyağı stoku bulunduğunu herkes biliyordu.
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Yaklaşan yeni sene mahsulünün de fena addedilmemesi lâzımgeldiği söyleniyor
du. Böyle olduğu halde, zeytinyağı fiyatları birdenbire fırladı. Bu fırlayışın
günahını da, buğday ve diğer gıda maddelerine yüklemek istiyorlar. Bu iddia doğ
ru olsaydı, yağdan sonra birer gıda olan zeytinyağı gibi mühim bir kısmı harice
çıkarılan üzüm ve fındığın da yağ fiyatlarını hiç değilse takip etmesi icabederdi.
Halbuki, bu iki mahsulümüzün fiyatı, diğerlerine nazaran düşük olmakta devam
ediyor. Onun için, zeytinyağı fiyatının mübalağalı fırlayışının günahı, sadece bu
işin geniş mikyasta ticaretini yapan mahdut insanlara aittir ve verdikleri sözlere
rağmen bu fenalığı yapmışlardır. Bunu, herhalde unutmamağa çalışacağız. (Bravo
sesleri) Biz, yağ buhranını yenmek için, şu tedbirleri alıyoruz.
a) Devletin muamele vergisi olarak almakta olduğu % 12,5'lan bundan sonra
aynen yağ alacağız ve bunun için kanun lâyihası Meclise verildi.
b) Zeytinyağı ve pamuk yağı mahsulünün % 15'ini de, tesbit ettiğimiz bir fiya
ta yani, 80 kuruşa satın almak kararını verdik. Bu yolda elimize, 7-8 milyon kilo
yağ geçeceğini ümit ediyoruz. Bununla beraber, bir taraftan ordumuzun ihtiyacını
karşılarken, diğer taraftan, buhradan en çok ıstırap duyan 1 600 000 vatandaşın
yükünü hafifletmeğe çalışacağız. Vereceğimiz yağın fiyatı, maliyet fiyatı olacak
ve her aileye her ay bir kilodan fazla zeytinyağı veya turyağı verilecektir.
6. - Şeker meselesi:
Mevcudu tamamen Hükümet elinde bulunmasına rağmen, şeker işi, mem
lekette seri adımlarla bir buhrana doğru koşmaktadır. Çünkü;
a) Türkiye'de istihlâk edilen şeker miktarı, son senelerde 100 milyon kiloyu
geçmiştir.
b) Bu sene, köylümüzün eline bolca para geçtiği için istihlâkin 100 milyonu
çok aşacağı muhakkaktır.
c) Bu sene şeker mahsulümüzün 50 milyon kiloyu bulabilmesini adetâ memnuyetle karşılayacağız.
d) Hariçten şeker tedariki imkânları, gün geçtikçe zayıflamaktadır. Bu
hakikatlan herkes bildiği için, memlekette şeker satışını eskisi gibi ve eski
fiyatiyle serbest bırakacak olursak, bir kaç hafta sonra, hastalar için bile şeker
bulmak mümkün olmayacaktır. İşte, bu hakikatlan gözönünde tutan
Hükümetimiz, muhakkak bir buhranı bir dereceye kadar karşılamak için şu ted
birleri almakta mutabık kalmıştır:
a) Buhrandan muztarip olan 1 600 000 vatandaşa bugünkü fiyatla her ay
nüfus başına 600 gram şeker dağıtmak;
b) Gelecek sene pancar miktannı artırmak ve pancar çiftçisini de memnun et
mek için, onların bu sene getirdikleri her 100 kilo pancar için, kendilerine birer
kilo şeker vermek istiyoruz.
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Geri 30 milyon kilo şeker kalıyor. Bu miktar memleket ihtiyacının üçte biri
ni teşkil etmektedir. İşin bu düğümlü noktasını bugüne kadar çözemedik.
7. - Kumaş meselesi:
Bugün, bu iş hakkında ağızdan ağıza, kulaktan kulağa dolaşan cümleler şun
lardır : El tezgâhlarının adedi şaşılacak derecede artıyor. Evinde dört tezgâhı olan
kimseler kolaylıkla zengin oluyorlar. Hattâ iki tezgâhı olan bir adam, bunları
çalıştırmak lüzumunu dahi duymaksızın, kendisine çok ucuza verilen iplikleri sat
mak suretiyle, rahat rahat geçiniyor. Çok ucuza verilen Devlet kumaşları, elden
ele geçerek, dört beş misli daha pahalı halka satılıyor. Kazancın büyüklüğü bir
çok suistimallere yol açıyor. Acaba, başkalarının haksız yere kazandıkları bu paralan
Devlete kazandırmak daha iyi olmaz mı? Bu sözlerin herhangi biri hakikati ifade
ettiğine şüphe yoktur. Bu gün Devlet elinde işliyen müesseselerin pek çoğu zarar
la işler bir vaziyete düşmüştür. Bu yolda devam, bizi kapanması zor açıklarla kar
şı karşıya bırakacağı kadar iktisadî mezhebimiz olan Devletçiliği de hırpalayacağı
için çok tehlikelidir. Buna rağmen, biz Devlet işlerinde, bir fiyat intibakına git
menin, daha mahzurlu olduğuna kaniiz. Onun için müesseselerimizi, sadece
zararla işler bir halden çıkarmağı, çok mahdut ve mütevazi bir kârla iktifa et
meği, daha doğru bir yol sayıyoruz. Onun için selâmeti daha ziyade taksim ve
tevzi yollarının ıslahında görüyoruz. Nitekim, bundan sonra kurtarmağa çalış
tığımız 1 600 000 vatandaşın, parasız verilecek miktar haricinde, tarafımızdan
tesbit edilecek kumaş ihtiyacını resmî fiyatlarla, kendilerine sağlam ve kontrollü
yoldan temine çalışacağız. Geri kalanlar için, daha emin bir yoldan aramada
devam edeceğiz.
8. - Kömür meselesi:
Bugün her tarafta bir kömür sıkıntısı hissolunuyor. Geçen son kışa 250 bin
tonluk bir stokla girmiştik. Bu seneki stokumuz 50 bin ton bile değildi. Bundan
başka, şimendifer nakliyatının artması, fabrikaların gece gündüz çalışmaları ve
kömür istihsal eden âletlerin biraz daha yıpranması, kömüre olan ihtiyacı her gün
artırmaktadır. Bunlar geçen seneye nazaran zayıf yerlerimizdir. Kuvvetli yer
lerimiz de şunlardır:
a) Geçen sene, kömür ocakları iki ay işliyemez bir hale gelmişti. Bu sene ay
nı halin tahaddüs etmemesi için daha tedbirliyiz;
b) En mühim kömür ocakları, bir kaç tünelden geçen bir dekovil hattı ile
limana ve şimendifere bağlanıyor. Bu iş, kânunisani içinde bitmiş olacaktır.
c) Bu seneye kadar, kışın kömür almağa giden vapurlar, dalgalı havalardan
barınacak yerleri olmadığı için, işlerini yarım bırakarak İstanbul'a dönüyorlar ve
böylece çok kıymetli, çok zaman kaybediyorlardı. Bu sene Ereğli limanını kıs
men temizlettik. Böylece fırtınaya tutulan kömür vapurlarına, barınacak bir liman
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temin eyledik ve vakit kaybının önüne geçmeğe çalıştık. Bütün bunlara rağmen,
kömür buhranı bertaraf edilmezse ki, edilmeyeceği anlaşılmaktadır, kömür sar
fiyatının tahdidi için tedbirler hazırladık.
Kömür işinde, en mühim bir mesele de, fiyat meselesidir. Zonguldak maden
leri, bir kaç senedir zararla işleyen bir müessese halini almıştır. Küçükten başlıyan bu zarar, bu sene tahammül edilmez bir yekûna varmıştır. Müesseseyi bun
dan kurtarmak için, fiyatlara zam yapmak zaruretini duyuyoruz. Elveym kömür,
Devlet müesseselerine, tonu 14 liraya, hususi müesseselere de 9 küsur liraya veriliyor.
Hem müesseseyi zarardan kurtarmak, hem de ufak bir amortisman temin etmek
için, bu fiatları 21 liraya çıkarmak icabetmekte olduğuna kani olduk. Daha ziyade
ısınmak ve ısıtmak için kullanılan kok kömürlerinin fiatlarmda, bu sene için bir
değişiklik yapmıyacağız. Bu yoldan yukarıda tekrarladığım 1 600 000 vatandaşa,
kömür tedarik etmeleri yolunu mümkün olduğu kadar açık tutacağız.
Arkadaşlar,
Müsaade ederseniz daha geniş ve umumî mahiyeti haiz olan varlık vergisine
girmeden evvel, buraya kadar izaha çalıştığım karar ve mütalâalaramızm ruhunu
bir kaç cümle ile hulâsa edeceğim. Haftalarca süren araştırma ve
müzakerelerimizde, üç büyük mâna, Hükümetinize rehberlik etmiştir : Adalet,
emniyet, tatbik kabiliyeti.
a) Adalet aradık. Onun için bütün dikkat ve ihtimamızı, bu buhranın en ağır
yükünü çeken 1,5-2 milyon vatandaş etrafında topladık;
b) Emniyet aradık. İstedik ki, bu yapacağımız iyilikler, suiistimal edilmesin
ve tıpkı maaş verir gibi verilsin. Nasıl bir adam iki maaş alamıyor ve nasıl bir
memur maaşsız kalmıyorsa, yapacağımız iyilikler de, böyle katî ve emin bir yol
dan yapılsın. Nitekim, daha şimdiden bu istikamette talimatlar hazırlanmış
bulunuyor.
c) Tatbik kabiliyeti aradık. Elimizde olmıyan hiç bir şeyi vadetmedik. Sadece
elimizde bulunan veya bulunacağına emin olunan şeyleri vadettik. Ayakkabı,
kumaş, buğday, bulgur, pirinç, yağ, şeker hep elimizde mevcut olan mallardır.
Onun için, bu kararlarımızın yürüyeceğine ve hissolunur bir salâh yaratacağı
na eminiz. Vakıa, elimizde olmayan hiçbir şey, vadetmedik. Fakat yapacağımız
iyiliklerin, buna münhasır kalacağını ifade etmiyoruz. Bilâkis, elimize imkânlar
geçtikçe, vereceğimiz malların miktarını ve nevini artırmak, çoğaltmak ve bugün
için tatbik sahasını teşkil eden, bir buçuk, iki milyonluk vatandaş miktarını
çoğaltmak emelindeyiz. Elverir ki, yeni imkânlar, yeni iyiliklere yol açsın.
Bu işlerin haricinde kalan yerlerde de fiyatları başı boş bırakmayacağız. Az
çok faydasma emin olduğumuz herhangi bir kararı almakta asla tereddüt et
meyeceğiz.
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9. - Varlık vergisi:
Arkadaşlar,
Alelûmum eşya fiyatlarının bugünkü delice artışında filvaki istihsal azlığının,
ithalât noksanının, yanlış tedbirlerin bilhassa doymak bilmiyen hırsın ve ihtikârın
geniş hisseleri vardır. Fakat bütün bunların tesiri kadar diğer bir vakıa vardır ki o
da tedavüldeki Türk parasının mütemadiyen artması ve 700 milyona çok yaklaş
mış olmasıdır. Nisbeten ufak dertlere ilâç aranırken bu büyük yarayı ihmal etmek
bittabi doğru olmazdı. Onun için diğer işlerle beraber bütün dikkat ve ihtimamızı
bu yara üstünde toplamağı ve bir ilâç bulmayı en önde gelen bir vazife saydık. Bu
iş için tek yol tedavüle çıkan paranın bir kısmını vergi olarak geri çekmekten
ibarettir ve bu geri alış başlıca harb yıllarında çok para kazanmış olanlardan
yapılmalıdır ve yalnız bir defaya mahsus olarak alınmalıdır. Bu mülâhazalara
binaen bu iş için bir kanun lâyihası hazırlamak zaruretini duyduk. Uzun tetkikler
den sonra hazırlanan bu kanun lâyihası başlıca üç matrahtan para toplıyacakır. Bu
matrahlar ehemmiyet sırasiyle şunlardır : Tüccarlar, emlâk ve akar sahipleri,
büyük çiftçilerdir.
Harb yıllarında en çok parayı tüccarlar kazandığı için bu varlık vergisinin en
büyük yükünü bittabi onlar taşıyacaktır. Esasen nevilere, sınıflara ve zümrelere
ayrılmış bulunan ve verdikleri vergi ve yaptıkları iş malûm olan bu sınıf mensup
ları hakkında kazandıkları paraların komisyonca takdir edilen bir kısmını vergi
olarak istemekte tereddüt duymuyoruz. (Alkışlar). Beş yüz liradan aşağı bir
mükellefiyet teklif etmemiş olduğumuza göre fakirleri ve zayıflan bu vergiden
tamamen muaf tutmaktayız. Bu vergi münasebetiyle yaptığımız tetkiklerde büyük
tüccarların ve bazı zümrelerin vergiden kaçmak yolunu nasıl bulmuş olduklarını
görerek hayret ettik ve istikbalde bu gibi vergi kaçakçılıklarına meydan ver
memek için tedbirler araştırıyoruz. (Bravo sesleri).
Bu vergi için ikinci matrahımız hanlar, hamamlar, apartmanlardır. Bunların
sahipleri bu vergi ile mükellef kılınmıştır. Yalnız aldıkları senelik kira yekûnu
2 500 lirayı tecavüz etmezse bunlar için bir mükellefiyet yoktur. Fakat bu miktarı
geçiyorsa bunlar komisyonlarca tâyin edilen parayı ödemeğe mecburdurlar.
Üçüncü matrah büyük çiftçilerdir, büyük çiftçiden kasıt 500 lirayı hiçbir işine
halel getirmeden verebilecek çiftçidir. Bunlar mükelleftir ve bu mükellefiyet hiç
bir zaman bir çiftçinin varlığının yüzde beşini tecavüz etmeyecektir.
Verginin şahıslara göre miktarını altışar kişilik komisyonlar tesbit edecektir.
Bu komisyonlara vali ve kaymakamlar riyaset edecek, defterdar ve malmüdürleri
de Maliyeyi temsil edecekler, diğer dört âza halk tarafından intihap edilmiş olan
belediye, ticaret odası veya ziraat odası azaları meyanından seçilecektir. Bu
komisyonların verdiği kararlar katı ve nihaidir.
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Bu verginin tesbiti ve tahsili için zaman geniş olarak bırakılmamıştır. Çünkü
bu işi, para kuvvetiyle suiistimallere yol açmasından ve her çeşit tezvirattan koru
mak yolunu tutmayı hayırlı bulduk. Onun için zamanı dar tuttuk. Bu sebeplerle
vergilerin tesbit ve ilâm için 15 gün koyduk. Bunu takibeden 15 gün içinde tah
sili şart koyduk. Bu müddeti takibeden birinci haftada % 1 fazlasiyle, ikinci haf
tada ise % 2 fazlasiyle tahsili şart koştuk.
Parayı vermeyenler için bir taraftan Tahsili Emval Kanununu harekete geçir
mekle beraber diğer taraftan, mükellefleri amele teşkilâtına göndermeyi hem işçi
tedarikini hem de para tahsilini kolaylaştırıcı müeyyideler addettik. (Alkışlar)
Bu kanun ile takip ettiğimiz hedef tedavüldeki paralan azaltmak ve memleket
ihtiyaçlarımıza karşılık hazırlamaktır. Bu böyle olmakla beraber bu kanunun tatbikından, Türk parasının kıymetlenmesi, muhtekirler üzerinde toplanan halk buğzunun silinmesi, vergileri önlemek için bizzarure satışa çıkarılacak malların
fiyatlarında bir itidal husule getirmesi gibi tâli faydaların tahassül etmesi de im
kân haricinde addedilemez.
Arkadaşlar:
İçinde bulunduğumuz iktisadi buhranın başlıca zorluklarını ve bu zorluklara
karşı düşündüğümüz tedbirleri birer birer ve bir kül halinde arzettim. Yardım
larınız ve tadillerinizle resanet ve kuvvet kazanacak olan tedbirlerimizin bu
mücadeleden mutlaka galip çıkacağma katiyen inanıyoruz. (Alkışlar)
Çünkü vatanımızın bugünkü çocukları yalnız büyük bir neslin evlatları değil
dir, aynı zamanda ölçüsüz düşmanları yenen bir büyük neslin tâ kendisidir. (Al
kışlar)
REİS - Söz müstakil grup reis vekili Ali Rana Tarhan'dır.
ALİ RANA TARHAN (İstanbul) - Muhterem arkadaşlar; Sayın Baş
vekilimizin beyanlarının bariz vasfı : Hâdiselerin samimî tahlili ve güçlükleri
yenmek için yeni tedbirler almak azminin mevcudiyetidir.
Bu zihniyetle yenilmeyecek güçlük yoktur. Sözlerime bu itimat cümlesiyle
başladıktan sonra müsaadenizle büyük alâka ile dinlediğimiz beyanlarında bahis
buyurdukları iki esas tedbir hakkında, Grubumuzun görüşlerini arzedeyim.
Bugünkü maişet zorluklarından en çok ıstırap çektiklerini haklı olarak ifade
buyurdukları, dar ve sabit gelirli vatandaşlara mümkün olan yardımı yapmak için
sarfettikleri gayreti şükranla karşılıyoruz. Fakat yalnız bu yardımla meselenin
halledilebileceği kanaatinde değiliz.
En çok ıstırap çekenleri tamamiyle tesbit etmek mümkün olsa dahi, dağıtıla
cak maddeler ellerine geçinceye kadar ve dağıtılabilecekten başka hayati ihtiyaç
ları için, kendilerini piyasanın ezici tesiri dışında tutmağa imkân görmüyoruz.
Diğer taraftan mevcudu, ihtiyacı karşılamayacağı için ıstırap doğuran hayati mad1104

delerin, parası çok olanlar tarafından israf edilmesi ve paranın da böylece akıp
gitmesi, tabii tecviz edilmez. Yüksek fiyatların bütçeye tesiri de başka.
Hayati maddeler için istihlâki istihsal ile ayarlamadıkça ve bununla birlikte
fiyat murakebesini yapmadıkça günün meselesi halledilemeyecektir.
Grubumuzun her fırsatta ifade ettiği bu kanaati değişmemiştir.
Bahis buyurdukları (Varlık vergisi) ne gelince, Sayın Hükümetin bu kanun
teklifini, malî, iktisadi, içtimai bakımlardan yerinde buluyoruz. Aynı hedefe vara
cak ve faydası devamlı olacak başka lâyihaları bekleriz.
Kanunun tatbiki için geniş salâhiyet istiyerek tatbiki mesuliyetini almaktan
çekinmemelerini ayrıca takdire lâyık görürüz, iyi tatbikata muvaffak olacaklarına
itimat ederiz ve güzel basanlar dileriz. (Alkışlar)
REFİK İNCE (Manisa) - Efendim, uzun bir siyasi hayat programı tafsilâtının
karşısında kendimize, üzerinde durulabilecek bir çok mevzular bulabiliriz.
Dokunulan herhangi bir noktadan teessür duymakla beraber herhangi bir nok
tasını ele alarak memnuniyet duymak vaziyetimiz de vardır. Hututu umumiyesiyle kendi programını bir kaç kelime içerisinde çerçeveliyen Hükümetten benim de
sureti mahsusada ricada bulunacağım bir kaç nokta vardır.
Saraçoğlu, elimizde bulunan maddeler üzerinde tedbirler alıyoruz ve bu ted
birlerde şu veya bu prensiplere dikkat ediyoruz, demekle beraber bazı tedbirlerin
müspet netice vermediğini görünce daha şiddetli tedbirlere mahrumiyete doğru
gidileceğini ifade ettiler. Yani kömür istihsal edemezsek istediğimiz kadar tahdide
gideceğiz, diyor. Bence bunun şartı aslisi olan istihsali artırmak hususundaki gay
retin daha evvel söylenmiş olması daha ziyade emniyetbahş olur. Nitekim Rana
Tarhan arkadaşımızın da bahsettiği gibi, istihlâk ve istihsal arasında muvazene
temini yolunda atılacak adımlardır ki bu atılan adımların muvaffakiyetle tetevvüç
etmesine ve başarılmasına âmil olur.
Filhakikika Saraçoğlu fiyat murakabesi üzerinde tevakkuf etmedi. Fakat
zaten kendisine verilmiş olan bir kanunla bu salâhiyetin indelhace kullanılmıyacağını zannetmek hatadır.
Dar ve mahdut gelirli adamların ihtiyaçlarının tatminine doğru atılan adımı
takdir ederiz. Fakat diğer vatandaşların da ahvali umumiyelerini nazarı dikkate
alarak bir ikilik yaratmamak yolunda İdarenin takip edeceği âdilâne, emniyetkârane, sözüne itimat ederiz. Çünkü bütün hattı hareketlerinde adalet, emniyet ve
tatbik kabiliyetini düstur ittihaz ettiğini söyliyen Saraçoğlu'na, bu meselede dahi
bilhassa ve bilhassa emniyeti muhafaza etmesinde ne kadar zaruret olduğunu söy
lemek isterim. Bu memlekette vatandaşın Hükümete karşı icraatından dolayı em
niyeti münselip olduğu gün, o Hükümetin kararlarını icra etmesine imkân bulu
namaz. Onun içindir ki, gayet nazik bir vaziyette tatbiki zorluk gösteren bu karar1105

lannın tatbiki esnasında emniyeti muhafaza etmesi lüzumunu ve emniyet terazisinin
bir tarafa ağdırmaması keyfiyetini Hükümete ehemmiyetle hatırlatmayı vazife
telâkki ederim.
Beyanatlarının bir fıkrası bilhassa ve bilhassa mucibi teşekkürüm olmuştur. O
da, demir, çimento ve mümasili eşya üzerinde yapıldığı artık herkesin kulaklarına
kadar giden ve ıstırabı umumiyi mucip olan dedikodulara sureti katiyede nihayet
vermiş olmak için icap eden tedbirleri aldığı yolundaki karardır. Zaten Hükümet
mekanizması harhangi suiistimali ânında yakalamak vazifesiyle mükellef ol
duğuna göre, Hükümetin, efkârı umumiyenin bu cereyanı karşısında daha katî ve
azimkar surette hareket etmeğe karar vermiş olduğunu görmekle sureti
hususiyede iftihar duymuş olduğumuzu ve buna lüzum olduğunu sarahaten söy
lemekte fayda görüyorum.
Saraçoğlu'nun izahatı bana şu kanaati verdi : Zaten bende hasıl olan şu
kanaati bir defa daha söylemeğe şevketti. Bu memlekette açlık, yokluk, hattâ gıda
pahalılığından sıkıntı çekmeğe meydan ve imkân yoktur. Ancak marifet; mevcut
gıda maddeleri arasında bir taksim ve tevzi ve idare usulü bulabilmektir. Saraçoğ
lu'nun bilhassa gelecek senelere ait olmak üzere ziraatin çoğaldığını ve bu sene
için hakikî maişet ihtiyacımızı tehlikesiz surette temin ettiği yolundaki kanaati,
gerek hal ve gerek istikbal itibariyle memnuniyeti mucip bir vaziyettedir. Hiç bir
zaman buğday stokumuzun bu kadar fazla olmadığını söyledikten sonra, buğday
stokunun şu veya bu şekilde ihtiyacatı âmmeye hasır ve sarfı yolundaki teminatı
ve gelecek sene için yapılan zeriyatın çokluğu bizim için maişet noktasından em
niyet ve şükranla karşılanacak bir keyfiyettir.
Arkadaşlar; ihtikâr belâsının üzerinde âmmenin nefreti toplanmıştır. Fakat bu
belâyı defetmek hususunda evvelâ memurlarımızın ve başta hâkimlerimizin,
saniyen halkm Hükümete müzahir olası yolunda burada defaatle söz geçmiştir.
İçinde bulunduğumuz buhranın ve bize fevkalâde olmak üzere teklif edilen bu
kanunlarla ihtikârm önüne geçilmek hususunda zannederim ki her muhtekiri, mil
letin bünyesine zarar ika eden bir mikrop telâkki etmek yolunda umumî bir zih
niyetin vicdanlarda yer etmesi sayesinde imha edebiliriz. İllâ bilhassa münevver
tabakanın üç, beş hususi dostunun veya menfaatin tesiri altında bu gibi ihtikâr
zihniyetiyle mücadele alemdarlık yapmamış olması, bence bu geniş sahayı onlara
bırakmak zihniyeti fecaatin müvellidi olur. Vatandaşlara bunu bir daha tekrar et
mekte fayda görüyorum. Bir varlık vergisi kanunu teklifi karşısındayız. Bu
kanunun geç kaldığına kanaatimiz vardır.
B. M. Meclisinde, bilhassa Parti Grubunda fazla kazançlar üzerinde lâzım
geldiği derecede tedbir alınmadığı söylenmiş olmasından ilham alan Hükümeti,
bu şekilde bir kanun getirdiğinden dolayı teşekküre lâyik görürüm. Kararlarının
katî ve nihai olması bir çok merasim ile esas dâvanın çürütülememesi yolundaki
fikre iştirak ederim.
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Hukuk prensiplerine muhalif olduğu yolunda varit olacak itirazlara cevap
olarak şunu söylerim: Hukuk; hayatın icaplarını takip ettiği gündür ki şayanı hür
mettir. (Bravo sesleri) Hukuk; bugünkü içtimai ihtiyaçlara tevafuk etmeyen bir
takım düsturlarla yarım kalıp realite ile münasebeti olmadığı gün zaruri olmaktan
asla çıkamaz. Ondan dolayıdır ki dar zamanlarımızda hukuk prensiplerimizin fev
kinde olarak bir İstiklâl Mahkemesi yaratmış ve onlara fevkalâde salâhiyet ver
mişsek o günkü ihtiyacı temin eden yeni bir hukuk ihdas ederek verdik. Nasıl ki
bir tek adama; sen Başkumandansın, B. M. Meclisinin salâhiyetini haizsin demiş
sek, teşrii müessesenin salâhiyetinin verilmesinden husule gelecek hakikî sahibine
iadesi hususunda tutulmuş olan o anda böyle bir hukuki müessesenin yaratıl
masında millete temin edeceği menfaat düşünülerek böyle bir karar verilmiştir.
Bence kararların şu veya bu idare adamları tarafından olsa dahi, katî ve nihai
olması; bu günkü ihtikâr belâsının önüne geçilmesi veyahut ihtikâr etmek suretiy
le kazanılmış olan paraların hakikî sahibine iadesi hususunda tutulmuş olan yolu
doğru ve en esaslı bir yol olarak görmekteyim. Binaenaleyh yine bir Türk pro
fesörü arkadaşımızın söylediği gibi, hukuk inkılâpların perçinidir. Binaenaleyh
bugün, içinde bulunduğumuz inkılâp hayatımızın, içinde bulunduğumuz buhran
hayatımızın istilzam ettiği vecibeleri perçinleyen bir hukuk karşısında hürmetle
ve ihtiyacı ifade ettiğinden dolayı şükranla tevakkuf etmeyi bir vazife telâkki ederim.
Arkadaşlar, İnönü'nün son nutku lâzımı kadar ehemmiyetlidir ve her vatan
daşın kulağında bir küpe olmaya, herkesin dimağında bir ikaz çanı rolünü oy
namağa çok müsaittir. İhtikâra karşı nefretin en güzel ifadesi, vatandaşlık duy
gularının felâket zamanında bir noktada toplanması yolunda son olarak aldığımız
bu derslerin tatbikatından biri olarak gördüğüm bu beyanatta ve kanunların
kabulünde umumî ve millî fayda bulmaktayım. Şu vesile ile Hükümetten bir rica
da daha bulunacağım; içinde bulunduğumuz devrenin emniyet havası yaratmağa
çok müsait, çok lâzım bir devir olduğunu bir dakika hatırdan çıkarmamalıyız. Bu
emniyeti temin edecek anasırın başında Devlet memurları gelir.
Devlet memurlarının hissiyata kapılmıyarak, Devlet memurlarının kanun ve
nizamları kendilerine rehber ittihaz ederek bilgilerinin ve kaygılarının ancak
memleket menfaati yolunda olmasından mütevellit vaziyettir ki, bizim is
tediğimizi başarmamızı ve muvaffakiyetimizi elde etmeğe medar olur. Evvel ve
ahir diyeceğim ki; memur denilen idare ve siyaset adamlarının ellerine teslim etti
ğimiz mukadderat karşısında kendilerinden çok şey beklediğimizdir. Saraçoğlu
zamanında bir Varlık Vergisi Kanunu, Refik Saydam zamanında bir Millî Koruma
Kanunu yapılır. Yapılır amma bunların heyeti mecmuası kendi ellerine verilen
memurlar tarafından kıymetsiz bir hale getirilirse bu kanunlardan bir fayda bek
lenemez. Fakat arzuyu umumilerin yanı başında, millî iradenin arzu ettiği menafii
umumiyenin yanında bunlardan beklediğimiz vazife hakkiyle ifa edilirse bence
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bu memleket kurtulur. Biz bu milletten kazanç vergisi olarak, vergi olarak onar
para onar para topladığımız bu paralarla ancak bu milletin menfaatinden mâada
hiç bir şey düşünmediğimizden, yine bu kanunun muvaffakiyetle tatbiki key
fiyetini onların hizmetine, vatanseverliğine, namuskâr ellerine teslim etmiş oluyoruz.
Binaenaleyh sözlerime nihayet verirken Saraçoğlu'nun sözlerini aynen tekrar
edeceğim; içinde bulunduğumuz mücadeleden dahi muzafferiyetle ve katiyetle
çıkacağımızdan emin bulunuyoruz. (Alkışlar)
MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) - Arkadaşlar; hepinizin gönlünü ferahlık
la kabartan ve istikbale çok iyi bakmanızı icabettiren yeni bir söz tarzı beni çok
sevindirdi. Saraçoğlu Başvekil olduğu zaman «Bu halk beni yetiştirdi, ona bor
cum var, ödeyeceğim» dedi. Halkın kendisini idare edenlerden evvelâ ve en çok
istediği şey samimiyet ve açık sözlülüktür. Saraçoğlu bugün onu yaptı. Bu kür
süden şimdiye kadar pek az işittiğimiz şekilde, hata yaptık, yanlış görmüşüz, tas
hih edeceğiz, dedi. Bunu dinliyen bütün millet Saraçoğlu'nun ilk nutkundaki
«Beni bu millet yetiştirdi, ona vazifemi ifa edeceğim» vadini yerine getirdiğini
görmekle sevinmekteyiz. Halk arasında hepimizin hissettiğimiz bir endişe vardı.
Buraya gelirken zaten bu kararların bir kısmı işitilmekte idi: Memurlara yardım
edilecek. Memurların fazla maaş alanları var, onlar bu yardımdan istifade edecek
ler de halk arasındaki sabit ve az gelirliler ne olacaktır? Şükranla öğrendik ki
düşünülen yalnız memurlar değil, halk arasındaki sabit ve az gelirliler, yani yar
dıma muhtaç olanlar da himaye edilecektir. Bundan dolayı dahi Saraçoğlu
Hükümetine teşekkür ederim.
Refik İnce'nin de işaret ettiği gibi, bu çok güzel kararların tatbiki ellerine verile
cek memurların biraz daha müteyakkız, biraz daha dikkatli ve pek çok faziletli ol
malarını bu kürsüden temenni etmeği ve Büyük Millet Meclisi namına onlara
bunu ihtar etmeği vazife bilirim. (Bravo sesleri). İhtikâr yapan yolunu şaşırarak
vatandaşının zararına buğdayını fazla sattığı derecede sevinen köylü kadar, rüşvet
alan ve hırsızlık yapan memur da vatan haini addedilebilir. (Hattâ daha fazla ses
leri).
Arkadaşlar, hırsızlıkların şöyle böyle affedileceği zamanlar, hırsızlıkların,
rüşvet alışların, ihtikârların tabii zamanlardaki muayyen ve tabii cezalara uğ
ratılacağı zamanlar vardır. Fakat öyle zamanlar da vardır ki bir varil benzin hır
sızlığı memleketin en büyük hainlik cürmünü teşkil edebilir. Zamanımız en küçük
cürümlerin bile bu memlekete çok büyük fenalıklar yapması muhtemel olan
zamanlardır. Bunun için Hükümetin muhtekirler üzerindeki dikkatini hiç şüphesiz
memurlardan da eksiltmiyeceğini görüyor ve seviniyorum. Bize verdiği sözü tut
tuğu için, tam milletin evlâdı olarak millet gibi düşündüğü için Saraçoğlu'na
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teşekkür ederim. Bugün verilen kararlardan, yapılan tekliflerden birçoğu bu mil
letin kafasında ve kalbinde titremekte idi. Bunu yapmakla milletin istediğini
düşündü ve sevdiğini yapmış oldu. (Alkışlar)
MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elazığ) - Arkadaşlar; Başvekilin beyanatına
mevzuubahis etmiş olduğu noktalardan üçüne ait kanun lâyihaları gelen evrakın
1, 2, 3 numaralarında bulunmaktadır. Bunlardan birisi varlık vergisine ait kanun
lâyihası, diğeri de memurlara parasız olarak giyim eşyası verilmesi hakkındaki
kanun lâyihasıdır. Üçüncüsü zeytinyağı ve diğer nebati yağları tâsir eden fab
rikalardan, müesseselerden alınacak muamele vergisinin aynen alınması hakkın
daki kanun lâyihasıdır. Bunların derecei müstaceliyeti Başvekilin beyanatında
tafsilen anlaşılmış olduğu için bu bapta uzun maruzatta bulunmağa lüzum gör
müyorum. Binaenaleyh istirhamım, bu kanun lâyihalarının havale olunacağı en
cümenlerden tensip buyuracağınız miktarda arkadaş tefrikiyle Muvakkat bir en
cümen teşkil olunarak bu Muvakkat encümende müzakeresiyle müstacelen
çıkarılmasına müsaade buyurmanızdır. (Muvafık sesleri)
REİS - Efendim, gelen evrak arasında 1, 2, 3 numaralı kanun lâyihalarının
ruznameye alınarak Adliye, Maliye, Bütçe ve İktisat encümenlerinden müteşek
kil Muvakkat bir encümende müstacelen müzakeresini teklif ediyorlar. Evvelâ 1,
2, 3 numaralı lâyihaların ruznameye alınmasını kabul edenler... Etmiyenler..
Kabul edilmiştir.
Adliye, Maliye, İktisat ve Bütçe encümenlerinden mürekkep bir Muvakkat en
cümen teşkiliyle bu lâyihaların müstacelen müzakeresi hakkındaki teklifi yüksek
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Encümen faaliyetine başlıyacaktır.
GALİP PEKEL (Tokad) - Kaçar kişi alınacaktır?
REİS - Bu encümenlerden beşer kişi alınarak bir Muvakkat encümen teşkil
edilecektir.
BAŞVEKİL ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İzmir) - Bendenizden sonra söz alarak
bu kürsüde konuşan arkadaşların sözlerinde iki büyük mâna gördüm. Bunlardan
birisi; tasvip mânasına gelen sözlerdir. Bu, kalbimizdeki kuvveti artırmıştır. Bu
tasvipler, hakikaten bizi daha iyi yollara sevkedeceği için kendilerine teşekkür
ederken ilâve etmek istiyorum ki, ikinci mânasımn delâet ettiği sözler - ki ikaz
sadedindedir - bu ikazdan, kendilerine vadediyorum, uyanık durmağa çalışacağız,
istifade edeceğiz. Yalnız biz istifade etmiyeceğiz, memleketi de istifade et
tireceğiz. (Bravo sesleri ve alkışlar)
REİS - Encümen çalışmalarına vakit bırakmak ve saat on beşte toplanılmak
üzere celseyi kapatıyorum.»
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REFİK SAYDAM VE ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU
HÜKÜMETLERİNİN DIŞ POLİTİKALARI
Bu dönem Türkiye için hayli kritik ve tehlikeli olayların geliştiği, ancak çok
ustaca ve soğukkanlı bir diplomasiyle birçok tehlikenin atlatıldığı bir dönem
olmuştur.
"Atatürk'ün vefatı üzerine Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü, devleti otoriter
ve vaziyete hâkim bir şekilde yönetmiş, Akdeniz'de Mussolini tehlikesi karşısın
da ve çok yakınlaşmış olan II. Dünya Savaşı öncesi İngiltere ve Fransa'yla
dayanışmaya doğru bir dış politika çizgisine yönelmiş, bu arada Hatay'ın kendi
kararıyla Türkiye'ye katılması başarısı yaşanmış, kuzeyde ise Sovyetler ile ar
zulanan bir andlaşmaya varılamaması üzerine ve Avrupa'da savaş başladığından
Türkiye-İngiltere-Fransa arasmda Ekim 1939'da üçlü bir yardımlaşma - ittifak
bağlantısı (Ankara Andlaşması) yapılmıştır.
İnönü'nün dikkatli ve ihtiyatlı tutumu Türkiye'yi savaşın dışında tutmuş ve 6
yıla yakın süren ve özellikle Avrupa ve Asya için felâketli bir dönemde Türkiye,
hem batılı müttefiklerinin kendisini savaşa sürükleme taleplerini savuşturmuş,
hem kuvvetleri Trakya sınırımıza dayanmış saldırgan Almanya ile çatışma duru
muna girmemiş ve hem de Sovyetlerle ilişkilerde zorluklar yaşanmasına mahal
vermemiştir.
Türkiye harbe, formalite olarak 1945'te Müttefikler safında katılmış, fakat
sıcak çatışma yaşamamıştır."122
"Türkiye'de tek-parti yönetimi döneminde (1923-1945), dış politikayla ilgili
tüm gelişmelerin Çankaya tarafmdan dikkatle izlendiği ve dış politika konuların
da tüm önemli ve temel kararlann yine Çankaya tarafından alındığı belirtil
melidir. Bu alanda hükümet ve Hâriciye Vekilleri, dış politika saptayıcısı ve
yürütücüsü olmaktan çok, Cumhurbaşkanı tarafından alman dış politika karar
larının sâdık birer uygulayıcısı olmuşlardır.
Dış politika konulan ve sorunları, genellikle ne TBMM, ne de CHP Meclis
Grubu'nca ele almarak görüşülür ve tartışılırdı. Dış politika konularmda kararlar,
dar bir kadro içinde, fakat son sözü söyleme yetkisi dâima (Atatürk ve) İnönü'de
kalarak, Çankaya'da alınır ve dış politikanın ana hatları burada saptanırdı. Çan
kaya'da alman kararlar, CHP Meclis Grubu'na getirilir ve burada da mebuslara
yönetimce gerekli ve yeterli görülen açıklamalarda bulunulurdu. Bu anlamda,
CHP Meclis Grubu olsa olsa sâdece bilgilendirilirdi. CHP Meclis Grubu'nda her
122 Kemal Girgin: T.C. Hükümetleri Programlarında Dış Politikamız. (70 Yılın Panoraması),
1923-1993. Ankara, 1993, 5.s.
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zaman hükümetin önerileri kabul edilirdi. Ancak zaman zaman istisnaî nitelikte
önemli görüşmeler ve tartışmalar da olurdu. Bununla birlikte, Meclis Grubu'ndaki
görüşmeler ve tartışmalar, bu istisnaî zamanlarda dahi, her zaman yönetimce
Meclis Grubu'na getirilen önerilerin kabulüyle sonuçlanmıştır. CHP Meclis
Grubu'nun, dış politika alanındaki karar alma sürecinde herhangi bir katkısı ol
duğunu söylemek mümkün değildir.
TBMM'nin dış politika alanındaki karar alma sürecinde de hiçbir önemli iş
levi ve katkısı olmamıştır. Parlamento, yönetimce gündemine getirilen dış politi
ka alanındaki önerileri, her zaman, hem de herhangi bir görüşme ya da tartışmaya
gerek görmeksizin, oybirliği ile kabul etmiştir. Bu anlamda TBMM, dış politika
alanında Çankaya'da saptanan politikaların ve alınan kararların, CHP Meclis
Grubu'ndan geçirilmesinden sonra, bir formalite biçiminde yasal hâle getiril
mesini sağlayan, kararları meşru kılan, resmî karar alma mekanizmasının son hal
kasını oluşturmuştur." 123
Mümtaz Soysal, bu konuda şu tesbit ve değerlendirmeyi yapar:
" Tek-parti devrinde, önemli antlaşmaların Meclisçe 'tasdiki' dolayısıyla
cereyan eden görüşmeler gözden geçirildiği zaman, lehte konuşmalardan ve 'oybirliği'nden başka bir şey bulmak imkânı yoktur.
Türkiye'de tek-parti devri hakkında yazılanlar, hükümeti denetlemede ağırlık
merkezinin Meclis Genel Kurulu'ndan tamâmiyle parti grubuna kaymış olduğun
da fikir birliği etmektedir." m
"İkinci Dünya Savaşı'nda İnönü'nün Dış Politikası" adlı eserin yazarı Edward
Weisband, İsmet İnönü'nün dış politika konularına yaklaşımını şu şekilde değer
lendirir:
"Kararları, Meclise, onaylanması için değil, çünkü bundan nasıl olsa kuş
kuları yoktu, meşruluğunun onaylanması için sunuyorlardı...
Grubun, İnönü'nün (...) aldığı bir kararı kabul etmemesi düşünülemezdi (...)
Meclis Dışişleri Komisyonu hükümetin ve onun asıl başının, yâni İnönü'nün
çizdiği politikayı sürekli izleyen bir komiteden başka bir şey değildi aslında...
Kısacası, anlaşıldığı kadarı ile, işler bir çember içinde yürütülüyordu. Meclis,
yetkilerini gerek kendisi, gerek Cumhuriyet adına kullanmak üzere Cumhurbaş123 Cemil Koçak: a.g.e., 570-571. ss.
124 Mümtaz Soysal: Dış Politika ve Parlamento (Dış Politika Alanındaki Yasama-Yürütme İliş
kileri Üzerinde Karşılaştırmalı Bir İnceleme). Ankara, 1964, 111-113. ss.
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kanına emânet etmişti. Buna karşılık İnönü de, dış politika kararlarmda Meclisin
(şeklî) onayını aramaktaydı. Meclis, gerçek oturumundan önce, (Parti) Meclis
Grubu olarak kendi arasmda bir anlaşmaya varıyordu. Böyle olunca da, hiç şaş
maz bir biçimde hükümetin güttüğü siyâseti onaylıyordu. (...)
(CHP Meclis Grubu) toplantıları bazen sert geçmekle birlikte, (...) saptanan
politikanın yönünü, hiç demeyelim ama, pek az değiştirebiliyordu. Bu da, o
dönemde Meclis Genel Kurul ve Meclis Grubu üyeliğinin ne kadar sınırlı bir
görev olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Üyeler, dış politika kararlarında genellikle
hiçbir rol almamayı tercih ediyorlar ya da sözün gelişi, İnönü'nün avucu içinde
bulunuyorlardı"125
Hilmi Uran, CHP Meclis Grubu'nun bu konudaki çalışmalarını hatıratında
şöyle anlatır:
" (Şükrü) Saraçoğlu'nun, Hâriciye Vekili olarak, parti grup toplantıları için
tesis ettiği güzel bir anane de, harbin umûmî seyri hakkında ve bize uzaktan
yakından ilgili olan dünya meseleleri hakkında grupta her onbeş günde bir,
mebusları tenviren, beyanatta bulunmasıydı. Saraçoğlu Başvekil olduktan sonra
da, ona halef olan Nûman Menemencioğlu, Hasan Saka ve Necmettin Sadak gibi
Hâriciye Vekilleri hiç şaşmaz bir sadâkatle bu ananeyi harbin sonuna kadar
senelerce devam ettirmişlerdir.
Parti grubu her hafta Salı günleri toplanırdı. Binaenaleyh bir Salı grup âzası
Hâriciye Vekillerinin beyanatını dinlerdi. Öteki Salı da, Kabine âzasından, günün
diğer meseleleri hakkında suâller sorulurdu.
Bu çeşit soru günlerinin de meraklısı çoktu ve merhum General Kâzım
Karabekir ile Hikmet Bayur ve Feridun Fikri (Düşünsel) bunların başmda gelir
di. Bunlar, hâriçten aldıkları mektupların yardımı ile her meselenin o günlerde
aksayan tarafını öğrenirler ve onlar hakkında uzun uzun hazırlanırlar ve konuşur
lardı. Binaenaleyh bu günler nispeten gürültülü ve patırtılı geçerdi ve günün
bütün huzursuzlukları o gün ortaya atılarak Kabine âzasından hesap sorulur,
yolunda gitmemekte olan işlerin uyandırdığı mahzurlar dökülür, saçılırdı...
Hâriciye Vekillerinin beyanatı ise, uzun ve cazip olurdu. Mebuslar, onu büyük
bir sükûnet içinde zevkle dinlerler ve o beyanattan aldıkları huzur ile onbeş gün
için rahatlanırlardı. Aynı zamanda edindikleri malûmatı da şüphesiz derhal muhit
lerine yayarlardı."126

125 Edward ÎVeisband: İkinci Dünya Savaşı'nda İnönü'nün Dış Politikası. İstanbul, 1974, 59-62. ss.
126 Hilmi Uran: a.g.e., 357-358. ss.
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Siyaset bilimci Dr. Tuncay da, bu konudaki görüşlerini şu şekilde ifade et
mektedir:
"Gerçekten, bırakın dış politikayı, örneğin beşinci döneme âid Meclis
tutanaklarında, sayfaların arasında bulunan, tâyini esâmî (ad belirtme) yoluyla
yapılmış bütün oylama sonuçlarında, istisnasız her karârın reye katılanların it
tifakıyla alındığı dikkatinizi çeker: Hep 'red sıfır, müstenkif sıfır' dır.
Tek-parti döneminde Meclisin açık oturumlarında görünüm buysa, acaba giz
li oturumlarda ya da parti Meclis Grubu toplantılarında yahut komisyonlarda
sahici bir iş yapılmakta mıdır? Yoksa tek-partinin Meclisi, bir bütün olarak, yal
nızca, önüne getirilen herşeyi istisnasız onaylayan, İngilizce deyimi ile, bir 'rubber stamping machine' midir? Bu sorunu araştırmanın yeri burası olmamakla bir
likte, genel izlenim bana, 'Evet, öyledir' dedirtecek yönde...
Meclis etkili bir denetim yapmıyor. Peki, hükümet, Anayasanın öngördüğü
biçimde işliyor mu? Bu soruya olumlu bir karşılık vermek mümkün değildir.
Diyelim, dış politikayla ilgili bir Bakanlık ve onun başında bir Bakan vardır. Son
ra, genel politikayı yürüten bir Başbakan bulunmaktadır. Cumhurbaşkanının
yürütme organının başı olması 'fahrî' bir anlamdadır. Dış politika kararlarını Baş
bakanın yönetimindeki Bakanlar Kurulu verecek ve Dışişleri Bakanı uy
gulayacaktır. Oysa, Atatürk döneminde olsun, İnönü döneminde olsun, bütün tekpartili rejim süresince, dış politikayı yöneten ve yürüten Cumhurbaşkanıdır.Cumhurbaşkam, çoğu kez, Başbakanı devre dışı bırakarak, doğrudan doğruya Dışiş
leri Bakam'na emir vermektedir. Bu yüzden, Atatürk'ün İnönü ile nasıl çalıştığım,
İnönü'nün Cumhurbaşkanı olunca, ilk iş Tevfik Rüştü Aras'ı (Celâl) Bayar kabi
nesinden çıkarttığını hepiniz bilirsiniz. (İnönü'nün eski İçişleri Bakanı Şükrü
Kaya'yı da aynı şekilde Kabine dışı bıraktırmış olması, içişlerindeki durumun da
buna benzediğini düşündürtebilir...)
Evet, gözlemimiz şudur ki, Atatürk Cumhurbaşkanı iken, Başbakanı bir yana
bırakıp, dışişlerini doğrudan doğruya ilgili Bakanla birlikte yönetme yolunda bir
gelenek kurmuş, İnönü de adam değiştirmekle birlikte, aynı geleneği sürdürmüştür.
Bu saptamaları yaparken, tek-parti döneminde Curnhurbaşkanlarmm yürüt
tükleri dış politikanm yanlış olduğu yargısma varmış değilim. Hattâ muhtemelen,
gerek Atatürk'ün, gerek İnönü'nün dış politikası, o düzen içinde, o koşullarda, ül
kemizde başka herhangi bir mekanizmayla ortaya konabilecek dış politika al
maşıklarından daha iyi bile olmuştur."127
127 Mete Tuncay: "Hatay Sorunu ve T.B.M.M.", TürkParlamentoculuğununİlk Yüzyılı (18761976). Kânunu EsâsVnin 100. Yılı Sempozyumu, 9-11 Nisan 1976. yay.: Siyasî İlimler Türk
Derneği. Ankara, 1976, 250-251. ss.

1113

"İnönü, her ne kadar, Başvekil iken, Cumhurbaşkanı Atatürk'ün dış politika
konularında hükümet başkanı olarak kendisine danışmaksızın kararlar almasına,
bu kararları Hâriciye Vekili kanalı ile uygulatmasına ve o aşamada kendisini dev
re dışı bırakmasına karşı tepki duymuşsa da, kendisi Cumhurbaşkanı olduğunda
bu yöntemi değiştirmemiş ve dış politikadaki karar alma mekanizması aynı şekil
de devam etmiştir.
Genel olarak şu gözlemde bulunmak yanlış olmayacaktır: Dış politika konu
ları aslında bir uzmanlık alanı olarak görülmekte ve bu görüşle yönetilmektedir.
Refik Saydam'ın, Başvekâleti döneminde, dış politika konularıyla yakından il
gilenmediği sezilmektedir. Bunun yanı sıra, o dönemde Şükrü Saraçoğlu, Hâriciye
Vekili olarak, İnönü ile yakın çalışma içindedir ve dış politikanın saptanmasından
ve anahatlarınm çizilmesinden birinci derecede sorumludur. Tabiî kararların son
onay mekânının bizzat İnönü olduğu ve dış politika hattının nihaî olarak İnönü
tarafından belirlendiği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Saraçoğlu, kendi hükümeti
döneminde, bekleneceği gibi, dış politika ile Refik Saydam'a oranla daha yakından
ilgilenmiştir. Nûman Menemencioğlu da bu dönemde ülkenin dış politikasının
yöneltildiği dar çekirdek kadro içinde yer almıştır. Dönem boyunca, İnönü,
Saraçoğlu ve Menemencioğlu üçlüsünün dış politikanın gerçek mimarları olduğu
söylenebilir. Tabiî dış politika alanında onlara büyük ölçüde yardımcı olan ve son
derece yetenekli bir teknisyenler kadrosu olduğu da belirtilmelidir.
Saptanması gereken bir başka önemli nokta da, bu dönemde Türk dış poli
tikasının ne denli uzak görüşlülükle hazırlanmış ve uygulanmış olduğudur. Tür
kiye'nin dış politika ile ilgili öngörüleri, çok kez şaşırtıcı derecede doğru çıkacak
tır." 12S
"İnönü döneminde Türk dış politikası, temel olarak Atatürk döneminin Türk
dış politikasından farklı değildir. Hattâ onun tutarlı bir devamıdır.
İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde, yaklaşan savaş tehlikesi ve ülkenin
bir saldırıya uğraması ihtimâline karşı İnönü, Türkiye'nin güvenliğinin Batı it
tifakı içinde sağlanabileceğini düşünmüş ve Türk dış politikasının özellikle de
1930'lu yılların ikinci yarısında bu alanda aldığı mesafeden yararlanarak, kısa
sürede ülkenin Batı ittifakı içinde yer almasını sağlamıştır. Bu karar, aslında Türk
dış politikasının savaşa giden ve hızla gelişen olaylar karşısında, uzun dönemli
amacına ulaştığını da göstermektedir.
128 Cemil Koçak: a.g.e., 574-575. ss.
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İkinci Dünya Savaşı sırasında Türk dış politikasının temel ilkesi ve amacı, ne
olursa olsun savaşa katılmamak olmuştur. Gerçekten de Türkiye'nin savaşa katıl
maktan hiçbir çıkarı yoktu. Bu tür bir çıkar denemesinin Birinci Dünyâ Savaşı
sonunda ülkeyi getirdiği nokta, o dönemi bizzat içinde bulunarak yaşayan Türk
yöneticilerin aklından hiç çıkmıyordu. Dönem boyunca Türk dış politikasının en
önemli karar mevkiinde bulunan İsmet İnönü, bu gerçeği en yakından bilen kişiy
di. Bu nedenle ülkeyi savaştan uzak tutmak için elinden gelen her türlü gayreti
göstermesine şaşmamak gerekir."129
"İkinci Dünya Savaşındaki Türkiye, bir Orta Büyüklükte Devlet'in olağanüs
tü bir ortamda ortaya çıkan deneyleri ve çelişkileri ustaca kullanarak ve 'ulusal
çıkar' kavramını en çıplak biçimde uygulayarak ayakta kalabilmesinin en müm
taz örneği oldu. Bundan en büyük pay, kuşkusuz, bir ihtiyat ve dengeler üstadı
olan İnönü'nün idi.
Dört yanı ateşle çevrilen Türkiye bu dönemde, diğer bütün dönemlerin ak
sine, çeşitli ülkelerle ilişkiler yürütmedi; deyim yerindeyse Savaş'la ilişkiler
yürüttü. Gerek iç gerekse dış politikasını savaşın dalgalanmalarına göre, günü
gününe ayarladı ve kurtuldu.
Bununla birlikte, bu kurtuluş, savaş sonrası sorunlarının da ebesi oldu. Sonuna
kadar her türlü bahaneyi kullanarak savaş dışında kalan ve böylece insanını telef
olmaktan kurtaran Türkiye (İnönü, muhalefete düştüğü zaman, kendisini "Millete
çayı [şeker yerine] kuru üzümle içirmek"le suçlayan birisine şu cevabı verecektir:
"Ama, çocuğunu babasız bırakmadım"), savaş sonunda yalnız kaldı.
Bu yalnızlık; bir yandan Sovyetlerin itişi ve Soğuk Savaşı başlatmakta olan
ABD'nin çekişi, diğer yandan da uluslararası sistemin iki kutuplu yapısının zor
lamaları ile içteki sınıfsal gelişmelerin sürüklemesiyle; Türkiye'nin o güne kadar
izlediği özerk politikaları tamamen ters döndürmesi sonucunu doğuracaktır." 13°
"İkinci Dünya Savaşı'nda izlenen Türk dış politikası başarılı olmuştur. Ancak
hemen vurgulanması gerekir ki, savaşın sonunda ve sonrasında oluşan Türk dış
politikasının ana sorunları da, savaş yıllarında izlenen bu politikanın doğrudan bir
devamı ve sonucu olmuştur. Savaş yıllarında izlenen Türk dış politikası, Tür
kiye'yi savaştan uzak tutmayı başarmıştır. Ama savaş sonunda gelişen yeni ulus
lararası politikada ülkenin yalnız kalmasına da neden olmuştur. Savaş sonrasında

129 Cemil Koçak: a.g.e., 575-576. ss.
130 Baskın Oran: "GenelDeğerlendirme". Türk Dış Politikası. 1. C, 1919-1980. İstanbul, 2001,
398. s.
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Türkiye'nin Batı ittifak içinde kendisine bir yer bulamamasında, savaş yıllarında
izlenen dış politikanın birinci derecede rolü olmuştur."I31
Savaş Yıllarında Takip Edilen Denge Politikaları
1 Eylül 1939 günü Almanya'nın Polonya'ya saldırmasıyla İkinci Dünya
Savaşı başladığında Türkiye'nin temel endişesi millî egemenliğine ve toprak
bütünlüğüne zarar gelmeden bu badireyi en güvenli şekilde atlatabilmekti... Tür
kiye savaşa giden süreçte zaman zaman çelişen dostluklarını bağdaştırmaya
çalışırken özellikle olası bir savaş durumunda kendisini doğrudan savaşa çeke
bilecek düzenlemelerden kaçındı. Sadece karşılıklı saldırmazlık ve güvenlik taah
hütlü andlaşmalar imzalayarak Avrupa'da beliren gruplaşmalara dahil olmadan
sınırlarının güvenliğini garanti altma almaya çalıştı.
Savaş Yıllarında Türk Diplomasisi
İtalya'nın 7 Nisan 1939'da 30 tümenle Arnavutluk'u işgale başlaması tehlikeyi
Türkiye'nin güvenlik sahasına taşıdı. İtalya'nın Balkanlara doğru yayılma eğilimi
göstermesi Türkiye'de çok ciddî endişelerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Zira, İtalya büyük devletler arasında Türk topraklan üzerinde emelleri olan tek
devlet olarak görülüyordu.
İtalya'nın Arnavutluk'u işgalinin ardından İngiltere ve Fransa 13 Nisan'da
yeni bir saldın ihtimaline karşı Yunanistan ve Romanya'ya garanti verirlerken, İn
giltere aynı teklifi Türkiye'ye yaptığında, Türkiye tek taraflı garantiyi kabul et
memiş; mihver devletlerinin tepkisini üzerine çekecek bu garanti yerine, Tür
kiye'yi İngiltere'yle belirli karşılıklı taahhütleri içine alacak bir ittifak anlaş
masına götürecek görüşmeler sürecinin başlamasını teklif etmiştir.
Aynı dönemde Türkiye ile SSCB arasında benzer bir işbirliği ve karşılıklı
dayanışma anlaşmasına yönelik görüşmeler yapılmaktaydı. İngiltere ve Fran
sa'nın 13 Nisandaki teklifleri aynı gün Sovyetlere bildirilerek gelişmeler kar
şısında Sovyet tutumu öğrenilmeye çalışılmıştır. Bu girişim üzerine Molotov 2
gün sonra İnönü'ye gönderdiği cevabî mesajında "Balkanlar ve Karadeniz böl
gesinde ortaya çıkan yeni durum çerçevesinde, iki ülke arasında danışma yapıl
masını, bir saldırıya karşı alınması gereken tedbirlerin görüşülmesini" teklif et
miştir. Bu çerçevede, SSCB Dışişleri Komiser Yardımcısı Potemkin 28 Nisanda
Ankara'ya gelmiştir. Bununla eş zamanlı olarak Almanya'nın önde gelen diplomatlanndan Franz von Papen'i Ankara'ya ataması ise bu ülkenin Türkiye'ye
verdiği önemi göstermekteydi. Yeni büyükelçinin ağırlıklı görevi Türkiye'nin
131 Cemil Koçak: a.g.e., 577. s.
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İtalya'dan duyduğu endişeyi gidermek ve Türkiye ile İngiltere ve Fransa arasın
daki yakınlaşmayı önlemekti.
İtalya'nın Arnavutluk harekâtını daha önceden Mihver devletleri arasında
hazırlanmış bir plânın parçası olarak gören ve kendisini her türlü gelişmelere kar
şı koruma zamanının geldiğine inanan Türkiye'nin hedefi hem İngiltere ve Fran
sa'yla yakınlaşmak, hem de SSCB'ye dostluğunu sürdürmekti.
Bu arada, İngiltere ile Türkiye arasında devam eden görüşmeler, 12 Mayıs
1939'da imzalanan bir ortak demeçle neticelendi. Aynı mahiyetteki bir ortak
demeç, daha sonra Hatay Andlaşmanın Ankara'da yapıldığı gün, yâni 23 Haziran
1939'da Fransa'yla da Paris'te imzalanacaktır.
"Kendi ulusal güvenlikleri yararına olarak, karşılıklı yükümlülükleri gerek
tirecek uzun süreli kesin bir andlaşma" imzalayacak (Madde 2) ve "bu kesin andlaşma imzalanana kadar da Akdeniz bölgesinde savaşa yol açacak bir saldırı or
taya çıktığında, etkili bir şekilde işbirliği yapmaya ve birbirlerine ellerinden
gelen tüm yardım ve kolaylığı göstermeye hazır" olacaklardı (Madde 3).
Görüşmeler sırasında, İngiltere bu hükmün aynen Balkanlara da uygulan
masını istemiş, fakat Türkiye bir taraftan SSCB, diğer taraftan Bulgaristan'la olan
andlaşmaları sebebiyle bunu kabul etmemiştir. İngiltere'nin talebinin arkasında,
verdiği garanti sebebiyle Romanya'nın yardımına gitmek zorunda kalırsa, bu yar
dımın ancak Türk Boğazlan yoluyla yapılabilecek olmasaydı. Buna karşılık Montreux'a göre savaşan tarafların Boğazları kullanması mümkün değildi. Türkiye,
kendisini Sovyetlerle karşı karşıya getirme ihtimali olan Romanya'ya garanti ver
mekten kaçınmış ve İngiltere'nin teklifini kabul etmemiştir.
Sovyetler görünüşte Türk-İngiliz ortak demecini olumlu karşılamakla birlik
te, Türkiye'nin fazla İngiliz tesiri altına girmesinden de memnun olmamışlardı.
İtalya ise bu yakınlaşmayı doğrudan kendisine yönelik değerlendirilmiş ve
Onikiadalar'ın tehlikeye düştüğünü belirterek 20 Mayıs'ta Berlin'de Almanya'yla
askerî ittifak andlaşması imzalanmıştı. Böylece İtalya gelecek savaştaki cep
hesini açıkça seçmiş oluyordu.
Türkiye'nin gerek SSCB'ye gerekse İngiltere ve Fransa'yla birer yardımlaşma
andlaşması imzalamak için yürütmekte olduğu ön görüşmeler epey ilerlediği bir
sırada, Batılılarla da aynı anda görüşmeler sürdürmekte bulunan fakat onlar
tarafından oyalanan SSCB'nin bir sonuç vermeyen bu görüşmeleri keserek 23
Ağustos 1939'da Almanya'yla bir saldırmazlık paktı imzalaması bütün dünyada
olduğu gibi Türkiye'de de bomba etkisi yapmıştır. Bu gelişme Türk dış
politikasında yeni ve çok zor bir dönemin kapılarını açmıştır.
SSCB'nin desteğini arkasına alan Almanya'nın 1 Eylül'de Polonya'ya saldır
ması, 3 Eylül 1939'da İngiltere ve Fransa'nın Almanya'ya savaş ilân etmesiyle
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İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı sırada, bir taraftan Türk-İngiliz-Fransız ittifakı
sağlama gayretleri, diğer taraftan da Türk-Sovyet görüşmeleri hâlâ devam etmek
teydi.
Savaşın ilk yılı tamamiyle Avrupa'da geçerken, Türkiye Balkanlara bir Alman
ya da Sovyet sızmasını engellemek amacıyla güçlü bir Balkan bloku oluşturma
çabalarına girişmişse de başarısız olmuştur.
Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu 15 Eylül 1939'da SSCB'ye resmen davet
edilmiştir. SSCB'nin hedefi, Montreux'u kendi lehlerinde değiştirmenin yanı sıra,
imzaya hazır Üçlü İttifakın çerçevesini tam olarak öğrenmek ve bu arada Tür
kiye'nin tarafsızlığını sağlamaktı. Moskova'daki görüşmeler çok uzamış, 23 gün
süren ve Saraçoğlu'nun ifadesiyle "daha ziyâde bir boğuşma" izlenimini veren
görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Türk Dışişleri Bakanı 17
Ekim'de Moskova'dan ayrılarak 20 Ekim 1939 günü Türkiye'ye dönmüştür. Bu
arada, metni hazır olan Üçlü İttifak 19 Ekim 1939 günü imzalanmış ve yürürlüğe
sokulmuştur.
Başbakan Refik Saydam'a göre görüşmelerin bir sonuca ulaşamamasının
sebebi, Sovyet taleplerinin imzaya hazır Üçlü İttifak'a uymaması, Türkiye'nin
Boğazlardaki milletlerarası taahhütlerine uygun olmaması ve güvenliğimiz
bakımından Sovyetlerin bize verdikleri garantilerin bizden istenen taahhütleri
karşılayamamasıydı.
19 Ekim 1939'da Ankara'da Türkiye adına Başbakan Dr. Refik Saydam, İn
giltere adına Ankara Büyükelçisi Hugh Montgomery Knatchbull-Hugessen ve
Fransa adına Ankara Büyükelçisi Rene Massigli tarafından imzalanan ve Üçlü İt
tifak olarak bilinen, resmî adıyla "Türkiye, İngiltere ve Fransa Arasında Karşılık
lı Yardım Antlaşması", 9 maddelik bir ana metin, bir özel anlaşma, bir gizli as
kerî sözleşme ile biri gizli 3 protokolden meydana geliyordu.
Bu antlaşma kısaca, bir Avrupa devletinin saldırısıyla başlayan ve İngiltere,
Fransa ya da Türkiye'nin katılacakları bir savaş Akdeniz'e yayıldığı takdirde
taraflara karşılıklı yardım etme yükümlülüğü getiriyordu. (Madde 2). Savaş Ak
deniz'e ulaşmazsa taraflar istişarede bulunacaklar ve Türkiye bu durumda İngil
tere ve Fransa eğilimli bir tarafsızlık politikası takip edecekti (Madde 4). Ayrıca,
bir Avrupa devletinin saldırısına uğradığı takdirde, İngiltere ve Fransa Türkiye'ye
yardım edeceklerdir (Madde 1).
SSCB, daha önce Türk-İngiliz ortak demecini barışçı bir teşebbüs olarak
değerlendirmesine karşılık, imzalanmasından sonra Üçlü İttifak'ı açıkça bir savaş
unsuru olarak gördüğünü ilân etmiştir.
Bu dönemde savaşan tarafların Türkiye'yle ilgili en önemli endişeleri İtal
ya'nın savaşa girmesi hâlinde Türkiye'nin vereceği tepkiydi. 1940 yılının ilk 6
1118

ayındaki gelişmeler ve Türk-Sovyet yakınlaşması Türkiye'nin Sovyet tehdidi
konusundaki endişelerini bir ölçüde giderince, Türkiye'yi savaş dışında tutan tek
sebep Alman tehdidi olmuştur.
10 Haziran 1940'da İtalya, İngiltere'yle Fransa'ya savaş ilân etti. Ankara'daki
İngiliz ve Fransız Büyükelçileri İtalya'nın savaşa girişini takiben, Türkiye'nin
savaşa girmesi gerektiğini 13 Haziranda Türk Dışişlerine bildirdiler. Bu çer
çevede, İtalya'nın savaşa girişiyle ilgili bütün gelişmeleri dikkatle değerlendiren
Türk Hükümeti, Üçlü İttifak'ın ek 2 no'lu protokolünü uygulamaya karar vererek,
14 Haziranda "Türkiye'nin savaşa girmesi Sovyetlerle bir savaşa sebep olabilir.
Hükümet bunun sonucu İngiliz-Fransız-Türk ittifakının ikinci protokolüne baş
vurmayı ve buna ilişkin olarak da yeni çatışmada tarafsızlığını korumayı kararlaş
tırmıştır" açıklamasını yaptı. Bunun üzerine Müttefiklerin Türkiye'ye baskısı
gündeme geldi. Ancak, Fransa'nın 22 Haziranda ateşkes imzalaması geçici bir
süreyle de olsa Türkiye üzerindeki müttefik baskılarını anlamsızlaştırdı ve Tür
kiye 26 Haziranda tarafsızlık bildirisi yayınladı.
Bu arada, Türkiye savaş dışı kalmasına rağmen Balkanlardan, Akdeniz'den,
Karadeniz ve Kafkaslardan ya da mihver devletler kontrolündeki Suriye'den
gelebilecek bir saldırıya karşı hazırlıklarını sürdürmekteydi.
Savaşın sınırlarına her geçen gün yaklaştığını sezen Türkiye bu arada Trak
ya'da yığmak yapmış, Çanakkale'nin girişini mayınlamış ve Alman denizaltılannm tehdidine karşı tedbir olarak Boğazlardan geçecek gemilerin önceden
kendilerini tanıtmalarını istemişti.
Alman tehlikesi karşısında Türkiye İstanbul ve diğer vilâyetlerde sıkı yöne
tim ilân edip bâzı tedbirler alınca, bundan Bulgarlar telâşlandılar. Bunun üzerine
Türkiye ile Bulgaristan 17 Şubat 1940'da aralarında bir saldırmazlık paktı im
zaladılar. Martın başında da Bulgaristan kapılarını Alman askerlerine açtı.
Balkan Paktını canlandırmak ümidiyle, İngiliz Hariciye Vekili Anthony Eden
Şubat ayı sonlarında Ankara'ya gelmiş Türk Devlet adamlarıyla görüştükten son
ra Atina'ya gitmiş ve sonra Kıbrıs adasına geçerek, orada kendisine katılan Tür
kiye Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu ile görüşmüştür. Yapılan bu temaslardan
sonra, artan tehlike karşısında bir cephe birliğinin kurulması için Yugoslavya'ya
teklifte bulunulmuş ise de, Belgrad hükümeti bu teklife cevap bile vermemiştir.
Tersine, Yugoslavya 25 Mart 1941'de Mihvere katılmış, fakat iki gün sonra Bel
grad'da çıkan ihtilâl neticesinde hükümet devrilip de Mihverle işbirliğine taraftar
olmayan Simoviç hükümeti iktidara geçince, Almanlar, Yugoslavya'ya harp aç
tılar ve İtalya'ya karşı başarı ile mukavemet etmekte olan Yunanistan'a da taar
ruz ettiler.
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Bu sırada Türkiye'nin durumu oldukça kritikti. Bulgaristan'da yerleşen Al
manların Türkiye'ye de taarruza geçecekleri, taarruza geçince, Rusya'nın da bun
dan faydalanarak hücum edeceği ve memleketin Polonya gibi parçalanacağı söy
leniyordu. Türkiye'nin Almanya karşısında mukavemetini kırmak maksadiyle
açılmış bir sinir harbi olduğundan şüphelenen Sovyetler Birliği, mukavemeti tak
viye etmek düşüncesiyle, 25 Mart 1941'de, bir tecavüz karşısında kendisinin
tarafsız kalacağına dâir Türkiye'ye teminat verdi.
Öte yandan Nisan ortalarında Yugoslavya yenildi. Nisan sonlarında Yunanis
tan teslim oldu ve Mayısın başında da Irak'ta isyan çıkarak Mihver'e taraftar olan
Raşit Ali hükümeti iktidarı aldı. Ege adalarını ve Girit'i de alan Almanlar Tür
kiye'yi sarmışlardı. Almanlar sınırlarına yaklaşınca, Türkiye Trakya'daki köp
rüleri uçurdu.
13 Mayıs 1941'de Roma'da Mussolini ve Ribbenthrop buluştukları zaman,
Türkiye'den de bahsettiler. Irak'a Türkiye'den yardım geçirilmesini temin için
von Papen'e talimat yollanmıştı. Mussolini Türkiye'nin önemli olduğunu ve Mihverie beraber yürüyüp yürümeyeceğini sorunca, Ribbenthrop buna çalışılmakta
olduğunu söyledi ve her halde Türkiye'nin Irak'ta büyük İngiliz kuvvetlerinin
toplanmasını görmek istemeyeceğini ilâve etti. Irak'a yardım ulaştırmak için von
Papen tarafından Ankara'da yapılan teşebbüs muvaffak olmamıştı. Esasen kısa
bir zaman sonra Raşit Ali hükümeti de devrilip İngilizler memlekete hâkim olun
ca, geçit meselesi de ortadan kalktı.
Bunun arkasından Almanlar Türkiye'ye bir saldırmazlık paktının imzasını
teklif ettiler ve pakt 18 Haziran 1941'de imzalanınca, Türkiye rahatladı. Alman
ya ile saldırmazlık paktını imzalarken, Türkiye "mevcut taahhütlerin", yâni İngil
tere ile ittifakın yüklediği vecibelerin saklı kaldığını metinde tasrih etmeye özen
göstermiştir.
Türk-Alman saldırmazlık paktının imzasını İngilizler'den ziyade
Amerikalılar beğenmemişlerdi. Bu sebeple Türkiye'ye yardımı durdurdular.
Büyükelçi Mc Murray'ın tavsiyesi ile State Department üzerine müessir olmadı.
Bir ay sonra tekrar yardım başlamış ise de, miktarı bir hayli azaltılmıştı.
Almanya'yı Türkiye ile acele pakt imzasına sevkeden sebep, Nazi ordularının
22 Haziran 1941'de Rusya'ya karşı taarruza geçmeleriyle anlaşıldı. Muharebenin
aldığı yeni cereyan Türk diplomasisinin omuzundan büyük yük aldı. Başından beri
kâh Almanya, kâh Rusya, kâh ikisi bir arada Türkiye için tehlike olmuşlardı. Şim
di iki devlet birbiriyle savaşa tutuştuklarından tehlike kalkmıştı.
Fakat başka yönden şüpheler belirmişti. Ya Rusya İngiltere ile Türkiye'nin
sırtından anlaşırsa? Birinci dünya Harbinden İngiltere Boğazları ve İstanbul'u
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Rusya'ya vermemiş miydi? Almanlar bu şüpheleri uyandırmak için propaganda
savaşı açtılar. Hitler-Molotof mülakatı sırasında Rusya'nın Boğazlarda üsler is
tediğini ifşa ettiler. Almanlar Türkiye'nin Rusya'ya karşı kendileriyle birlikte
muharebeye iştirak edeceğini ummuşlardı. Bu gaye ile Birinci Dünya Harbi
sırasındaki Turancılık duygularını tahrik etmeye çalıştılar. Bu telkinler Tür
kiye'de tepki uyandırmadı.
Fakat ChurchiH'in telkini ile, İngiltere ve Rusya 10 Ağustos 1941'de Tür
kiye'ye teminat verdiler. Müşterek notaya göre, İngiltere ve Rusya, Montreux
Boğazlar Rejimine saygı gösterecekler, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne riayet
edecekler ve tecavüze uğrarsa, kendisine yardım edeceklerdi. 1941 yılı Ekim'inde Türkiye'nin Almanya'ya krom satışını vâdeden andlaşmayı imzalaması, Bir
leşik Amerika'yı gene kışkırttı. Türkiye 1942 yılının sonuna kadar kromlarını İn
giltere ve Fransa'ya satmıştı. İmzalanan 9 Ekim 1941 andlaşmasına göre, Türkiye
ancak 1943 ve 44 yıllarında Almanya'ya yılda 90 bin ton krom verecekti. Tür
kiye, Almanya'dan silâh satın alıyordu. Silâh için de işlenmiş krom bulunduğun
dan Almanya'ya ham krom vermekte mahzur görmemişti. İngiltere da bu
muameleyi anlayışla karşıladı. Fakat Amerika sert tepki gösterdi ve gene yardımı
kesmeye kalktı. Büyükelçi Mac Murray'ın Türkiye hakkındaki kefaleti ve İngil
tere'nin Türkler lehindeki müdahalesi bile Washington'u yumuşatamadı. Uzun
tartışmalardan sonra Mr. Cordell Hull yardımın eskisi gibi İngiltere'nin
aracılığıyla yapılmasına razı oldu. Türkiye'nin kritik durumu bir müddet daha
devam etti. Mihver Kuzeyde Kafkaslar'a Güneyde Süveyş'e doğru taarruz
hareketine girişmişti. Bu taarruzlar hedeflerine varırsa, Türkiye Mihver kıs
kacının içinde kalabilirdi. Almanya hâlâ Türkiye'nin Rusya aleyhine harbe
gireceğinden umutlu idi. Hitler, Nisan 1942'de Salzburg'da Mussolini ile görüş
tüğü zaman, Türkiye'nin Mihver'e kaymakta olduğunu söyledi. Türkiye'ye
Yunan adaları da vaad edildi. Fakat Türkiye, Alman telkinlerine uymadı. Yalnız
2 Haziran 1942'de imzaladığı yeni bir ticaret andlaşmasıyla silâh karşılığı olmak
üzere Almanya'ya 45 bin ton krom vermeyi taahhüt etti.
Stalingrad ve Alameyin muharebelerindeki yenilgilerinden sonradır ki, Alman
tehlikesi kalktı. Fakat onun yerine Rus tehlikesi geçmeye başladı. Almanya'nın is
tilâ tehlikesinden kurtulan Rusya, Türkiye'ye karşı eski düşmanlık politikasına
geri dönüyordu. Türkiye'nin harp politikası Sovyet basınının tenkitlerine hedef ol
maya başladı. Rusya, von Papen'e suikast meselesini de bu sırada ele almıştı.
24 Şubat 1942'de Alman Büyükelçisi von Papen'e karşı suikast yapılmıştı. Bu
suikastın Rus ajanları tarafından tertip edildiği anlaşıldı. Mesele mahkemeye in
tikal etti. Mahkemenin cereyan şekli Ruslan sinirlendiriyordu. Meseleyi örtbas et
mek istiyorlardı. Hükümetin mahkemelere müdahale edemeyeceği söylenince,
büsbütün öfkelendiler. 1942 yılı sonlarına doğru temyiz mahkemesi, Kornilof ve
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Pavlov adındaki iki Sovyet ajanının mahkûmiyet kararını tasdik edince,
münasebetler gerginleşmişti. Hakikat şudur ki, suikast dâvası, bir bahane idi. Rus
lar Türkiye'nin hareket hattında daha birçok kusurlar buluyorlar ve İngiltere ve
Amerika ile arasının açılmasına uğraşıyorlardı. Kazablanka Konferansına katılan
Churchill, konferanstan sonra Ocak 1943'te Adana'ya geldi ve başta Reisicumhur
İnönü olmak üzere Türk devlet adamlarıyla görüştü. Roosevelt'i de temsil ettiğini
beyan eden Churchill, Türkiye'yi harbe girmeye davet etmediğini beyan etti. Tür
kiye'nin askerî durumu incelendi. Türkiye'nin silâh ihtiyacı Churchill'e izah edil
di. Bir teslihat programının hazırlanmasına karar verildi. Bundan başka siyasî
durum ve Avrupa ile Balkanların hali gözden geçirildi. m
Türkiye, İkinci Dünya Harbi'ne girmemekle beraber, savaşın getirdiği yükleri
üstlenmek zorunda kalmıştır. Silâh altındaki asker sayısının artması tarım üreti
mini olumsuz etkilemiştir. Artan savunma harcamaları sebebiyle sanayi yatırım
ları ertelenmiş; üretimin ve ithalatın azalması beraberinde darlıkları ve enflasyonist baskılan getirmiştir. Başlangıçta, çözüm olarak katı fiyat denetimlerine ve
tarım ürünlerine düşük fiyatla el koyma gibi metodlara başvurulmuştur.
Ocak 1940'da çıkarılan Millî Koruma Kanunu ile ücretli iş yükümlülüğü,
çalışma süresinin uzatılması, ücretlerin sınırlanması, özel işletmelere geçici
olarak el konması, ithalatta ve iç ticarette en yüksek ve ihracatta en düşük fiyat
belirleme, temel malların vesikayla dağıtımı gibi uygulamalar getirilmiştir. An
cak, bütün bu önlemler karaborsanın, rüşvet ve nüfuz ticaretinin önüne
geçememiştir. Daha sonra piyasa üzerindeki sıkı denetimin kaldırılması ya da
gevşetilmemesi 1942-1943'te yüksek enflasyona yol açmıştır.
1942-1944 arasında uygulanan ve temelde ticaret burjuvazisini vergilendir
meyi amaçlayan Varlık Vergisi, azınlıklara karşı bir vergiye dönüşmüştür.
İthalatın büyük ölçüde gerilediği bu dönemde bütün sektörlerde üretim ve
dolayısıyla millî gelir gerilemiştir. Buna karşılık, ticaret burjuvazisi ile pazar için
üretimde bulunan büyük toprak sahipleri bu dönemde güçlenmişler, önemli
birikimler sağlamışlardır. Bu durum, takip eden dönemlerdeki gelişmeleri belir
leyen önemli etkenlerden biri olmuştur.
Hatay Meselesi ve Hatay'ın Türkiye'ye Katılması
Musul petrol bölgesinin Akdeniz'e açılan kapısı olarak değerlendirilen İsken
derun ve Antakya, Osmanlı Devleti'nin son yıllarında İngiltere ile Fransa arasın
da yoğun bir paylaşım mücadelesine konu oldu. Fransa, 1912'de İngiltere ile yap
tığı bir antlaşma sonucunda, bu yöreyi de içine alan Suriye toprakları üzerinde söz
132 Türk Dış Politikası. l.C, 1919-1980. 387-450. ss.; Ahmet Şükrü Esmer: "Harp İçinde Türk
Diplomasisi". Yeni Türkiye. İstanbul, 1959, 86-92. ss.
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sahibi olduysa da, İngiltere daha sonra bu çözümü kabullenmeyerek başka çözüm
arayışlarına yönelmiştir. Ocak ve Mayıs 1916'da yapılan Sykes-Picot görüş
melerinde, Fransa'nın söz konusu bölgedeki nüfuz hakkını onaylamakla birlikte,
Mekke Şerifi Şeyh Hüseyin'in oğlu Faysal'm Ekim 1918'de Halep'te, Aralık
1918'de de Antakya'da yönetimi ele geçirmesine önayak olmuştur. Birinci Dünya
Savaşı sonrasında İtilaf Devletleri'yle Osmanlı Devleti arasında 30 Ekim 1918
tarihinde Mondros Mütarekesi imzalanınca, Fransızlar bu mütareke hükümlerine
dayanarak İskenderun'a asker çıkardılar ve Aralık 1918 sonuna kadar, Antakya da
içinde olmak üzere Hatay yöresinin tamamını işgal ettiler. Fransız kuvvetleri,
sonraki iki yıl içinde bütün çabalarına karşılık bölgede tam bir denetim sağ
layamamışlardır. 20 Ekim 1921'de imzalanan Ankara Antlaşması'yla Türkiye ve
Fransa arasındaki savaş durumuna son verilmiştir.
Ankara Antlaşması, Hatay yöresinin siyasî statüsüne ve geleceğine ait önem
li hükümler ihtiva etmekteydi. Antlaşmaya göre Türkiye'nin güneydoğu sının,
Payas'm (bugün Yakacık) hemen güneyinden başlayarak Meydanı Ekbez'e
uzanıyor, oradan güneydoğuya yönelerek Kilis'i de içine alıyor ve Çobanbey'de
sona eriyordu. Daha güneyde kalan ve günümüzde Hatay il sınırlan içinde yer
alan Antakya, İskenderun, Kınkhan, Reyhanlı, Altınözü ve Samandağı ise "İs
kenderun Sancağı" adıyla, müstakil bir idarî yapı içinde birleştirilerek, Fransız
mandası altındaki Suriye'ye bağlanıyordu. Sancakta resmî dil olarak Arapçanın
yanı sıra Türkçe kullanılacaktı. Suriye'deki Fransız mandası, Milletler Cemiyeti
sınıflamasına göre "A" tipi bir mandaydı. Buna göre mandater devlet olan Fran
sa'ya verilen görev, "siyasî bakımdan yeterince olgunlaşmadığı" kabul edilen yöre
halkını "bağımsızlığa hazırlamak"tı. İskenderun Sancağı, Ankara Antlaşmasının
imzalandığı dönemde doğrudan, Fransız mandası altındaki Suriye hükümetine
bağlıydı. 1922'de Suriye Devletleri Federasyonu kurulunca, federasyona bağlı
Halep Devleti içinde yer aldı. Sancakta idarî yetki mutasarrıftaydı, ancak yüksek
komiserler kurulunun görevlendirdiği Fransız delegesi de yönetimde söz sahibiy
di, Halep Devleti'nce atanan mutasarrıfın kaza kaymakamları ile nahiye müdür
lerini atamak, yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasını sağlamak, vergi toplamak,
sancak bütçesini hazırlamak gibi yetkileri vardı. Fransız manda yönetimi sancak
yönetiminin belirlenmesinde, eğitim ve sağlık hizmetlerinin sağlanmasında Araplan ve Hıristiyanları kayıran ayrımcı bir çizgi takip etmiştir. Bu tutum Türk
nüfusu arasında yoğun bir huzursuzluğa sebep olmuş; Fransızlar farklı etnik
kökenlerdeki halkı kaynaştırmak ve denetim altında tutmak için Türk, Arap ve
Ermeni nüfusun yer aldığı teşkilâtlar kurmaya yönelmiştir. İskenderun sancağındaki Türk eşraf ise buna karşılık, Antakya-İskenderun Yurdu derneğini kurmuş;
dernek çalışmalarına uygulanacak baskılara karşı önlem olarak Adana'yı merkez
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seçmiştir. Başkanlığa Tayfur Bey (Sökmen) getirilmiş ve dernek, Türkiye ile bir
leşme doğrultusunda propaganda yapmak maksadıyla "Altınözü" gazetesini
yayımlamaya başlamıştır. Bir süre sonra Antakya Halk Fırkası adıyla bir de parti
kurulmuş, ama ömrü kısa olmuştur. Antakya-İskenderun Yurdu yöneticileri
sürekli Milletler Cemiyeti'ne başvuruyor, İskenderun meselesinin Türkiye ile bir
leşmek dışında bir çözümünün olmadığını savunuyorlardı.
Yöredeki huzursuzluğun giderek büyümesi ve Antakya-İskenderun Yurdu
derneğinin sürdürdüğü propagandanın Milletler Cemiyeti'nde yankı uyandırmaya
başlaması üzerine, Suriye'deki Fransız Yüksek Komiseri De Jouvenal 1926*da bir
kararname yayımlayarak İskenderun Sancağı sınırları içinde, merkezi İskenderun
olan bir hükümet kurulacağını ve bu hükümetin doğrudan, Beyrut'taki yüksek
komiserliğe bağlı olacağını duyurmuştur. Bu hükümetin kendi anayasası, meclisi
ve seçilmiş bir hükümet başkanı olacaktı. Kararname uyarınca seçimler yapılmış;
Arapların çoğunlukta bulunduğu bir meclis kurulmuş ve anayasanm hazırlan
masından sonra, Fransız mandası altında bir "Bağımsız İskenderun Hükûmeti"nin
kurulduğu ilân edilmiştir. Hükümet başkanlığına da İskenderun'daki Fransız dele
gesi Derieux getirilmiştir. Bu sınırlı değişiklik bile Şam'daki Suriye yönetimince
tepkiyle karşılanmış; böylece, kurulduğu ilân edilen hükümetin adı, iki gün son
ra "Kuzey Suriye Hükümeti" olarak değiştirilmiştir. Milletvekillerinin büyük
çoğunluğu da birkaç gün sonra, hükümetin Şam'daki merkezî Suriye hükümetine
bağlanmasına karar vermişlerdir.
9 Eylül 1936'da Fransa ile Suriye arasında yapılan antlaşma uyarınca, Fran
sa'nın bu ülke üzerindeki mandası sona ermiştir. Bu durum, İskenderun san
cağının statüsünü yeniden gündeme getirmiş; Türkiye, sancağın sorumluluğunu
Suriye'ye bırakan antlaşmaya tepki göstermiş ve Fransa'daki Leon Blum hüküme
tine bir nota vererek İskenderun sancağıyla ilgili antlaşma hükümlerini tanıma
yacağını bildirmiştir. Aynı günlerde Atatürk'ün talimatı üzerine Antakya-İsken
derun Yurdu derneği yöneticileriyle yapılan bir görüşme sonunda, Antakya-İs
kenderun yöresine "Hatay" adının verilmesi kararlaştırılmıştır. Derneğin adı da
"Hatay Egemenlik Cemiyeti" olmuştur. Merkezi İstanbul'a taşınan teşkilâtın baş
kanlığına İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, genel sekreterliğine de Emniyet Genel
Müdürü Şükrü Sökmensüer getirilmiştir. Teşkilâtın çalışmalarının yoğunlaşacağı
Dörtyol şubesi başkanlığını ise önce Abdurrahman Melek, daha sonra da Tayfur
Sökmen üstlenmiştir. Teşkilât, Suriye Hükümetinin 14-15 Kasım 1936'da yapıl
masını kararlaştırdığı genel seçimleri boykot etmiş; bunun sonucunda, İsken
derun sancağında seçimlere katılma oranı çok düşük olmuştur. Bunun neticesi,
yörede yeni bir gerginlik dönemi başlamış; gerek Suriye yöneticileriyle, gerekse
henüz Suriye'de bulunan Fransızlarla çatışma boyutlarına varan huzursuzluklar
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yaşanmıştır. Konu Ocak 1937*de Milletler Cemiyeti gündemine gelmiş ve yörede
bir halk oylaması yapılması kararlaştırılmıştır. Ancak Türkiye, halkoylamasını
denetlemek üzere gönderilen Milletler Cemiyeti gözlemci kurulunun tarafsız dav
ranmadığını öne sürerek oylamanın durdurulmasını istemiş; kurul üyeleri de bir
süre sonra oylamayı yarıda bırakarak Cenevre'ye dönmüşlerdir.
Bu dönemde milletlerarası platformlardaki bâzı gelişmeler neticesinde, Fran
sa'nın tutumunda Türkiye ile uzlaşmaya yönelik köklü değişiklikler gerçekleş
miştir. Hitler Almanya'sı, Avrupa üzerinde gittikçe daha güçlü bir tehdit teşkil
ediyor, bu durum öteki Avrupa ülkelerinin birleşerek Nazi tehdidine karşı ortak
tavır almaya zorluyordu. Ayrıca, Balkanlar ve Ortadoğu'daki konumundan ötürü,
Türkiye ile gerginliği sürdürmek hem Fransa'ya, hem de İngiltere'ye zarar
getirecekti. Neticede Fransa, İskenderun sancağının ayrı bir idareye kavuşturul
masını kabul etti.
1937'de Milletler Cemiyeti gündemine artık bütün ağırlığıyla iyice yerleşen
Hatay Meselesi'nin çözümü konusunda bir uzmanlar komitesi kuruldu ve komite
bir anayasa taslağı hazırlamakla görevlendirildi. Taslak, Milletler Cemiyeti'nde
29 Mayıs 1937'de kabul edildi. Kabul edilen anayasa metniyle sancağın içişlerin
de bağımsız; dışişleri, malî konular ve gümrük açısından Suriye'ye bağlı olması
öngörülüyordu. Suriye ile sancak arasında sınır bulunmayacak, sancağın toprak
bütünlüğü Türkiye ve Fransa'nın ortak güvencesi altında olacaktı. Ancak bu
hüküm, seçimlerde halkın kendi parlamentosunun kuracağı güne kadar geçerli
olacak geçici bir statüydü.
Türkiye bu yeni statünün ardından Hatay yöresiyle ekonomik münasebetlerini
geliştirdi. Ekim 1937'de Antakya ve İskenderun'da Türk konsoloslukları açıldı.
Türk bankaları açtıkları şubeler aracılığıyla tüccar ve köylüye çok uygun şartlar
da kredi vermeye başladı.Türk nüfus arasındaki bu çalışma ve teşkilâtlanma üze
rine Suriye'de etkinliklerini artırdı.
Bu arada Milletler Cemiyeti gözlemcilerinin seçmen yazımlarında Arap
nüfusu kollayan bir tutum takındığı iddiaları sebebiyle yeniden çatışmalar baş
ladı. Bunun üzerine Fransa bir dizi önlem aldı: İçişleri Müdürlüğü statüsündeki
Sancak Valiliğine getirilen Abdurrahman Melek görevden alındı, bütün sivil
idarecilerin yerine askerler getirildi ve sancakta sıkıyönetim ilân edildi.
Bu arada Ankara'da, Türk ve Fransız askerî yetkilileri arasında görüşmeler
sürüyordu. Haziran 1938'de Antakya'da sonuçlanan görüşmelerin ardından,
4 Temmuz'da, sancağın toprak bütünlüğünü sağlamak amacıyla 2.500 Türk ve
2.500 Fransız askerinin gönderilmesiyle ilgili bir antlaşma imzalandı. 5 Tem
muz'da ilk Türk birliklerinin yöreye gelmesiyle birlikte Fransızların ilân ettiği
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sıkıyönetim kaldırıldı ve münasebetleri normalleştirme yönünde çabalar başladı.
Milletler Cemiyeti'nin gözlemci kurulunun yerini Türk ve Fransızlardan meydana
gelen yeni bir kurul aldı. Sekreterliğini Abdurrahman Melek'in yaptığı kurul, seç
men yazımı çalışmalarını yeniden başlattı. 1 Ağustos 1938'de neticelenen
yazımın ortaya koyduğu oranlara göre Hatay Millet Meclisi'ne 22 Türk, 9 Alevi
Arap, 5 Ermeni, 2 Sünni Arap ve 2 Ortodoks Rum milletvekili girecekti. Türk
tarafı, Ankara'nın da onayını alarak milletvekili adaylannı belirledi. Adayların
sayısı seçilecek milletvekili sayısına eşit olduğundan ayrıca seçim yapılmadı ve
Türk adayların tamamı seçilmiş milletvekili kabul edildi.
Öteki etnik ve dinî toplulukların da seçimlerini tamamlamasından sonra,
Hatay Millet Meclisi 2 Eylül 1938'de toplanarak Hatay Cumhuriyeti'nin kurul
duğunu ilân etti. Meclis, Cumhurbaşkanlığına Tayfur Sökmen'i seçti. Meclis
Başkanlığına da Abdülgani Türkmen getirildi. Abdurrahman Melek başkanlığın
daki Bakanlar Kurulu beş kişiden meydana geliyordu. Hatay Cumhuriyeti'nin
bayrağı biçim olarak Türk bayrağı ile hemen hemen aynıydı; tek farklılık, yıldızın
içinin kırmızı olmasıydı. Cumhuriyet, idarî olarak önce Antakya, İskenderun ve
Kırıkhan ilçelerine bölündü; daha sonra Reyhanlı ve Ordu (Yayladağı) adında iki
ilçe daha kuruldu. Ayrıca, 1.500 kişilik bir jandarma gücü olacak, gümrükler
Suriye ile ortaklaşa yönetilecek, para birimi olarak Suriye lirası kullanılacak, dev
leti dışta Suriye Devlet Başkanı temsil edecekti.
Hatay Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte, devletin anayasası ile bu
anayasaya göre şekillenen idarî yapı arasında uyumsuzluk ortaya çıktı. Bütün
karar ve yürütme organlarının Türk nüfusun denetiminde olmasına karşılık, Hatay
Cumhuriyeti statü gereği Suriye ile iç içe bir konum göstermekteydi. Ancak bu
durum uzun sürmedi, Bakanlar Kurulu öncelikle, manda döneminden bu yana iş
başında bulunan Fransız ve Suriyelilerin tamamını görevden uzaklaştırdı. Ardın
dan, Suriye Hükümetinin Hatay'a pul vermekte zorluk çıkarması üzerine, Türk
posta sistemine bağlanmayı kararlaştırdı. Bunu Hatay gümrük yönetiminin kurul
ması ve Türkiye ile Hatay arasındaki gümrük duvarının kaldırılması takip etti.
Hatay Cumhuriyeti'nin para birimi de değiştirildi; Türk Lirası geçerli para birimi
kabul edilerek Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nm İskenderun'da şube aç
masına izin verildi.
Ocak 1939'da Hatay'ın Türkiye'ye katılma konusunda bir engel kalmamış
gibiydi. Nazi tehdidinin iyice artması, genel bir savaşın eşiğine gelinmesi sebebiy
le, Fransa'nın bu konuda Türkiye'ye karşı çıkması söz konusu değildi. 23 Haziran
1939'da imzalanan bir antlaşmayla Hatay'ın Türkiye'ye katılması kesinleşti.
Hatay Millet Meclisi de 29 Haziran'da toplanarak Türkiye'ye katılma kararı aldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 30 Haziran'da bu kararı onaylamasıyla, Hatay
Bakanlar Kurulu, yönetimle ilgili yetkilerini, Türkiye'nin Hatay Olağanüstü Tem1126

silcisi Cevat Açıkalın'a devrederek varlığını sona erdirdi. Son Fransız askerleri de
antlaşma gereğince, 7 Temmuz günü Antakya kışlasında yapılan törenden sonra
Hatay'dan ayrıldılar. Türkiye Hükümeti Fransızlara bağlı Suriye ve Lübnan Ban
kası, Tütün İdaresi, Elektrik Şirketi, İskenderun Liman Şirketi gibi kuruluşları,
bütün mal varlıklarıyla satın aldı.
Hatay Vilâyeti Kurulmasına Dâir Kanun 133
"17 - Hatay halkının askerlik işlerine, Hatay 'da vilâyet kurulmasına, Hatay
vilâyetinde adlî kanunların tatbik şekline ve ilâmların infaz tarzına ve İskenderon
limanının bütün tesisat ve vesaiti ile birlikte Devlet limanları işletme umum
müdürlüğüne devrine dair kanun lâyihaları ve Muvakkat encümen mazbataları
(1/206) [1]
[1] 201 sayılı basmayazı zaptın sonundadır.

BAŞKAN - Müstacelen müzakere teklifini kabul buyuranlar... Etmeyenler...
Müstacelen müzakeresi kabul edilmiştir.
Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı?
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 1 - Türkiye Cümhuriyetile Fransa Cumhuriyeti arasında 23 Haziran
1939 tarihinde akdedilen anlaşmanın birinci maddesinde gösterilen hudud tashihi
neticesinde Türkiye millî hududu dahiline giren Hatay arazisi Türkiye'ye ilhak
edilmiştir.
(Sürekli ve şiddetli alkışlar)
BAŞKAN - Kabul buyuranlar... Etmeyenler... İttifakla kabul edilmiştir.
MADDE 2 - İsimleri bu kanuna bağla 1 numaralı cedvelde yazılı kazalarla
vilâyet merkezini ve bu kazalara bağlı nahiyeleri ihtiva etmek ve merkezi Antak
ya olmak üzere Hatay vilâyeti kurulmuştur.
Vilâyetin idarî taksimatı sınırları İcra Vekilleri Heyetince tespit olunur.
BAŞKAN - Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3 - Dörtyol kazası Seyhan vilâyetinden alınarak Hatay vilâyetine
verilmiştir.
islahiye kazasına bağlı Hassa nahiyesi, merkezi Hassa olmak üzere, kazaya
çevrilmiş ve Hatay vilâyetine bağlanmıştır. Yeni ilhak edilen topraklardan bir
nahiye halinde bu kazaya verilecek köyler ve nahiyenin adı ve merkezi icra Vekil
leri Heyetince tespit edilir.
133 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, Cild: 4, İçtimâ: E, Otuzyedinci inikad, 7. VII. 1939, 190192. ss.
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BAŞKAN - Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
MADDE 4 - Vilâyet ve yeni kaza ve nahiyeler memurlarının derece, adet ve
maaşları bu Kanuna bağlı (2) numaralı cetvelde gösterilmiştir. Bu cetveldeki kad
rolar, ait oldukları vekâletlerin ve mülhak bütçeli dairelerin kadrolarına eklenmiş
tir.
BAŞKAN - Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
MADDE 5 - Bu kanuna bağlı (3) numaralı cetvelde gösterilen müstahdemler
le nakil vasıtaları kadroları ait oldukları vekâletlerle mülhak bütçeli dairelerin
1939 malî yılı kadrolarına ilâve olunmuştur.
BAŞKAN - Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
MADDE 6 - Muhtelif tertiplere tefrik şekli bağlı (4) numaralı cetvelde gös
terildiği üzere umumî muvazeneye dahil dairelerin 1939 malî yılı bütçelerine (2,
025 447) lira, posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü bütçesine (105 824) lira,
Vakıflar umum müdürlüğü bütçesine (27 020) lira, Orman umum müdürlüğü büt
çesine (18 950) lira munzam tahsisat verilmiştir.
[4] NUMARALI CETVEL
F.

Lira
Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü

125

Memurlar maaşı

5 300

BAŞKAN - Kabul edilmiştir.
128

Vilâyetler müstahdemleri ücreti

4 700

BAŞKAN - Kabul edilmiştir.
134

Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı

600

BAŞKAN - Kabul edilmiştir.
135

Tenvir ve teshin

200

BAŞKAN - Kabul edilmiştir.
137

İcar bedeli

700

BAŞKAN - Kabul edilmiştir.
138

Daimî memuriyet harcırahı

500

BAŞKAN - Kabul edilmiştir.
Diyanet işleri reisliği
151

Memurlar maaşı
BAŞKAN - Kabul edilmiştir.
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9 550

154

Vilâyetler müstahdemleri ücreti

1250

BAŞKAN - Kabul edilmiştir.
160

Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı

200

BAŞKAN - Kabul edilmiştir.
161

Tenvir ve teshin

125

BAŞKAN - Kabul edilmiştir.
162

Vilâyetler müteferrikası

125

BAŞKAN - Kabul edilmiştir,
163

İcar bedeli

400

BAŞKAN - Kabul edilmiştir.
MADDE 7 - İlhakın meriyete girdiği sırada görülmekte olan dâvalarla tah
kikat ve icra iflâs işlerinde ilhak tarihinden, sonra yapılacak Muameleler için
2503 sayılı Adliye harç tarifesi kanunu hükümlerine tevfikan harç alınır.
BAŞKAN - Kabul buyuranlar ... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 8 - İcra ve iflâs işlerinde ilhak tarihinden sonra yapılacak muamele
ler 2004 sayılı icra ve iflâs kanunu hükümlerine tâbi olur.
BAŞKAN - Kabul buyuranlar ... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 9 - İlhak tarihinden evvel Hatay'da meri kanunlara göre avukatlık
veya dava vekilliği ruhsatnamesini istihsal etmiş olanlarla mevcut kanunlara göre
avukatlık yapmak hakkını haiz bulunanlar ve noter olarak vazife görenler avukat
lık ve noterlik yapmakta devam ederler. Bunlar hakkında 3499 sayılı Avukatlık ve
3456 sayılı Noter kanununun sair hükümleri tatbik olunur.
BAŞKAN - Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
MADDE 10 - Hatay Millet Meclisinin teşekkülünün tarihi olan 2-IX-1938
tarihine kadar işlenmiş olan suçlardan dolayı maznun veya mahkûm olanlar af
edilmiştir.
BAŞKAN - Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 11 - Hatay Devletinin teşekkülünden sonra işlenmiş suçlardan
dolayı derdest bulunan ceza dâvaları hakkında cereyan eden muhakeme ve
muameleler ve katileşmemiş olan hüküm ve kararlar muteber, olup bulundukları
noktadan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Kanunlan hükümleri dairesinde icra
edilir.
BAŞKAN- Kabul buyuranlar... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
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MADDE 12 - Hatay Devletinin teşekkülünden sonra işlenen suçlar hakkında
katileşen hüküm ve kararlar da muteberdir. Bunların tatbik ve infazında eski
kanunlara nazaran müktesep haklar mahfuz olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti
kanunlarının lehde olan hükümleri de nazara alınır;
BAŞKAN - Kabul buyuranlar ... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir.
MADDE 13 - Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir.
BAŞKAN - Kabul buyuranlar ... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 14 - Bu Kanunun icrasına Adliye vekili memurdur.
BAŞKAN - Kabul buyuranlar...Etmeyenler Kabul edilmiştir.
Lâyihanın heyeti umumiyesini kabul edenler ... Etmeyenler... Lâyiha kabul
edilmiştir.
- İskenderun limanının Devlet limanları işletme umum müdürlüğüne ve Payas
- İskenderun demiryolunun, Devlet demiryolları ve limanları işletme umum
müdürlüğüne devri hakkındaki kanun lâyihalarını müzakere edeceğiz.
Bu lâyihanın da müstacelen müzakeresi teklif ediliyor. Kabul edenler ... Et
meyenler ... Müstacelen müzakeresi kabul edilmiştir.
Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul
edenler ... Etmeyenler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir.
İskenderun Limanının Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğüne ve
Payas-İskenderun Demiryolunun Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum
Müdürlüğüne Devri Hakkında Kanun
MADDE 1 - İskenderun limanı, mevcut bütün liman tesisat ve vesaitile Dev
let limanlan işletme umum müdürlüğüne ve Payas - İskenderun arasındaki demir
yolu, Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğüne devredilir ve
bu müdürlükler tarafından işletilir. Liman ve demiryolları işletmelerini müş
tereken alâkalandıran tesisatlar ve vasıtaları bu iki idare arasında taksime
Münakalât vekili salâhiyettardır.
BAŞKAN - Mütalea var mı? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir.
MADDE 2 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
BAŞKAN - Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3 - Bu kanunun hükümlerini icraya Münakalât vekili memurdur.
BAŞKAN- Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa arasında 23 Haziran 1939 tarihinde im
zalanan antlaşmanın birinci maddesinde gösterilen hudut düzeltmesi neticesinde
Türkiye hududu dahiline giren Hatay arazisi Türkiye'ye ilhak edilmiştir.
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Bu münasebetle, Tayfur Sökmen'in 7 Haziran 1939 tarihinde TBMM'de yap
tığı konuşma ile Meclis Başkanının konuşması:
"TAYFUR SÖKMEN (Antalya) - (Alkışlar) Büyük Türk milletinin özü ve o
büyük varlığın hakiki mümessili olan aziz arkadaşlarım,
Hatay'ın yirmi senelik millî mücadele tarihini şanla, şerefle, zaferle kapayan
anlaşmayı bir kaç gün evvel tasdik buyurmuştunuz. Bu gün de Hatay'ın bir vilâyet
olarak idare edilmesini temin edecek teşkilât kanununu tasdik buyurdunuz. Alı
nan tarihî kararlar dolayısı ile yüksek huzurunuza Hataylıların minnet ve şükran
hislerini, arz etmek için çıktım. Yaşasın, var olsun aziz arkadaşlar (Alkışlar).
Teşekkülü anından bugüne kadar tarihini zaferle mesut ve cihanşümul kararlarla
süsleyen Büyük Meclisi ve onun muhterem azalarını saygı ile kutlarım. (Alkışlar)
Bu büyük varlık her zaman bahtiyardır ve dâima bahtiyar kalacaktır.
Aziz arkadaşlarım,
Mütarekenin acı ve karanlık günlerinin doğurduğu bazı zaruretlerle ayrılmış
olan bir yurt parçasının tekrar Anavatana bağlanması her Türkün kalbinde büyük
bir sevinç ve heyecan doğurmuştur. Hatay'ın aziz vatanımızın mukaddes sinesin
den ne vakit ve ne suretle ayrıldığını, geçmiş olan 20 senelik acı ve korkunç bilan
çosunu ve hâdisatın ne gibi şartlar altında cereyan ettiğini anlatarak değerli vak
tinizi alacak değilim. Bunlar hepinizin çok yakından malûmudur.
Aziz arkadaşlar, mazinin kara günlerinin biriktirdiği korkunç bulutlar, sıkıcı ve
müziç kâbuslar büyüklerimizin bükülmez ve nurlu elleri ile silindi ve dağıtıldı.
Ebedî bir sabah içinde sevinç ve heyecanla Hatay bugün de bayram yapmaktadır.
Sayın arkadaşlarım, her Türk gibi Hataylı Türk kardeşlerimiz de bir gün gelip
müstevlilerin zulmünden, esaretinden kurtulacağına inanmıştı. Çünkü Türk'le is
tiklâl ve hürriyet mefhumları daima beraber ve yanyanadır (Alkışlar). Diyebilirim
ki, istiklâl ve hürriyet mefhumu Türk'le doğmuş, Türk'le yaşayacaktır (Alkışlar).
Bu büyük millet bütün dünyaya büyük dersleri vermiştir. Eğer her hangi bir mil
let hürriyet ve istiklâlini kaybetmek betbahtlığına uğrarsa Türk'ün şerefli tarihini
okusun (Alkışlar).
İşte aziz arkadaşlarım, bu inanış bugünkü mesut neticenin doğuşudur. Ar
kadaşlar, Hatay hiç bir kuvvet ve kudretin değiştirmeğe muktedir olamayacağı
Anavatan hudutlarının cenubunda vefakâr, sadık bir bekçidir. Aziz arkadaşlar; bu
Yüce Meclisin bu mukaddes dâva uğrunda her zaman ve her vesile ile göstermiş
olduğu hassasiyet ve yüksek alâka karşısında Hataylıların sonsuz şükranlarım
tekrar arz ederim.
Sözlerime nihayet verirken bu millî dâvâmn yapıcısı Ebedî Şef Büyük
Atatürk'ün manevî huzurunda eğilirken bu mukaddes dâvayı tahakkuk ettiren
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Millî Şef kahraman İnönü'ne lâyezal şükran tazimlerimi arzederim. Yine bu aziz
dâvayı yılmaz, bir azm ile takibeden sayın Refik Saydam kabinesine ve yılmaz
çelik Türk ordusuna da saygı ve minnettarlığımızı arz ederim. Yaşasın ve var ol
sun Türk milleti. Hatay mübarek olsun (Şiddetli ve sürekli alkışlar).
BAŞKAN - İskenderun limanının bütün tesisat ve vesaiti ile birlikte Devlet
limanları işletme umum müdürlüğüne devrine dair olan kanun lâyihasının heyeti
umumiyesini reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Açık reylerin neticesini arz ediyorum. Amasra dalgakıranı tamiri ve inşası için
gelecek yıllara geçici teahhüd icrası hakkındaki kanun lâyihasına, kabul etmek
sureti ile (274) zat rey vermiştir. Binaenaleyh kanun (274) reyle kabul edilmiştir.
Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü ihtiyacı için yeni gemiler inşası
ve sair tesisat, teçhizat, malzeme, alât ve edevat mubayaası hakkındaki kanun
lâyihasına kabul etmek sureti ile (294) zat rey vermiştir. Kanun (294) reyle kabul
edilmiştir.
Devlet havayolları umum müdürlüğü ihtiyacı için telsiz cihazı ve tayyare
yedek malzemesi ve saire mubayaası hakkındaki kanun lâyihasına (283) zat rey
vermiştir. Kanun (283) reyle kabul edilmiştir.
Sümerbank sermayesine 19 500 000 lira ilâvesine dair 2262 sayılı kanunda
bazı değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası için (284) zat rey vermiştir.
Binaenaleyh kanun (284) reyle mevcudun ittifakı ile kabul olunmuştur.
Başka işimiz yoktur. Tensip buyurursanız, yann saat 10 da içtima edelim
(Muvafık sesleri).
Yann saat 10'da toplanmak üzere celseyi kapıyorum." 134
Bu gelişmelerin yanı sıra, Hatay Cumhuriyeti yurttaşlarına, Türkiye veya
Suriye uyruğundan birini seçmeleri için süre tanındı. Suriye uyruğuna geçmek is
teyenler bu ülkeye göç ettiler. Suriye ve Türkiye temsilcilerinden oluşan bir
Komisyon da bugünkü Suriye - Türkiye sınırını belirledi.
7 Temmuz 1939 tarihli ve 3711 sayılı kanunla Hatay ili kuruldu. Emniyet
Genel Müdürü ve Hatay Egemenlik Cemiyeti Genel Sekreteri Şükrü Sökmensüer,
ilin ilk valisi oldu.
Hatay'ı anavatana bırakan Türk-Fransız Antlaşmasının onaylanmasına ait
kanun tasarısının görüşülmesini dönemin Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu şöyle
anlatır:
134 a.g.e., 198-199. ss.
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"Hatay'ı Türkiye'ye geri veren ve bu kanun tasarısı ile önünüze getirilen bel
geler yedi tanedir. Birincisi Antlaşmadır. İkincisi Tutanaktır. Üçüncüsü Protokol
dür. Dördüncü ve beşincisi iki Ektir. Altıncı ve yedincisi cevaplarıyla birlikte iki
Mektuptur. Eğer bu yedi belge yakından incelenecek olursa görülür ki; Hatay'ın
Türkiye'ye geri verilmesi, Türkiye ile Suriye arasındaki sınırları düzeltme yolu ile
olmuştur. Sınır düzeltme yolu ile Hatay'ı Türkiye'ye almak, bizzat bizim seç
tiğimiz bir yoldur. Çünkü 1921 Sözleşmesini Fransızlarla yapmıştık, bu Sözleş
meyi de Fransızlarla yapıyoruz ve böylece hukuk bakımından Fransızlarla yapmış
olduğumuz sözleşmeleri düzeltmekten ibaret bir hukukî durum meydana çıkıyor
ki, böylece Milletler Cemiyetinin işe karışması ve benzeri olaylar hukuk bakımın
dan bir yana itilmiş oluyor.
Hatay için yaptığımız anlaşmaların ikinci hükmü, Hatay'ın sınırını tespittir.
Daha Milletler Cemiyetinde mesele sözkonusu olduğu zaman İskenderun San
cağının sınırlan esas olarak alınmış ve böylece Hatay Devleti'nin sınırları harita
üzerinde ve yazı ile belirtilmişti. Sonradan iki tarafın askerî kurullarınca, bir
buçuk yıl kadar süren bir çalışma sonunda bu sınır, kâğıtlar üzerinden alınarak
topraklar üzerine aktarılmıştır. Bugün, topraklar üzerine aktarılmış olan sınırın
yalnız üç noktasında ufak değişiklikler yapılacak ve bu sınır Türkiye ile
Suriye'nin yeni sınırı olacaktır. Hatay Devleti'nin sınırları üzerinde yapılmış olan
değişiklik güney sınırında denize yakın yerde Hatay Devletinin sınırı içinde bulu
nan üç Ermeni köyünü, tarlaları ve topraklarıyla beraber Suriye'ye bırakır. Buna
karşılık doğuda Köminid denilen bir köy vardır ki, bu köy Hatay Devletinin
sınırının belirtilmesinde akıllara sığmayacak kadar fedakârlık göstermiş, bütün
köy halkı, eksperlerin ve askerlerin gündüz koydukları sınır taşlarını ve işaret
lerini geceleri kaldırarak köylerinin Hatay'a katılmasını sağlayacak şekilde dur
madan değiştirmiştir, işte Türklüğe, Türkiye'ye, Hatay'a bağlılığını eylemli
olarak ispatlamış olan bu köyü Türkiye'ye bırakacak olan bir düzeltme yapılmış
tır. Bir de Hatay'ın içinde uzun ve güzel bir yol vardır ki, bu yolun bir kısmı sınır
tespiti sırasında Suriye topraklarında kalmıştı. Fransızlar, bu yolun tamamen Türk
toprakları içinde kalmasını da kabul etmişlerdir, işte bu üç nokta üzerinde
değişiklik yapıldıktan sonra, değişik Hatay Devleti sının Türkiye sınırı olacaktır.
Öteki bir hüküm de, Türk olmak istemeyen ve Türk olmayan kimse varsa, on
lara altı ay içinde, bulunduğu yerdeki hükümet dairesine başvurarak seçme hak
kını kullanma yetkisi vermektedir. Bu gibiler 18 ay içinde Hatay topraklarından
çıkmak zorunluluğunda olacaklardır. Altı ay sonrasından itibaren hiç kimse artık
bu hakkı kullanamayacak ve 18 aydan sonra da hiç kimse Hatay'dan
çıkamayacaktır. Fakat, Hatay halkının Türkiye'ye karşı gösterdiği ilgiye göre, soy
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ve tür ayrılığı olmaksızın hiç kimsenin bu seçme hakkını kullanmayacağı kanısın
dayım. Eğer gitmek isteyenler olursa bunlar, esasen vatanın içinde bulunmaya
lâyık olmayan kimselerdir ki, biz de safra atmış olacağız.
Bundan sonraki hüküm; belirtilen sınırların kesin ve değişmez olduğu hakkın
dadır. Her iki taraf kendi topraklarında, öteki tarafın güvenliğini ve devlet düzeni
ni tehlikeye sokacak bir surette ortaya çıkacak çabaları yok etmeye söz vermiş
lerdir. Bundan sonraki hüküm de; süresi bitmiş olan Suriye - Türkiye dostluk an
laşmasını 15.3.1940' a kadar uzatıyor.
Son olarak, güçlü hükümlerden biri de; sözleşmenin yürürlüğe gireceği günü
belirten maddedir. Yürürlük günü, sözleşmenin iki tarafça onaylanmasından son
ra hazırlanacak onaylama belgesinin karşılıklı olarak verildiği gündür. Bu günden
sonra sözleşmeler geçerli ve değerli olacaktır. Ve onay belgelerinin karşılıklı
verilme günü de, 22 Temmuzdan ileri gidemeyecektir. Giderse, 23 Temmuzdan
sonra yapmış olduğumuz sözleşmeler kesin olarak yürürlüğe girecektir. Bununla
beraber, hızla sözleşmeyi yürürlüğe koymak için Dışişleri Bakanlığı tertibat al
mış, Fransa da bunu iyi karşılamıştır. Büyük Millet Meclisinde Sözleşme onay
lanınca özel ulak ile Paris'e göndereceğiz. Dışişleri Bakanlığınızca mümkün olan
çabuklukla verilip karşılığı alınacaktır. Böylece Sözleşme, 22 Temmuzdan çok
önce yürürlüğe girmiş bulunacaktır.
Sözleşmedeki bir başka hükme göre; Türkiye'nin bura hakkındaki yasaları uy
gulanmadan önce, ellerinde yabancı döviz bulunanlar bu dövizleri, para kaçak
çılığına engel olmak için, bizim koyduğumuz tedbirlere uymak şartıyla, dışarı
götürebileceklerdir. Sözleşmede Hataylı ve Suriyeli emekliler hakkında da
hüküm vardır. Bugün bâzı Hataylı emekliler Suriye'den, bâzı Suriyeli emekliler
de Hatay'dan maaş almaktadırlar. Üçlü Anlaşmaya göre böyle yapılmaktadır.
Sözleşmedeki hükme göre; Hataylı emeklilerin Suriye'deki emekli maaş alacak
ları ile Suriyeli emeklilerin Hatay'daki emekli maaş alacaklarından iki taraf vaz
geçmiştir. Böylece herkes kendi emeklisi ile başbaşa kalacaktır. Hataylı emek
lilerimiz için yakında görüşülecek olan Hatay Vilâyeti hakkındaki kanuna
hükümler koyduk.
Sözleşmedeki önemli hükümlerden biri de; Hatay'da bulunan bütün Fransız
mallarını ve haklarını Türk Devletinin 35 milyon Franga satın aldığı hakkındadır.
Satın alınan malların, menfaatlerin ve hakların, listesine göre Antakya'da bir has
tane vardır ve 8 milyon frank değer konmuştur. Soğukolukta papazlara ait bir
binanın değeri 500 bin frank tahmin edilmiştir. Antakya ve İskenderun elektrik
şirketlerinin bütün tesisleri ve menfaatleri 13 milyon frank olarak gösterilmiştir.
Bizim orada bıraktığımız ve şimdi yine bize geçen Tütün Rejisinin iddia ettiği
menfaat 3.700.000 franktır, İskenderun Limanını bütün tesisleri, malları, haklan
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ve menfaati için 6.800.000 frank istenmiştir. Bizde ömrü bitmiş olan Fenerler
idaresinin oradaki iki feneri için bir milyon frank takdir edilmiştir. Cezayir ve
Tunus Bankasının halkta 1.800.000 frank alacağı vardır. Hatay Devletinin kabul
lenmiş olduğu bu hesabı da kapatmak istedik. Bütün bu mal ve hakların değer
toplamının alçak gönüllü bir hesapla iddia edilen değeri 52 milyon franktır. Biz
bunu 36 milyon franka bağladık. Fransa'nın, konsolosluk yapmak üzere, iki
binayı istemesi üzerine de, 35 milyona indirdik. Bunun büyük kısmı peşin ve
döviz olarak, bir kısmı da kliring hesabiyle peyderpey ödenecektir.
Sözleşmedeki bir hüküm de; Payas - İskenderun demiryolunun hemen bize
teslim edileceği hakkındadır. Başka bir hüküm; buldukları eski eserlerden sadece
çift olanların birini alıp götürmek hakkına sahip biri İngiliz, ikincisi İngiliz Fransız ve üçüncüsü Amerikalı olan üç Kazı Şirketinin sözleşmelerinin sonuna
kadar haklarının tanınacağına dairdir. Böylece, bugün, Hatay'ı Türk topraklarına
bağlayan bir kararı, almak üzeresiniz. Cumhuriyetin altıncı ve çok uğurlu Mec
lisinin önünde saygı ile eğilerek Büyük Atatürk'ün büyük adını saygılar ve sev
gilerle anarım. "
Kocaeli Mebusu İbrahim Dıblan ve Bursa Mebusu Muhiddin Baha Pars
Atatürk'e ve İnönü'ye teşekkür ve saygılarını sundular. Niğde Mebusu Cavit Oral;
Osmanlı Devrinde yapılan Antlaşmaların kötü nitelikleriyle Cumhuriyet
döneminde yapılanların iyiliklerini karşılaştırdı. Ebedî Şef Atatürk'ün manevî ve
Millî Şef İnönü'nün yüksek huzurlarında saygı ile eğildi, İstanbul Mebusu Ali
Rana Tarhan; Hatay'ın anavatandan 1918 yılında filen, 1921 Türkiye - Fransa An
laşması ile de hükmen ayrıldığını, fakat Hataylıların kurtuluş uğrunda millî
mücadeleye devam ettiklerini, özellikle 1927 de yoğun ve fedakârca bir çalış
manın başladığını, 1936 da Fransa'nın Suriye ile bir anlaşma yaparak Hatay'ın
anavatanla olan bağlarını tamamen ortadan kaldırmak ve Türklüğünü kabul et
memek istediğini, bunun üzerine Türk Hükümetinin de hemen harekete geçtiğini
ve çetin yollardan bugüne gelindiğini anlattı, Hükümetin başarısını kutladı,
Atatürk ile Millî Şefe saygılarını bildirdi. Yozgat Mebusu Sırrı İçöz; 1921 Ankara
İtilâfnamesinin Mecliste görüşülmesi sırasında dinleyici locasında Hatay'dan gel
miş bir heyetin bulunduğunun ve ağlamakta olduklarını söyleyip Hataylıların
acılarını dile getirdi. Antalya Mebusu Rasih Kaplan da Büyük Ata'ya ve Millî
Şefe teşekkür ve saygılarını sundu. Ve Suriye - Hatay sınırında değişiklik yaparak
Hatay'ı Türkiye sınırları içine koyan yani anavatana kavuşturan Anlaşma ile ek
lerinin onaylanması hakkındaki kanun kabul edildi." 135
135 Mahmut Goloğlu: "Hatay'ın Anavatana Katılması". Millî Şef Dönemi (1939-1945). Ankara,
1974, 27-31. ss.; "Hatay Sorunu". Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, Cilt: 15, İs
tanbul, 1994, 50-51. ss.
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Reisicumhur İsmet İnönü'nün
Büyük Millet Meclisi' nin VI. İntihab Devresinin
Birinci İçtimâ Senesini Açış Konuşmasında
(1 Kasım 1939) Türk Dış Politikası Konusundaki Görüşleri136
"Muhterem Milletvekilleri!
Son bir sene zarfındaki dünya hâdiseleri önünde Türkiye'nin harici siyaseti,
Hükümet tarafından muhtelif vesilelerle yüksek ıttılaınıza arz edilip tasvibinize
iktiran eden inkişaflar göstermiştir. Avrupa buhranı, sulhu korumağa matuf gay
retlerin zaman zaman ümit verici safhalarından sonra büsbütün alevlenmiş ve
nihayet harp faciasının patlaması bir emri vaki olmuştur.
Sizin samimî hissiyatınıza da tercüman olduğuma emin olarak bu halden
derin elem ve hüzün duyduğumuzu saklayamam. Cumhuriyet Hükümeti, bütün
bu devrelerde, sulha hizmet etmek ve kendi masuniyetini temin eylemek gayretini
esaslı vazife telâkki etti. 12 Mayıs'ta İngiltere ve 23 Haziran'da Fransa Hükûmetlerile kararlaştırmış olduğu müşterek beyannameler, bu gayretin mahsulüdür (Al
kışlar). 19 teşrinievvelde imza edilen ve bu hafta içinde yüksek tasdikinize arz
edilecek olan muahede de; hiç bir Devletin aleyhinde olmayarak, hiç olmazsa
tesirimizin yetiştiği sahada beynelmilel sulh ve emniyete hizmet etmek sureti ile
kendi emniyetimizi masun tutmak gayesine matuftur (Bravo sesleri, şiddetli al
kışlar). Sulhu korumak ülküsü; her memlekete, kendi hususî bünyesi, coğrafî
vaziyeti ve imkânlarına göre ayrı ayrı tedbirler ilham edebilir. Türkiye için,
hareket hattını evvelden sarahat ve samimiyetle belli etmek, sulh yolundaki va
zife tedbirlerinin en müessir olanıdır denilebilir (Bravo sesleri, alkışlar). Biz, bu
muahede ile, harp fecayii içinde ıstırap çeken Avrupa'da bir emniyet mıntıkası
tesisi sureti ile, bu facianın müstakbel ittisa ve inkişaflarına mâni olmak gayesini
güdüyoruz (Bravo sesleri). Muahedenin harekete geçmesi, bu meşru gayeleri
çiğnemek isteyenlerin bulunması ile kaimdir. O ihtimal haricinde, bizim mütte
fiklerle olan bağlarımız ve hep beraber ilân etmiş olduğumuz yüksek ideal
etrafındaki beraberliğimiz, diğer Devletlerle normal ve dostane münasebetleri
mizi ihlâl edebilecek mahiyette değildir (Bravo sesleri, alkışlar). Deruhde eylemiş
olduğumuz vazife ve mesuliyetleri hakkı ile müdrik olarak, insanlığı inleten harp
faciasının bir an evvel nihayete ermesini ve yarınki nesillerin son senelerin
136 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, Cilt: 6, İçtima: 1, Birinci inikad, 1.XI. 1939,2-3. ss.
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ıstıraplarına düşmemesini, bütün kalbimizle temenni etmekteyiz. Bu gün olduğu
gibi yarın da memleketimizi harp mıntıkası haricinde bırakmayı, emniyet ve taah
hütlerimizi ihlâl etmemek şartı ile, milletimize karşı vazife icabı olarak cidden
arzu ediyoruz (Bravo sesleri alkışlar).
Arkadaşlar!
Malûmunuz olduğu veçhile Hariciye vekilimiz, Sovyet Hükümetinin misafiri
olarak Moskova'da üç hafta kadar temas ve müzakerede bulundu. Bu
müzakerelerden, eski dostumuz Sovyet ittihadı ile aramızda bu günkü mesut
münasebetlerden daha ileri bir vaziyet ifa edecek bir anlaşma meydana geleceği
ni ümit etmiştik. Neticeye varmak için iktidarımızda bulunan bütün gayreti sarf
etmiş ve bir an muvaffakiyetin elde edildiği anlayışına varmıştık. Buna rağmen,
bizim menfaatimize olduğu kadar karşı tarafın menfaatine de muvafık olduğunu
zannettiğimiz neticenin istihsali, bu defa mümkün olamamıştır. Bununla beraber,
bilirsiniz ki, iki komşu memleket arasındaki dostluk kuvvetli esaslara müsteniddir. Bu devrin muvakkat icaplarından doğan şartlar ve imkânsızlıklar, bu dostluğu
ihlâl etmemelidir (Bravo sesleri, alkışlar), Biz mazide olduğu gibi âtide de Türk
- Sovyet münasebetlerinin dostane seyrini samimî olarak takip edeceğiz (Bravo
sesleri, alkışlar).
Muhterem arkadaşlar!
Son hâdiseler münasebeti ile Türkiye hakkında yapılan neşriyat, bilhassa
bitaraf memleketlerdekiler, Milletimizin iki yüksek vasfını kemali ile tecessüm
ettirmiştir: Türkler dostluklarına vefakâr taahhüdlerine sadıktırlar (Bravo sesleri,
şiddetli ve sürekli alkışlar). Bu vasıflar, Cumhuriyet Hükümetinin siyasetine
umumî bir emniyet gösterilmesini temin etmiştir. Bize karşı vefakâr olan dost
larımız, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da, bizden ancak dürüstlük,
hayırhahlık ve bunlara uygun hareketler bekleyebilirler (Alkışlar)."
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Reisicumhur tsmet İnönü'nün
Büyük Millet Meclisi' nin VI. İntihab Devresinin
İkinci İçtimâ Senesini Açış Konuşmasında
(1 Kasım 1940) Türk Dış Politikası Konusundaki Görüşleri137
"Arkadaşlar,
Geçen içtima devresinin, başında zuhurunu en samimî teessürlerle kaydetmiş
olduğum Avrupa muharebesi, on dört aydan beri, bütün şiddeti ile devam ediyor.
Gösterdiği inkişaflar, facianın Avrupa haricine de sirayet ederek bir dünya
muharebesi şeklini almasını imkân dahilinde bulunduruyor.
Son sene zarfında bir çok hür ve müstakil ülkeler ecnebi istilâsına maruz kal
mışlardır. Ancak Fransa'dan sonra İngiltere'ye teveccüh eden hücumların çetin bir
mukavemete çarpmış olması, muharebeyi yeni bir safhaya intikal ettirmiştir.
Görünüşte bu safha uzun sürecek ve insaniyetin sefalet ve ıstırabı temadi edib
gidecektir. Bu hazin ihtimaller önünde büyük elemler duymamak, medeniyetin
tereddisini teessüf ve teessürle kaydetmemek mümkün değildir (Bravo sesleri).
Memleketimiz, geçen zor zamanları, istiklâl ve masuniyet dâvası etrafındaki
yek vücut çehresi ile sarsılmadan geçirdi (Bravo sesleri). Hakkından emin, hak
lara hürmetkar ve vatan müdafaasına karar vermiş (Alkışlar) vaziyeti, bu
metanetin sırrını teşkil eder (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar). Haricî
siyasetimizi tavsif ederken, milletimizin sayısız faziletlerini vatan için en emin,
en verimli şekilde kullanmak düsturunun, yegâne rehberimiz olacağını bir kere
daha tebarüz ettirmek isterim (Bravo sesleri).
Geçen içtima devresini açarken, harp karşısındaki vaziyetimizi izah etmiştim.
Cumhuriyet Hükümetinin harici siyasetinde, geçen seneden beri, bir tebeddül
vaki olmamıştır. Bunun en birinci sebebi, o siyasetin, siyasî istiklâl ve mülkî
tamamiyetimizin mahfuziyetini esas tutması ve hâdiselerin seyrine göre tahavvül
eden haris emeller ile alâkadar bulunmamasıdır. (Bravo sesleri, alkışlar).
Hükümetiniz muhtelif vesilelerle size arz etmiştir ki, Türkiye'nin, hudutları
haricinde bir karış toprakta gözü, bir hakkı ihlâle niyeti yoktur. Bize, em
niyetimize, o emniyetle müteradif olan hayatî menfaatlerimize tecavüz niyetinde
olmayan hiç bir Devlet, bizim siyasetimizden endişe ve bizi, hakkımızın mah
fuziyetini istediğimizden dolayı, muaheze edemez. (Bravo sesleri).
137 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, Cilt: 14, İçtima 2, Birinci inikad, 1.XI. 1940, 4-6. ss.
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Muhterem arkadaşlar;
Bizim harp harici vaziyetimiz, bize karşı aynı iyi niyeti gösteren ve tatbik eden
bütün Devletlerle en normal münasebetlere mâni değildir. Kezalik, harp harici
vaziyetimiz, bizim topraklarımızın, deniz ve havalarımızın muharipler tarafından
birbiri aleyhine kullanılmasına istisnasız olarak mânidir (Bravo sesleri) ve biz
muharebeye girmedikçe katî ve ciddî olarak mâni kalacaktır. (Bravo sesleri).
Arkadaşlar;
Son zamanlarda harp harekâtı bazı yeni vesilelerle dikkate şayan inkişaflar
gösterdi. Sükûn ve selâmeti bizim için çok ehemmiyetli olan emniyet sahamızın
içinde dostumuz ve komşumuz Yunanistan maalesef bu gün harbe sürüklenmiş
bulunuyor. Bundan doğan vaziyeti, müttefikimiz İngiltere Hükümeti ile müş
tereken tetkik ve mütalea etmekteyiz. (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar).
Size arz etmiş olduğum bu siyasî umdeler, memleketimizi harp facialarından
bugüne kadar nasıl masun bulundurdu ise, yarının emniyetine de aynı veçhile hiz
met edecektir, ümidindeyiz.
Dünyanın geçirdiği vahim buhran içinde uzak yakın bütün devletlerle
münasebetlerimiz normal seyrini takip etmiştir. Sovyet Rusya ile aramızda yirmi
seneye yakın bir mazisi olan itimatlı münasebetler, her ikimize de atfedilemeyecek olan buhranlar geçirdikten sonra esas olan dostane mahiyetini tek
rar elde etmiştir. (Bravo sesleri sürekli alkışlar) Bunu memnuniyetle kaydetmek
isterim. Türkiye - Sovyet münasebetleri dünya siyasetinin ivicacları içinde başlı
başına bir mevcudiyettir ve memleketlerimiz diğer tesirattan müstakil bir surette
bu mevcudiyeti devam ettirmek ıstırarındadır. Bu siyaset, böyle telâkki edildikçe,
iki taraf menfaati için dünkü verimini yarın da verir, kimsenin zararına olmayarak
yalnız memleketlerimizin nefine işler, kanaatindeyiz.
Aziz arkadaşlar,
Önümüzde insaniyet için uzun ıstırap devreleri olmak mümkün, hatta muh
temeldir. Bu devre esnasında hayatî menfaatlerimize karşı hassas bulunurken
dostluklarımıza ve ittifaklarımıza vefalı kalacağız. (Bravo sesleri, şiddetli ve
sürekli alkışlar).
İngiltere'nin zor şartlar içinde kahramanca bir mevcudiyet harbi içinde bulun
duğu bir zamanda onunla olan ittifak bağlarımızın sağlam ve sarsılmaz olduğunu
söylemek benim için bir borçtur (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar)."
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Reisicumhur İsmet İnönü'nün
Büyük Millet Meclisi'nin VI. İntihab Devresinin
Üçüncü İçtimâ Senesini Açış Konuşmasında
(1 Kasım 1941) Türk Dış Politikası Konusundaki Görüşleri
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"Milletin Sayın Vekilleri!
Geçen toplantı yılının başından beri dünya durumunun gösterdiği gelişmeler
neticesinde, o zamanki tahminlerimize uygun olarak, harp alanı korkunç bir tarz
da genişledi. Bütün Avrupa'yı ve hemen hemen bütün Asya ve Afrika'yı sarmış
olan harp ve işgal faciaları; memleketimizin etrafında bu felâketlerden masun kal
mış bir tek millet bırakmadı.
Esefle görüyoruz ki, yarınki manzaranın medeniyet âlemi için bu günkünden
daha elemli olması ve yıkıcı harbin bütün dünyaya daha ziyade genişlemesi, git
gide kökleşen bir ihtimal halindedir.
Yangınlar içinde inleyen Avrupa ve Asya kıtalarının bitişik noktasında sulh ve
sükûn yurdu, aziz vatanımızdır (Sürekli alkışlar, bravo sesleri). Harpten doğan
bin türlü felâket içinde bütün milletlere karşı insanî vazifesini kudreti nispetinde
yapmakla iftihar duyan memleketimiz, bir gün de dünyanın beklediği ve muhtaç
olduğu barışın kaynağı olabilirse, bundan duyacağımız sevinç pek büyük olacak
tır (Sürekli alkışlar, bravo sesleri).
Saygıdeğer Arkadaşlar!
Son toplantımızın başından beri vukua gelen ihtilâtlar sayılamayacak kadar
çoktur.
Balkan olayları ile başlayan hareketler, Irak ve Suriye'deki gelişmelerle batı
ve cenup komşularımızı muharebe ve işgal alam haline koydu ve birdenbire bir
dev adımı atarak Alman - Sovyet silahlı ihtilâfını meydana çıkardı. Böylece şimal
komşumuz da harbin yangınları içine girdikten sonra, diğer komşumuz İran işgal
faciasını gördü.
Memleketimizi bu kadar yakından alâkalandıran askerî hareketler, bizim
uyanıklığımızı son derece arttırmış ve taahhütlerimize ve dostluklarımıza sadakat
çerçevesi içinde şerefimizi ve emniyetimizi koruyan sulh arzusu, siyasetimizin
mesnedini teşkil etmiştir. (Alkışlar).
Demin bahsettiğim Balkan hareketleri, memleketimizin emniyet ve
masuniyeti bakımından üzerinde çok büyük hassasiyetle durduğumuz bir mesele
olmuştur. (Bravo sesleri). Bilirsiniz ki, Balkan milletlerinin istiklâli, Cumhuriyet
Türkiye'sinin takip ettiği siyaset temellerinden biridir. (Bravo sesleri).
Bu güne kadar temennilerimiz ve gayretlerimiz, nasıl bu istiklâllerin mahfuz
kalması üzerinde merkezlendiyse, gelecek zamanlar içinde hislerimiz ve dilek
lerimiz aynı kalacaklardır.
138 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, İçtimâ: 3, Cilt: 21, Birinci inikad, 1.XI. 1941, 3-5. ss.
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(Alkışlar bravo sesleri).
Milletin Sayın Vekilleri!
Cumhuriyet Hükümeti, Avrupa harbinin son durumunda bitaraflığını ilân et
miştir. Bundan başka, muharebe içindeki bütün devletlerle münasebetlerimiz es
ki ve yeni muahedelerle tanzim edilmiş bulunuyorlar. Bu muahedelerin hüküm
leri tamamı ile meridirler. Bunları söyledikten sonra, Türkiye'nin bugünkü harp
önündeki durumunu iyice anlatmış olmak için, karşılıklı saflarda bulunan başlıca
devletlerle münasebetlerimizi belirtmek isterim.
Almanya ile münasebetlerimiz, Balkan hareketleri esnasında en çetin im
tihanını geçirmiştir, denilebilir. O zaman bizdeki alâka ve endişeyi lâyık olduğu
ehemmiyetle gören ve anlayan Alman Devletinin Sayın Reisi Hitler, bana yazdığı
hususî bir mektupla, memleketimize karsı dostluğunu göstermiş; ve Hükümetin
tasvibi ile kendisine vermiş olduğum cevap, ve bir kere daha vaki olan mektup
laşmamız, 18 haziran 1941 tarihli Türk - Alman Muahedesini vücuda getiren kar
şılıklı itimat havasım yaratmıştır. Bu neticeyi memnuniyetle kaydetmek isterim.
(Sürekli alkışlar).
Türk - Alman münasebetleri, o tarihten beri hiç bir zaman bulanmıyan bir
dostluk takip ediyor. (Bravo sesleri) 18 haziran 1941 tarihli dostluk ve saldırmaz
lık muahedesinin hükümleri, her şart içinde mahfuz olarak devam ediyorlar ve
devam edeceklerdir. (Alkışlar). Son günlerde imzasına muvaffakiyet elveren ve
yakında yüksek tasdikinize arz edilecek olan Türk - Alman Ticaret Anlaşması, bu
dostluk ve itimat siyasetinin hayırlı bir semeresi olarak telâkki edilmeye lâyıktır.
Sayın arkadaşlar!
1940 yazında Fransa'nın mağlûbiyeti, İngilizleri en müşkül bir vaziyete uğrat
mış bulunurken, Türkiye'nin müdafaa ve masuniyet umdeleri ile takip etmiş ol
duğu siyasetin bir noktasına halel gelmedi. Ve Türkiye İttifak Muahedesine
sadakatini açıktan açığa söyledi. Türkiye, dünyanın en büyük devletlerinden
birine karagün dostu olduğunu, o zaman bir kere daha ispat etmiştir. (Sürekli al
kışlar bravo sesleri).
Aynı müdafaa ve masuniyet umdelerine istinat etmeye devam edecek olan
haricî siyasetimiz, taahhütlerine sadakati, Türk Milletinin şiarına tam tevafuk
eden, umumî menfaatlerimize ve beynelmilel ahlâka yegâne uygun olan bir pren
sip olarak tatbik edecektir. (Bravo sesleri alkışlar).
Aziz arkadaşlar!
Arz etmiş olduğum bu siyaset, memleketimizin coğrafî vaziyeti ve harbin in
kişaflarından doğan hususiyetler önünde, artık her tarafta kabul ve takdir edilmek
lâzım gelen dürüst mahiyetini tebarüz ettirmiştir. (Bravo sesleri).
Müstakil, hareketlerine hâkim ve kuvvetli Türkiye, kimseyi tehdit etmeyen
bir sulh yuvası halinde ve medeniyet için faydalı bir unsur kıymetinde kendini
gösteriyor. (Sürekli alkışlar)
Memleketimizin siyasetindeki asil hedefler ve gayretler, takdir olunmaktadır
ümidindeyiz."
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Reisicumhur İsmet İnönü'nün
Büyük Millet Meclisi'nin VI. İntihab Devresinin
Dördüncü İçtimâ Senesini Açış Konuşmasında
(1 Kasım 1942) Türk Dış Politikası Konusundaki Görüşleri139
"Büyük Millet Meclisinin Muhterem Âzası!
Altıncı intihap devresinin dördüncü içtima yılını açıyorum. Muhterem azayı
sevgilerle selâmlarım (Alkışlar). Bu sene millet işlerinin Büyük Meclis tarafından
yeni bir azim ve irade ile idare edilmesini gerektiren şartlar içinde toplanmış
bulunuyoruz. En büyük millî felâketleri yenerek bu memleketin tarihinde yer tut
muş olan Büyük Millet Meclisinin, her bakımdan ve her zaman olduğu gibi
Millete numune olacak azimli ve feragatli çalışması, engin faydalar ve feyizler
getirecektir (Bravo sesleri alkışlar).
Aziz arkadaşlarım!
Dünya harbi bu yıl da kanlı şekilleriyle memleketleri yakıp yıkmakta devam
etti. Şehirler ve cephe gerilerinin silâhsız halk yığınları, her tarafta, ateş içinde
kaldılar, insanlık öldürmekten başka usul tanımayan bir acınacak istikamete git
tikçe daha ziyade saplanmış bulunuyor. Bu halleri insan olarak ve millet olarak
seyrederken büyük ıstırap duyuyoruz. (Bravo sesleri). Bütün küreyi kaplamış
olan harbin şimdiye kadar olan inkişafı neticesi olarak yeryüzünde bir tarafın
hâkimiyetine dayanan bir siyaset yapısının kalamayacağı veya kurulamayacağı
anlaşılmaya başlanmıştır denilebilir (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar).
Milletlerin, küçük büyük hepsi için yeryüzüne istiklâl ve haysiyetle yaşamak
imkânı sabit olacaktır (Bravo sesleri, alkışlar). Bizim milletlerarası siyasette
daima esas prensibimiz olmuş olan bu gayenin, en insafsız mücadelelerden sonra
olsun, kabul edilmesinden büyük sevinç duyacağız (Bravo sesleri).
Aziz arkadaşlarım!
Muharebe edenler arasında bir anlaşmayı bugün için ümit ettirecek hiçbir yer
de hiçbir delil yoktur (Yazık sesleri), öyle görünüyor ki 1943 yılı daha geniş ve
daha insafsız muharebelerle geçecektir (Yazık sesleri). Biz önümüzdeki sene
dahi, millî siyasetimizin içerde ve dışarıda herkesçe bilinen istikametlerini, dürüst
ve ciddi olarak muhafaza edeceğiz (Bravo sesleri, alkışlar). Ahitlerimize, ittifak
larımıza ve dostluklarımıza sadık olarak, ve herhangi bir Devlete karşı hileli ve
saklı fikirli olmaktan dikkatle sakınarak, millî emniyet siyasetimizi takip ede
ceğiz (Bravo sesleri, alkışlar). Büyük Meclis takdir eder ki gittikçe şiddetlenen
düşmanlık havası içinde, her gün biraz daha sinirlenmiş taraflar ortasında, taraf
sızlık politikası yürütmek, Hükümet için çok yorucu olmaktadır (Doğru sesleri).
Biz, her devletle olan münasebetlerimizin mahiyetini açıkça söyleyebilir bir
karakterde ve kuvvette olduğumuz için politikamızı gelecekte de sebatla takip et
mekten çekinmeyeceğiz (Bravo sesleri, alkışlar). Siyasetimizdeki dürüstlüğün her
tarafta ait faydalarının, bütün muhariplerce takdir edildiğini sanıyoruz."
139 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, İçtimâ: 4, Cilt: 28, Birinci inikad, 1.XI. 1942, 3. s.
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I. ve II. Refik Saydam Hükümetlerinin
(3 Nisan 1939 - 9 Temmuz 1942)
Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu'nun
Türk Dış Politikası Hakkındaki Beyanatı140
"Dünya vaziyetinin baş döndürücü bir süratle her an değişiklikler gösteren in
kişafı harici siyasetimizin her zamankinden ziyade müteyakkız olmasını icap et
tiriyor. Milletleri birbirinin karşısına diken, bir kaç gün gibi kısa zaman içinde
devletlerin ortadan kalkmasına müncer olan bu günkü dünya buhranı sulha olan
kuvvetli merbutiyetini her zaman ilân ve ispat etmiş bulunan Cumhuriyet
Hükümetini tabiatı ile yakından alâkadar etmektedir.
Fakat bütün değişmeler, bu süratli ve esaslı inkişaflar yanında Türkiye'nin
harici siyaseti bir tebeddül göstermemektedir. Dostluklarına, ittifaklarına velhasıl
sözüne ve imzasına sadık olan Türkiye, sulhu severek ve sulha hizmet etmek
yolundaki azminde aynı iman ile ve aynı itina ile berdevam bulunmaktadır.
Bu kargaşalıklar önünde Cumhuriyet Hükümetinin büyük küçük bütün dev
letlerle aynı samimiyet ve dürüsti altında dostane münasebetlerini idame etmekte
bulunduğunu ve bundan sonra da idameye çalışacağını size söyleyebilirim.
Sulha hizmeti, Hükümetimiz, bu dürüst siyasette buluyor.
Fikir ve menfaatlerin bu kadar şiddetle çarpıştığı zamanımızda Türkiye için
ne bir fikir cereyanı ne de herhangi bir menfaat hırsı, sulh yolundan inhirafta âmil
olmamaktadır. Ve olmayacaktır.
Milletimizin hayat ve refahını tehlikeye atabilecek hareketler Hükümetimiz
den sâdır olmayacaktır. Elverir ki, iyi niyetlerimiz ve bütün devletlere karşı bes
lediğimiz samimi ve dostane bitaraflık doğrudan doğruya veya bilvasita ihlâl edil
mek teşebbüsüne maruz kalmasın.
Çok tehlikeli, buhranlı ve sık tebeddül eden enternasyonal vaziyet içinde hari
ci siyasetimizin bu ana hatlarını tebarüz ettirmekte iktifa ediyorum. Yeni vaziyet
leri umumi sulh menfaati ve Türk âli menfaati bakımından daimi bir teyakkuz ve
tetkika tabi tutacağız ve Büyük Meclisin murakabe ve karar hakkını daima
zamanında ve tam olarak kullanması için lazım gelen ihtimamı dikkatle tatbik
edeceğiz."

140 Kemal Girgin: a.g.e., 19-20. ss.
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I. Şükrü Saraçoğlu Hükümetinin
(9 Temmuz 1942 - 9 Mart 1943)
Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu'nun
Türk Dış Politikası Hakkındaki Beyanatı141
"Cumhuriyetimizin Lozan'da başlayan faal ve müspet harici siyaseti bir çok
imtihanlardan geçtikten sonra bugünkü duruma varmıştır. Bu durum bugün en iyi
istikrar kelimesiyle tavsif edilebilir. Hudutları haricinde hiç bir sergüzeşt arkasın
da koşmayan ve koşmayacak olan Türkiye harbin dışmda kalmak imkânlarını
aramış ve bu imkânları da şuurlu, müspet bitaraflık üzerinde yürümekte bulmuş
tur.
Üç seneden beri dünyayı yakan ve yıkan haile önünde menfi bir bitaraflık ile
Türkiye vaziyetini koruyamazdı ve yarında koruyamaz. Türkiye bitaraflığı
umumi bir politika sisteminin işlenmiş bir şeklidir. Ve politikamızın kimseyi en
dişeye düşürmeyecek bir berraklığı ve samimiyeti vardır.
İngiltere ile olan ittifak muahedemiz her iki tarafın nef ine olarak vazife gör
mekte devam edecektir. Türkiye-İngiltere ittifakı realitenin ifadesi ve biraz evvel
arz ettiğim politik sistemin esaslı bir rüknüdür.
Yine o politikanın bariz ve samimi bir tezahürünü de Türkiye ile Almanya
arasındaki karşılıklı anlayış ve dostluğu yeniden tevsik eden Türk - Alman Anlaş
masında görüyoruz.
Harbin bu iki esaslı buruna karşı olan vaziyetimizi ve o Devletlerle olan bağ
larımızı müspet siyasetimizin bariz birer misali olarak arz ettim.
Muharip kümelerin her ikisinde kendileriyle ahdi veya fiili rabıtalarımız ve
dostluklarımız olan Devletler yer almıştır ki bunlara karşı da dost ve dürüst ol
makta devam edeceğiz.
Dostluğuna karşı sonsuz bir hüsnüniyetle meşbu dostluk, düşmanlığa karşı
yıkılmaz bir azim ve metanetle mukabele,"

141 Kemal Girgin: a.g.e., 20-21. ss.
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Başvekil Dr. Refik Saydam'm 12 Mayıs 1939 Tarihinde ve
Umûmî Heyetin 31 inci İnikadında
Türkiye ve Büyük Britanya Hükümetleri
Arasındaki Müşterek Beyanname Hakkında
Konuşması ve Meclis Görüşmeleri142
"(Başvekil Dr. Refik Saydam sürekli alkışlar arasında kürsüye geldiler).
BAŞVEKİL DR. REFİK SAYDAM (İstanbul) - Muhterem arkadaşlarım,
Avrupaki siyasî ve askerî vekayiin, son zamanlarda, ne yolda ve ne süratle in
kişaf etmiş olduğu malûmunuzdur.
Dünya sulhunun büyük ve kanlı vakayi ile haleldar olmaması, idare
mesuliyetini ellerinde tutan Devlet adamları için en mühim ve en dikkate değer
mevzuu teşkil ediyor.
Memleketimizi yarının tehlikeli hâdisatından mümkün mertebe uzak bulun
durmak ve Avrupada ve bütün dünyada baş gösteren ihtilâflar önünde sulhperver
siyasetimizin samimî bir tezahürü olan bitaraflığı muhafaza etmek Cumhuriyet
Hükümeti için esas siyaseti teşkil etmekte bulunuyordu. Fakat hâdisatın Balkan
yarım adasına intikal etmesi ve Akdeniz emniyetinin millî hayatımızda kendisini
yeniden hissettirmesi anından itibaren Hükümetiniz, kendisini ciddî bir millî em
niyet meselesi karşısında bulmuş ve bu emniyeti tehlikeli tesadüflere maruz
bırakmaksızın lâkayid ve bi taraf bir vaziyette bulunmanın mümkün olamıyacağı
kanaatine varmıştır. (Bravo sesleri) Malûmunuzdur ki Akdeniz bütün alâkadar
Devletlerin birbirine karşı emniyet içinde bulunarak ve bu denizi müşterek bir
vatan sayarak onun müsavi nimetlerinden hepimizin müstefid olmasını daimî
olarak temenni etmişizdir. Hiç bir alâkadar Devleti hakkı olduğu istifadeden mah
rum etmiyen, fakat hiç bir hegemonya hevesine imkân bırakmıyan bir Akdeniznizamı bizim daima göz önünde tuttuğumuz bir millî emniyet meselesidir. (Bravo
sesleri ve alkışlar) Bu şartlar içinde, Hükümetiniz milleti harb badiresinden azami
imkânlarla uzak bulundurmanın en müessir çaresini gene sulh için birleşen mem
leketlerle harbi göze alarak sulh gayesinde teşriki mesai etmekte bulmuştur.
(Bravo sesleri alkışlar). Bir Avrupa Devleti olan Türkiye'nin, Avrupadaki sulh
teşebbüslerinin ve harb tehlikelerinin millî hayatımıza tesirlerini ehemmiyetle
hesab etmekten fariğ olamıyacağı aşikârdır.
Cumhuriyet Hükümeti, hiç bir memleket aleyhine müteveccih olmıyan, hiç
bir memleketi ihata ve izrar maksadına matuf bulunmayan bilâkis milletleri har142 T.B.M.M. Yıllık, Devre : VI- İçtimâ: F. (3 Nisan 1939-31 Teşrinievvel 1939). Ankara 1940,
331-337. ss.
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bin feci âkibetinden masun bulundurmak maksadım güden bir sulh, müdafaa ve
emniyet beraberliğinde İngiltere ile yanyana yürümek ve yer almak için bu gün
milletvekillerinin müsaade ve tasvibini istemeğe gelmiştir. (Bravo sesleri, şiddet
li alkışlar).
İngiltere ile, büyük tecrübelerden geçtikten sonra, aramızda teessüs eden kuv
vetli ve samimî itimad ve dostluk bağları, Büyük Meclisinizin muhtelif vesileler
le tavsibine iktiran etmiş ana siyasetlerimizden biridir.
Bu metin rabıtalar, politikalarımızın inkişafından birbirine hiç bir vakit zıd ol
mayan bir görüş ve düşünüş tarzında müşareketimizi temin etmiş ve iki Hükümet,
bir çok mühim vesilelerde bu görüş birliğinin feyizli semerelerini iktitafa muvaf
fak kılmıştır.
Biraz evvel arzettiğim veçhile; Avrupadaki mühim hâdiselerin cereyanı es
nasında ve hassaten endişebahş olan vekayi Balkan yarımadasına intikal eder et
mez Hükümetinizle, İngiltere Hükümeti arasında samimî bir müşavere başlamış
ve sulh ve emniyet gayesinde birleşen fikirlerimiz, iki memleketin mukadderatın
da daha esaslı ve daha devamlı bir el birliğinin lüzumuna müştereken kani olmak
ta gecikmemiştir.
Esasları Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubunun müttefikan tasvibine ik
tiran etmek suretile başlayan müzakereler, şimdi yüksek huzurunuza arzedeceğim
Türkiye-İngiltere müşterek beyannamesi üzerinde mutabakat temin etmiştir.
Müşterek beyannameyi aynen okuyorum :
1. - Türkiye ve Büyük Britanya Hükümetleri, birbirlerile sıkı bir istişarede
bulunmuşlardır. Aralarında cereyan eden ve halen devam etmekte bulunan müza
kereler, görüşlerindeki mutad birliği tebarüz ettirmiştir.
2. - İki Devletin, kendi millî emniyetleri nefine olarak karşılıklı teahhüdleri
tazammun edecek uzun müddetli nihaî bir anlaşma akdetmeleri tekarrür etmiştir.
3. - Bu nihaî anlaşmanın akdine intizaren, Türkiye Hükümeti ve Büyük
Britanya Hükümeti, vukubulacak bir tecavüz hareketinin Akdeniz mıntakasında
bir harbe saik olması halinde yekdiğerile bilfiil iş birliği yapmağa ve yedi iktidar
larında bulunan bütün yardım ve müzahereti birbirlerine göstermeğe hazır bulun
duklarını beyan ederler. (Bravo sesleri, alkışlar).
4. - Gerek beyanat ve gerek derpiş edilen anlaşma hiç bir memleket aleyhine
müteveccih değildir. Ancak lüzumu tahakkuk ettiği takdirde Türkiye ve Büyük
Britanya'ya karşılıklı bir yardım ve müzaheret teminine matuftur.
5. - Nihaî anlaşmanın ikmalinden evvel, karşılıklı teahhüdlerin mevkii fiile
geçmesini icab ettirecek şartların daha sarih bir surette tayini de dahil olak üzere,
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bazı meselelerin daha derin bir tedkike ihtiyaç gösterdiği her iki Hükümetçe
kabul edilmektedir. Bu tedkik halen devam etmektedir.
6. - İki Hükümet Balkanlarda emniyetin teessüsünü temin etmek lüzumunu
dahi tasdik ederler ve bu gayeyi en seri bir surette istihsal için müşavere halin
dedirler. (Çok güzel sesleri).
7. - Şurası mukarrerdir ki, yukarıda zikredilmiş olan hükümler iki Hükümet
ten her hangi birinin sulhun takviyesindeki umumî menfaat iktizasından olarak
diğer Hükümetlerle anlaşmalar akdetmesine mâni değildir.
Aziz arkadaşlanm;
Gördüğünüz veçhile Türkiye-İngiltere münasebatında bir temel taşı ve aynı
zamanda mühim bir merhale olan bu anlaşmayı, iki hükümet arasında elyevm
müzakereleri cereyan eden kati ve devamlı teahhüdler takib edecektir ve bütün bu
karşılıklı anlaşmaların hedefi birdir : Sulh ve emniyet (Bravo sesleri, alkışlar).
Türkiye ve İngiltere'nin umumî siyasetlerinde ana vasfı teşkil eden bu hedef
öyle zannediyoruz, o kanatte bulunuyoruz ki, dünya harbine mâni olacak kuvvet
li bir unsurun teraziye ilâvesi tarzında tecelli ediyor. (Bravo sesleri).
Müttefiklerimizle birlikte sulhu tutmağı, kimsenin hakkına tecavüz etmemeği
umde bilen siyasetlerimizle hakların çiğnenmesine mâni olmağa bütün gay
retimizi sarfetmekte devam edeceğiz (Bravo sesleri, alkışlar). Bugüne kadar ol
duğu gibi, yarın da sulhperverliğimizin maddî delillerini vermek fırsatları zuhur
ettikçe bunları kaçırmayacağız. Fakat, bir gün müşterek hak ve menfaatlerimiz
ihlâl edilmek teşebbüsüne maruz kalırsa, bize hakkımızın verdiği kuvvetle buna
silahla mâni olmakta da teredddüd etmeyeceğiz (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar).
Bunun içindir ki, mefkuremizi tarif ederken "Sulh ve emniyet" kelimelerini
kullandım. İngilizlerle şimdi arzettiğim itilâf ve bunu takib edecek olan nihaî
mukavele Fransa ile de aramıza dostane müzakerelere mevzu teşkil etmektedir.
Bu görüşmelerin yakında iyi bir neticeye varacağından ümidvarız.
Muhterem arkadaşlar, büyük komşumuz ve dostumuz Sovyet Rusya ile en sıkı,
en samimî temaslarda devam etmekteyiz (Bravo sesleri, alkışlar). Müşterek gaye
ve menfaatlerimiz, önümüzde teşriki mesai yolunun tamamen açık olduğunu bize
ispat emiş ve sayın misafirimiz (Potemkin)in Ankara'da geçirdiği günler zarfında
aramızda tam bir görüş ve anlayış beraberliği olduğu ve yarınki siyasetimizin de
bu esas dairesinde inkişafa namzed bulunduğu tespit edilmiştir. (Alkışlar).
Dünya buhranı içinde mevkii çok nazik ve mühim olan Balkan yarımadasın
da müttefiklerimizle mevcud münasebetlerimizin her zamanki samimiyetle
devam edeceğine ümidvar bulunuyoruz. Sulh yolunda daha müessir bir şekilde
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çalışmak için yer almış olan Türkiyenin, tam manasile bir sulh unsuru olarak
kurulan Balkan misakmda yeri değişmemiştir. (Bravo sesleri).
Yine ümid ve temenni ederim ki, Balkanlarda, Balkan menfaatlerini koruyan
blok, daha genişlemek, vazifesini daha velûd şekilde yapmak fırsatını bulsun.
Her zamanki ilham ve tasviblerinizle inkişaf eden siyasetimizin aynı direktif
lerden mülhem bu günkü tezahürünü yüksek tasvib ve tasdikinize arzeder ve mil
letvekillerinin biraz evvel okuduğum beyanname üzerine açık reylerini kullan
malarını rica ederim. (Sürekli ve şiddetli alkışlar).
SAFFET ARIKAN (Erzincan) - Muhterem arkadaşlar, Sayın Başvekilimizin
huzuru âlinizde vukubulan beyanatı ve kararınıza arzetmiş olduğu Türkiye-İngiltere müşterek beyannamesi Cumhuriyet Hükümetinin tâ bidayetindenberi takib
etmiş olduğu sulh politikasının yeni ve muvaffak bir tezahürüdür. Hepimiz kanaat
getirdik ki, Türkiye'nin sulh isteyenlerle teşriki mesai etmesi ve bu suretle Av
rupa vaziyetine karşı olan yakından alâkası her şeyden evvel milletleri harb
badiresinden kurtarmağa ve memleketimizin de emniyetini temin etmeğe matuf
bir siyasetin yani ötedenberi takibini Hükümete bir direktif olarak tevdi buyur
duğunuz ana siyasetin bir ifadesidir. Filhakika arkadaşlar biz kimsenin aleyhinde
çalışmıyoruz ve bizim bu iyi niyetimize bilmukabele herkes tarafından da hürmet
olunacağını umuyoruz. Binaenaleyh, herhangi bir Devlete karşı mevki aldığımız
veya herhangi bir milleti ihata ve tazyik etmek istediğimiz manası bu vesikadan
ve bunu takib edecek olan kati anlaşmadan elbette ki çıkarılamaz. Bu noktayı
ehemmiyetle kaydederken İngiltere ile ötedenberi mevcud olan karşılıklı itimad
ve dostluk hislerinin böyle sağlam ve devamlı bağlarla takviye edilmiş olmasını
memnuniyetle karşılarız.
Fransa ile de aynı esas dahilindeki müzakerelerin müsaid inkişaf etmekte
bulunmasını da iyi bir nazarla görürüz.
Büyük dostumuz ve komşumuz Sovyetlerle her noktada bir görüş ve anlayış
beraberliği olduğunu Başvekilimiz ifade buyurdular. Bunu da sulhun esaslı bir
zamini olarak yine büyük bir memnuniyetle kaydetmek isteriz.
Balkanlarda siyasetimiz malûmdur. Sulh dâvası için kurulmuş olan bu blok
sulh için çalışan Türkiye'nin teşriki mesaisile bir kat daha kuvvetlenecektir
kanaatindeyiz. Bu kütlenin genişlemesi ve daha feyizli bir şekilde çalışması için
Hükümetin izhar etmiş olduğu ümid ve temenniye tamamen iştirak ederiz.
Hulâsa arkadaşlar, Büyük Meclisin umumî sulha olan bağlılığını bu kadar isa
bet ve sadakatle ve hazm ve kiyasetle tahakkuk ettiren Hükümetimize ben şahsan
teşekkür ediyorum. (Şiddetli alkışlar).
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FETHİ OKYAR (Bolu) - Arkadaşlar, Başvekilin şimdi okuduğu beyannameyi
dikkatle, memnuniyetle ve meserretle dinledik; bundan evvel Hükümetimizin İn
giltere Hükümeti ile Akdenizde sulh ve emniyeti istihdaf eden müzakerelerde
bulunduğunu biliyoruz. Bu müzakereleri muvaffakiyetle intaç ederek bu gün bize
bu beyannameyi getirdiğinden dolayı Hükümeti tebrik ile sözüme başlamak is
tiyorum. Beyannamenin mânası çok mühim ve büyüktür ve Türkiye Cum
huriyetinin şimdiye kadar takib ettiği haricî siyasetinin bir dönüm noktasını teş
kil etmektedir. Beyannamenin haiz olduğu ehemmiyeti lâyıkı ile tebarüz ettirebil
mek için Türkiye Cumhuriyeti'nin şimdiye kadar takib etmekte olduğu sulhcuyâne siyaseti bir kaç kelime ile hulâsa etmek istiyorum. İran ve Irak'la gayet
kardeşçe olan münasebatımız senelerdenberi devam etmektedir. Balkan yarım
adasında bütün hükümetlerle bilhassa Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya ile
dostane ve müsalemetperverâne münasebatımız devam etmektedir ve bu sayede
Balkan yarım adası senelerdenberi görmemiş olduğu sulh ve müsalemat havası
içinde yaşamaktadır. Şimal komşumuz Sovyet Rusya'sı ile ta inkılâb ve millî
cidaldenberi devam etmekte olan dostane münasebatımız eminim ki, her iki
tarafın menfaat ve memnuniyetini mucib olacak bir şekilde devam etmiştir. Tür
kiye Cumhuriyeti aynı zamanda uzak devletlerle de aynı dostane münasebatı
idame etmekte idi. Bu suretle hâsıl olan mesai, sulh havası içinde Türkiye Cum
huriyetinin dahilde inkişafına ehemmiyet vermek, millî servetlerini tezyid için
çalışmak, smaî ve ticarî ve nâfıa işlerinde terakkilerinde berdevamdı. Bu müsaid
sulh havasının devam etmesinden başka hiç bir arzusu yoktu ve yine yoktur. An
cak son günlerin hâdisatı birden bire bir takım siyasî zelzelelerle herkesin efkârını
ve beynelmilel münasebatın temellerini sarsmıştır. Çekoslovakya'nın bir gün zar
fında nasıl haritadan silindiğini hepiniz biliyorsunuz. Ondan sonra AlmanyaRomanya ticarî müzakeratında Romanya hükümetine verilmiş olan ültimatom
değilse bile ültimatom mahiyetinde yapılan tazyik, herkesi fikirlerindeki huzur ve
sükûnu izale etmiştir. Bilâhare husule gelen nisbî sükûn kısmen umumî endişenin
yatışmasına yardım etmişken bunu müteakib Adriyatik Denizinin şark sahilindeki
zayıf bir müttefikine ültimatom göndererek az zaman sonra işgal altına alması da
şimdiye kadar alıştığımız sulhu sükûn havasını tamamile ihlâl etmiştir. Bu ihlâl
edilmiş olan hava herkesin huzurunu selbetmiş ve herkesi emniyeti için, kara ve
deniz hududlarınm muhafazası için tedbirler aramağa sevketmiştir. Bu meyanda
öteden beri dostane münasebatta bulunduğumuz İngiltere Hükümeti, Akdenizde
sulhu ihlâl edecek her hangi bir teşebbüse karşı, Türk ve İngiliz kuvvetlerinin
müştereken hareket etmesine dair bir teklifte bulunmuştur. Bu teklif neticesinde
uzun uzadıya cereyan eden müzakerat nihayet bu günkü karara iktiran etmiştir.
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Bundan dolayı tekrar Hükümetimizi tebrik etmek isterim. Esasen malûmunuz ol
duğu veçhile, İngiltere Hükümeti daha evvel Akdeniz havzasında sulhun temi
nine çâresaz olmak üzere Yunanistan'a, bir taraflı olmak üzere, bir garanti vermiş
ve aynı zamanda Romanya'nın da hududlarını tekeffül etmiştir. Böyle bir teklif
karşısında Hükümetimiz elbette kolları bağlı durarak eski bitaraflık siyasetini
muhafaza edemezdi. Çünkü evvelce arzettiğim gibi, emniyet havası muhteldi. Bu
emniyetsizlik havası içinde; hiç bir ahdin, hiç bir teminatın, hiç bir sözün para et
mediği hava içerisinde kolları bağlı olarak vukuata intizar etmek; elbette
Hükümetimizin pek dürbinane olan tavrı hareketinden beklenemezdi (Bravo ses
leri).
Teklif Akdeniz'de Türk ve İngiliz kuvvetlerinin, her hangi bir tecavüz ih
timali karşısında, müşterek hareketlerini tazammun ediyor. Bu teklifi bu suretle
kabul ederek Akdeniz havzasında emniyet ve sulhun tesisine yardım ettiğinden
dolayı Hükümetin kararını alkışlamak isterim. Çünkü efendiler bu hareket Ak
deniz havzasına sureti katiyede sulh ve emniyet getirmiştir. Türkiyenin vaziyeti
coğrafîyesi ve Türkiyenin kahraman ordu ve donanması (şiddetli alkışlar) İngiliz
bahriyesi, İngiliz kuvvetlerile beraber her hangi bir tecavüze karşı hareket etmesi
kararlaştırıldıktan sonra, eminim ki Akdeniz havzasında sulh ebediyen teessüs et
miş olacaktır (Alkışlar). Arkadaşlar; bu hareketten hiçkimsenin şüphelenmeğe
hakkı yoktur. Türk Cumhuriyetinin şimdiye kadar takib ettiği müsalemetkârane
siyaseti her kesin malûmudur. Hiç kimsenin bundan şüphelenmeğe ve şu veya bu
hükümete karşı hasmane bir surette telâkki etmeğe asla hakkı yoktur. Maksadımız
kara ve deniz hududlanmızı emniyet altına almaktır. Böyle bir tedbire de lüzum
vardır, arkadaşlar. Çünkü Balkanlılara aid olması lâzımgelen Balkan yarımadası
na büyük bir devlet askerini çıkarmış ve oraya ayak atmıştır. O devlet aynı
zamanda deniz hududlarımızın tam burnu dibinde bir çok adaları da işgal ederek
üzerlerinde tahkikat, tesisat ve tertibat yapmakla meşgul bulunmaktadır. Bu hale
karşı bizim Hükümetimizden de İngiliz Hükümetinin bizimle karşılıklı ve müş
terek müşahede ve mütalealar karşısında kalınınca ahval ve vukuata intizaran
bitaraf kalmak elbette beklenemezdi. Bitaraf kalmak esasen mümkün mü idi?
Onun da pek mümkün olduğunu zannetmiyorum. Devletlerin menfaatleri birbir
lerine bu kadar girişik olduğu bir zamanda ve uzak bir yerde olan hâdisenin bizi
doğrudan doğruya alâkadar edebileceği sıralarda bitaraf kalmak bendenizce gay
ri mümkündür. Bu, yalnız gayri mümkün olmakla da kalmaz. Bitaraf kalmak aynı
zamanda pek hayırlı bir şey de değildir. Arkadaşlar, bu günkü İngiltere Hükümeti
bile bitaraf kalamıyor ve kendisine vaki olan ricalara ve istirhamlara rağmen
bitaraf kalmak istemiyor. Çünkü mevzubahs olan mesele, umumî sulhun
muhafazası ve Avrupanın bir veya iki Devletin hegemonyası altına girmesine
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mâni olmaktır. Biz aynı zamanda Avrupada ve Akdenizde bir veya iki devletin
hegemonyasının teessüsüne asla razi değiliz. Binaenaleyh, bu noktada İngiltere
Devletile menfaatlerimiz müşterektir. Akdenizde sulhu müsalemetin devamı
hususunda da İngiltere Hükûmetile menfaatlerimiz tamamen müşterektir. Ak
denizde gayet uzun bir sahilimiz vardır. Aynı zamanda Trakyada da hududumuz
mevcuddur. Bu hududlann her türlü tecavüze karşı emniyet altına alınmasını biz
ce ne kadar matlub ve müstelzem ise İngiliz Hükümeti de Türkiyenin kuvvetli bir
surette hududları dahilinde yerleşmiş olmasile alâkadar ve menfaattardır, arkadaş
lar. Menfaatleri bu kadar iştirak etmiş olan, gayeleri bu kadar tetabuk etmiş olan
iki Devletin her hangi birisinin tehlike karşısında kuvvetlerini birleştirmelerinden
daha tabiî ve daha makul bir şey tasavvur edilemez. Başvekilimizin şimdi irâd et
tikleri nutukta gönüllere ferah veren bir cihet daha varsa o da yalnız bununla ik
tifa etmiyerek Balkan Devletleri ve diğer bütün komşu Devletler Hükümetin sulhcuyane teşebbüslerden asla geri kalmıyacağı hakkındaki beyanatıdır. Hakikaten
yalnız bu anlaşma ile iktifa etmek kâfi değildir. Bununla beraber komşu dost
larımızla münasebatı daha ziyade takviye etmelidir ve eğer mümkün olursa Bulgaristanı da, bazı arazi işgali emellerinden vazgeçirerek, onu da sulh ve
müsalemet havası içine almağa gayret etmelidir.
Şimal komşumuz Sovyet Rusyası ile aramızdaki dostane münasebetin ne
kadar samimî olduğunu Hariciye komiser muavini Potemkin'in memleketimizin
siyasî ricalile vaki olan dostane münasebatından ve neticede çıkan tebliğden an
lıyoruz. Bu da şayanı memnuniyet bir vakadır. Bu münasebatın daha ziyade tak
viye olunması da şayanı arzudur. Bu suretle arkadaşlar, her kim sulh ve emniyet
istiyorsa onlarla teşriki mesaiye amade olduğumuzu göstermeliyiz ve Hükümetin
beyanatından öyle anlaşılıyor ki, bunu göstermek için her türlü gayreti Hükümet
sarfedecektir. Ve bu suretle emniyetsizlik dalgalarına karşı sulhu seven Devlet
lerin birleşerek sed çekmeleri lâzımdır.
Tekrar ederim arkadaşlar, sulh Türkiye için en büyük gaye, en büyük men
faattir ve öyle iddia ederim ki, sulh yalnız Türkiye için değil, bütün memleketler
için en büyük bir nimettir. Sulhun temin ettiği nimet karşısında bir takım araziyi
istilâ etmek heves ve emellerinin vücuda getireceği menfaatler, 15 inci, 30 uncu
derecede kalır. Bir takım arazi parçalarım istilâ emellerini farzımuhal olarak, bir
dakika kabul etsek bile, bu gün vesaiti harbiye o kadar şiddetlenmiştir ki, şu veya
bu arazi parçasını memleketime ilhak edeyim derken memleketin en güzel par
çalarını tahrib etmek korkusu vardır. Cihan sulhunu ihlâl etmek ve cihanda bir
yangın vücude getirmek cüretinde her hangi bir recülü Devletin bulanacağına itimad etmiyorum.
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Arkadaşlar, biz bir çok arazi kaybetmiş bir Devletiz. Fakat arazi kaybettikten
sonra kendimizi daha kuvvetli, daha bahtiyar görmekteyiz. Çok araziye sahib ol
duğumuz zaman büyük Devletler, Osmanlı imparatorluğuna ikinci derecede bir
Devlet muamelesi yapmakta idiler. Arazimizin mühim bir kısmı gitmiş olduğu hal
de dahi kendi millî hududlanmız içinde bulunduğumuz bu sırada en büyük Devlet
olan İngiltere bile bize samimî dost muamelesi ve akran muamelesi yapmaktadır
(Alkışlar). Fakat arkadaşlar arazi kaybetmenin de bir haddi vardır. Artık bundan
böyle bizden bir karış toprak değil, hakkımızın bir zerresini almak isteyenlere kar
şı Türk milleti kahraman ordusu ile birlikte dim dik duracak ve bize fena nazarla
bakanları geri çevirecektir. (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar).
Biz bunu istiklâl harbinde de isbat ettik. Arkadaşlar, Atatürk'ün, o eşsiz kah
ramanın timsali hepimizin ve gelecek nesillerin kalblerinde canlı olarak yaşamak
tadır ve yaşacaktır. (Alkışlar).
Atatürk'ün en muktedir ve en enerjik arkadaşları bugün iş başında bulunmak
tadır. (Alkışlar). Binaenaleyh hiç bir Devletin Türkiye cumhuriyetini tekrar böy
le bir imtihana, böyle bir tecrübeye çekmeye cesaret edemiyeceğine katiyen
inanıyorum (Alkışlar).
Sözüme nihayet vermezden evvel Hükümetin beyannamesini alkışlarla tasvib
etmekte olduğumu bildirmek isterim.
Beynelmilel siyasette istihsal edilmiş olan bu büyük muvaffakiyet,
Hükümetimiz için büyük bir şeref teşkil edecektir. Bu muvaffakiyeti dahilî
muvaffakiyetlerle ticarî, sınaî ve kültürel sahalarda istihsal etmekte bulunduğu
muvaffakiyetlerle tetviç etmesi temennisini de ilâve etmek isterim.
Arkadaşlar; istikbale emniyet ve itminanla bakabiliriz. (Sürekli ve şiddetli al
kışlar).
Gl. KÂZIM ÖZALP (Balıkesir) - Muhterem arkadaşlar, bu okunan teklif mil
lî Hükümetimizin teşekkülünden beri yapılan siyasî anlaşmaların en mühimlerin
den biridir. Bununla milletimizin İngilizlerle aynı şartlar ve haklar dairesinde an
laşarak Akdenizde herhangi bir tecavüze karşı birlikte mukabele etmekliğimiz
kararlaştırılacaktır. Akdeniz malûm olduğu veçhile gerek bizim için, gerek İn
gilizler için çok ehemmiyeti haiz bir vaziyettedir. Burda mahdud ve mühim gecid
noktalan olan Cebelüttarık ve Süveyş İngilizlerin, Çanakkale ve Karadeniz
Boğazı da bizim elimizde bulunuyor. İngilizlerin Şarka giden deniz yolları ve
mühim bahrî üsleri, bizim sahillerimiz ve kıymetli limanlarımız buradadır.
Görülüyor ki Akdenizde iki milletin müşterek ve hayatî menfaatları vardır.
Burada tam bir emniyetin devamı bu müşterek menfaatların icabmdandır.
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Hükümetimiz basiret göstererek, vaziyeti iyi görerek, millî menfaatlarimize uy
gun bir şekilde ve zamanında İngilizlerle bu anlaşma işi hazırlanmıştır.
Bunu milletimizin kıymet ve kudretine bir delil addetmeliyiz. Büyük
Reisicumhurumuz İsmet İnönü'nün yüksek idaresi altında bu kıymet ve kudretin
daima artacağına eminiz.
Arkadaşlar son zamanlarda bütün cihanı hayret, heyecan ve endişeye düşüren
emrivakiler olmuştur. Bu sebebden vatanlarını ve istiklâllerini korumağa azmet
miş olan milletler harb hazırlıklarını her zamandan ve tabiî hallerden daha sürat
li ve kuvvetli tedbirlerle tamamlamağa çalışıyorlar. Bu tedbirler yalnız askerî
mahiyette değildir. Siyasî sahalara da şamildir. Menfaatleri her hangi bir şekilde
müşterek olan milletler birlikte tedbir almak, daha kuvvetli olmak için görüşüyor
lar. Ve anlaşıyorlar. Hükümetimizin bu teklifi de işte böyle bir anlaşmadır. Münferid kalmanın birtakım faydalan olduğunu biliyoruz. Bundan mümkün olduğu
kadar devamlı surette son zamana kadar istifade etmek lâzım olduğu tabiîdir. Am
ma bunun ilânihaye devam edeceğine emniyet olunamaz. Bu münferid vaziyette
millî menfaatlerimize mugayir hâdiseler karşısında kalmamız çok muhtemeldir.
Bilhassa bu zamanlarda bu ihtimaller daha ziyadedir. Bugünkü vaziyetin yarın
değişmiyeceği bilinemez. Yarın karşılaşacağımız şartların bu günden daha iyi ola
cağını kim temin edebilir? Bence, acele ve yanlış bir iş yapılmadığına kanaat
ederek vicdanen, tamamen müsterih olabiliriz.
Arkadaşlar, bu anlaşma sırf tedafuî maksadlara müsteniddir. Bunun gibi han
gi milletler birbirile anlaşmalar yaparlarsa biz onları candan alkışlarız. Sulha yar
dım eden insaniyetkârane ve samimî hareket böyle olur. Dostlarımız ve hayırhah
larımız bizi tasvib ediyorlar ve memnun oluyorlar. Büyük komşumuz ve dos
tumuz Sovyet Rusya'nın da bunu yalnız tasvible kalmayıp onun da menfaat
lerinin bizimle müşterek olduğunu takdir edeceğine ümidvarız. Hiç bir tecavüz
maksadına müstenid olmayan bu anlaşmayı hoş görmeyecek Hükümetler olursa
onların hüsnü niyetinden şüphe etmekte çok haklıyız. (Bravo sesleri, alkışlar)
Hayat sahası aramak için başka memleketlere tecavüz maksadile yapılan tertibler
sulhu bozmağa giden tehlikeli yollardır. Bunun ağır mesuliyetini ve getireceği
büyük felâketleri daha evvelinden hesab etmek lâzımdı.
Arkadaşlar; biz memleketimize tevcih edilecek herhangi bir tecavüze karşı
tamamile hazırlanmış bulunuyoruz. Akdenizde vuku bulacağını muhtemel gör
düğümüz taarruzun nereden ve ne şekilde olabileceğini etrafile mutalea etmiş ve
bunu yalnız başımıza def ve tard etmek için lâzım gelen tedbirleri almış, hesablanmızı yapmış ve kararlarımızı vermişizdir. (Alkışlar). Şimdi bu mukabeleyi
yalnız başımıza değil, donanmasile bütün denizlere hâkim olan İngiltere Devletile
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birlikte yapmağı görüşüyoruz. Böyle bir mukabelenin ne kadar şiddetli ve ezici
olacağını tasavvur etmek bize düşmez. Arkadaşlar; bu anlaşmada memleketimiz
için çok faydalar olduğuna kaniim. Hükümetimiz millî karekterimize uygun bir
şekilde ve tam zamanında bu anlaşmayı yapmağa muvaffak olduğundan dolayı
teşekkür ve tebrike lâyıktir. (Alkışlar).
BAŞKAN - Arkadaşlar, daha yedi arkadaş var, söz almışlardır. (Kâfi sesleri)
Müzakerenin kifayeti hakkında bir takrir var, kifayet aleyhinde her hangi bir
arkadaş söz isterse söz veririm. Müsaade ederseniz evvelâ takriri okutayım.
Yüksek Reisliğe
Müzakere kâfidir. Hükümetin arzusu veçhile açık reye müracaat olunmasını
teklif ederiz.
12-V-1939
Konya

Çankırı

Ağrı

Dr. O. Ş. Uludağ

H. Cahid

İ. Tav

Sivas

Erzincan

Kastamonu

M. Ş. Bleda

A. S. İlter

Dr. T. Aslan

Zonguldak

Çankırı

H. Türkmen

F. N. Örkün

(Kabul sesleri)
BAŞKAN - Kifayeti müzakere hakkındaki takriri reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kifayeti müzakere takriri kabul edilmiştir.
Şimdi lütfen reylerinizi kullanacaksınız. Yalnız her arkadaş kurulan sağına
alarak o suretle reyini verirse kolaylık olur.
(Niğde dairei intihabiyesinden başlanarak reyler kutulara atıldı).
BAŞKAN - Rey vermeyen arkadaş var mı? Rey toplama muamelesi bitmiş
tir. Neticei ârayi arzediyorum.
Hükümetin beyannamesine rey veren arkadaşların adedi (353)'dür. Muamele
tamamdır. Hükümetin siyaseti ve beyannamesi (353) reyle müttefikan tasvib edil
miştir. (Sürekli alkışlar).
BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (İstanbul) - (Alkışlar) - Arkadaşlar; lütfen
izhar buyurduğunuz reyle Hükümetimize kuvvet verdiniz. Bu gün olduğu gibi
yarın da sizin itimadınızla aynı siyaset ve aynı yolda yürüyeceğiz. (Sürekli alkış
lar)"
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Başvekil Dr. Refik Saydam'm 23 Haziran 1939 Tarihinde
ve Umûmi Heyetin 37 nci İnikadında
Türkiye ve Fransa Arasındaki Müşterek Beyanname
Hakkındaki Beyanatı ve Meclis Görüşmeleril43
"Başvekilin izahatile cereyan eden müzakere aşağıda yazılıdır :
(Başvekil Dr. Refik Saydam alkışlar arasında kürsüye geldi).
Muhterem arkadaşlarım,
Geçen Mayıs ayının 12'sinde, Türkiye ile İngiltere arasında muhtemel taar
ruzlara karşı teşriki mesaiyi istihdaf eden müşterek beyannameyi bu kürsüden
okuyarak yüksek tasvibinize arzetmiş olduğum zaman, Türkiye ile Fransa arasın
da da aynı esasta anlaşmaların derdesti müzakere olunduğunu söylemiştim.
Bu gün huzurunuza, Türkiye ile Fransa arasında müzakeresi itmam edilen
beyanname metnini getiriyor ve sulh dâvasına yeni ve kuvvetli bir düğüm ilâve
eden bu teşriki mesai senedini Millet Vekillerinin yüksek tasvibine arzediyorum.
(Alkışlar).
Türkiye - Fransa beyannamesi, İngiltere Hükûmetile kararlaştırılmış ve tatbik
mevkiine koymuş olduğumuz beyanname metninin harfi harfine aynıdır. (Bravo
sesleri).
Büyük bir dâva uğrunda girişilen mütekabil teahhüdlerin, iki Devlet ve millet
arasında tam bir itimad havası içinde akdedilmesi ve bunun için de arada mazi
den müdevver bazı pürüzlerin halledilmiş olması hem bize ve hem Fransa
Hükümetine daha muvafık göründüğü içindir ki, bu beyannameyi, esasları ta
mayıs ayından beri mukarrer olmasına rağmen, şimdi yüksek tasvibinize arzedebiliyorum.
Menfaatlarımızın, nişlerimizle müteradif olarak bir çok noktalarda birleştiği
Fransızlarla, artık en kuvvetli rabıtalar bizi birbirimize bağlamış oluyor. (Alkış
lar).
Akdeniz'in iki ucunda aynı sulh gayesinin samimî hadimleri olan Türkiye ve
Fransa, uzun bir kara hududunun bize bağladığı arazideki vaziyet itibarile de bir
birine yakın, birbirinin kuvvetinden kuvvetlenen iki millet gibi yan yana büyük
dâvada yer almaktadırlar. (Alkışlar). Türk milletinin idealist vasıflan, Türk or
dusunun kahramanlık destanları, (Alkışlar bravo sesleri). Aynı idealizmin büyük
kuvvetle ve büyük kahramanlıkla hadim olan Fransız milletinin vasıfları yanında,
143 T.B.M.M. Yıllık, Devre: VI- İçtimâ: E (3 Nisan 1939-31 Teşrinievvel 1939). a.g.e., 337-344. ss.
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muhtemel taarruzları defetmek gayesile, birbirini ikmal eden iki azmü metanet
sütunu halinde dikilmiş bulunmaktadır. (Alkışlar).
Türkiye'nin Fransa ile birleşmesi, dünya sulhunun nefinedir ve her türlü hasis
menfaatten âri olarak bu sulhun muhafazasına yardım edecektir (Alkışlar, bravo
sesleri).
Aziz arkadaşlar,
Size, şimdi Türkiye - Fransa müşterek beyannamesini aynen okuyacak ve bu
fırsattan istifade ederek beyannamenin ihtiva ettiği maddeleri hakikî mana ve
mefhumlarında hulâsatan teşrih edeceğim.
Bugün Pariste Fransa Hariciye nazırı ile Büyük elçimiz tarafından imza edile
cek olan beyanname şudur:
1- Türkiye ve Fransa Hükümetleri, birbirlerile sıkı bir istişarede bulunmuşlar
dır. Aralarında cereyan eden ve halen devam etmekte bulunan müzakereler,
görüşlerindeki mutad birliği tebarüz ettirmiştir.
2- İki devletin, kendi millî emniyetleri nefine olarak karşılıklı teahhüdleri
tazammun edecek uzun müddetli nihaî bir anlaşma akdetmeleri tekarrür etmiştir.
3- Bu nihaî anlaşmanın akdine intizaren, Türkiye Hükümeti ve Fransa
Hükümeti, vuku bulacak bir tecavüz hareketinin Akdeniz mıntakasında bir harbe
saik olması halinde yekdiğerine bilfiil işbirliği yapmağa ve yedi iktidarlarında
bulunan bütün yardım ve müzahereti birbirlerine göstermeğe hazır bulunduklarını
beyan ederler (Alkışlar).
4- Gerek beyanat ve gerek derpiş edilen anlaşma, hiç bir memleket aleyhine
müteveccih değildir. Ancak, lüzumu tahakkuk ettiği takdirde Türkiye'ye ve Fran
sa'ya karşılıklı bir yardım ve müzaheret teminine matuftur.
5- Nihaî anlaşmanın ikmalinden evvel, karşılıklı teahhüdlerin mevkii file geç
mesini icab ettirecek şartların daha sarih bir surette tayini de dahil olmak üzere,
bazı meselelerin daha derin bir tedkike ihtiyaç gösterdiği her iki Hükümetçe
kabul edilmektedir. Bu tedkik, halen devam etmektedir.
6- İki Hükümet Balkanlar'da emniyetin teessüsünü temin etmek lüzumunu
dahi tasdik ederler ve bu gayeyi en seri bir surette istihsal için müşavere halin
dedirler.
7- Şurası mukarrerdir ki, yukarıda zikredilmiş olan hükümler iki Hükümetten
her hangi birinin, sulhun takviyesindeki umumî menfaat iktizasından olarak diğer
hükümetlerle anlaşmalar akdetmesine mâni değildir.
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Aziz arkadaşlar; birinci maddesinde iki memleket arasındaki görüş birliği ve
mütalea edilen siyasî vaziyetin aynı şekilde muhakemesi neticesinde, müşterek
teahhüdlere girilmek kararı verilmiş olduğunu ifade etmekle, Türkiye ve Fransa
son zamanların hâdisatında sulhu tehlikeye düşüren ve kendi emniyetlerine
müteveccih inkişaflar gösteren manzaraları aynı sulhseverlik mefkuresi ve aynı
korunma vazifesile muhakeme ettiklerini göstermektedirler.
İkinci madde, beyannamenin istihdaf ettiği hususlarda geçici bir teşriki
mesaiyi değil, hakikî hedefin uzun vadeli bir birleşmede mündemiç olduğunu
kabul ve tesbit eden ve kati muahedeyi yakın bir âtide akid kararını gösteren bir
hüküm ifade ediyor. Bu münasebetle arzetmek isterim ki, Türkiye ile İngiltere
arasında olduğu gibi, Türkiye ile Fransa arasında da kati ve nihaî anlaşmanın
hazırlıkları süratle inkişaf etmekte ve bu vesikaların tanzim ve ikmali kuvvei
karibeye gelmiş bulunmaktadır.
Beyannamenin üçüncü maddesi, feyizlerinden bütün sahildarların aynı veç
hile istifade etmelerini ideal bildiğimiz Akdeniz havzasında, taarruzdan doğa
bilecek ihtilâtat için iki memleketin birbirine tam ve şamil bir şekilde yardım
taahhüdlerini ihtiva etmektedir.
Demek oluyor ki arkadaşlar, Akdenizde doğabilecek tehlikeler ve orada kop
ması melhuz fırtınalar Türkiye ile İngiltere'yi olduğu gibi, İngiltere'nin müttefik
leri olan Türkiye ile Fransayı da bir cephede yanyana görecektir. (Bravo sesleri,
alkışlar).
Hayatî menfaatlerimizin ve emniyetimizin en mühim cenahı olan Akdeniz
havzasında üç milletin teşriki mesaisi, sulhu arayan bir idealizmin, sulhu bul
masına matuf, kuvvetli gayretlerinden başka bir şey değildir.
Dördüncü maddede Türkiye - Fransa asistansının hakikî manasını tebarüz et
tiren bir mefhum görüyoruz.
Evet arkadaşlar; bu beyanname ile giriştiğimiz taahhüdler yarınki mua
hedelerin istihdaf edeceği taahhüdler gibi yalnız bizim emniyetimizi korumağa
matuftur. Ve hiç bir Devletin aleyhine müteveccih bir mana bunlarda mündemiç
değildir.
Beşinci maddenin mevzubahs ettiği temaslar biraz evvel arzetmiş olduğum
gibi, faaliyetle devam etmekte ve bunlar Türkiye - İngiltere anlaşmasının mesnedlerini hazırladığı gibi, Türkiye - Fransa nihaî muahedesinin de aynı ruh ve
mana dahilinde temellerini atmaktadır.
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Beyannamenin altıncı maddesi, Türkiye emniyetinin yalnız Akdenizden
gelebilecek tehlikelere karşı değil, bu emniyeti alâkadar edecek mıntakaların kâffesinde belirmesi muhtemel tehdidlere ve tehlikelere karşı sıyaneti istilzam et
mektedir.
Muhterem arkadaşlar,
Malûmunuzdur ki, Türkiye emniyetinin bir cebhesini kuvvetle tutan ve
senelerdenberi feyizli semerelerile sulh dâvasına büyük hizmetler etmiş olan Bal
kan misakı, son görüşmelerimizden bir kat daha itimad ve kuvvet bularak çıkmış
ve bu güne kadar olduğu gibi, yarın için de esaslı bir sulh unsuru olarak vazife
sine devam etmek azmi katisini göstermekte bulunmuştur (Alkışlar).
Türkiye - Fransa müşterek beyannamesinin altıncı maddesindeki hüküm bit
tabi Balkan Misakının Akidlerine verdiği hukuk ve vezaifi hiç bir veçhile ihlâl
edecek mahiyette değildir.
Balkan Misakı, Türkiye - İngiltere, Türkiye - Fransa Anlaşmalarile tedahül
göstermeksizin bütün istiklalini muhafaza etmekte ve ayrı bir sulh âmili halinde
mevkiini tutmaktadır.
Beyannamedeki bu madde herkesin anlamış olacağı veçhile, Türkiye ile Fran
sa'nın, Türkiye ile İngiltere arasında olduğu gibi, bu akid ile gözetilen emniyet
endişelerini ve hususî vaziyetlerini alâkadar ediyor.
Yedinci madde, bir gaye etrafında birleşen memleketlerimizin sulh mmtakasını tevsi etmekte serbest olacaklarını göstermektedir ki, bu da akdetmiş ol
duğumuz asistansın her hangi yüksek ideale müstenid olduğunu bir kere daha isbat eder.
Muhterem arkadaşlarım:
Siyasetinin bütün inkişafları, milletin hakikî menfaatlerini dikkatle aramakta,
memleketin emniyetini teyakkuzla korumakta mündemiç olan Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti; millet vekillerinin yüksek direktifleri ve teşvikkâr tasviblerile
kendine vermiş olduğunuz vazifeyi ifaya çalışmaktadır. (Alkışlar). Bu vazifenin
bir eserini daha yüksek huzurunuza getirdim. Türkiye - Fransa müşterek beyan
namesi hakkında açık reylerinizi kullanmanızı rica ederim. (Bravo sesleri, şiddet
li alkışlar).
REFİK İNCE (Manisa) - Arkadaşlar tarihin yeni bir seyri karşısındayız. Çok
eskilere gitmekten sarfınazar ederek, daha pek yakın denebilecek bir zamanda
kendilerile karşı karşıya harbettiğimiz iki büyük milletle bu gün harb değil, sulh
mukavelesi yapmış bulunuyoruz. Devlet talilerini insan talilerile, münasebetlerini
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tahlil edersek onların da münasebetlerinde dostluk ve bazan buna muhalif
vaziyetler olduğu görüldüğü gibi Devletlerin vaziyete göre karar almak zamanını
tayin eden ricalinin o nisbette talih bakımından mevki kazandıkları ve millet
nazarında tebcile ve takdire ve aksi hareketlerin dahi muahazeye maruz kaldık
larım görmek ve söylemek dahi kabildir.
İşte arkadaşlar; biz Avrupada doğan ve hududunun akıntısının tesiri yalnız
küçük milletleri değil ve belki bütün beşeriyeti tehlikeye sevkedeceği endişesini
veren son zamanın müheyyiç, korkutucu havası karşısmda Türk Devleti dün nasıl
kendi hayatını ve sulhu muhafaza için evvelâ Balkan paktını, ondan sonra,
Sâdabat paktını yapmışsa; bu gün de yakın bir zamanda İngiliz ittifakını, Fransız
ittifakını yapmış olmakla sulha hayata ve topraklarını muhafazaya olan bağım
lılığını göstermek yolunda hakikaten ve hakikaten en şayanı takdir bir durendiş
tik göstermiş vaziyette bulunuyoruz. Biz bizleri dün olduğu gibi bu gün dahi
ileriyi görerek iyiye sevk ve idare etmek dirayetini gösteren, ölen ve yaşayan Şef
lerin huzurunda hürmetle eğilmeği vazife bildikten sonra tekrar ederiz ki, Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Halk Partisi : esas umdesi olan
yurt da sulhu, cihanda sulhu ihlâle taalluk eden her hangi bir hareketin karşısında
cephe almağı kendisine vazife bilmiştir (Bravo sesleri, alkışlar).
Her millet yaşayabilmiş olmak için kendine göre muhtelif program tatbik et
mek hakkını haizdir. Fakat Türk noktai nazarında bu hak, ancak ve ancak başka
milletlerin hukukuna hürmet kaydile mukayyeddir. Ben yaşayayım, fakat baş
kalarının ölümü bahasına dâvasının, Türk dün olduğu gibi bundan sonra da en
büyük düşmanı olacaktır (Bravo sesleri, alkışlar).
Bize bu ittifaka niçin giriyorsunuz diye kendilerile beraber olmayanlar
tarafından sualler varid oluyor. Böyle bir ittifaka girmiş olmamızın sebebi, ken
dilerinin bütün bu semayi hilkatta uyandırdıkları tehlike endişesidir. Tehlikeyi
vaktinde görüp tedbir alanlar takdir olunur. Fakat bu tehlikeyi görüb de lâzımı
kadar tedbir almayanlar tarihin mukadder tecelliyatına kendilerini vermiş olurlar,
işte Türk milleti bu mukadderatı kendi lehine çevirmek ve onu dirayetle yürütmek
bakımından cidden takdir ve tebcile lâyıktır.
Arkadaşlar, bir milletle ittifak demek, o milletin mukadderatına, kendi
mukadderatım demek olduğuna göre, iki millet, üç millet veyahud beş milletin bu
şekilde tecelli eden vaziyeti, onun mukadderatile kendisininkini birleştirmek
bütün millet efradı arasında tabiatile nakabili inkâr bir şekilde ölüm sahasına
varıncaya kadar birleşmenin istihdaf ettiği şey tabiî insanlık neticesinin bir
icabıdır. Dün İngilizlerle olduğu gibi, bu gün de Fransızlarla bir elektrik cereyanı,
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bir muhabbet elektrik cereyanı bir anda hepimizi yekdiğerimize bir ukde halinde
bağlamaktadır. Nitekim sayın Başvekilimiz bu ukdeyi yeni bir bağlantı düğümü
olarak ifade etmişlerdir. Bu düğüm daima bize en doğru bir teminat verdiğinden
dolayı her halde beşeriyet tesanüdünün en esaslı teminatından biri olması
mahiyetinde düşünülecek bir şeydir (Bravo sesleri).
Birbirile anlaşan iki milletin, yekdiğerini kendilerine anlatması manasız kül
fetlere girmek demektir. Esasen ikisi birbirleri ile anlaşmamış olsaydı hayatta
mukadderat birliği yaparlar mı idi! Yapılmış olan iş, zaten anlaşıldıklarından
dolayı yapılmıştır. Yalnız şunu söyleyeyim : Türkün şiarı, esas olarak tarihlerin
sureti muntazamada ve muttaridede, hattâ düşmanların lisanı ile dahi tasdik edil
mek suretile; vefada, sözünü tutmakta, hayatı ve namusu mevzubahs olduğu
zaman bunlar için yapılması lâzımgelen vefakârlıkların azamisini yapmaktır.
Binaenaleyh eski tarihlerde sabit olan bu tecelliyatın, yeni misalleri olmak üzere,
İngilizler ve Fransızlar; aynı karakteri muhafazada yeni Türkiyenin kendisine
kabul ettiği bütün şartları, ecdadımn yaptığı gibi bilâperva, geçen gün Büyük Mil
lî Şefimizin dahi kurultay münasebetile söyledikleri gibi şahlanmış bir halde
cesaretinin ve ırkiyetinin icab ettirdiği şekilde yapacağına emin olabilirler. Biz de
kendilerinden tamamen vicdanî bir kanaatle aynı emniyeti hâsıl ettiğimizi bu
vesile ile söylemeği bir vazife telâkki ederim (Bravo sesleri, alkışlar).
Arkadaşlar, insan camiasının bakasına birbirinin hakkına ve duygularına hür
met esastır. Bu hakikati en veciz surette yine Millî Şefimiz İsmet İnönü kurultay
münasebetîle göstermişlerdir ve demişlerdir ki, biz kendi hayatları için küçük
milletleri yutmak ve onları büyük bir silindir altında bulundurmak, kendilerine
lâzım hayat gıdaları telâkki etmek zihniyetinin aleyhindeyiz. Demekki, bu zih
niyeti taşıyanlara aksine olarak biz bir blok içerisine girmiş oluyoruz. Bu blok bu
gün için bence ne demokratların birleşmesi ve ne de şu veya bu menfaatlerin bir
leşmesi değildir. Beşeriyetin hayatına, mevcudiyetine, namusuna ve insanlık
hukukuna hürmet duygusunu birleştirmesidir (Alkışlar). Böyle, memleketin her
tarafına tepeden gelecek bombaların yağmuru altında, bilmem sağdan soldan
gelecek tankların tekerlekleri altında ezeceği endişesile küçük milletlerin, yalnız
bu günkü mevcudiyetlerini değil, geçmiş tarihlerin söndürülmesine doğru atılan
her adım, Balkanda olsun, Akdenizde olsun, Asyada olsun, her nerede olursa ol
sun, bizim için beşeriyet hukukuna vuku bulmuş bir taarruz teşkil eder. İşte bun
dan dolayıdır ki, bu ittifaklar taarruzun bir mukabelesi olduğu için dün İngiltere
ile anlaştık, bu gün Fransa ile anlaşıyoruz ve bu dâvayı güden her Devletle anlaş
mayı kendimiz için esaslı bir vazife telâkki ederiz (Bravo sesleri).
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Aziz arkadaşlarım; Başvekilimizin gayet etraflı bir görüşle millete hesab
veren, yaptığı ittifakın, millet namına yapılan ittifakın istihdaf ettiği maksadlan
veciz bir surette tafsil eden beyanatından sonra, benim burada âciz
mütalealarımm kıymeti olmayacağını bilmekle beraber, sözlerime nihayet verir
ken, şunu tekrar etmek istiyorum. Türkle ittifak edenler Türkün şiarından ve
şuurundan tamamen istifade edeceklerini ve ittifak denilen söz vadinin bütün
tecelliyatının yerli yerinde tutulacağını iyi bilsinler ve aynı zamanda dostluğa
dostlukla mukavele ihtiyacında bulunan bir milletin, Türk milletinin, yapılan iş
lerden bir istirahati vicdaniye taşıdığını ve çünkü kendi ideallerini tahakkuk ettir
mek için, o ideallerinin tahakkukuna memur ettiği Millî şeflerinin kabul ettiği
dâvalara kendilerini candan bağladığını ve bunu büyük bir vazife telâkki ettiğini
bilsinler. Başka memleketlerde şu veya bu dâvalar birer kudsiyet taşırlar. Bizde
de aynı kudsiyet vardır. Onu kabul etmekle beraber bizim Türk milletinin şiarı,
esaslı dâvâlannda evvelden olduğu gibi daima başbuğlarının arkasından vefa ile
iman ile yürümektir. Bu imanı bize telkin eden büyüklerimize tekrar hatırlatarak,
onların yolundan ayrılmadığımızı, ayrılmayacağımızı ve aynı imanı taşıdığımızı
söyleyerek sözlerime nihayet veririm (Bravo sesleri, alkışlar).
FÂZIL AHMED AYKAÇ (Elâzığ) - Aziz arkadaşlar; muhterem hatib Refik
İnce, bendenizin huzurunuzda anlatmak istediğim bir çok duyguları benim anlat
mama ihtimal olmayan bir belagatla ifade etmiş oluyorlar. Bendeniz bunların
ateşine, gönlümde uyanan son lemalan, zevatı âliyenize arzedeceğim:
Arkadaşlar;
Bu gün bize verilen kıymetli haber; yalnız Fransız dostlarımızla bizim değil,
bütün cihan sulhunun, bütün medeniyet âleminin çoktanberi sabırsızlıkla bek
lediği bir müjde idi. Ondan dolayı memnuniyetimiz münhasıran şahsî ve millî
sahada kalmıyor. En kuvvetli temellerinden birini koruduğumuz dünya sükû
nunun, insanlık asayişinin mimarlarından biri sıfatile de beşeriyet namına bu
hayırlı muvaffakiyetten mesuduz ve müftehiriz.
Geçen gün bir makalemde de izah etmiştim; Fransa ile Türkiye uzun zaman
lardan beri yalnız bir toprak komşuluğu ve menfaat ortaklığı içinde yaşamakla ik
tifa etmemiştir. Bilâkis dost milletle bizim aramızda bütün ideolojilerimize sira
yet eden bir irfan ve ideal kardeşliği mevcud bulunuyor. 1848 tarihinde Fransada
Cumhuriyet ayaklanırken meşhur Lamartin Hariciye nezaretine gelmiştir. Onun o
zaman bütün diplomasi ajanlarına vaki tebliği -ki, eşine nadir tesadüf edilir bir
siyasî belagat vesikasıdır- hangi hükümleri ihtiva ederdi bilir misiniz? Hemen
söyliyeyim. Eğer bizim Cumhuriyet ilânından beri takib ettiğimiz inkılâb dâvâla1161

rile iç ve dış politika prensiblerimizi hatırlarsanız Lamartinin eserini okumaktan
müstağni olabilirsiniz. Biz ne diyorduk? Malûm : Diyorduk ki inkılâb savaşımız,
yurdda ve cihanda barış yaşatmaktan başka bir gaye kovalamaz. Çünkü cehalet
le, taassubla ve gerilikle cenkleşmek için, içeride de, dışarıda da sulhu kuvvetlen
dirmekten verimli tedbir yoktur. 1848 de aynı fikir ileri sürülmüştü. Biz demiştik
ki, en küçük haksızlık ve tecavüze karşı bütün azmile göğüs germeğe hazır bulu
nan milletimiz, her milleti ve her yurdu kendi idealine yoldaş bilerek onun
hukuku üzerinde hassasiyet gösterir. Çünkü fethetmek istediğiniz şey, baş
kalarının ana toprağı değil, terakki ve sulh ülkesidir. Bizler ne alâyişli taçların,
tahtların şaşaasile boyanacak gözümüz vardır, ne de zahirî muzaffariyet uğultuları
içinde millet enininin boğulmasına razıyız. 1848 de Lamartin de şöyle demişti :
"Harbden en büyük zararı yalnız vatan değil, hürriyetin ta kendisi görür. Çünkü
her harb az çok bir diktatörlüktür. Hatta bazan diktatörlüğün dış parıltısı hakikî
hürriyetin ruhuna tevcih edilmiş suikasdler üzerine gerili bir perde olur. Şübhesizki, Cumhuriyet te zafer istiyor. Fakat bunu sulh için ve kendisi için istiyor. Sezarlar, Napolyonlar hesabına değil".
Arkadaşlar, şimdi memnuniyetle itiraf edelim. Türk - Fransız dostluğu cihana
ilân olunurken medeniyet namına pek mühim bir tarihî hâdise husule gelmiştir.
Fransa ile beraber müşterek ve çift bir zafer kazanmış oluruz. Bunun gerek her iki
memleket, gerek bütün beşeriyet için ne hayırlı bir menfaat kaynağı teşkil ede
ceğini söylemeğe lüzum var mı? Birdenbire hatıra "Hayır" diye cevab gelir. Çün
kü hakikat o kadar meydandadır. Fakat ben diyeceğim ki düşündüğümüzü söy
lemeliyiz. Zira Türk - Fransız müstakbel münasebetlerinin siyasî, iktisadî, malî ve
kültürel sahalarda mazhar olabileceği kadar mesut inkişaflar vardır ki, bunları ne
kadar tebarüz ettirsek azdır.
Ana prensibimizi her vesile ile tekrarladık. En gerçek dostluğun en sağlam
temelini, daima dürüstlük umdesi üzerinde kurulu açık sözlükte buluyoruz. Tür
kiye diplomasisini bu günkü parlak muvaffakiyete erdiren son metodda aynı
prensib olmadı mı?
Devirler var ki, Türk ruhu ve kültürü Fransa ile bir irfan kucaklaşması için
dedir. Bu derağuş bu gün bütün sahalara geçmiş bulunuyor.
Şu sebeble Fransa ve Türkiye arasındaki mesud anlaşmanın bütün âmillerini
tebrik ederiz. Çünkü tebrik edilecek bir eser vücude getirmişlerdir. İki memleketi
ayrıca kutlamak isteriz. Çünkü ikisi de menfaat ve şereflerine en uygun bir iş gör
müştür. Nihayet en gerçek tebrikâta lâyık bulunduğumuz diğer bir mercide sıcak
duygularımızı yükseltmek vecibesi vardır. Cihan sulhu ve medeniyet.
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Evet idealist insanlığa müjdeler olsun. Çünkü işte nihayet kendisine en büyük
samimiyetle yar olmak isteyen üç ulu milleti yine kendi hizmetine amade bulu
yor. Türkiye, İngiltere ve Fransa. Hem de maksad takib ederek. Yalnız hakkı
korumak ve geleceği kurtarmak için. (Alkışlar).
ALİ RANA TARHAN (İstanbul) - Muhterem arkadaşlar; çok kıymetli Baş
vekilimiz beyanlarile bize Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetinin sulhperver fakat
müteyakkız ve müdebbir siyasetinin yeni bir eserini bildiriyorlar.
Fransa'nın da iltihakile sulh cephesini takviye eden bu eseri Grubumuz
tamamile tasvib eder ve Hükümeti bu isabetli hareketinden dolayı tebrik etmeği
çok şerefli bir vazife bilir. (Bravo sesleri, sürekli alkışlar).
CEVDET KERİM İNCEDAYI (Sinob) - Aziz arkadaşlar, biraz sonra kul
lanacağınız reyle beşeriyetin halâs ve saadeti adına tarihe maledeceğimiz bu
vesikanın şümul ve delâleti hakkında uzun bir izah yapacak değilim. Çünkü bu
karara varmak için aylardan beri milletimiz adına ve insanlık adına gerek Parti
Grup içtimalarında ve gerekse Meclis müzakerelerinde her şeyi teşrih, tahlil ve
münakaşa ederek vukuf ve isabetle buraya varmış bulunuyoruz.
Bundan başka biri İngilizlerle yapılan antant olmak üzere bu gün ikinci defa
olarak Sayın Başvekil Dr. Refik Saydam gayet veciz, sarih, yalnız bu antantla
alâkalı milletlere değil bütün beşeriyete vaziyeti izah eden mühim bir beyanat
yapmış bulunuyorlar. Artık bunun kıymetini, şümulünü ve icablarını tahlile hacet
yoktur. Biliyoruz ki, dünya 1914 denberi bu günlere kadar mütemadiyen ateş, ıstırab ve rahatsızlık içinde idi. Bunu iki safhaya ayırırsak Büyük harbin ateş kıs
mı, öldürücü, zehirleyici, yok edici idi. Sonraki safhalar ise insanlığı huzursuzluk
içinde âciz ve naçar bırakan bir karışıklık devresi idi. İşte bu son zamanlarda had
vaziyete gelen ve beşeriyeti hakikaten mühim, katî bir tehlikenin önüne getiren
bu hâdiseyi, tehlike yolundan sulh, sükûn ve insanlık yoluna ilk çeviren Türk mil
leti, Türkiye Cumhuriyeti ve onun Hükümeti olmuştur. (Bravo sesleri, alkışlar).
Arkadaşlar, hep biliriz ve dünya bilir ki bir zamanlar ve yakın zamana kadar
Türkiye bir takım avarız ile zaif kaldığı devirlerde cazib varlıklarına bir an evvel
tehalükle tevarüs edip onu inkisama uğratmak için haksız yere dünya sulh ve
sükûnunu bozan bir suriş unsuru diye tanılırdı. Halbuki bu gün Türkiye yer
yüzünde haris emellere insanlık sükûnunu bozucu haksız hareket ve coşkunluk
lara parmağile işaret ettiği zaman insanlığa sulha, sükûna ve adamlığa sevk eden,
irca eden, büyük bir kıymet ve kudret olarak yer yüzünde duruyor. Elbet bu bizim
dünyaca malûm olan millî kıymet ve kabiliyetimizden ve bizim her hususta üstün
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olan kıymetlerimizin muhassalası olan Türk ordusunun daima hazır bulunan kudretindendir. (Alkışlar). Fakat bütün bu kıymet ve kabiliyetleri kendimiz için, in
sanlık için, tam olgun ve hayra kullanır bir silâh haline getiren, bunlardan iyi is
tifade etmesini bilerek bir Devlet kuran, Ebedî Şef Atatürk'ü bu cihanşümul
hâdise gününde şükran ve minnetle hatırlarız. (Alkışlar).
Arkadaşlar, geçenlerde mukaddes bir gün vesilesile söylediğim bir noktayı bir
daha tekrar etmek isterim. Türk milleti şu kadar mesahai sathiye üzerinde, şu
kadar nüfusla, şu kadar bilmem ne ile cem, tarh kaidelerile ölçüye gelen bir mil
let değildir. (Bravo setleri, alkışlar). Bizi tarih boyunca böyle mütalea etmek gaf
letine düşen milletler daima aldanmışlardır. (Bravo sesleri alkışlar). Biz çok yük
sek riyaziyat düstura, daha doğrusu riyazi düsturlara sığmayan apayrı, yer
yüzünün en üstün bir milletiyiz. (Bravo sesleri, alkışlar). Bizi böyle mütalea et
tikçe insanlık daima istifade etmiş ve fayda görmüştür ve böyle mütalea ettikçe
yine istifade edecek ve fayda görecektir. Şüphesiz biz bununla insanlığı huzur ve
sükûna kavuşturacağız.
Bizi yer yüzünün bütün milletleri çok iyi tanırlar; harb hayatımızdan tanırlar,
sulh hayatımızdan tanırlar ve bizim bütün maddî manevî vasıflarımızın ne ol
duğunu çok iyi bilirler. Onun için dost olanla bu üstünlükte bulunan bir milletle
dostluklarını insaniyet yolunda çok iyi kullanırlarsa; çok kazanırlar keza hasım
lar da bizi bu vasıflarımızla daima mütalea ve daima göz önünde tutarlarsa, gaf
lete düşmekten kendilerini korumuş ve onlar da faydalanmış olurlar. (Alkışlar).
Yeni Türk cemiyetini medeniyet aleminde her gün yeni bir ufka ulaştıran Mil
lî Şefimiz İsmet İnönü'ye şükran sunarken muvaffak Hükümetimizi de tebrik
ederim. (Kâfi sesleri).
ALİ MUZAFFER GÖKER (Konya) - Sayın arkadaşlarım; Türkiye Cum
huriyeti kurulalı az bir zaman oldu. Fakat dünya siyasetinde tutmuş olduğu mev
ki birinci derecede bir mevkidir. Bu mevkii, Türk tarihinin hazırlamış olduğu pek
haklı bir mevkidir. Bu mevki gene dünya menfaatine uygun olan bir mevkidir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin siyaseti, ilk günlerdenberi, daima sulha müteveccih
oluyor. Bu sulh siyaseti hiç bir zaman inhisarcı olmadı. Türkiye Cumhuriyeti
hakkına hürmet eden her millete dostluğunu açık tuttu, başkalarının hakkına hür
meti kendisi için vazife bildi; onlarla dost oldu. Balkan birliği ve Sadabad paktı
bu siyasetin bir ifadesidir. Dünya vaziyeti hepimiz biliyoruz ki son zamanlarda
değişti. Sulhun bozulması ihtimali baş gösterdi ve bu tehlike Türk menfaatlarının
doğrudan doğruya alâkadar bulunduğu sahalara yaklaşmak istidadmı gösterdi.
Böyle bir vaziyet hadis olduğu zaman Türkiye Cumhuriyeti pek tabiî olarak ken1164

di haklarının müdafaasına aid tedbirleri derpiş etti; vaziyetin icab ettirdiği karar
lan almak mecburiyeti karşında kaldı, Hükümet derhal bu işle meşgul oldu.
Sulhu temin eden unsurlardan birisi muvazenedir. Dünya tarihinde böyle ol
muştur. Muvazenenin bozuk olduğu zamanlarda sulh en ziyade tehlikeye maruz
kalmıştır. Kuvvet muvazenesi teessüsü mevzubahs olduğu zaman Türk kuvvetinin
bu hususta haiz olduğu yüksek kıymeti herkes bilir; sulha merbut olan sulhun teh
likeye maruz kalmasını menfaatlerine muhalif bulan memleketler bu hakikati gör
dü. Böylece Türkiye ile sulhun muhafazasına çalışan Devletler arasında bir anlaş
manın husulü tabiî oldu. Türk kuvveti Avrupada büyük bir muvazene unsuru ol
muştur. Dört asırdan fazla devam eden bir zaman zarfında Türk ve Fransız millet
leri bunun yüksek kıymetini bilfiil denemişlerdir. Vakıa iki memleketin
münasebatında mütekabil menfaatlere uygun olmayan tarzda hareket edildiğini
gösteren zamanlar da oldu. Fakat şükrana lâyik olan nokta bu anlaşmazlıkların iki
milletin de menfaatine aykırı olduğunu bir an evvel anlaşılmış olmasıdır. Bu an
layış iki Devletin mukadderatını idare edenlerin bu münasebata yeni bir veçhe ver
melerini kolaylaştırmıştır. Mazinin verdiği misallar istikbal için müessir oldu. İn
gilizlere ve Fransa ile imzaladığımız beyannameler Türkiye'nin sulh politikasının
bir icabıdır. Hükümetimizin hazırlayıp bize getirmiş olduğu itilâfname başından
bu güne kadar Cumhuriyet Hükümetinin Ebedî Şef Atatürk'ün, Millî Şef ve Büyük
Meclisimizin tasvibile, takib etmiş olduğu sulh siyasetinin bütün ananelerine
muvafıktır. Biz milliyetçiyiz. Milletimizin hakkını muhafaza etmek hususunda
vasıtamız var mıdır, yok mudur, kuvvetimiz kâfi midir, değil midir, bunu düşün
meden vatanın tehlikede olduğunu görürsek silâha davranırız. Silâhımız yoksa
göğsümüzü kullanırız. Vatan müdafaasından bir gün bile geri kalmayız.
Bu Türk tarihinin, devamlı bir ananesidir. Ancak millî menfaatlerimizin,
vatan birliğinin, bütünlüğünün muhafazasına son derecede merbut olduğumuz
gibi aynı zamanda, menfaatimizi dünyanın yüksek menfaatlerile de telif etmeyi
kendimize düstur edinmişizdir. Bundan dolayıdır ki, dünya vaziyeti son zaman
larda sulhun muhafazası için yeniden bir takım tedbirler ittihazını ve sulha mer
but olanların birleşmesini zarurî kıldığı zaman hem kendimizin, hem de dünyanın
menfaatini düşündük, birleştik. Bundan dolayıdır ki, Hükümetimiz millî menfaat
lere uygun, Cumhuriyet politikasının bütün ananelerine uygun, dünyanın âli men
faatlerine uygun ve hiç kimsenin aleyhine müteveccih olmayan yalnız kendi mensub olduğu zümrenin menfaati ve sulhu korumak için müzakerelere girişti. Şim
di Sayın Başvekilimizin ağzından dinlediğimiz beyana ve anlaşma metni bu
vaziyetin ifadesidir. Hükümetimi gösterdiği teyakkuzdan dolayı tebrik ederim.
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Milletim ve dost müttefikleri için bu anlaşma hayırlı olsun (Alkışlar).
BAŞKAN - Daha dört arkadaş söz istemiştir, fakat kifayeti müzakere hakkın
da bir takrir vardır, onu okutuyorum :
Yüksek Reisliğe
Müzakere kâfidir, reylerin alınmasını dileriz.
Çanakkale mebusu

Çoruh mebusu

Ziya Gevher Etili

Ali Zırh

MAZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) - Söz istiyorum.
BAŞKAN - Kifayeti müzakerenin aleyhine mi?
MAZHAR MÜFİD KANSU - Aleyhinde... (Gürültüler, müzakere kâfi ses
leri) hakkında söyliyeceğim.
Arkadaşlar, müzakere hakikaten kâfi olacak dereceye gelmiştir. Çünkü ar
kadaşlarımız gayet fasih ve beliğ olarak her şeyi söylediler, amma bir şeyi unut
tular. Müsaade ediniz ben de bir kelime ile bunu söyleyeyim (Söyle sesleri) İn
giliz ve Fransızlarla akdettiğimiz mukaveleden maksad, sulhu temindir. Bu sulha
yan bakanların, bunu anlamamak isteyenlerin, bunu bozmağa cüret edenlerin vay
haline..
BAŞKAN - Takriri reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul
edilmiştir.
Türkiye - Fransa beyannamesini intihab dairelerine göre isimleri okuyarak
reyinize arzedeceğim. İsimler okundukça riyaset kürsüsünün solundan gelinerek
reylerin verilmesini rica ederim.
(Kütahya intihab dairesinden başlanarak reyler toplandı.)
BAŞKAN - Başka rey vermeyen var mı?... Rey toplama muamelesi bitmiştir.
Reylerin neticesini arzediyorum :
Türkiye - Fransa arasında imza edilen müşterek beyannameye (343) zat rey
vermek suretile iştirak etmiştir. Muamele tamamdır. Türkiye - Fransa müşterek
beyannamesi (343) reyle ve mevcudun ittifakile tasvib ve kabul edilmiştir. (Bravo
sesleri alkışlar)."
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Başvekil Dr. Refik Saydam'ın
11 Kasım 1939 Tarihinde Hükümetin Dış Politikası Konusunda
Büyük Millet Meclisi'nde Yaptığı Konuşma144
"BAŞKAN - Söz Başvekilindir.
BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (İstanbul)
Muhterem arkadaşlar,
İki aylık bir tatil devresinden ve müntehiblerinizle yakından temastan sonra,
verdiğiniz karar veçhile bu gün toplanmanız, Hükümetiniz için çok ferahlı ve
kendisine kuvvet verecek bir hâdisedir. Hepinizi hürmetle selâmlarım (Alkışlar).
Bu iki ay içinde, Avrupa vaziyetinde vukua gelen elim hâdiseler malûmunuz
dur. Aylardan beri sulhu muhafaza için yapılan bütün teşebbüsler maalesef müsbet bir neticeye varamamış, emri vâki oluncaya kadar bertaraf edileceğini ümid
etmekten hali kalmadığımız harb başlamıştır. Ümidlerimizin tahakkuk
edememesinden hepimiz muztaribiz.
Türkiye Cumhuriyetinin siyaseti, bu son zamanların mühim vekayii içinde,
aynı istikameti muhafaza etmiş, aynı teyakkuz ve dikkatle muntazar inkişafını
takib eylemiştir.
Muharib taraflarla münasebetlerimiz normaldir ve beynelmilel münasebat
kaidelerine uygundur. Almanya ile aramızda doğrudan doğruya bir siyasî ihtilâf
mevzuu yoktur. Polonya ile münasebetlerimiz ise hemen daima arızasız ve dos
tane olmuştur. İngiltere ve Fransa ile malûmunuz olan muayyen esaslarda men
faat iştirakimiz ve müşterek telâkkilerimiz vardır. Bu memleketler ile müzakere
sine başladığımız nihaî muahedelerin en dostane bir hava içinde görüşülmesi
devam etmektedir.
Aziz arkadaşlarım,
Biz bu günkü harbin haricindeyiz. Bu harbin memleketimize bulaşacak in
kişaflar göstermemesini temenni ediyoruz. Memleketimizin bazı yerlerinde almış
olduğumuz askerî tedbirler, ancak ihtiyat tedbirleridir.
Arkadaşlanm,
Komşumuz Sovyet İttihadı ile münasebatımız dostanedir ve dostane kalacak
tır (Bravo sesleri, alkışlar). Alâka ve rabıtalarımızda hiç bir değişiklik yoktur.
Temaslarımız ve mutad olan fikir teatilerimiz her zamanki gibi samimidir.
Haricî siyasetimizin diğer unsurları, son defaki maruzatımdan beri, size arzedilecek bir tebebdül göstermemişlerdir.
Hakkından emin olan milletimiz; hakka ve kuvvetine dayanan politikasında
sükûnla, şuurla ve teyakkuzla yürümekte devam edecektir (Bravo sesleri, alkış
lar)."
144 T.B.M.M. Yıllık, Devre: VI-İçtimâ:F. (3Nisan 1939- 31 Teşrinievvel 1939). a.g.e., 344. s.
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Başvekil Dr. Refik Saydam'ın
Hükümetin Dış Politikası Konusunda
18 İkincikânun (Ocak) 1940 Tarihinde ve Umûmî Heyetin
27 nci İnikadında Yaptığı Konuşma145
"Aziz arkadaşlar;
Haricî siyasetimiz muhtelif vesilelerle yüksek huzurunuza arzetmiş olduğum
esaslar ve tasvibinize iktiran eden direktifler dairesinde tabiî seyrini takib etmek
tedir.
İngiltere ve Fransa Hükûmetlerile malûmunuz olan kredi ve istikrazların
müzakeresine memur etmiş olduğumuz heyet, gerek Londra, gerek Patiste dos
tane bir hava içinde mesaisini ikmal ederek, buna mütedair mukaveleleri
Hükümet namına akid ve imza eyledi.
Heyet reisinin Sofyada tevakkuf ederek Bulgaristanm muhterem Başvekili
Bay Köse İvanof ile vaki olan görüşmeleri, iki komşu memleket arasındaki
itimadkâr dostluğun tezahürüne ve Balkanlarda sulh ve emniyetin istikrarına
matuf mesaimizde, şayanı memnuniyet bir görüş birliği kaydedilmesine vesile ol
muştur (Bravo sesleri).
Arkadaşlar; insaniyet, feci bir harbin ıstırabları devam ederken, Türkiyemizin
maruz kalmış olduğu büyük felâket karşısında çok ruhu okşayıcı bir tesanüd man
zarası gösterdi.
Resmî ve hususî ellerden bize yapılmış olan ve elan da yapılmakta bulunan
yardımlar memleketimize karşı umumî bir sempatinin ve bize her tarafta verilen
kıymetin bir ifadesi olmak itibarile bu insanî tesanüd, bir de hususî alâka
mahiyetini haiz bulunuyor.
Bu dost devletlere, bu yüksek ruhlu insanlara, müsaadenizle, bu kürsüden
Türkiyenin derin teşekkürlerini ifade edeyim (Bravo sesleri, alkışlar).
RASİH KAPLAN (Antalya) - Hep iştirak ederiz.
BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (Devamla) - Aziz arkadaşlarım,

145 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, Cild: 8, İçtimâ: 1, Tırmiyedinci inikad, 18.1.1940, Celse:
1,160-161. ss.; T.B.M.M. Yıllık, Devre: VI-İçtimâ: 1 (Teşrinisani 1939-31 Teşrinievvel 1940).
Ankara, 1941, 386-387. ss.
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Haftalardan beri üzerinde elbirliği ile çalıştığımız ve bu gün kabul buyur
duğunuz Millî Korunma Kanununa da temas etmek isterim. Kanunun gayesi yal
nız, Türk vatandaşınm sıkıntı çekmemesine ve Türk müdafaa kuvvetlerinin fev
kalâde hallerde ve seferberlikte en iyi şekilde tanzimine ve idaresine matuftur.
Hükümetinize verdiğiniz bu vazifeler yapılırken, bunlann yine en iyi şekilde
görülmesi için, verdiğiniz salâhiyetlerin de en dikkatli bir surette kullanılmasının
lüzumuna kani bulunuyoruz. Hükümetiniz, bu vazife ve salâhiyetler kendisine
verilirken, Büyük Meclis tarafından gösterilen ihtimamdan ne kadar memnun ise,
kendisine gösterilen itimada da müteşekkirdir ve o itimada lâyik olmağa çalışacak
tır. Dünyanın arzettiği buhranın, memleketimize vaki iktisadî ve ticarî akislerini
zamanında karşılamak bizim için ne kadar hayatî bir mesele ise, bu buhranlardan
istifade etmek isteyecek olanların fena fikir ve hareketlerine karşı koymak ta, o
kadar lüzumlu bir harekettir. Biz, hayatta bu halleri görmüş ve acılarını çekmiş bir
nesiliz. Tabiatlarımız da ona tekrar müsaade edecek kabiliyette değildir.
Huzurunuzda, bu kanunun tatbiki kendilerine tevdi edilecek her sınıf memu
ra ve yine bu kanunla, kendi hakları müdafaa edilecek olan her vatandaşa, aynı
zamanda, hiç gevşemeyen bir azim ve dikkatle, vazifelerini yapmalarını ve hak
larını aramalarını hatırlatırım. Ancak bu karşılıklı murakabe ve dikkat sayesin
dedir ki, kanunun tayin ettiği iyi hedefe vâsıl olabiliriz.
Aziz arkadaşlarım, bize intihab dairelerinizin ihtiyaç ve durumlarını sıhhatle
ve neşe ile getirmenizi en samimî nişlerimle dilerim (Bravo sesleri, şiddetli ve
sürekli alkışlar)."
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İstanbul Mebusu Ali Rana Tarhan'ın
Hükümetin Dış Politikası Hakkındaki Suali ve
146

Başvekil Dr. Refik Saydam'in Cevabı
"BAŞKAN - Müstakil Grup Başkanı İstanbul mebusu Ali Rana Tarhan
tarafından verilmiş Hükümetin haricî siyaseti hakkında, Hükümetten bir sual tak
riri vardır. Onu okutuyorum:
T. B. M. M. Yüce Reisliğine
Son siyasî hâdiseler üzerine, Hükümetimizin haricî siyaseti hakkında T. B. M.
Meclisini tenvir buyurmalarını Muhterem Başvekilden rica ederim.
İstanbul mebusu
Ali Rana Tarhan
BAŞKAN - Söz Başvekilindir.
BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (İstanbul) - Muhterem arkadaşlarım;
sayın arkadaşım Rana Tarhan Hükümetin siyaseti hakkında malûmat istiyor. Ken
dilerine şu cevabı veriyorum :
İtalyanın harbe girmesi üzerine hadis olan vaziyeti Cumhuriyet Hükümeti etrafîle tedkik etmiş ve üçlü muahedenin cüzü mütemmimi olan iki numaralı pro
tokol hükmünü tatbika karar vererek icab eden tebligatı yapmıştır. Buna nazaran
Türkiye hali hazırdaki gayri muhariblik vaziyetini muhafaza etmektedir.
Memleketimizin emniyeti ve müdafaası için bir taraftan askeri hazırlık
larımıza devam etmekle beraber diğer taraftan her zamankinden fazla uyanık dur
mak mecburiyetindeyiz (Bravo sesleri).
Her türlü tahrikten içtinab eden bu dikkatli vaziyetimizin memleketimiz için
olduğu kadar etrafımız için de sulhun muhafazasına hadim olacağını ümid etmek
teyiz (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar).
ALİ RANA TARHAN (İstanbul) - Muvafık ve emniyetbahş cevablarından
dolayı muhterem Başvekile teşekkürlerimi arzederim.
BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (İstanbul) - Teşekkür ederim."

146 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI-İçtimâ: 1, Cild: 12, Yetmişinci inikad, 26. VI. 1940, 163. s.
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Başvekil Dr. Refik Saydanı'ın
12 Temmuz 1940 Tarihinde Büyük Millet Meclisi'nde
Hükümetin Dış Politikası Konusunda
147

Yaptığı Konuşma ve Meclis Müzakereleri
"BİRİNCİ CELSE
Açılma saati: 15
BAŞKAN - Şemsettin Günaltay
KATİBLER : Bekir Kaleli (Gazianteb), Cavid Oral (Niğde)
BAŞKAN - Celse açılmıştır.
3 -BEYANAT
1 - Başvekil Dr. Refik Saydam'ın, Hükümetin haricî siyaseti hakkında
beyanatı
BAŞKAN - Söz Başvekilindir.
(Başvekil Dr. Refik Saydam sürekli alkışlar arasında kürsüye geldi).
BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (İstanbul) - Sayın arkadaşlarım,
Avrupanın içinde bulunduğu vaziyet ve buna karşı Türkiye Cumhuriyetinin
aldığı siyasî tedbirler hakkında vakit vakit yüksek huzurunuzda ve bazan da rad
yo ile beyanat yaparak Türk milletini tenvir etmek, Cumhuriyet Hükümetinin
başlıca vazifelerinden biridir.
Bu gün de yine bu maksadla huzurunuza geliyorum. Beyanatımın esasını yal
nız haricî meseleler teşkil edecektir. Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti hududları
dahilinde, size arzetmeğe değer her hangi bir hâdise ve vaka yoktur. (Bravo ses
leri, şiddetli alkışlar). Türk milleti vakur, sakin, gündelik işlerile uğraşmakta ve
Millî Şefin etrafında tek vücud olarak sımsıkı durmakta (Bravo sesleri, şiddetli al
kışlar) ve Cumhuriyet Hükümetine en yüksek itimadını her hareketile ve çalış
masıyla göstermektedir. (Bravo sesleri).
Sayın arkadaşlarım,
Cumhuriyet Hükümeti, sizlerin de yüksek tasvibine mazhar olan siyasî yolun
da hiç şaşmaksızın ihtiyatla yürümektedir. (Alkışlar). Türk vatanının selâmetini
147 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, İçtimâ: 1, Cild: 13, Yetmişüçüncü inikad, 12.7.1940,
58-64. ss.; T.BMM. Yıllık, Devre: VI, İçtimâ: 1, (1 Teşrinisani 1939-31 Teşrinievvel 1940),
384-394. ss.
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ve Türk milletinin refahını korumağa matuf olan tedbirlerimiz, emniyetle söyliyebilirim ki, müşkülâtsız yürümekte ve Türk vatandaşı neşe ve imanla dolu
göğsünü kabartarak vazifeye koşmaktadır. (Bravo sesleri, alkışlar).
Sayın arkadaşlarım,
Son günlerin hâdisatı arasında dikkat nazarınızı çektiğine şüphe etmediğim
bir tanesinden bahsedeceğim : Bir ecnebi ajansı bir takım vesikalar neşretmekte
ve aralarmda Türkiyeye teallûku olanlar da bulunmaktadır. Bu ayın üçüncü
gününden beri bir takım ecnebi gazetelerinde vesika neşriyatile beraber bu ve
sikalara dayanan yazılar yazılmakta ve propagandalar yapılmaktadır. Vesikaların
doğru veya yanlış neşri, Türk milletini ve Hükümetini hiç bir veçhile endişeye
düşürecek mahiyette değildir. Hükümetiniz, çok temenni ediyor ki bu vesikalar
tahrife uğramadan neşredilsin. Çünkü, dürüst ve açık siyasetimizden emin ol
duğumuz için, neşredilecek her hangi bir vesika bu dürüst siyasete yeni deliller
ilâvesinden başka bir netice veremez. (Çok doğru sesleri).
Fakat, bu vesikalara istinad ederek Türkiyeye samimiyetsizlik isnad edenlere
ve bu arada hiç bir zaman maksadlarına hadim olmıyacağını bildikleri Türk ricali
ni zedelemeğe uğraşanlara verilecek bir tek cevab vardır: Nefretle baş çevirmek.
(Bravo sesleri).
ZÎYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) - Biz de öyle.
BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (Devamla) - Sayın arkadaşlarım, Tür
kiyeye isnadlarda bulunarak tesir yapmak isteyenlerin unuttukları birinci nokta,
bu günkü Türkiyenin, ölmüş ve çürümüş Osmanlı İmparatorluğu olmadığıdır
(Bravo sesleri, şiddetli alkışlar). O devirlerde bu gibi tesirler muharriklerine faide
verirdi. Fakat, bu günkü Türkiye, ondan çok uzak ve çok ileriye doğru yol almış
bir mevcudiyettir. Pek iyi bilirsiniz ki, bütün bir husumet cihanı, hattâ köhne İm
paratorluk başlarının da iştirakile Atatürk'e karşı koymak istediler; ve Türk mil
letine "yalnız onu bırakırsa kurtulacağını" söylediler. Fakat Türk milleti onu tut
tu, onun tarafını tuttu ve ötekileri reddetti. Netice de malûm. Bütün varlığile hür
ve müstakil Türk milleti bu gün bu kürsüden her arzusunu söyliyebiliyorsa, o
mücadelenin eseridir (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar). Binaenaleyh, Türkiye
Cumhuriyeti ricalinin kalması, gitmesi, oturması, kalkması ancak Türkiye Büyük
Millet Meclisinin kararile olur (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar). Ancak onun tasvibile tekemmül eder.
İkinci nokta da, bu günkü Türk siyasî ricalinin vasfı hakkında yanlış malûmat
sahibi olmaktır. Bu günkü Türk siyasî ricali şu veya bu Devlet politikasını takib
eden ve onunla övünen cinsten insanlar değildir (Bravo sesleri). Türkiyeyi idare
edenlerin veya idaresine çağırılanların yalmz bir vasfı bir programı vardır.
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Her işte evvelâ Türkün menfaati, Türkiye Cumhuriyetinin selâmeti. Bunun
yanında, bu menfaat ve selâmete uygun gelen dostluklar. (Bravo sesleri).
İşte, sayın arkadaşlarım, bütün bu propagandalarda eksik düşünülen bunlardır.
Şimdi, bu gün Avrupanın içinde yuvarlandığı hal karşısında, Türkiye'nin
vaziyeti ne olacak, diye düşünenlere cevab vereceğim:
Türkiye, dostluklarına sâdık, kendi istiklâl ve hürriyetini müdafaaya karar
vermiş tek bir vücud halinde vukuata intizar etmektedir (Bravo sesleri, şiddetli al
kışlar).
Biz, hiç bir zaman ne tahrik, ne de komşularımıza taarruz düşünüyoruz. Kom
şularımızın da aynı hissiyatta olduklarının bariz delillerini memnuniyetle gör
mekteyiz (Bravo sesleri). Yegâne gayemiz, vatanımızın mahfuziyeti ve mil
letimizin selâmeti ve zarardan vikayesidir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti,
Büyük Meclisten aldığı direktif dairesinde çalışmakta, arzettiğim esaslar üzerin
de son derecede hassas bulunmakta ve günün icablarma göre tedbirlerini almak
tadır. Hükümetiniz o kanaattedir ki, şimdiye kadar aldığı tedbirlerle, bir çok
vakaların tahaddüsüne tekaddüm etmiş ve memleketin varlığını müdafaadan
ibaret olan bu yolda yürümekte katiyetle musir bulunmuştur (Bravo sesleri).
Dünyanın bu kararsız vaziyetine rağmen, memleketimiz yakın bir tehlikeye
maruz görünmemekte ve bütün Devletlerle ve alelhusus komşularile iyi
münasebetleri idame hususundaki azminde berdevam bulunmaktadır. Türkiye
Cumhuriyetinin istiklâline ve Türk vatanının bütünlüğüne zarar verecek her han
gi bir harekete karşı Türk milletinin vereceği yegâne cevab, silâha sarılmak ve
sonuna kadar vatanı müdafaa etmek olacaktır (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli al
kışlar).
Bunu, bu şekilde tebarüz ettirdikten sonra, yakın şarkta sulhun bozulmasına
ve harb felâketinin buralara kadar yapılmasına hiç bir zaman taraftar ol
madığımızı ve bu güne kadar da bu maksadla çalıştığımızı bir kere daha tekrar et
mek isterim (Bravo sesleri).
Sayın arkadaşlarım;
Öyle zannediyorum ki, Hükümetinizin takib ettiği siyaset sizin kendisine ver
diğiniz direktife mutabıktır (Şüphe yok sesleri). Bunun böyle olub olmadığını
reylerinizle izhar buyurmanızı rica ediyorum. (Hay hay sesleri).
Hükümetinize, itimad gösterecek olursanız, o, çok ağır olan işlerinde daha
neşe ile çalışmak kuvvet ve kudretini bulacaktır. (Bravo sesleri, şiddetli ve sürek
li alkışlar).
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HARİCİYE ENCÜMENİ REİSİ ALİ MUZAFFER GÖKER (Konya) - Sayın
arkadaşlar, geçen sene Avrupada harb çıktığı zaman bütün milletler harbin kendi
topraklarına sirayetine mâni olmak için bir takım tedbirler almağı zarurî gördüler.
Bu arada Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin de Türk milletinin yüksek haklarını
korumak ve yurdun bütünlüğünü muhafaza etmek için bir takım tedbirler alın
ması kadar tabiî bir şey olamazdı. Milletin yüksek menfaatleri ile alâkadar olan
kararlar ve tedbirleri hâdisatın seyrine bırakmak bir an için bile tasavvur
edilemezdi.
Sahası her gün biraz daha genişlemek istidadını gösteren büyük buhran kar
şısında siyasetimiz ve tedbirlerimiz ne olabilirdi?
Arkadaşlar, bu kadar büyük millet ve vatan menfaatlerinin icab ettirdiği ted
birlerin her şeyden evvel milletin düşüncesine, duygusuna uygun olması lâzımdı,
Türk siyasetinin icablan Türkün uzak ve yakın tarihinde aramak millî şefi etrafın
da bir kaya gibi birleşmiş olan milletin iradesine mutabık olarak tayin etmek
kadar tabiî bir şey olamazdı. Hükümetimiz ancak öyle bir yol tutabilir ve Yüksek
Meclisimiz ancak bu mahiyette olan kararlan tasvib edebilirdi.
Milletin her şeyden evvel ve her şeye rağmen istiklâline ve bütün millî hak
larının mahfuziyetine aşık bulunduğu hiç kimse için bir sır değildir. Tarihi bin bir
kahramanlık destanı ile yazılmış milletimin sulh içinde, refahını, millî inkişafını
temin etmekten başka bir arzusu olmadığını ve macera arkasmda koşmadığını da
biliyoruz. Vatanı her hangi bir taarruzdan korumak için icab eden bütün müdafaa
ve emniyet tedbirlerini almak ve yurdu elden geldiği kadar harbin dışında bırak
mağa çalışmak; işte Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin tahakkuk ettirmek mec
buriyetinde bulunduğu siyasî hedefler bunlardır.
Arkadaşlar, Hükümetimizin siyaseti tamamen bu hedeflere müteveccihdir.
Zaten Türkiye Cumhuriyeti dış siyasetinin senelerden beri takib ettiği yol da
budur. Bu siyaset tamamen tedafüi bir emniyet siyasetidir. Aynı zamanda bir sulh
siyasetidir. Hiç bir veçhile hiç kimsenin aleyhine müteveccih değildir ve ahdî
mükellefiyetlerinizin bütün icablarına uygundur, Türk dostluğuna güvenmiş olan
ların ve bunu temin etmek isteyenlerin hakikati böyle bilmesi lâzımdır.
Arkadaşlar, sizin de tasvib ettiğiniz siyaset budur. Dün olduğu kadar bugün de
doğru bulduğumuz siyaset budur (Bravo sesleri, alkışlar).
BAŞKAN - Söz Müstakil grup reisi Ali Rana Tarhanındır.
ALİ RANA TARHAN (İstanbul) - Muhterem arkadaşlar, Türkiye Cum
huriyeti siyasetinin esas vasıflarından biri de açık olmasıdır. Muhterem Baş
vekilimizin daima alâka ile beklenen ve itimadla dinlenen beyanatları son
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hadiseler üzerine efkârı umumiyeyi tenvir etmiş bulunuyor. Cumhuriyet
Hükümetinin takib ettiği siyaset, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yurdun men
faatine uygun olarak tesbit ettiği veya edeceği siyaset olabilir. Yüksek karar
larınızı tatbik etmek şeref ve mesuliyetini deruhde etmiş bulunan İcra Vekilleri,
tek bir itimad, tek bir teveccüh ararlar: Türk milletinin ve onun salahiyetli Vekil
lerinin itimadı ve teveccühü. (Bravo sesleri) Hükümetimiz bugün bunun teyidini
arzu ediyor. Refik Saydam Hükümetinin içinde yaşadığımız vahim şartların istil
zam ettiği basiret, metanet ve isabetle yurdun selâmeti için çalışmakta devam ede
ceğine Grubumuzun itimadını beyan ederim. (Bravo sesleri) ve daima hayırlı
muvaffakiyetler dilerim. (Şiddetli alkışlar).
MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) - Arkadaşlar; Muhterem Başvekilimiz, her
zaman olduğu gibi bu gün de Cumhuriyet Hükümetinin dış siyasetini âdetleri veç
hile dürüstî ile, hulûs ile izah ettiler.
Arkadaşlar, biliyorsunuz ki, Avrupada harb başladığı zaman, dünya vaziyeti
ni, bu vaziyet karşısında Türkiyenin almağa mecbur olduğu emniyet ve korunma
tedbirlerini Hükümet, Parti ve Meclis hep beraber mütalea ettik. Şimdi Baş
vekilimizin ana hatlarını tebarüz ettirdiği istikamete girerken daha tedkik saf
hasında temayül safhasında, müzakere safhasında Hükümetle elbirliği yaparak ve
nihayet derin bir inşirah ile, haklı bir vicdan huzurile bu karan hep beraber aldık.
Bu karar, hür Türk milletinin, hür efkârı umumiyesinde, hür matbuatında
münakaşa edildi. Hükümetin tuttuğu yolun, millî menfaatin, millî bakanın kati
zaruret ve icabı olduğunda tereddüdü olan tek vatandaş çıkmadı. Bu siyaset,
Hükümetçe, Partice, Büyük Millet Meclisince ve nihayet Türk milletinin büyük
şuurunca umumî bir tasvibe mazhar oldu ve bu sebeble bu siyaset kelimenin tam
ve şamil mânasile Türk milletinin millî siyaseti oldu. Çünkü bu siyasetin tek istinad noktası müstakil Türkiye ve hür Türk milleti dâvası idi. (Alkışlar).
Dün bu karan bir vicdan huzuru ile almıştık, bu gün hadiselerin her çeşit inkişaflannı bir defa daha tedkik ettikten sonra millete ve tarihe karşı mesul adam
lar sıfatı ile ve aynı vicdan huzuru ile bu isabetli yolda devama karar veriyoruz.
Arkadaşlar; bu vesile ile dost, düşman her kesin bilmesi lâzım gelen, bil
melerinde fayda olan bir hakikati Yüksek Huzurunuzda tebarüz ettirmeme
müsaadenizi dilerim,
Türk milleti için üzerinde yaşadığı topraklar kadar bu topraklar üzerinde
yaşattığı ulvî prensibler de mukaddestir. Bu değişmez hayatî prensiplerin başında
Türk milletinin asla tesir ve müdahale kabul etmiyen irade ve hakimiyeti gelir. Bu
irade ve hakimiyetin tek mümessili T. B. M. Meclisidir.
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Millet, vekillerini ve Millet vekilleri, İcra arkadaşlarını Milletin menfaatlarma
uyarak ancak kendileri seçerler, kendileri değiştirirler.
Bu irade ve bu hakimiyete velev ima tariki ile de olsa her hangi bir taraftan
vaki olacak tesir ve müdahale teşebbüslerini en aziz ve mukaddes haklarımıza
yapılmış bir tecavüz telâkki eder ve bunu nefretle karşılarız. (Alkışlar). Biz, Refik
Saydam Hükümetini, Türk milletinin, Büyük Millet Meclisinin muhabbet ve iti
madını haiz olduğu için iş başında tutuyoruz ve tutacağız. Vasıfları sadece yaban
cılara mülayim gelen adamları - ki bu memlekette değil böyle bir politika adamı
tek bir vatandaş dahi yoktur. (Bravo sesleri, alkışlar). - iş başına getirmek değil,
onlara bu aziz yurdun havasını bile teneffüs ettirmeyiz. (Bravo sesleri, alkışlar).
Şimdi arkadaşlarım, vaziyetin kısa hulâsası şudur:
Türk milleti, Hükümeti, Meclisi, ordusu ile ve bütün maddî ve manevî varlığı
ile milletin büyük güveni, büyük ümidi, büyük bir baş olduğu kadar müstesna bir
kumandan olan Millî Şefin etrafında birleşmiş bir hakikat kayası gibi duruyor.
(Bravo sesleri, şiddetli alkışlar). Emeli ve ümidi; ne kimseye bir karış toprak ver
mek, ne kimseden bir karış yer istemek, sadece yurdda ve cihanda sulhun tesis ve
temadisine çalışmak. (Bravo sesleri, alkışlar).
Yerli, yabancı her vicdanın, her şuurun hürmet ve takdir ile anlaması lâzımgelen bu açık ve dürüst vaziyetimize rağmen halâ makûs düşüncede bulunanlar
varsa, halâ Türkiye denilen bu hakikat kayasına alınlarını çarpmak isteyenler var
sa onlar da tecrübei talihden memnu değildirler. (Bravo sesleri, sürekli alkışlar).
FERİDUN FİKRİ (Bingöl) - Muhterem arkadaşlar; hissiyatımızı, memleket
siyaseti hakkında düşündüklerimizi sayın Başvekilimiz beyanlarında ifade buyur
dular ve bizi tamamile tatmin ettiler. Çünkü kendilerinin dermeyan ettikleri esas
lar, daima bizim fikrimizde, gönlümüzde, Büyük Millet Meclisinin kalbinde ve
şuurunda hâkim olan esaslardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi her şeyden evvel,
sulhtan evvel, her türlü medeniyet vasıtalarından, terakkilerinden evvel bir büyük
şeye ehemmiyet verir; o da, Türk istiklâlinin her türlü maddî ve manevî, uzaktan,
yakından her türlü tesirattan tamamile masun olması keyfiyetidir. (Bravo sesleri,
alkışlar).
Türk milleti istiklâl savaşma girişmiş ve bu istiklâl savaşını şanile, şerefile
bütün imkânsızlıklara rağmen başarmış ve muvaffak olmuştur. İstiklâl, onun kal
binde ebedî ve ezelî bir umde, bir anane ve bir hakikati mutlaka olarak yaşamak
tadır. Binaenaleyh Türkiye Hükümetinin her hangi bir suretle teşekkülüne, mev
cudiyetine, uzaktan, yakından tesir yapmağa temayül etmek demek, onun istik
lâline, her hangi bir veçhile şu veya bu suretle müdahale edebilmeyi tasavvur ve
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tahayyül etmek demektir. Bu ise, Türk milletinin istiklâl savaşında vermiş olduğu
şehidlerin kanlarile milletine temin ettiği, ahdü peyman ile ebediyyen yaşatacağı
ve Türk milletinin daima ve daima mevcudiyetinin esasını teşkil eden istiklâlini
ortadan kaldırmaktır. Halbuki Türk, istiklâlini her şeyden aziz ve mukaddes bilir.
Bunun içindir ki Büyük Millet Meclisinin muhassalası olan Hükümet ve o
Hükümeti sevk ve tedvir eden, Yüksek Millî Şefin ve Büyük Reisicum
hurumuzun itimadına mazhar olduğu gibi, Büyük Millet Meclisinin de tam itima
dına mazhar olan Refik Saydam Hükümetinin siyaseti, doğrudan doğruya Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin kendi siyasetidir. (Bravo sesleri, alkışlar).
Binaenaleyh Türkiye Büyük Millet Meclisinin haricinde her hangi bir siyaset
tasavvur olunamaz. Şu halde her hangi bir suretle Alinin, Velinin şu, bu politika
takib etmesi, şu tarafa, bu tarafa mütemayil şahsî politika, Teşkilât-ı Esâsîye
Kanunumuzun kadrosu çerçevesi haricinde ve Türk demokrasisinin tatbik had
lerinin ruhuna aykırı bir siyaset mutasavver değildir. Binaenaleyh Türk Teşkilât-ı
Esâsîyesinin ve Türk Cumhuriyetinin evlâdlan olan bizler, şahısların ve sairenin
ilham etmek istedikleri, varmak istedikleri her hangi bir tesiri, sayın Baş
vekilimizin beyan buyurduğu veçhile, nefretle telâkki ederiz. Türk milletinin as
la bu oyuna gelmiyeceğini, Türk milletinin baştan başa salim ve her türlü mikrobdan muarra, zinde, tüvana, azimli, ensali müstakbelesine tam bir istiklâl tevdiine
karar vermiş zinde, sağlam ve genç bir millet olduğunu tekrar saadet ve zevkle
ifade etmeği bir vazife bilirim. (Bravo sesleri, alkışlar). Çürük bünyelerde bulu
nan şu kolun, bu kolun yapacağı şey, Türk milletinin bünyesinde asla olamaz.
(Alkışlar). Türk milleti kararını vermiştir. Sulhu sever, fakat her hangi bir suretle
istiklâline uzaktan ve yakından, şu veya bu suretle vaki olabilecek her türlü müda
haleye şiddetle ve katiyetle karşı koymağa ahdü peyman eylemiştir. Bu, yalnız
Büyük Millet Meclisinin değil, bütün Türk milletinin, köylüsile, şehirlisile, her
türlü efradile, kadını, erkeği ve çocuğile, bütün milletin verdiği müşterek ve mut
lak, kati bir kararıdır. Bu karar karşısında asla tereddüde mahal yoktur.
Arkadaşlar; bazı ajanslar, kıymetli arkadaşımız Saracoğlunun şahsına izafe
eder mahiyette bir takım neşriyat yapmışlardır. Biz bunları nefretle telâkki ederiz
ve huzurunuzda nefretle telâkki ediyoruz. Saracoğlunun şahsına karşı hepimizin
yüksek itimad ve sevgisi vardır. Çünkü bu arkadaş, bizim nazarımızda nihayet bir
şahıs değil doğrudan doğruya Türk siyasetini yapan bir Türk evladıdır, halis Türk
oğludur. Şimdiye kadar kendisini takdir ederek sevdiğimiz gibi, şimdiden sonra
da daha büyük takdirle seveceğimize hiç şüphe yoktur. Binaenaleyh hülâsai
maruzatım, Başvekilimize tam bir itimadla mücehhez olduğumuzdan kendilerine
muvaffakiyet temenni ederiz. Aziz Millî Şefimizin etrafında, Aziz Milletimiz
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yekvücud olarak her türlü tehlikeyi müttehid ve yekpare olarak karşılayacağız ve
ne kadar ağır olursa olsun her hangi bir badireden muhakkak muvaffakiyetle çıka
cağımızı huzurunuzda tekrar etmekten ibarettir. (Bravo sesleri, alkışlar).
CEVDET KERİM ÎNCEDAYI (Sinob) - Arkadaşlar; temeli oynamış dünya
nizamının bu karışık ve müzebzeb ve beşeriyet için korkunç hal almış manzarası
karşısında Başvekilimizin emniyet, insanlık esaslarına dayanan, vakur ve sakin
bir ruh taşıyan, Türkiyenin takati yettiği nisbette ve sahalarda sulha bugüne kadar
olduğu gibi hizmet ve nihayet millî kahramanlığımızın eseri olan Lozan sulhu
Türkiyesinin hak, şeref ve tamamiyetini mutlaka ve behemehal mahfuz bulundur
mağa azim beyanatını bizimle beraber bütün dünya bir daha dinledi.
Arkadaşlar; Türkiye B. M. Meclisi bugüne kadar yeryüzünde edebiyatile,
nazariyatile vücud bulmuş herhangi bir mebusan meclisi değildir.
Türk Milleti adına hakimiyetini kullanan, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Par
ti, Hükümeti, Reisicumhuru, Millî Şefi onun içinde mevcud olan yekpare bir
Vatan ve Millet teşekkülüdür. (Bravo sesleri) Binaenaleyh, Başvekilimizin bu gün
burada hepimizin gönlünün ve milletin kararının ifadesi olan beyanatı sadece bir
kabine beyanatı değildir.
Millî Şef İsmet İnönünün etrafında bir tek adam gibi toplanmış ve birleşmiş
olan Türk Milletinin duygusunun muhassalası ve ifadesidir. Bütün dünyanın bu
beyanatı bu ehemmiyet ve dikkatle işitmesi lâzımdır. (Şiddetli ve sürekli alkışlar).
Arkadaşlar; bizim, yeni Türk Devletinin kurulduğu ilk gündenberi iç ve dış
politikamız, mutlaka ve yalnız Türkiye Büyük Millet Meclisinin politikasıdır.
(Alkışlar) İç ve dış politikanın hata ve savabının yegâne mesulü, münhasıran Tür
kiye Büyük Millet Meclisidir. (Bravo sesleri) O halde ta geçen sene, dünya ateşe
bulandığı günden beri Türkiyenin takib etmekte olduğu ve bu gün dahi o esas
üzerinde yürüdüğü politika, arkadaşlarımın izah ettikleri gibi, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin yani Türk Milletinin müşterek politikasıdır. Biz onun isabetine
ve memlekete mutlaka selâmet temin edeceğine ve bizim müessir olabileceğimiz
yerlerde sulh havasını ve emniyetini yayabileceğimize kani olmuş bir milletiz.
Bu, millî siyasetimizdir. Bunun vasfı bütün dünya için sulha hizmet etmek ve
Türkiyenin emniyet, şeref ve istiklâlini mutlak ve kayıdsız mahfuz bulundurmak
tır. Bunun önünde hiç kimsenin şüphe etmeğe hakkı yoktur. Meğerki kendi
kanıle, kendi azmi, kendi iradesile bütün dünya husumeti önünde bu günkü
medenî ve insanî varlığını yaratmış Türk Milletine suikasd hissile gönülleri meş
bu olsun, veyahud dünya nizamını daha çok bozmak, beşeriyetin kalabilmiş istirahatini bütün bütün yok etmek azmile, sui niyetle meşbu olsunlar.
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Bu günlerde dünya siyasetini, ahvalini bozucu bir takım haberler içinde iki
komşu memleketin (Türk - Soviyet) dostluğunu bozmaya matuf bazı şeyler sez
mekteyiz.
Arkadaşlar; ta 1919 -1920 senelerinden beri, biz dünya husumeti içinde tek
başımıza kaldığımız gündenberi, inkılâbına yeni başlamış olan Sovyet Rusya da
cihan yüzünde aynı süratle tek başına kalmıştı. Bizim dostluğumuz o kötü gün
den şuurla başlamıştır ve bu güne kadar bu iki memlekete de mütemadiyen iyilik,
ilerilik temin etmiştir (Bravo sesleri).
O şekildeki bütün dünya Sovyet Rusyaya karşı husumet içinde bulunduğu
zamandan başlayan bu dostluk geçen seneye kadar tek olarak ve mümtaz vasfıle
devam etmiş ve her zaman her yerde Sovyet menfaatlerini kendi menfaatimizle
beraber takib etmişizdir. Biz iki milletin tarihi boyunca istikbaline hizmet edeceği
mantikile (bu yüzden) her husumete rağmen dost kalmışızdır. Keza bu güne kadar
da Sovyet Rusya Türkiyenin bu candan ve gönülden şuurlu dostluğuna daima
dostlukla mukabele etmiştir. Arkadaşlar bu iki memleketin bu büyük dostluğu en
kötü günlerde dünyanın en büyük iki lideri olan Atatürk ve Lenin tarafından
kurulmuştur. (Bravo sesleri).
Ve bu dostluklar bu güne kadar milletlerimizin şuuruna malolmuştur. Eğer
bunun bu güne kadar tecrübe edilmiş feyzinden daima iki taraf istifade etmek is
tiyorsa bu dostluğu böylece yürütür, ve dünyanın karartısının nereye varacağı bel
li olmayan zulmetine doğru bu dostluk meşalesile yürümüş oluruz. (Bravo sesleri).
Biz Atatürk, ve Leninin büyük halefleri olan İsmet İnönü ve Stalin devrinde
de bu dostlukların bu şekilde samimiyetle, hiç bir şeyle bozulmayacak şekilde
devam etmesine emniyet etmek istiyoruz. Bu Sovyet ve Türk ricaline emanet bir
politikadır. Bu karşılıklıdır. (Bravo sesleri, alkışlar).
Arkadaşlar, yine son zamanlarda yabancı matbuattan ve ajanslardan mülhem
olarak şuraya işaret etmek istiyorum. Biz müttefiklerimizle yaptığımız muahedede
2 numaralı bir protokol imza etmişizdir. Bunu siyasî bir ihtiyat olarak koymuş
değiliz. Yarın tarih tesbit edecektir ki o, siyasî bir şuurun ve siyasî bir ahlâkın
eseri ve vesikasıdır. (Bravo sesleri ve alkışlar).
Yine son zamanlarda ajanslarda ve bazı radyo havadisinde Türk milletinin
emniyetinin mahfuziyetini şurada, burada gösterenler ve Türk çocuğunun hayatının
şunun bunun tesiri altında korunmakta olduğunu bildirenler vardır. Türk çocuğu
nun hayatının ne zaman esirgeneceğini, Türk çocuğunun kanının ne zaman
döküleceğini, canının ne zaman feda ettirileceğini sadece onun adına hâkimiyette
bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi tayin eder. (Şiddetli alkışlar, bravo sesleri)
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Arkadaşlar; Sayın Başvekilimin kıymetli beyanatında ehemmiyetle ve bir
tarih sözü olarak işaret buyurdukları üzere nasıl ki istiklâl mücadelesinin başında
bu milleti Atatürk'ün etrafından hiç kimse ayıramamışsa bu gün ve bundan son
ra da bu milleti onun lâyik ve şerefli halefi olan İnönünün etrafından hiç kimse
ayıramaz. (Sürekli ve şiddetli alkışlar, bravo sesleri).
Arkadaşlar; biz bu kadar açık, civanmerd, medenî ve insaniyetperver bir mil
letiz, varlığımız da bu esaslara dayanır. Amma bir gün bize en ufak bir taarruz
vâki olacak olursa, misakı millî hududumuzu bütün milletçe ve muazzam bir hey
betle, hepimiz mahvoluncaya ve herkesi mahvedinceye kadar korumak azminde
yiz. (Sürekli alkışlar.)
Bu mukaddes kürsüden bir vesile ile, bir defa daha arzetmiştim; arkadaşlar,
bütün bu sulhperverliğimize rağmen bizi, şu kadar mesahai sathiye üzerinde 18 mil
yonluk bir millet, tankı bu kadar, tayyaresi şu kadar, donanması bu kadar gibi,
amali erbaa düsturlarını tatbik ile mukayese yapan milletler tarih boyunca daima
aldanmışlardır. (Bravo ve çok güzel sesleri, alkış). Biz hesaba gelmeyen müstes
na bir milletiz. İsteyenler her vakit tecrübe edebilirler. (Sürekli alkışlar)
Hükümetin beyanatı Türk milletinin politikasının bir aynasıdır. O bizim
beyanatımız, bizim politikamızdır. Hükümete sadece muhterem Başvekilin
buyurdukları veçhile neşe içinde gurur ve itimadla vazifesinde devam temenni
ederiz ve Büyük Millî Şefimize afiyet ve başımızdan bir an eksik olmamasını
dileriz. Biz vatan bekçiliğini en kudsal bilen, tecavüz değil yan bakılmasına bile
müsamaha etmiyecek bir milletiz. (Şiddetli alkışlar.)
BAŞKAN - Müzakerenin kifayeti hakkında bir teklif vardır, okuyoruz.
Yüksek Reisliğe
Müzakere kâfidir, itimad reyine müracaatı teklif ederiz.
Çanakkale

Konya

Z. G. Etili

H. Dikmen

BAŞKAN - Takriri nazarı itibara alanlar... Almıyanlar... Takrir nazarı itibara
alınmış ve müzakere kâfi görülmüştür.
Başvekil Cumhuriyet Hükümetinin takib ettiği siyasetin Büyük Millet Mec
lisince tasvib edilib edilmediğinin tebarüz ettirilmesi arzusunu izhar etti. Bu
hususta reyinize müracaat edilecektir.
EMİN SAZAK (Eskişehir) - Hep beraber ayağa kalkalım.
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BAŞKAN - İsimleri okunan muhterem mebusların riyaset kürsüsünün solun
dan gelerek orada bulunan kutulara reylerini vermelerini rica ederim.
(İçel dairei intihabiyesinden itibaren reyler toplandı.)
BAŞKAN - Rey vermiyen var mı?... Rey toplama muamelesi bitmiştir.
Reylerin neticesini arzediyorum.
Hükümetin itimad talebine karşı 368 mebus rey vermiştir. Nisab tamamdır. B.
M. Meclisi 368 reyle ve mevcudun ittifakile Hükümetin siyasetini tasvib etmiştir.
(Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar).
(Başvekil Dr. Refik Saydam şiddetli alkışlar ve bravo sesleri arasında hitabet
kürsüsüne geldi).
BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (İstanbul) - Arkadaşlar; bizim yegâne
vazifemiz, sizden aldığımız direktif dairesinde çalışmaktır. Sizden istediğimiz
maddî ve manevî en büyük kuvvet budur, bize gösterdiğiniz itimaddır. Buna lâyık
olmak için, gerek arkadaşlarım ve gerek ben, yine çalışacağız. Yüksek iti
madınıza teşekkür ederim. (Şiddetli ve sürekli alkışlar, Bravo sesleri).
FERİDUN FİKRİ (Bingöl) - Buna elyaksınız.
BAŞKAN - Bir takrir vardır, okutuyorum,
B. M. M. Yüksek Reisliğine
Başvekilin beyanatı münasebetile sözalan hatiblerin sözlerinin tamamının
ajans vasıtasile neşredilmesini teklif ederiz.
İçel

Kütahya

Seyhan

F. C. Güven

S. Ertem

D. Ankoğlu

Manisa

Eskişehir

Ankara

Dr. S. Uzel

E. Sazak

A. Gündüz

Antalya

Antalya

İstanbul

R. Kaplan

Dr. Münir Soykam

A. Daver

Sivas

Sinob

A. N. Demirağ

C. Aliş

BAŞKAN - Efendim, tensib ederseniz zabtın neşrinden sonra bunları da neş
rederiz. (Ajansla neşredilsin sesleri). Zabtın neşrinden evvel ajansa veremeyiz.
Nizamname manidir. (Doğru, doğru sesleri).
Şimdi ruznameye devam ediyoruz."
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Başvekil Dr. Refik Saydam'ın 6 Ocak 1941 Tarihinde ve
Umûmî Heyetin 25 nci İnikadında
Hükümetin Dış Politikası Konusunda Yaptığı Konuşma148
"Aziz arkadaşlarım,
Dünyanın arzettiği fevkalâde şartlar karşısında vatan müdafaa vazifesini
üzerine almış olan şanlı Türk Ordusunun hergün daha kuvvetli olmasma çalışıyoruz
ve hergün daha kuvvetli olduğunu görmekle seviniyoruz. (Bravo sesleri, şiddetli
alkışlar).
Yukarıdan beri arzettiğim bütün çalışmalar, Türk vatanının müdafaa kabiliyeti
ni en yüksek derecede tutmak için bize verdiğiniz vazifenin icaplarıdır. Bu yön
dendir ki, altından kalkılamıyacak hiç bir müşkül tasavvur etmiyoruz. (Bravo ses
leri, alkışlar).
Sizin yüksek itimadınıza ve vatanın dört köşesinden Büyük Meclise ve onun
Hükümetine karşı gösterilen çok içten gelen bağlılığa dayanarak, gösterdiğiniz
yolda sükûnetle yürümek vazifemiz olduğunu bir kere daha arzetmekle sevinç
duyarım.
Aziz arkadaşlarım;
Bütün dünyada görülen siyasi ve askerî faaliyeti Hükümetiniz âzami teyak
kuzla takip ediyor ve bunların muhtemel inkişaflarını heran gözönünde bulundur
mağa çalışıyor. Haricî siyasetimiz, bu faaliyetler devrinde de sizce malûm olan
esaslar dairesinde yürüyor. Diyebilirim ki, milletin ve memleketin selâmeti için
ittihaz etmiş olduğunuz hattı hareketin isabeti, bu inkişaflarla bir kere daha teeyyüt etmiş ve bizim yegâne gayemiz olan masuniyet umdesi, ittifaklarımıza tama
men sadık ve merbut siyasetimizdeki şuurlu istikrardan iyi neticeler alınmasını
intaç etmiştir. (Alkışlar).
Muhterem arkadaşlarıma tekrar temin etmek isterim ki, tasviplerine iktiran et
miş olan ve hiç bir memleketi üzecek, endişeye düşürecek anasırı ihtiva etmiyen
dürüst siyasetimiz, aynı yoldan yürüyecek ve ümit ederim ki; bu güne kadar ol
duğu gibi, bundan sonra da, milletimizin hayrına velud netice vermekten hali kalmıyacaktır. (Alkışlar).
Arkadaşlarım,
Hepinize sıhhat ve neşe ile güzel seyahatler dilerim. (Şiddetli ve sürekli al
kışlar)."
148 T.B.M.M. Yıllık, Devre: VI- İçtimâ: 2 (1 Teşrinisani 1940-31 Teşrinievvel 1941). Ankara 1942
TBMM. Matbaası. 372-373. ss.
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Başvekil Dr. Refik Saydam'm
4 Temmuz 1941 Tarihinde ve Umûmî Heyetin
73 ncü İnikadında Hükümetin Dış Politikası
Konusunda Yaptığı Konuşma149
"Muhterem arkadaşlar;
Haricî siyasetimiz hakkında, yüksek huzurunuzda vaki olan son maruzatım
dan beri, altı aya yakın bir zaman geçti.
Dünyanın geçirdiği büyük buhran içinde hâdiselerin taakubu adetâ baş dön
dürücü bir şekil almakta ve son altı aylık devre zarfındaki siyasî ve askerî
faaliyetler, böyle kısa bir zamana maddeten sığamıyacak kadar, hacim ve ehem
miyet itibarile hayret verici bir manzara göstermektedir.
Son zamanlara kadar bizden uzak sahalarda cereyan eden, fakat inikasları
bütün dünya ile beraber memleketimizde de kendilerini hissettiren harp faciaları,
nihayet Türkiyemizi her taraftan çeviren yangınlarla tâ yanıbaşımıza kadar sokul
du, geldi. Balkan harekâtı ve onu takip eden Irak hâdiseleri, Suriye vakayii ve en
nihayet dünyanın en muazzam iki ordusunu biamân hamlelerle birbiri karşısına
diken Alman - Sovyet muharebesi, bu son ayların asırlarca anılacak hareketleridir.
Bu muazzam inkişaflar önünde, Türkiye, siyasetindeki istikrarı ve hedef bir
liğini isbat etmek için geçen kânunusanide size vaki olan maruzatımı, kelimesi
kelimesine tekrar etsem, bu günün icaplarına olan mutabakatine ilâve veya tay
yedilecek hiç bir cihet olmadığı tebarüz eder. (Bravo sesleri, alkışlar).
Evet, arkadaşlar, bugün de size, altı ay evvel söylediğim sözleri tekrarlıyarak
hitap ediyorum.
Milletin ve memleketin selâmeti için ittihaz etmiş olduğumuz hattı hareketin
isabeti, görülen inkişaflarla bir kere daha teeyyüt etmiş ve bizim yegâne gayemiz
olan masuniyet umdesi, taahhütlerimize tamamen sadık, siyasetimizdeki şuurlu
istikrardan iyi neticeler alınmasını intaç etmiştir. (Bravo sesleri, alkışlar).
Bu iyi neticelerin en başında Türkiye - Almanya münasebatının aydınlanması
ve Türk - Alman dostluğunun fîlen ihyası gelmektedir. Geçenlerde, yüksek tasvip
ve tasdikmıza iktiran etmiş olan Türkiye - Almanya muahedesi, imzası gününden
itibaren meriyete girmiş ve aktine saik olan zihniyet dairesinde, her iki tarafça tat
bik edilmekte bulunmuştur. Bu Muahedenin gayesini ve hakikî manasını Hariciye
vekili 25 - VI - 1941 tarihinde Yüksek Huzurunuza arzetti.
149 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, Cild: 20, İçtimâ: 2, Yetmişüçüncü inikad, 4. VII.1941,
46-48. ss.; T.B.M.M. Yıllık, Devre: Vl-İctimâ: 2 (1 Teşrinisani 1940-31 Teşrinievvel 1941),
373-376. ss.
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Aynı sözleri tekrardan içtinap ederek, şurasını bilhassa tebarüz ettirmek is
terim ki; bu Muahede, bir devrenin âcil ihtiyacını sunî bir surette tatmine yanyacak akitlerden değildir, tabiî ve devamlı bir vaziyetin ifade ve tesbitini tazammun
eden esaslı vesikalardan biridir.
Müzakeresi esnasında gösterilen hüsnü niyet ve bir an kararmıyan samimiyet
havası, bu sözlerimin kuvvetli delillerini teşkil eder.
Muhterem arkadaşlarım;
Muharebenin son zamanlardaki inkişafları önünde, Hükümetiniz daimî bir
teyakkuz içinde ve tasvibinize iktiran etmiş olan siyasetimizin ana hatları üzerin
de yürüyerek faaliyetlerde bulunmaktan hali kalmamıştır.
Asırlardanberi istiklâl uğruna kan dökmüş olan Balkan memleketlerinde
yarınki teşekkülün istiklâle müstenit bir teşekkül olmasını hararetle temenni eder
ken, bu dileklerimizi tatmin edici emarelere de malik bulunduğumuzu söylemek
isterim (Bravo sesleri, alkışlar).
Irak hâdiseleri çıktığı vakit, dostumuz Irak milleti ile bizim ve onların müt
tefiki olan İngiltere arasındaki ihtilâfın, kan dökülmeksizin halli için yapmış ol
duğumuz teşebbüsler, maalesef müsmir olmamış ve hâdisat bildiğiniz şekilde in
kişaf etmiştir. Irakm, bu vaziyete rağmen, istiklâlini teyit etmek suretile müt
tefikimiz İngilterenin göstermiş oldukları itidal ve basiretten dolayı kendilerini ve
Irak milletini şayanı tebrik görürüm (Bravo sesleri).
Suriye hâdisatında, Türkiyenin rolü tahmin buyuracağınız veçhile, çok nazik
tir. Suriyenin coğrafî vaziyeti, emniyetimiz bakımından haiz olduğu ehemmiyet
ve sonra da orada birbirile çarpışan iki devletin bizimle ayrı ayrı olan münasebet
leri, bu nezaketin derecesini göstermek için kâfidir zannederim.
Bu hâdiselerin akıbeti ne olursa olsun, Suriyenin bizim için haiz olduğu
ehemmiyet değişmiyeceği gibi Suriyelilere karşı olan sempatimize de halel gelmiyecektir (Bravo sesleri).
Alman - Sovyet muharebesi muvacehesinde Türkiye, siyasetinin ve coğrafî
mevkiinin tabiî icabı olan hattı hareketi derhal ittihaz ve ilânda tereddüt etmemiş
ve Hükümetiniz, bu muharebeden doğan vaziyet önünde, Türkiyenin bitaraflığını
Almanyaya, Sovyetler Birliğine ve diğer Devletlere resmen tebliğ etmiştir.
Bu hattı hareket ahdî vaziyetlere uygundur ve Türkiye menafii bakımından en
doğru ve hayırlı bir yoldur (Doğru sesleri).
Arkadaşlarım,
Gene bu geçen aylar zarfında muhtelif Devlet adamlarının söyledikleri nutuk
lar, siyasî faaliyetin mühim anasırını teşkil etti.
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Bunların umumî manaları üzerinde tevakkuf etmiyerek, her birine bize ait
olan kısımların, tâ evveldenberi takip edegeldiğimiz siyasette hiç kimseye doku
nan bir cihet olmadığını gösteren sözlerin, muharipler arasında bile bir fikir vah
detine vesile teşkil ettiğini ve bunun dünya mukadderatı için hayırlı bir alâmet ol
duğunu ehemmiyetle zikretmek isterim (Bravo sesleri).
Tarih bir gün, bu muazzam mücadele esnasında Türkiyenin rolünün ne kadar
insanî, ne derecelerde hüsnü niyetle meşbu olduğunu kaydedecektir. Fakat daha
bu günden, hayat mücadelesi bütün şiddetile devam ederken sarfettiğimiz mesai,
dostluklarımıza ve taahhütlerimize vermiş olduğumuz kıymet, sözümüze olan
sadakatimiz, medeniyet dünyası önüne açık alınla çıkmamızı temin etmiş
bulunuyor. (Bravo sesleri, alkışlar).
Alman Devlet reisi Hitler, 4 Mayıs tarihli nutkunda Türk - Alman dostluğuna
verdiği kıymeti tebarüz ettirirken, memleketimiz için kullandığı kelimeler,
Hariciye vekilinin de size arzetmiş olduğu veçhile, bütün Türk milletinin, kalbine
hitap eden ve o kalpte hakikî mâkesler bulan kelimeler olmuştur.
Bu kürsüden kendilerine hararetle teşekkür etmeyi vecibe addederim. Bizim
hissiyatımız da, büyük Alman milleti için aynıdır. Onun sözüne ve dostluğuna
kıymet veren, medeniyet alemindeki yüksek mevkiine hürmet eden bir milletiz.
Aydınlatmış ve ihya etmiş olduğumuz dostluğun safhası içine, bundan böyle hiç
bir suitefehhüm zehirinin karışmamasını bütün kalbimizle temenni ederiz. (Bravo
sesleri).
İtalya Hükümeti Reisi Musolini de 10 Haziran tarihli nutkunda, bize dostane
kelimelerle hitap ediyor. Kendisine gene huzurunuzda teşekkür etmek isterim.
1928 muahedesi bizim için de meridir, ve Türkiye - İtalya münasebatı, o esas
lar dairesinde dostane bir seyir takip etmektedir.
Türk - Alman muahedesinin akdinden sonra, Avam Kamarasında cereyan
eden müzakereler, hepinizin malûmudur. Başvekil Çörçilin müzakerelere yaptığı
muhtelif müdahaleler ve Hariciye Nâzın Edenin nutku, Türkiye - İngiltere
münasebatının hangi esaslara istinat ettiğini bütün dünyaya göstermiştir. (Bravo
sesleri).
Türk ve İngiliz milletleri tam bir siyasî olgunlukla birbirlerini tanıyarak ve
anlıyarak münasebetlerini bu günkü itimat, hürmet ve muhabbet seviyesine isal
etmişlerdir. (Bravo sesleri).
İngiliz milleti, Türkün ahde vefasını bir çok vesilelerle denemiş, anlamış ve
ona itimat etmiştir.
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Mevzubahsettiğim müdahale ve nutuklarda bize karşı gösterilen anlayış, an
cak birbirlerinden şüphelenmiyen iki memleket arasmda vukua gelebilir kanaatin
deyim, İngiltere Devlet adamları, Türkiye siyasetinin esasen bu sulh yolunda in
kişaf ettiğini bilirlerdi. Binaenaleyh, Türk - Alman Muahedesinde kendilerini
hayrete düşürecek bir nokta mevcut değildir. Buna rağmen en büyük düşmanile
dostluk muahedesi yapan ve o dostluğu tutacağı malûm bulunan müttefikinin
hareketini, samimî zihniyet ve anlayışla telâkki etmek, tam manasile centilmen
olan bir millete has bir fazilettir ki, bunu burada söylemekten hususî bir zevk his
setmekteyim. (Bravo sesleri, alkışlar).
Muhterem arkadaşlarım,
Gene son zamanların nutuklarında ve neşriyatında sizi üzdüğünü bildiğim bir
nokta belirdi.
Memleketimizin bir parçası üzerinde, bir takım emeller izhar edilmiş olduğu
resmî ağızlardan iddia ve gene mukabil resmî ağızlardan tekzip olundu. Bunlar
üzerinde tevakkuf etmek ve muhakemeler yürütmek niyetinde değilim. Yalnız
şurasını söylemek isterim ki, Hükümetiniz bütün bu haberleri ilk gününden
itibaren hassasiyetle takip etmiş ve velev ki hayal sahasında olsun, bu sözlerin
kulaktan kulağa söylenmesine alâkasız kalmamıştır. (Bravo sesleri).
Size bütün kuvvetimle temin edebilirim ki, bu gün de, yarın da aynı has
sasiyeti gösterecek ve nerede, kimler arasında olursa olsun, bu gibi faaliyetleri
yakından takip ederek, icabeden karar ve tedbirlere tevessülden geri kalmıyacağız. (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar).
Aziz arkadaşlarım,
Dünyayı yerinden sarsan bu badire içinde, harp felâketlerinden bu güne kadar
uzak kalabilmiş olan aziz vatanımız, bu saadeti Türk milletinin ruhunda mün
demiç mertlik, dürüstlük ve açık kalplilik hissiyatına ve Büyük Şefinin etrafın
daki millî birlik kanaatına ve durumuna medyun bulunmaktadır. (Bravo sesleri,
şiddetli alkışlar).
Milletimizin sarsılmaz azmi, her kendini sayana karşı saygı hisleri beslemesi,
her seven kalbe kendi kalbini açması, bizim için bu güne kadar olduğu gibi, yarın
da en kuvvetli tahaffuz âmili olacaktır. (Bravo sesleri).
Hükümetiniz bu hasletlerde bulduğu kuvveti, müzaheretinizle bir kat daha
arttırarak sizin çizdiğiniz yoldan vakar, sükûnet ve teyakkuzla yürümekte devam
azmindedir. (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar)."
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Başvekil Şükrü Saraçoğlu'nun
5 Ağustos 1942 Tarihinde Hükümetin
Dış Politikası Konusunda
Büyük Millet Meclisi'nde Yaptığı Konuşma150
"(Başvekil Şükrü Saraçoğlu sürekli alkışlar arasında kürsüye geldiler.)
Haricî politika :
Cumhuriyetimizin Lozan'da başlayan faal ve müspet haricî siyaseti bir çok
imtihanlardan geçtikten sonra bugünkü duruma varmıştır. Bu durum bugün en iyi
istikrar kelimesiyle tavsif edilebilir. Hudutları haricinde hiç bir sergüzeşt ar
kasında koşmıyan ve koşmıyacak olan Türkiye harbin dışında kalmak imkânlarını
aramış ve bu imkânları da şuurlu müspet bir bitaraflık üzerinde yürümekte bulun
muştur.
Üç senedenberi dünyayı yakan ve yıkan haile önünde Türkiye menfî bir
bitaraflık ile vaziyetini koruyamazdı ve yarın da koruyamaz. Türkiye bitaraflığı
umumî bir politik sistemin işlenmiş bir şeklidir ve politikamızın kimseyi endişeye
düşürmiyecek bir berraklığı ve samimiyeti vardır.
İngiltere ile olan ittifak muahedemiz her iki tarafın nefine olarak vazife gör
mekte devam edecektir. Türkiye - İngiltere ittifakı realitenin ifadesi ve biraz ev
vel arzettiğim politik sistemin esaslı bir rüknüdür.
Yine o politikanın bariz samimî bir tezahürünü de Türkiye ile Almanya
arasındaki karşılıklı anlayış ve dostluğu yeniden tevsik eden Türk - Alman Anlaş
masında görüyoruz.
Harbin bu iki esaslı burcuna karşı olan vaziyetimiz ve o Devletlerle olan bağ
larımızı müspet siyasetimizin bariz birer misali olarak arzettim.
Muharip kümelerin her ikisinde kendileriyle ahdi veya fiili rabıtalarımız ve
dostluklarımız olan Devletler yer almıştır; ki bunlara karşı da dost ve dürüst ol
makta devam edeceğiz (Alkışlar).
Dostluğuna karşı sonsuz bir hüsnüniyetle meşbu dostluk, düşmanlığa karşı
yıkılmaz bir azim ve metanetle mukabele, (Alkışlar) işte Hükümetinizin takip
edeceği haricî siyasetin tam ifadesi (Bravo sesleri)."

150 T.B.M.M. Yıllık, Devre: VI, İçtimâ: 3 (1 Teşrinisani 1941-31 Teşrinievvel 1942) Ankara
15.11.1943 Türkiye Büyük Millet Meclisi Matbaası. 351-352. ss.
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3 NİSAN 1939 - 15 OCAK 1943 TARİHLERİ ARASINDA
TÜRKİYE'NİN İMZALADIĞI ANTLAŞMALAR 151
Barış Antlaşmaları
Fransa
- Hatay Sancağı ile Suriye Arasındaki Hududun Tesbiti Hakkında Nihaî Pro
tokol ve Eki Üç Harita
19 Mayıs 1939, Antakya
- Türkiye ile Suriye Arasında Arazi Mesailinin Kafi Surette Hallini
Mutazammın Anlaşma
23 Haziran 1939, Ankara
30 Haziran 1939 tarih ve 3658 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 4 Temmuz 1939, No: 4249
Düstur, III, 20, 1530
İran
- Türk- İran Karma Hudut Komisyonunca Kabul Edilen Protokol
8 Aralık 1940, Hoy
4 Mayıs 1941 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
İttifak, Siyasî İşbirliği, Garanti, Tarafsızlık ve Saldırmazlık Antlaşması
- Çok Taraflı Türkiye, Fransa ve İngiltere
- Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti ve İngiltere Krallığı Arasında
Ankara'da İmzalanan Üç Taraflı Karşılıklı Yardım Mukavelesiyle Merbut
ları
19 Ekim 1939, Ankara
8 Kasım 1939 tarih ve 3738 sayılı Kanun
İmza tarihi olan 19 Ekim 1939'da yürürlüğe girmiştir.
Onay belgeleri Ankara'da 16 Kasım 1939 tarihinde tevdi edilmiştir.
Resmî Gazete, 9 Kasım 1939, No: 4357
Düstur, III, 21, 15
- İki Taraflı Almanya
- Türkiye Cumhuriyeti ile Alman Reich'i Arasında 18 Haziran 1941 Tarihin
de İmzalanan Muahede (Saldırmazlık Andlaşması)
18 Haziran 1941, Ankara
151 Gündüz Ökçün-Ahmet R. Ökçün: Türk Antlaşmaları Rehberi, 1920-1973. 2.bs. Ankara, 1997,
1-404. ss.

25 Haziran 1941 tarih ve 4072 sayılı Kanun
İmza tarihi olan 18 Haziran 1941 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Onay belgeleri 5 Temmuz 1941 tarihinde Berlin'de teati edilmiştir.
Resmî Gazete, 2 Temmuz 1941, No: 4849
Düstur, III, 22, 1355
Birleşik Krallık
- Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Arasmda Müşterek Beyanname
12 Mayıs 1939
T.B.M.M. tarafından 12 Mayıs 1939 tarihinde 1093 sayılı kararla tasvib
edilmiştir.
Resmî Gazete, 15 Mayıs 1939, No: 4208
Düstur, III, 20, 631
Fransa
- Nihaî Bir İtilâf İmzasına Kadar Bahr-i Sefid'de Harbe Müncer Olacak Bir
Tecavüz Halinde Teşrik-i Mesai Hususunda Türkiye ile Fransa Arasında
Beyanname
23 Haziran 1939, Paris
Uluslararası Kuruluşlar
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı
- Birleşmiş Milletler Beyannamesi ile İlgili Belgeler
1 Ocak 1942, Washington
Ceza İşlerinde Adlî Yardım ve Suçluların Geri Verilmesi
- İki Taraflı Suriye (1946 yılına kadar Fransız Mandası altında)
- Mücrimlerin İadesine, Cezaî İşlerde Adlî Evrakın İrsaline ve İstinabelerin
İcrasına Müteallik 1 No.lu Protokol (30 Mart 1940 tarihli Türkiye ve Suriye
Dostluk ve İyi Komşuluk Mukavelenamesine Ek)
30 Mart 1940, Ankara
17 Haziran 1940 tarih ve 3883 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 22 Haziran 1940, No: 4542
Düstur, 111,21, 1671
Yunanistan
- Suçluların Geri Verilmesi ve Cezaî Sahada Karşılıklı Adlî Yardım
Muahedesi
7 Mart 1939, Ankara
20 Aralık 1939 tarih ve 3755 sayılı Kanun
19 uncu maddesi uyarınca 28 Nisan 1940 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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Resmî Gazete, 27 Aralık 1939, No: 4395
Düstur, III, 21, 154
Ahali Mübadelesi ve Göç
Tabiiyet
- İki Taraflı Lübnan (1946 yılına kadar Fransız Mandası altında)
- Optanlara Müteallik Hususî Protokol ve Optanlara Mütedair Protokol (30
Mart 1940 tarihli Türkiye-Suriye Dostluk ve İyi Komşuluk Mukavelena
mesine Ek-Lübnan'a teşmil edilmiştir.)
30 Mart 1940, Ankara
17 Haziran 1940 tarih ve 3883 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 22 Haziran 1940, No: 4542
Düstur, III, 21, 1706-1709
Suriye (1946 yılına kadar Fransız Mandası altında)
- Optanlara Müteallik Hususî Protokol ve Optanlara Mütedair Protokol (30
Mart 1940 tarihli Türkiye-Suriye Dostluk ve İyi Komşuluk Mukavelename
sine Ek)
30 Mart 1940, Ankara
17 Haziran 1940 tarih ve 3883 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 22 Haziran 1940, No: 4542
Düstur, III, 21, 1706-1708
Seyahatler, Pasaport ve Vize
- İki Taraflı Bulgaristan
- Vize Harçlarında Muadelet Tesisi Maksadı ile Bulgar Hükümeti ile Yapılan
Anlaşmaya Dâir Teati Edilen Notalar
28 Nisan 1939
Litvanya
- Vize Harçlarında Eşitlik Sağlamak Üzere Nota Teatisi
26 Mayıs, 17 Haziran 1939
İkamet, Ticaret ve Seyrisefain
Fransa
- Türkiye ve Fransa Arasında 29 Ağustos 1929 Tarihli Ticaret ve Seyrisefer
[Seyrisefain] Mukavelenamesine Müzeyyel Anlaşma
23 Ağustos 1939, Paris
30 Mayıs 1940 tarih ve 3864 sayılı Kanun
2 nci madde uyarınca 1 Eylül 1939 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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Resmî Gazete, 5 Haziran 1940, No: 4527
Düstur, III, 21, 1517
İtalya
- Türkiye ile İtalya Arasında Mevcut 29 Aralık 1936 Tarihli Ticaret ve Seyrisefain Muahedesinin Temdidine Dâir Notalar
31 Aralık 1940, Roma
9 Haziran 1941 tarih ve 4065 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 13 Haziran 1941, No: 4833
Düstur, III, 22, 1320
- Türkiye ile İtalya Arasında Mevcut 29 Aralık 1936 Tarihli Ticaret ve Seyrisefain Muahedesinin Temdidine Dâir Notalar
26 Aralık 1941, Roma
1 Haziran 1942 tarih ve 4247 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 5 Haziran 1942, No: 5124
Düstur, III, 23, 1372
Emlâk İşleri
Suriye (1946 yılına kadar Fransız Mandası altında)
- Yeni Bir Emlâk İtilâfnamesi Akdine Müteallik Mektup
30 Mart 1940
17 Haziran 1940 tarih ve 3883 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 22 Haziran 1940, No: 4542
Düstur, III, 21,1710
Adlî, Hukukî ve Ticarî Konularda Karşılıklı İlişkiler,
Hukukların Çatışması ve Yabancı İlâmların Tenfizi
- İki Taraflı Birleşik Krallık
- Yukarıdaki Sözleşmenin Aden Kolonisine Teşmili Hakkında Nota Teatisi
[Türkiye Cumhuriyeti ile İngiltere Hükümeti Arasında Mün'akit Müzaheret-i Adliye Mukavelenamesi ve bu Mukaveleye İlişkin 7 ve 19 Ağustos
1933, 31 Ağustos ve 19 Eylül 1933, 20 Eylül ve 16 Kasım 1933, 14 Kasım
ve 29 Kasım 1933, 24 Kasım ve 9 Aralık 1933 ve 21 ve 30 Aralık 1933
Tarihli Notalar]
22 Haziran ve 8 Temmuz 1939, Ankara
- Yukarıdaki Sözleşmenin (Transjordan hariç olmak üzere) Filistin'e Teşmil
Edilmesi Hakkında Nota Teatisi
21 Ekim ve 1 Aralık 1941, Ankara
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Sağlık
- Çok Taraflı - 21 Haziran 1925 Tarihli Beynelmilel Sıhhiye Mukavelenamesini Tâdil Eden
ve 31 İlkteşrin 1938'de Paris'te İmzalanan Mukavelename
31 Ekim 1938, Paris
8 Temmuz 1939 tarih ve 3722 sayılı Kanun
24 Temmuz 1939 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Resmî Gazete, 14 Temmuz 1939, No: 4258
Düstur, II, 20, 1816
[Temmuz 1969 tarihli Uluslararası Sağlık TüzüğüAVHA 22.46'nün 99 uncu
maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.]
Resmî Gazete, 25 Nisan 1973, No: 14517
- Beynelmilel Sıhhî Mukavelenameye Bâzı İlâvelerin Yapılması Hakkında
Kanun
5 Haziran 1940 tarih ve 3878 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 14 Haziran 1940, No: 4535
Düstur, III, 21, 1645
- İki Taraflı Suriye (1946 yılına kadar Fransız Mandası altında)
- Sıhhî Meselelere Müteallik 3 Numaralı Protokol (Türkiye-Suriye Dostluk
ve İyi Komşuluk Mukavelenamesine Ek)
30 Mart 1940, Ankara
17 Haziran 1940 tarih ve 3883 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 22 Haziran 1940, No: 4542
Düstur, III, 21, 1679
Veteriner İşleri ve Hayvansal Ürünler
Suriye (1946 yılına kadar Fransız Mandası altında)
- Veteriner Mesailine Müteallik 5 Numaralı Protokol (Türkiye-Suriye Dostluk
ve İyi Komşuluk Mukavelenamesine Ek)
30 Mart 1940, Ankara
17 Haziran 1940 tarih ve 3883 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 12 Haziran 1940, No: 4542
Düstur, III, 21, 1695

Uyuşturucu Maddeler
- İki Taraflı Yugoslavya
- Türkiye ile Yugoslavya Arasında Mevcut 31 Mart 1939 Tarihli Ham Afyon
Satışı Antlaşmasının Üç Ay Müddetle Uzatılması Hakkında Mektuplar
29 Aralık 1939, Ankara
30 Mayıs 1940 tarih ve 3863 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 5 Haziran 1940, No: 4527
Düstur, III, 21, 1515
Yugoslavya
- Ham Afyon Satışı Anlaşmasının İkinci Defa Üç Ay Temdidi Hakkında Mek
tuplar
1 Nisan 1940, Ankara
30 Aralık 1940 tarih ve 3964 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 4 Ocak 1941, No: 4703
Düstur, III, 22, 141
Ticaret, Ödeme, Kliring ve Takas
-İki Taraflı Almanya
- Almanya'ya 5.050.000 Liraya Kadar îhraç Edilecek Mallar ve Halen Güm
rüklerimizde Bulunan Alman Mallarının Kâffesinin Memleketimize İthal
Olunması Hakkında Mektuplar
31 Ocak 1940 tarihli mektuplar
22 Mayıs 1940 tarih ve 3838 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 28 Mayıs 1940, No: 4520
Düstur, III, 21, 873
Almanya
- Türkiye ile Almanya Arasında Ticarî Mübadelelere Mütedair Hususî Anlaş
ma
25 Temmuz 1940, Ankara
7 Ağustos 1940 tarih ve 3910 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 10 Ağustos 1940, No: 4584
Düstur, III, 21, 2053
Almanya
- Türkiye ile Almanya Arasında Ticarî Mübadelelere Ait Tediye Anlaşması
25 Temmuz 1940, Ankara
7 Ağustos 1940 tarih ve 3910 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 10 Ağustos 1940, No: 4584
Düstur, III, 21,2061
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Almanya
- 25 Temmuz 1940 Tarihli Türk Alman Anlaşması Protokollerinden 2
Numaralı Protokolde Tamamen veya Kısmen Feshedilecek Mukavelelere
Ait Tediyeler ve Mahsuplarının İcrası İçin Tâyin Edilmiş Olan Müddetin İki
Ay Daha Temdidi... Aynı Anlaşmaya Bağlı C Listesindeki Kontenjanların
Değiştirilmesi Hakkında Notalar
20 Nisan 1941 tarih ve 4022 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 8 Mayıs 1941, No: 1803
Düstur, III, 22, 552
Almanya
- Türkiye-Almanya Arasında Ticarî Mübadelelere Mütedair Hususî Anlaşma
ile Türkiye-Almanya Arasında Ticarî Mübadelelere Ait Tediye Anlaş
masında Mevzuubahis Menşe Şahadetnameleri ile Mutad Ticarî Müteferrik
Masraflar ve Almanya'da Serbest Liman ve Mıntıkalardaki Alman Makam
ları Mühür ve İmzalarının Alman Makamlan Mühür ve İmzalan Gibi
Kabulü Hakkında Alman Sefareti ile Teati Olunan Notaların Tasdiki Hak
kında Kanun
12 Mayıs 1941 tarih ve 4028 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 16 Mayıs 1941, No: 4810
Düstur, III, 22, 564
Almanya
- 25 Temmuz 1940 tarihli Ticarî Mübadelelere Mütedair Anlaşmanın Tat
bikatıyla İlgili Anlaşma
17 Aralık 1940, Ankara
9 Haziran 1941 Tarih ve 4064 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 13 Haziran 1941, No: 4833
Düstur, III, 22, 1316
Almanya
- 25 Temmuz 1940 Tarihli Anlaşmaya Bağlı 2 Numaralı Protokolde Tâyin
Edilen Müddetin Temdidi Hakkında Mektuplar
21 Mart 1941, Ankara
30 Haziran 1941 tarih ve 4079 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 7 Temmuz 1941, No: 4853
Düstur, III, 22, 1411
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Almanya
- Türkiye ile Almanya Arasında 25 Temmuz 1940 Tarihli Ticarî Mübade
lelere Dâir Hususî Anlaşmaya Merbut C Listesinde Düzeltme Yapılması
Hakkında Notalar
15 Nisan 1941, Ankara
22 Eylül 1941 tarih ve 4115 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 25 Temmuz 1941, No: 4921
Düstur, III, 22, 1549
Almanya
- Türkiye ile Almanya Arasında Ticarî Mübadelelere Dâir 25 Temmuz 1940
Tarihli Hususî Anlaşma Protokollerinden 2 Numaralı Protokolün 4 ncü
Maddesinde Yazılı Müddetin İki Ay Daha Uzatılması Hakkında Kanun
1 Aralık 1941 tarih ve 4138 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 6 Ocak 1941, No: 4977
Düstur, III, 23, 53
Almanya
- Bu Müddetin Tekrar Uzatılması Hakkında Kanun
1 Aralık 1941 tarih ve 4139 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 6 Ocak 1941, No: 4977
Düstur, III, 23, 55
Almanya
- Ticarî Mübadelelere Mütedair 25 Temmuz 1940 Tarihli Hususî Anlaşmanın
Mer'iyet Müddetinin İki Ay Daha Uzatılması Hakkında Notalar
8 Ağustos 1941, Ankara
8 Aralık 1941 tarih ve 4144 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 13 Aralık 1941, No: 4983
Düstur, III, 23, 59
Almanya
- 25 Temmuz 1940 Tarihli Ticarî Mübadeleye Dâir Hususî Anlaşmaya Bağlı
Listelerle İlgili Anlaşma
7 Ocak 1943, Ankara
14 Nisan 1943 tarih ve 4397 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 21 Nisan 1943, No: 5387
Düstur, III, 24, 482
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Almanya

- Türkiye ile Almanya Arasında Ticarî Mübadelelerin ve Tediyelerin Tan
zimine Dâir Anlaşmalar
9 Ekim 1941, Ankara
15 Aralık 1941 tarih ve 4153 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 22 Aralık 1941, No: 4990
Düstur, III, 23, 93
Almanya
- Türkiye ile Almanya Arasında Ticarî Mübadelelerin Tanzimine Dâir 9 İlkteşrin 1941 Tarihli Anlaşmaya Ek Anlaşma
12 Haziran 1942, Ankara
14 Aralık 1942 tarih ve 4324 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 17 Aralık 1942, No: 5285
Düstur, III, 24, 128
Almanya
- Türkiye ile Almanya Arasında Ticaret Mübadelelerinin Tanzimine Dâir
9 İlkteşrin 1941 Tarihli Anlaşmanın 1 Numaralı Listesinin Değiştirilmesi
Hakkında Mektuplar
23 Haziran 1942, Ankara
14 Ocak 1943 tarih ve 4378 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 21 Ocak 1943, No: 5310
Düstur, III, 24, 333
Amerika Birleşik Devletleri
- Türkiye-Amerika Ticaret Anlaşması
1 Nisan 1939, Ankara
16 Haziran 1939 tarih ve 3646 sayılı Kanun
Geçici olarak 5 Mayıs 1939 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Resmî Gazete, 26 Haziran 1939, No: 4242
Düstur, III, 20, 1288
Belçika (Belçika-Lüksemburg)
-Türkiye ile Belçika Arasında Mevcut 24 Mayıs 1934 Tarihli Ticaret ve
31 Mayıs 1934 Tarihli Takas İtilâfnameleri ile 31 Mayıs 1934 Tarihli
Ticaret ve Takas İtilâfhamelerine Müzeyyel Anlaşmanın 1 Haziran 1940
Tarihine Kadar Temdidi Hakkında Kanun
28 Nisan 1941 tarih ve 4012 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 6 Mayıs 1941, No: 4801
Düstur, III, 22, 522
1196

Birleşik Krallık (İngiltere)

- Türkiye ile İngiltere Arasında Mün'akit 27 Mayıs 1938 Tarihli Müzeyyel
Ticaret ve Kliring Anlaşmasının Türkçe Metninde Görülen İmlâ Farkları ile
Tabı Hataları ve Tercüme Farklarının Tashihi İçin Teati Edilen Notalar
17 Temmuz 1939, Londra
30 Mayıs 1940 tarih ve 3865 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 5 Haziran 1940, No: 4527
Düstur, III, 21, 1526
Birleşik Krallık

- Bu Anlaşmaya Bağlı ve Hususî Takasa Mevzu Teşkil Eden Türk Mallan
Listesine... Malların İthali İçin Teati Olunan Notalar
23 Ağustos 1939, Ankara
30 Mayıs 1940 tarih ve 3859 sayılı Kanun
Teati tarihi olan 23 Ağustos 1939'da yürürlüğe girmiştir.
Resmî Gazete, 5 Haziran 1940, No: 4527
Düstur, 111,21, 1506
Birleşik Krallık

- 27 Mayıs 1938 Tarihli Ticaret ve Kliring Anlaşmasına Merbut Listeye...
Kontenjan İlâvesi Hakkında İngiltere ile Yapılan Anlaşma
10 Ekim 1939, Ankara
30 Mayıs 1940 tarih ve 3860 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 5 Haziran 1940, No: 4527
Düstur, III, 21, 1509
Birleşik Krallık

- İngiliz Menşeli Mallar Bedellerinin Suret-i Tesviyesi ve İthaline Teminen
Teati Edilen Notalar
22 Kasım 1939, Londra
30 Mayıs 1940 tarih ve 3961 sayılı Kanun
Teati tarihi olan 22 Kasım 1939'da yürürlüğe girmiştir.
Resmî Gazete, 5 Haziran 1940, No: 4527
Düstur, III, 21, 1511
Birleşik Krallık

- 2 Eylül 1936 Tarihli Ticaret ve Kliring Anlaşmasına Müzeyyel Olarak
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Krallık Hükümeti Arasında
Aktolunan Anlaşma ve Eki
8 Ocak 1940, Paris
19 Ocak 1940 tarih ve 4171 sayılı Kanun
6 ncı madde uyarınca 15 Ocak 1940 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Resmî Gazete, 26 Ocak 1942, No: 5016
Düstur: III, 23, 205
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Birleşik Krallık
- Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık Hükümeti Arasında Ticaret ve
Tediyeye Müteallik Anlaşmalar, Ekleri ve Mutabık Kalman Zabıtname
3 Şubat 1940, Londra
30 Mayıs 1940 tarih ve 3866 sayılı Kanun
Nihaî Maddede öngörüldüğü üzere 19 Şubat 1940 tarihinde yürürlüğe gir
miştir.
Resmî Gazete, 5 Haziran 1940, No: 4527
Düstur, III, 21, 1537
Birleşik Krallık
- 3.2.1940 Tarihli Türk-İngiliz Ticaret ve Tediye Anlaşmasının 3 ncü Mad
desinin İkinci Bendinin Tavzihine Dâir Notalar
7 Ekim 1940, Ankara
28 Nisan 1941 tarih ve 4018 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 7 Mayıs 1941, No: 4802
Düstur, III, 22, 538
Birleşik Krallık
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Krallık Hükümeti Arasında
Tediye Anlaşması
2 Aralık 1940, Ankara
3 Ocak 1941 tarih ve 3971 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 14 Ocak 1941, No: 4707
Düstur, III, 22,167
Birleşik Krallık
- İngiliz Lirası Sahasına Dahil Memleketler Listesine Yeniden İlâve Edilecek
Memleketlere Tatbik Edilecek Usule Mütedair İngiliz Hükümeti ile Teati
Edilen Notalar
17 Aralık 1941 tarih ve 4154 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 23 Aralık 1941, No: 4991
Düstur, III, 23,103
Bulgaristan
- Bulgaristan'a Beş Milyon Kiloluk Munzam Bir Odun Kömürü Kontenjanı
Verilmesine Mütedair Olarak Bulgar Sefaretiyle Teati Olunan Notalar
24 Haziran 1939, Ankara
13 Mayıs 1940 tarih ve 3826 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 18 Mayıs 1940, No: 4512
Düstur, III, 21, 822
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Bulgaristan
- Türkiye ile Bulgaristan Arasında Mevcut 27 Mayıs 1935 Tarihli Ticaret An
laşmasına Merbut A Lâyihasında Derpiş Olunan Takas Müddetinin 6 Aydan
Bir Seneye İblâğı Hakkında Yapılan (Şifahi Takrir) Anlaşma
31 Temmuz 1940, Sofya
28 Nisan 1941 tarih ve 4013 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 6 Mayıs 1941, No: 4801
Düstur, III, 22, 523
Bulgaristan
- Bu Müddetin Tekrar Altı Ay Temdidi Hakkında Notalar
18 Aralık 1940, Sofya
28 Nisan 1941 tarih ve 4014 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 7 Mayıs 1941, No: 4802
Düstur, III, 22, 525
Bulgaristan
- Türkiye ile Bulgaristan Arasında Ankara'da 27 Mart 1942 Tarihinde İm
zalanan Ticaret Anlaşmaları ve Munzam Protokoller
27 Mart 1942, Ankara
3 Ağustos 1942 tarih ve 4284 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 8 Ağustos 1942, No: 5179
Düstur, III, 23, 1671
Çekoslovakya
- 27 Şubat 1937 Tarihli Tediye Anlaşması ve İktisadî İşbirliği Protokolü ile
19 Mart 1937 Tarihli Ticaret Anlaşması ve Bunların Merbutlarının Hitam
Tarihinden İtibaren 1 Mayıs 1940 Tarihine Kadar İki Ay Müddetle Temdidi
Hakkında Notalar
29 Şubat 1940, Ankara
28 Nisan 1941 tarih ve 4016 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 7 Mayıs 1941, No: 4802
Düstur, II, 22, 537
Çekoslovakya
- Aynı Anlaşmaların 15 Mayıs 1940 Tarihine Kadar Temdidi Hakkında Kanun
28 Nisan 1941 tarih ve 4017 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 7 Mayıs 1941, No: 4802
Düstur, III, 22, 537
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Estonya
- Türkiye-Estonya Ticaret ve Kliring Anlaşmasına Müzeyyel 29 Ağustos
1938 Tarihli Protokole İlişik B Listesinde Yazılı Pamuklu Mensucat Kon
tenjanının İndirilmesine ve Pamuk İpliği vs. Kontenjanlarının Arttırılmasına
Mütedair Tallin'de... Teati Olunan Mektuplar
22 ve 26 Nisan 1939, Tallin
13 Aralık 1939 tarih ve 3744 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 21 Aralık 1939, No: 4390
Düstur, III, 21,44
Finlandiya
- Türkiye ile Finlandiya Arasında Ticaret ve Tediye Anlaşmaları
9 Kasım 1940, Ankara
28 Nisan 1941 tarih ve 4015 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 7 Mayıs 1941, No: 4802
Düstur, III, 22, 527
Fransa
- Türkiye ve Fransa Tediye Anlaşması
1 Eylül 1939, Paris
30Mayıs 1940 tarih ve 3864 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 5 Haziran 1940, No: 4527
Düstur, III, 21, 1520
Fransa
- Ticaret Kontenjan ve Tediye Anlaşmaları
23 Ağustos 1939, Paris
Fransa
- 23 Ağustos 1939 Tarihinde Türkiye ile Fransa Arasında Mün'akit Tediye
Anlaşmasına Müteallik Lahika
8 Ocak 1940, Paris
19 Ocak 1942 tarih ve 4171 sayılı Kanun
5 inci madde uyarınca imza tarihi olan 8 Ocak 1940'ta yürürlüğe girmiştir.
Resmî Gazete, 26 Ocak 1942, No: 5016
Düstur, III, 23, 203
Fransa
- Türkiye ile Fransa Arasında 23 Ağustos 1939 Tarihinde imzalanmış Olan
Ticaret Kontenjan ve Tediye Anlaşmaları ile Merbutları Hükümlerinin 31
Aralık 1940 Tarihine Kadar Temdidi Hakkında Mektuplar
28 Ağustos 1940, Ankara
25 Aralık 1940 tarih ve 5953 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 28 Aralık 1940, No: 4698
Düstur, III, 22, 119
1200

Fransa
- 23 Ağustos 1939 Ticaret Kontenjan ve Tediye Anlaşmaları ile Merbutlarının
30 Haziran 1941'e Kadar Temdidi Hakkında Anlaşma
30 Aralık 1941 tarih ve 4080 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 7 Temmuz 1941, No: 4853
Düstur, III, 22, 1413
Fransa
- Türkiye'ye Verilecek Savaş Malzemesi Hakkında Fransa Başbakanı ve
Dışişleri Bakanı Monsieur Daladier ile Türkiye Dışişleri Bakanı Bay Menemencioğlu Arasında Nota Teatisi
8 Ocak 1940, Paris
Fransa
- Fransa, Birleşik Krallık ve Türkiye Arasında Krom ve Kuru Meyve Hakkın
da Anlaşma
8 Ocak 1940, Paris
İsveç
- İsveç ile Aramızda Mevcut 20 Ocak 1939 Tarihli Kliring Anlaşmasının Bâzı
Hükümlerinin Tâdili Hakkında Anlaşma
12 Eylül 1939, Ankara
17 Haziran 1940 tarih ve 3884 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 22 Haziran 1940, No: 4552
Düstur, III, 21, 1711
İsveç
- Türkiye ile İsveç Arasında 3 Ocak 1935 Tarihli Ticarî İtilâf ile 31 Mart 1938
Tarihli Tediye Anlaşmasının 31 Mayıs 1940 Tarihine Kadar Temdidi Hak
kında Mektuplar
23 Mart 1940, Ankara
28 Nisan 1941 tarih ve 4020 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 7 Mayıs 1941, No: 4802
Düstur, III, 22, 540
İsveç
- 20 İkincikânun 1939 Tarihli Ticaret ve Kliring Anlaşmaları ile Merbut
larının Hitamı Tarihinden İtibaren 31 İkincikânun 1940 Tarihine Kadar Bir
Ay Müddetle Temdidi Hakkında Mektuplar
30 Mayıs 1940 tarih ve 3852 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 5 Haziran 1940, No: 4527
Düstur, III, 21, 1454
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İsveç
- Türkiye ile İsveç Arasında Ticaret Anlaşması
29 Şubat 1940, Ankara
10 Haziran 1940 tarih ve 3880 sayılı Kanun
1 Mart 1940 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Resmî Gazete, 15 Haziran 1940, No: 4536
Düstur, III, 21, 1649
İsveç
- Türkiye ile İsveç Arasında Kliring Anlaşması
29 Şubat 1940, Ankara
10 Haziran 1940 tarih ve 3880 sayılı Kanun
1 Mart 1940 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Resmî Gazete, 15 Haziran 1940, No: 4536
Düstur, III, 21, 1651
İsveç
- İsveç ile Aramızda Mevcut 29 Şubat 1940 Tarihli Kliring Anlaşmasının
Küspe Bedellerine Müteallik Hükümlerini Tâdilen Nota Teatisi Suretiyle
Yapılan Anlaşma
12 Aralık 1940, Ankara
28 Nisan 1941 tarih ve 4019 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 7 Mayıs 1941, No: 4802
Düstur, III, 22, 538
İsviçre
- Türkiye ile İsviçre Arasında Ticaret ve Tediye Anlaşması
30 Mayıs 1940, Ankara
28 Nisan 1941 tarih ve 4021 sayılı Kanun
1 Haziran 1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Resmî Gazete, 8 Mayıs 1941, No: 4803
Düstur, III, 22, 542
İsviçre
- Türkiye ile İsviçre Arasında 30 Mayıs 1940 Tarihinde İmza Edilen Ticaret
ve Tediye Anlaşmasına Munzam Kliring'in Tesviyesine Müteallik Protokol
30 Mayıs 1940, Ankara
28 Nisan 1941 tarih ve 4021 sayılı Kanun
8 inci madde uyarınca 1 Haziran 1940 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Resmî Gazete, 8 Mayıs 1941, No: 4803
Düstur, III, 22, 548
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İsviçre
- Türkiye ile İsviçre Arasında 30 Mayıs 1940 Tarihinde İmza Edilen Ticaret
ve Tediye Anlaşmasına Munzam İsviçre'deki Türk Haricî Malî Servisine
Mütedair Protokol
30 Mayıs 1940, Ankara
28 Nisan 1941 tarih ve 4021 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 8 Mayıs 1941, No: 4803
Düstur, III, 22, 550
İsviçre
- 3 0 Mayıs 1940 Tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına Merbut Protokol
Hükümlerine Tevfikan İsviçre'ye Gönderilecek Fındıklar Bedellerinin Malî
Borçların Ödenmesine Tahsisi Hakkında Teati Edilen 24 Nisan 1941 Tarih
li Notalar
24 Nisan 1941, Ankara
30 Haziran 1941 tarih ve 4078 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 7 Temmuz 1941, No: 4853
Düstur, III, 22, 1409
İsviçre
- 3 0 Mayıs 1940 Tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasının İki Ay Temdidi Hak
kında Notalar
31 Mayıs 1941, Ankara
22 Eylül 1941 tarih ve 4166 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 25 Eylül 1941, No: 4921
Düstur, III, 22, 1550
İsviçre
- Türkiye Cumhuriyet ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Ticarî
Mübadelelere ve Tediyelerin Tanzimine Müteallik Anlaşma ile Bu Anlaş
maya Munzam ve İsviçre'de Türk Harici Borç Servisine Mütedair Protokol
30 Mart 1942, Ankara
3 Ağustos 1942 tarih ve 4285 sayılı Kanun
15 Şubat 1942 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Resmî Gazete, 10 Ağustos 1942, No: 5180
Düstur, III, 23, 1679
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İsviçre
- Bâzı İsviçre Mamul Mallarının Muayyen Bâzı Türk Mallan ile Mübadele
sini Tanzim Maksadıyla Akdedilen Protokol
9 Aralık 1942, Ankara
10 Temmuz 1944 tarih ve 4610 sayılı Kanun
1 Ocak 1943 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Resmî Gazete, 17 Temmuz 1944, No: 5758
Düstur, III, 25, 1167
İtalya
- Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Krallığı Arasında Ticaret ve Tediye Anlaş
maları Bu Sözleşmenin Yürürlük Süresinin Bir Yıl Daha Uzatılması İçin
Notalar
260cak 1941
İtalya
- Türkiye-İtalya Ticaret Anlaşmasına Bağlı (2) sayılı Listede Tadilât Yapıl
masına Mütedair Olarak... İtalya Büyükelçiliği ile Teati Olunan Notalar
12 Nisan 1939, Ankara
5 Temmuz 1939 tarih ve 3676 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 12 Temmuz 1939, No: 4256
Düstur, III, 20, 1584
İtalya
- 1 5 İlkteşrin 1938 Tarihli Ticaret Anlaşmasının 6 ncı Maddesine Tevfikan
Roma'da Toplanan Türk ve İtalyan Hükümet Komisyonlarının Birinci İç
timâ Devresi Protokolü
24 Şubat 1940, Roma
30 Mayıs 1940 tarih ve 3853 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 5 Haziran 1940, No: 4527
Düstur, 111,21, 1455
İtalya
- Türkiye İtalya Ticaret Anlaşmasına Bağlı 11 Sayılı Liste Tadilât İcrasını
Mutazammın Olarak İtalya Büyükelçiliği ile Teati Olunan Notalar
1 Ağustos 1940, Ankara
30 Mayıs 1940 tarih ve 3854 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 5 Haziran 1940, No: 4527
Düstur, 111,21, 1468
Japonya
- Türkiye-Japonya Arasında Ticarî Mübadelâta Dâir Anlaşma ve Bu Anlaş
manın 4 Temmuz 1940 Tarihinden İtibaren Feshi Hakkında Notalar
15 Temmuz 1940, Ankara

Letonya
- Ticaret Anlaşmasına Bağlı A ve B Kontenjan Listelerinin İptali ile Yeniden
Tanzim Olunan Listelerin Bunların Yerine Kaim Olmak Üzere Teati Olunan
Notalar
19 Haziranl 939, Riga
30 Mayıs 1940 tarih ve 3855 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 5 Haziran 1940, No: 4527
Düstur, III, 21, 1471
Macaristan
- 1 Temmuz 1937 Tarihli Tediye Anlaşması ile İlgili Anlaşma
5 Mart 1940, Ankara
2 Temmuz 1941 tarih ve 4082 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 10 Temmuz 1941, No: 4856
Düstur, III, 22, 1424
Macaristan
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Kraliyet Hükümeti Arasında
Ticaret ve Tediye Anlaşmaları
3 Mayıs 1941, Budapeşte
22 Eylül 1941 tarih ve 4117 sayılı Kanun
1 Haziran 1941 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Resmî Gazete, 15 Aralık 1942, No: 4921
Düstur, III, 22, 1552
Macaristan
- Türkiye ile Macaristan Arasında, Sümerbank ile TİTAŞ'ın Macaristan'da
Kâin Manfred Weiss ve Mavag Firmalarıyla Akdetmiş Oldukları İki Muka
velenin 3 Mayıs 1941 Tarihli Türk-Macar Ticaret Anlaşması Hükümleri
Haricinde Olarak Tatbikine Müsaade Edilmesi Hakkında Anlaşma
24 Şubat 1942, Ankara
20 Nisan 1942 tarih ve 4207 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 22 Nisan 1942, No: 5093
Düstur, III, 23,493
Macaristan
- Macarlarla Mübadele Edilecek Demir ve Çelikler Hakkında 15 İlkkânun
1941 Tarihinde Teati Olunan Notalar
15 Aralık 1941, Ankara
8 Nisan 1942 tarih ve 4202 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 14 Nisan 1942, No: 5083
Düstur, III, 23,439
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Macaristan
- Türkiye Macaristan Ticaret Anlaşmasına Merbut A Listesinde Yazılı Barsak
ve Amyant Kontenj anlarının Tezyidi Hakkında Türk ve Macar hükümetleri
Arasında Teati Edilen Mektuplar
30 Mayıs 1942, Ankara
9 Aralık 1942 tarih ve 4135 sayılı Kararname
Resmî Gazete, 15 Aralık 1942, No: 5283
Düstur, III, 24, 92
Polonya
- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Polski Instytut Rozrachunrowy
Arasında Ankara'da 30 Haziran 1939 Tarihinde Aktolunan Kliring Yolu ile
Yapılacak Tediyelerin Tanzimine Dâir Anlaşma
30 Haziran 1939, Ankara
12 Nisan 1940 tarihli notalarla feshi kararlaştırılmıştır.
Polonya
- Kliring Hesaplarının Tasviyesi Hakkında Ek Notalar
12 Kasım 1940
Polonya
- Ticaret Anlaşması
30 Haziran 1939, Ankara
15 Temmuz 1939 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Daha sonra feshedilmiştir.
Romanya
- 5 Ocak 1938 Tarihli Türk-Romen Ticaret Anlaşmasına Müzeyyel Anlaşma
Hakkında Kanun
6 Aralık 1939, Ankara
5 Temmuz 1939 tarih ve 3680 sayılı Kanun
Resmî Gazete 12 Temmuz 1939, No: 4256
Düstur, III, 20, 1592 (Anlaşma metni Düstur'da yer almamıştır.)
Romanya
- Türkiye ile Romanya Arasında Ticaret ve Tediye Anlaşmaları
9 Kasım 1939, İstanbul
30 Mayıs 1940 tarih ve 3856 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 5 Haziran 1940, No: 4527
Düstur, III, 21, 1474

Romanya
- Türkiye ve Romanya Arasında 9 Kasım 1939 Tarihli Ticaret Anlaşmasına
Zeylen
15 Haziran 1940 Tarihli Protokol
15 Haziran 1940, Bükreş
30 Aralık 1940 tarih ve 3961 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 4 Ocak 1941, No: 4703
Düstur, III, 22, 138
Romanya
- Türkiye ile Romanya Arasında 9 Kasım 1939 Tarihli Tediye Anlaşması
Mucibince Açılmış Bulunan Kliring Hesaplarına Yapılacak Peşin Tediyeler
Hakkında Anlaşma ve İki Ticarî Protokol
20 Temmuz 1940, Bükreş
30 Aralık 1940 tarih ve 3963 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 4 Ocak 1941, No: 4703
Düstur, III, 22, 139
Romanya
- Türkiye ile Romanya Arasında 29 Ocak 1940 Tarihinde Teati Edilen Mek
tup ile Buna Müteferri 30 Temmuz ve 9 Ağustos 1940 Tarihli Mektuplar
(pamuk ve petrol)
29 Ocak, 30 Temmuz ve 9 Ağustos 1940
30 Aralık 1940 tarih ve 3962 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 4 Ocak 1941, No: 4703
Düstur, III, 22, 139
Romanya
- Türkiye ile Romanya Arasında Ticaret ve Tediye Anlaşmaları
26 Eylül 1940, İstanbul
22 Ekim 1940 tarih ve 3926 sayılı Kanun
1 Ekim 1940 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Resmî Gazete, 28 Kasım 1940, No: 4672
Düstur, III, 22, 22
Romanya
- 26 Eylül 1940 Tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının Merbutları ile
Beraber 1 Ekim 1941 Tarihinden İtibaren 2 Ay uzatılması Hakkında Kanun
26 Eylül 1941, Ankara
17 Aralık 1941 tarih ve 4155 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 23 Aralık 1941, No: 4991
Düstur, III, 23, 105
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Romanya
- Türkiye-Romanya Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının 1 Sonkânun 1942
Tarihine kadar Temdidi Hakkında 29 Sonteşrin 1941 Tarihli Notalar
29 Kasım 1941, Ankara
8 Nisan 1942 tarih ve 4203 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 14 Nisan 1942, No: 5083
Düstur, III, 23, 443
Romanya
- Türkiye ile Romanya Arasında Ticaret ve Tediye Anlaşmaları
1 Aralık 1941, Ankara
24 Nisan 1942 tarih ve 4208 sayılı Kanun
I Ocak 1942 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Resmî Gazete, 30 Nisan 1942, No: 5096
Düstur, III, 23, 496
Romanya
- 1 2 Aralık 1941 Tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının Birer Ay Uzatıl
ması Hakkında Notalar
28 Aralık 1942, Ankara
14 Nisan 1943 tarih ve 4394 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 21 Nisan 1943, No: 5387
Düstur, III, 24,476
Yunanistan
- 26 Eylül 1935 Tarihli Kliring Anlaşmasının Uzatılması Hakkında Teati
Olunan Mektuplar
29 Aralık 1939, Ankara
12 Mayıs 1941 tarih ve 4030 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 16 Mayıs 1941, No: 4810
Düstur, III, 22, 575
Yunanistan
- Türkiye ile Yunanistan Arasında Ticaret ve Tediye Anlaşması
II Mart 1940, Ankara
30 Aralık 1940 tarih ve 3966 sayılı Kanun
Türkiye tarafından 18 Aralık 1941 tarihinde feshedilmiştir.
Resmî Gazete, 4 Ocak 1941, No: 4703
Düstur, III, 22, 144
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Gümrük
- Çok Taraflı Suriye (1946 Yılma Kadar Fransız Mandası Altında)
- Gümrük İşlerine Müteallik Altı Numaralı Gümrük Protokolü (TürkiyeSuriye Dostluk Mukavelenamesine Ek)
30 Mart 1940, Ankara
22 Haziran 1940 tarih ve 3883 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 22 Haziran 1940, No: 4542
Düstur, 111,21, 1701
İktisadî İşbirliği, Kredi ve Yardım
- Devletler -

Almanya [Federal Almanya]
- Türkiye ile Almanya Arasında Kredi Anlaşması
16 Ocak 1939, Berlin
8 Mayıs 1939 tarih ve 3600 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 12 Mayıs 1939, No: 4206
Düstur, III, 20, 556
Almanya
- Türkiye ile Almanya Arasında Kredi Anlaşması
31 Aralık 1942, Berlin
14 Nisan 1943 tarih ve 4398 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 21 Nisan 1943, No: 5387
Düstur, III, 484
Birleşik Krallık
- 1939 % 3 Faizli 15 Milyon İngiliz Liralık İstikraza Müteallik Anlaşma
8 Ocak 1940, Paris
19 Ocak 1942 tarih ve 4171 sayılı Kanun
İmza tarihi olan 8 Ocak 1940'da yürürlüğe girmiştir.
Resmî Gazete, 26 Ocak 1942, No: 5016
Düstur, III, 23, 197
Birleşik Krallık
- 1939 % 4 Faizli 25 Milyon İngiliz Liralık Krediye Müteallik Anlaşma
8 Ocak 1940, Paris
19 Ocak 1942 tarih ve 4171 sayılı Kanun
İmza tarihi olan 8 Ocak 1940'da yürürlüğe girmiştir.
Resmî Gazete, 26 Ocak 1942, No: 5016
Düstur, III, 23, 198

Birleşik Krallık
- Türkiye Hükümeti ile Birleşik Krallık Hükümeti Arasında İki Milyon İn
giliz Liralık İstikraza Dâir Anlaşma
8 Ocak 1940
19 Ocak 1942 tarih ve 4171 sayılı Kanun
İmza tarihi olan 8 Ocak 1940'da yürürlüğe girmiştir.
Resmî Gazete, 26 Ocak 1942, No: 5016
Düstur, III, 23, 202
Ulaştırma
- İki Taraflı Almanya (Federal Almanya)
- Pithyon-Svilengrad Demiryolunun İşletilmesi Hakkında Mukavelename
18 Haziran 1941, Ankara
İmza tarihi olan 18 Haziran 1941'de yürürlüğe girmiştir.
Almanya
- Svilengrad- Uzunköprü Münakalatının Yeniden Tesis ve Muvakkaten İşlet
meye Açılması Hakkındaki 19 Haziran 1941 Tarihli Ankara Anlaşması
Mucibince Yapılacak Hesaplaşma Esasatı Hakkında Anlaşma
5 Aralık 1941, Ankara
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği
- 9 Temmuz 1922 Tarihinde Tiflis'de Akit ve İmza Olunan Demiryolları
Mukavelesinin 21 inci Maddesinin Tâdili
5 Haziran 1939, Ankara
10 Nisan 1940 tarih ve 3800 sayılı Kanun
Geçici olarak imza tarihi olan 5 Haziran 1939'da yürürlüğe girmiştir.
Resmî Gazete, 16 Nisan 1940, No: 4486
Düstur, III, 21, 672
Suriye (1946 yılma kadar Fransız Mandası altında)
- Demiryolu ile Yapılacak Nakliyata Müteallik 2 Numaralı Protokol
30 Mart 1940, Ankara
17 Haziran 1940 tarih ve 3883 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 22 Haziran 1940, No: 4542
Düstur, 111,21, 1675
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Posta-Telekomünikasyon
- Çok Taraflı - Buenos-Aires Posta Kongresi Kararlarını Havi Senetlerin Tasdikine Dâir
Kanun
1- Evrensel Posta Mukavelenamesi (Son Protokolü, İşletme Nizamnamesi,
Mektup Postasının Hava Yolundan Taşınmasına Dâir Hükümler ve
Bunun Son Protokolü)
2- Değer Konmuş Mektup ve Kutulara Ait Uzlaşma (Son Protokolü ve İş
letme Nizamnamesi Bir Arada Olarak)
3- Posta Paketlerine Dâir Uzlaşma (Son Protokolü ve İşletme Nizamnamesi
Arada Olarak)
4- Posta Havalenamelerine Dâir Uzlaşma (Son Protokolü ve İşletme Ni
zamnamesi Bir Arada Olarak)
5- Borçlar Tahsiline Dâir Uzlaşma (Son Protokolü ve İşletme Nizamnamesi
Bir Arada Olarak)
6- Gazeteler ve Mevkut Yazıları Abonmanlarına Dâir Uzlaşma (Son Proto
kolü ve İşletme Nizamnamesi Bir Arada Olarak)
23 Mayıs 1939, Buenos Aires
7 Mayıs 1941 tarih ve 4023 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 12 Mayıs 1941, No: 4806
Düstur, III, 22, 558 (Onay Kanunu)
Hudutlar ve Komşuluk Münasebetleri
S.S.C.B (Gürcistan S.S.C.)
- Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı Arasında
Hudut Hâdise ve İhtilâflarının Suret-i Tetkik ve Halline Müteallik 15 Tem
muz 1937 Tarihinde Moskova'da İmza Edilen Mukaveleye Bağlı 1. No.lu
Protokolde Çoruh Vilâyetinin Merkezi Olarak Gösterilen Rize'nin Adı
Geçen Vilâyetin Hâlâ Merkezi Olan Artvin'le Değiştirildiğine Dâir Teati
Olunan Notalar
Ankara
5 Temmuz 1939 tarih ve 3682 sayılı Kanun
Resmî Gazete, 12 Temmuz 1939, No: 4256
Düstur, III, 20, 1594
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VIII. BÖLÜM

3 NİSAN 1939 - 15 OCAK 1943
TARİHLERİ ARASINDA
HÜKÜMETLERİN EĞİTİM, KÜLTÜR VE
EKONOMİ ALANINDA YAPTIKLARI
ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR VE
DÜZENLEMELER, DÖNEMİN FİKİR VE
KÜLTÜR HAREKETLERİ,
BU KONULARLA İLGİLİ MECLİS
MÜZAKERELERİ, İLGİLİLERİN
BEYANATLARI VE BU DÖNEMDE
TÜRKİYE'Yİ SARSAN OLAYLAR

-1939 YILI İkinci Dünya Savaşı
1939-1945 yılları arasında dünyanın hemen her yanını saran milletlerarası
savaş olup, I. Dünya Savaşı'nın çözümsüz bıraktığı anlaşmazlıklarla belirlenen 20
yıllık gergin bir dönemin ardından patlak vermiştir. Bu savaşta Almanya, İtalya
ve Japonya'nın teşkil ettiği Mihver Devletleri ile Fransa, İngiltere, ABD, SSCB
ve daha sınırlı bir konumla Çin'in oluşturduğu Müttefik Devletler karşı karşıya
gelmiştir. Yükselen Nazi tehdidine karşı genel bir mücadele hüviyeti kazanan
savaşın sonunda dünya güç dengesi yeniden şekillenmiştir.
Savaşı Hazırlayan Sebepler
I. Dünya Savaşı'm takip eden barış görüşmeleri, mağlup devletler aleyhine ağır
şartlar taşıyan antlaşmalarla sonuçlandı. Bu durum, başta Almanya olmak üzere
bütün mağlup devletleri zorla dayatılan düzenlemeleri yapmaya yönelik yeni poli
tika arayışlarına yöneltti. Diğer taraftan savaşı kazanan devletlerin çok geçmeden
çıkar çatışmalarına girmesi, bir dizi bölgesel anlaşmazlığın belirlediği yeni saflaş
malar yarattı. Sosyalist yönetimiyle dünya sahnesine yeni bir güç olarak çıkan
SSCB'yi kuşatma gayretleri ve küçük devletlerin Almanya ile Avusturya'ya karşı
bir güvenlik sistemi kurma endişeleri, Doğu Avrupa ve Balkanlar'da Fransa ile İn
giltere'nin önayak olduğu bölgesel ittifaklar doğurdu. Japonya Uzakdoğu'da kendi
lehine yeni bir güç dengesi kurmaya çalışırken, ABD yalnızlık politikasını benim
seyerek Avrupa'nın iç meselelerinden uzak durmayı tercih etti.
Milletler Cemiyeti gibi kurumların, ortak güvenlik ve silâhsızlanma gibi poli
tikalar aracılığıyla savaş sonrası statüko çerçevesinde barışı koruma gayretleri,
yeni çatışmalar sebebiyle neticesiz kaldı. İşgal altındaki Alman topraklarının
boşaltılması ve Almanya'nın savaş tazminatı ödemesinin milletlerarası görüş
melerle çözüme bağlanması, Lucarno Paktı'yla (1925) Batı Avrupa'daki gergin
liklerin bir ölçüde yumuşatılması ve bir silâhsızlanma konferansının düzenlen
mesi gibi adımlara karşı, büyük devletler arasındaki temel çıkar ayrılıkları
giderek derinleşti. Japonya'nın Mançurya'daki işgalini pekiştirerek Çin'e saldır
masıyla (1931) parlayan ilk savaş kıvılcımı ve Almanya ile Japonya'nın Milletler
Cemiyeti'nden çekilmesi (1933) bu dönemin önemli dönüm noktalan oldu.
1933'te iktidara geçen Adolf Hitler önderliğindeki Naziler, içeride katı bir
diktatörlük kurmanın yanı sıra, etkin bir dış politika sürdürmeye başladılar. Hitler'in öncelikle Doğu Avrupa'daki diplomatik çemberi kırmaya çalışması ve Arnavutluk'u fiilen koruma altına alan İtalya'nın Balkanları tehdit etmesi; Doğu Av
rupa'da Lucarno Paktı benzeri bir güvenlik sistemi kurmak isteyen Fransa'yı
harekete geçirdi. Saarland'm 1935'te bir plebisitle yeniden Almanya'ya katıl
masından sonra Hitler Versailles Antlaşması'nın silahlanmayla ilgili hükümlerini
tanımadığını resmen açıkladı. İngiltere, Fransa ve İtalya'nın bu tutuma karşı oluş1215

turduğu Stresa Cephesi, bu devletlerin ortak bir dış politika anlayışından mahrum
olması sebebiyle etkisiz bir girişim olarak kaldı.
Bu ortamdan yararlanan İtalya tasarladığı bir plâm uygulamaya koyarak
Etiyopya'ya saldırdı. Aynı dönemde Fransa'nın SSCB ile yakınlaşarak Lucarno
Paktı'nı çiğnediğini öne süren Hitler, Ren Bölgesi'ne askerî birlikler yerleştirdi. Bu
gelişmelerin önemli bir sonucu da daha önce Hitler'in Avusturya ile birleşme
(Anschluss) politikası sebebiyle anlaşmazlık içinde olan Almanya ile İtalya'nın bu
meseleyi ikinci plâna atarak bir yakınlaşmaya yönelmesi oldu. Almanya ve İtal
ya'nın 1936'da oluşturduğu Roma-Berlin Mihveri'ni Almanya ile Japonya arasın
da imzalanan Anti-Komintern Paktı izledi. 1937*de İtalya'nın da bu pakta katıl
masıyla dünyanın en saldırgan üç devleti arasında tam bir birlik kurulmuş oldu.
Japonya'nın 1937'de sömürgeci amaçlarla Çin'e saldırması yatıştırmacı poli
tikada direnen devletleri bir çıkmazla karşı karşıya getirdi. Ardından Almanya'nın
Avusturya'yı ilhak etmesi (1938) bu gelişmeye yeni bir halka ekledi. Hitler'in bir
sonraki kurbanı ise Çekoslovakya oldu.
Bu sırada İngiltere ve Fransa ile ortak bir zeminde birleşmeden umudunu kes
miş olan SSCB'nin bu ülkeleri Almanya ile başbaşa bırakmaya karar vermesi,
Hitler'e yeni bir manevra yapma imkânı sağladı. Almanya ile SSCB arasında giz
lice yürütülen görüşmeler sonunda 23-24 Ağustos 1939'da Almanya - Sovyet
Saldırmazlık Paktı imzalandı. Avrupa'yı şaşkınlığa uğratan bu gelişmenin ardın
dan Hitler, Polonya'ya savaş açma hazırlıklarına girişti. 1 Eylül'de Polonya
harekâtı başladı.
Bu şekilde başlayan ve çok kısa zamanda dünyanın dört bir yanına sıçrayan
II. Dünya Harbi, Eylül 1939-Haziran 1940 tarihleri arasında Batı Avrupa'da,
1940-1941 tarihleri arasında Orta Avrupa ve Balkanlar'da, 1940-1941 arasında
Atlas Okyanusu ve Akdeniz'de Sovyet topraklarında, Pearl Harbor baskını ile
Pasifik Denizi'nde ve Uzakdoğuda, 1942-1943 arasında Mısır Cephesinde, Kasım
1942-Mayıs 1943 arasında da Kuzey Afrika'da devam etti. Çarpışmaları, 19421945 arasında deniz muharebeleri, 1942-1943 arasında hava çarpışmaları, Ekim
1943-Ağustos 1944 tarihlerinde de Büyük Okyanustaki çarpışmalar takip etti.
Savaş Mihver Devletlerin mağlubiyetiyle sona erdi.
Savaşın Maliyeti
II. Dünya Savaşı'nda ölenlerin sayısının 35-60 milyon arasında olduğu sanıl
maktadır. Savaşta en büyük yıkımı gören SSCB'nin uğradığı kayıp 11 milyon as
ker ve 7 milyon sivil olmak üzere toplam 18 milyona ulaştı. Savaşın en büyük
kurbanları arasında yer alan Polonya'da Nazilerin soykırımına hedef olan 3,2 mil
yon Yahudiyi de ihtiva eden 5,8 milyon insan hayatını kaybetti. Öteki ülkelerin
sırasıyla asker ve sivil olmak üzere verdiği ölü sayısı ise şöyleydi. Almanya 3,5
milyon ve 780 bin; Çin 1.310.224 ve yaklaşık 22 milyon; Japonya 1,3 milyon ve
672 bin; Yugoslavya 305 bin ve 1,2 milyon; İngiltere 264.443 ve 92.673; ABD
292.131 ve 6 bin.
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İkinci Dünya Savaşının
Türk ve Dünya Basınındaki YankılarıI52
"Vatandaşların Vazifesi
Yazan: N.A. Küçüka
9 Eylül 1939 tarihli "Ulus" Ankara'dan :
Aylardanberi korkudan harp eylülün birindenberi bütün şiddetiyle cephelerde
başladı. Şimdi takriben iki yüz elli milyon insan birbiriyle harb halinde bulun
maktadır. Harb artık mukadder neticelerini doğurmak için kendi istikameti içinde
inkişaf etmektedir. Harp, hiç şüphesiz insanlık için en feci akıbetler yaratmakla
beraber milletlerin hayat kudret ve kabiliyetlerini ölçmek için en kuvvetli bir
miyardır. Hattâ geçen asırda işte bu bakımdan harbi istiyenler bile olmuştur. Ar
tık her ne olursa olsun bugün müthiş bir hakikatin içindeyiz. Şimdi henüz aydınlanmıyan çok karışık vaziyetler içinde harbin hudutlarının genişleyip genişlemiyeceğini ve hangi istikametlere doğru sarkacağını tahmin etmek kolay değil
dir. Bunu gelecek günler bize gösterecektir. Bugün ortada tek hakikat varsa her
iki tarafın zafere ulaşmak için bütün millî varlıklarını ortaya koyarak en son hayat
kabiliyetleriyle çarpışacaklardır.
Bu manzara karşısında, henüz harbe girmiyen her millet en yüksek hassasiyet
ve alâka ile vaziyeti takip etmek mecburiyetindedir. Devletimizin mes'ul makam
larında bulunanlar millî menfaatlerimizin korunması ve millî varlığın muhafaza
sı için her türlü tedbirleri önceden almış ve hareket tarzlarını bu istikamete tevcih
etmiş bulunmaktadırlar. Böyle tarihî zamanlarda vatandaşa düşen mes'uliyet his
sesi devlet adamlanmızınkinden daha az ve daha aşağı değildir. Bunun için her
vatandaş kendisi tıpkı bir devletmiş gibi hareket ederek ve tekmil hareketlerini
devletin aziz ve mukaddes menfaatlerine uydurarak müşterek gayeye doğru ulaş
mağa çalışması icap eder. Nasıl asker olmak vatandaşın en aziz bir vazifesi ise
millî menfaatlere uygun olmıyan propagandalardan çekinmesi ve lüzumsuz telâş
larla memleketin iktisadî vaziyetini ve âmme işlerinin tabiî cereyanını zâfa
düşürecek hareketlerden sakınması da vatandaşa yüklenen bir vazifedir. Harp
başlayalıdan beri memleketimiz gösterdiği soğukkanlılık olgun ve yüksek millet
lere yaraşır bir manzara arzediyor. Bununla beraber şu son günlerde her halde
umumî harbin hâtıralarda bıraktığı acı tesirlerin tahriki ile halkta bazı fevkalâde
ihtiyat tedbirleri ittihazına doğru hareketler göstermektedir. Hükümetimiz halkın
bu vaziyetine karşı hattı hareketini gayet samimî ve açık dil ile halka bir beyan
name ile ifade etmiş bulunmaktadır. Demokratik bir ruh ve zihniyetle yazılmış
152 Ayın Tarihi, No.70, Eylül 1939, 34-46; 61-72; 196-211. ss.
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olan hükümetin bu beyannamesi kadar vazıh bir şey olamaz. Şimdi herkes şunu
bilmelidir ki bugünkü vaziyetimiz umumî harbin şartlarına asla benzememek
tedir. Umumî harpte memleket, her taraftan çevrilmiş sıkı bir abluka altında bulun
makta idi. Bugün böyle bir şey olmadığı gibi Türkiye harbe girdiği takdirde dahi
olması ihtimal içinde değildir. Başımızdakiler, bulundukları müstesna ve tarihî
mes'uliyetin bütün genişliğini bilen ve ona göre tedbirlerini almış olan büyüklerimizdir. Devletimiz, her şeyi ve derinden düşünerek ve inceden hesaplıyarak
mukavelelerine verdiği sözlere sadık şerefli bir şahsiyet sıfatiyle ayakta durmak
ta ve Orta Avrupa'da geçmekte olan hâileyi ehemmiyetle takip etmektedir. Vatan
daşa düşen vazife, devlete itimat ile, devletin âmme hizmetlerine mani olacak her
şeyden şiddetle çekinmek ve mutlak surette her türlü propagandalardan kendisini
korumakdır. Bugünkü beynelmilel vaziyette mevkiinin ehemmiyeti bir kat daha
ziyadeleşen memleketimizde ecnebi propagandasının çalışması pek varittir. İşte
bu kadar nazik bir vaziyette vatandaşın vazifesi devletin takip ettiği umumî is
tikamete kendisini uydurmaktır. Çünkü devlet bir bakımdan âmme menfaatinin
bir ifadesi olan bir vaziyet olduğuna göre vatandaş bu büyük uzviyet içinde
çalışan bir varlık olduğunu daima gözönünde tutması, vazife ilhamını bu yüksek
mânadan alması iktiza eder. Çünkü biz devletin on sekiz milyonda biriyiz. Tebaa
değiliz. Her şey bizimdir. Devlet işlerini bu mantıkla benimsemeliyiz.
9 Eylül
Yazan: Şevket Bilgin
9 Eylül 1939 tarihli "Yeni Asır" İzmir'den :
1922 senesi 30 Ağustosunda, istilâ ordularına ölüm darbesini indiren kah
raman ordumu, şanlı başkumandanı MUSTAFA KEMAL'den aldığı emri yıldırım
sür'atile yerine getiren bugün güneşle beraber İzmir'i esaretten kurtarmıştı.
İstiklâl Savaşında, binbir fedakârlığa katlanarak elde edilen bu eşsiz zafer,
başka zaferlere hiç benzemiyen bir fevkalâdelik taşır. Zira bir husumet dünyasına
karşı, en kötü, en yeisâver şartlar içinde kazanılmıştır. Silâhları elinden alman,
maddî, manevî varlığı parça parça edilen, yer yer çöken bir vatan parçası üzerin
de, sefalet ve iztırap sesinden başka bir sesin yükselmediği bir zamanda, kurtuluş
ve zafer nasıl hatıra gelebilirdi?
Düşmanlar Türkiye'nin hayatına son vermek için her şeyi yapmışlardı.
Evet bu cinayeti tamamlamak için hiç bir şeyi ihmal etmemişlerdi. Yalnız or
tada bir hesap yanlışlığı vardı. Türk milletinin hayatiyet derecesini bilmekten
mütevellit bir yanlış.... ATATÜRK-İNÖNÜ bu yanlıştan istifade ettiler. Türkün
tükenmez hayatiyet kaynağına güvenerek zaferi hazırladılar ve kazandılar.
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En büyük stratejilerin, en yaman devlet adamlarının hayranlıkla karşıladıkları
bu muazzam netice, Türkün ebediyete kadar hür, müstakil yaşamak azmini ifade
etti. Eğilmez iradesini, bükülmez kolunu gösterdi.
Tarih neticeleri bakımından bu derece şümullü ve feyizli pek az zafer kaydet
miştir.
Şüphe edilmez ki bugünkü kuvvetli Türkiye 26 Ağustosta başlıyan ve 9 Ey
lülde ilk hedefini bulan zaferden doğmuştur. Onun ilhamı, onun eseridir. Hattâ
daha ileri giderek diyebiliriz ki 9 Eylül istiklâlleri tehdide maruz kalan küçük mil
letler için bir imtisal örneğidir. Hürriyete, istiklâle hak kazanmış olan her millet
bu örnekten istifade edebilir. İstiklâlleri için ölmeyi bilen milletlere ölüm yoktur.
Zorluklar ne kadar yıldırıcı, şartlar ne kadar ağır olursa olsun, millî irade karşısın
da hepsini yenmek kabildir.
ATATÜRK-ÎNÖNÜ milletimize bu imanı verdiler.
Biz dünyanın bu çok karışık günlerinde, 9 Eylül'ü, heyecanımızdan bir zer
resini kaybetmeden kutlarken de aynı imanı taşıyoruz.
Türkiye bugün bitaraftır. Akdeniz'de, Balkanlarda hayatî menfaatlerimiz bir
tecavüze uğramadıkça sulha bağlı kalacağız. Fakat yakın vaziyetin ne olacağını
bilmiyoruz. Temennilerimiz hilâfına olarak memleketimizin selâmetini tehlikeye
düşürecek bir vaziyet tahaddüs ederse ve yahut ta dostlarımıza, müttefiklerimize
karşı kalb açıklığiyle verdiğimiz sözü, taahhütlerimizi tatbik mevkiine koymayı
icap ettirecek haller olursa Türk milletinin millî savaşta gösterdiği kahramanlık
harikalarını yine göstereceğinden en mucizeli zaferleri bugün de kazanmağa
muktedir olduğundan kimsenin şüphesi olmasın...
9 Eylül bayramı münasebetiyle sevincimizi izhar ederken ebedî halaskarımız
ATATÜRK'ün eserleri üzerinde aynı muvaffakiyetle yürüyen MİLLÎ ŞEFİMİZ'e
ve şanlı ORDUMUZ'a minnet ve şükranlarımızı bildirmeyi bir vazife biliriz.
Hükümetin Tebliği
Yazan : Hüseyin C. Yalçın
9 Eylül 1939 tarihli "Yeni Sabah" İstanbul'dan :
Hükümet halkın fikrini tenvir edip lüzumlu gördüğü bazı noktaları izah etmek
için bir tebliğ neşretti. Bunda en evvel göze çarpan nokta lisandır. Resmî tebliğ
lerin kendilerine mahsus bir ifade tarzı, bir kuruluğu ve okuyuculardan uzak kalan
bir havası vardır ki bunda böyle bir resmilikten hiç eser bulunmaması üzerimizde
iyi bir intiba bırakıyor. Daha ilk dakikadan hissolunuyor ki beylik lâkırdılarla, an
garya gibi bir iş gören ve işi devletin ruhile tutan bir hükûmetçilik zihniyetinden
çok uzağız. Karşımızda ciddî, samimî, dürüst bir dille konuşan ve kalben, ruhen
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"bizden" olan yüksek bir varlık bulunduğunu derhal anlıyoruz. Bu anlayış arada
hemen bir itimat ve emniyet doğuruyor.
Mutad resmî tebliğler kısa bazı hükümleri ve emirleri ihtiva ettiği halde, son
resmî tebliğ mütehassıs bir kalemden çıkmış âdeta bir gazete makalesi gibi, bir
baba nasihati, bir dost izahatı gibi uzun, etraflı ve kanaat verici bir şekli haizdir.
Bir hükümetin bu kadar nikbinlik neşreden hem de bunun gayet samimî, halis
ve hakikî olduğu kanaatini veren böyle bir tebliğ neşredebilmesi o hükümet
hesabına gerçekten iftihar olunacak bir muvaffakiyet teşkil eder. Çünkü burada
bir satır içinde hülâsa edilen bir hakikat senelerce evvel sarfedilmiş gayretlerin,
çekilmiş zahmetlerin mahsulüdür. Bu gayretler, himmetler, fedakârlıklar hep ter
tip edilmiş oldukları için şimdi hasıl olan vahim cihan vaziyeti bizi hazırlıksız
yakalayıp şaşırtmıyor. Cumhuriyet rejiminin memleket için ne misli bulunmaz bir
nimet teşkil ettiğini işte şu en müşkül dakikalarda maddî ve göze çarpar, her zih
ne kanaat telkin eder bir surette görüyoruz.
Hükümet vaktile buğdayımızı, unumuzu ecnebi memleketlerden alıyorduk;
şimdi bir seneden fazla ihtiyaçlarımıza yetişecek buğdayımız vardır derken bunun
koca bir meydan muharebesi kazanmaktan büyük bir sulh zaferi olduğunu
hepimiz hissediyoruz. Duyduğumuz millî iftihar ve gurur hissi içinde bize bu te
minatı verebilen Cumhuriyet rejimine candan bağlılığımızı bir kat daha anlıyoruz.
Filhakika, Türkiye'nin bugün bütün cihan ile alâkası kesildiği farzolunsa bile
ordumuzu ve sivil halkımızı beslemek hususunda zerre kadar sıkıntı çekmiyeceğimizde şüphe yoktur. Umumî harbin mısır ekmekleri, süpürge tohumlu
halitaları, tarihimizde bir ibret levhası olarak kalmış zâtlardır ki bu millet onu bir
daha görmiyecektir. Pirinç, yağ, et, sebze gibi gıda maddeleri hususunda Türkiye
hiçbir ecnebi memlekete muhtaç değildir. Senelerdenberi bu ihtiyaçlarımızı ken
di mahsullerimizle temin ediyoruz. Vaktile şeker istihlâkinin bir dirhemini bile
kendi hudutları içinde temin edemiyen Türkiye bugün, fiyatlar ucuzladıktan son
ra istihlâki çok artmış olan şeker sarfiyatının yüzde yetmiş beşini kendi pancar
larından çıkarıyor. Demek oluyor ki umumî harpte çekilen şeker sıkıntısını da bu
memleket bir daha görmiyecektir.
Gıda maddelerinden sonra giyecek ihtiyaçlarımızı düşünürsek burada tama
men kendi ihtiyacımızı karşılıyacak yerli istihsal bulunmadığını gizlemeğe hacet
yoktur. Fakat elimizdeki vesait, mevcut iptidaî maddeler bizi kat'î bir mah
rumiyete ve büyük bir sıkıntıya düşmekten bol bol kurtarır. Geçirdiğimiz dev
renin bir harp devresi olduğunu ve bunun bazı mahrumiyetler tahmil etmesi tabiî
ve zarurî bulunduğunu unutamayız. Ancak noksanlarımızın hiç bir zaman bizim
için bir âciz ve zâf sebebi teşkil edemiyeceğini düşünmek çıkabilecek hâdiseleri
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pervasızca karşılamak kuvvetini bize verir.
Bütün bunlara zamimeten Türkiye'nin hiçbir zaman abluka altında bulun
madığını, geniş istihsal dünyasile münakalesinin kesilemiyeceğini de ilâve et
melidir. Umumî harpte bize kapalı bulunan Fransız, İngiliz, Amerikan, Japon
piyasaları ile münasebetimiz daimî surette emniyet altındadır. Burada ancak biraz
zorluk mevzuu bahs olabilir. Haklı bir endişe verebilecek mahremiyetin gölgesi
bile tasavvur olunamaz.
Hükümetin bu hakikatleri gayet açık, sade, bedihî bir tarzda ifadeye ve ilâna
teşebbüs etmesi tam zamanında vukua gelmiş lüzumlu ve faydalı bir irşad hiz
metini görmüştür. Çünkü hakikati tamamile kavrayamıyacak zihinler, böyle harp
gibi muazzam hâdiseler karşısında, pek tabiî olarak endişe ve telâşa düşerler. Ak
la ilk gelen şey, gidip bir miktar erzak tedarik ve idhar etmekten ibaret olur. İyi
muhakeme edilmeden yapılmış, faydası pek mahdut, lüzumsuz bu hareketin
piyasada tevlid edebileceği gayri tabiî vaziyetin ilk kurbanı yine kendimiz ola
cağımızı iyice zihnimize sokmalıyız.
İhtikârdan şikâyet ederken ihtikârı tahrik ve teşvik edebilecek hareketlerden
sakınmak en evvel ayrı ayrı hepimizin vazifesidir. Biz milyonlarca halk telâşımız
la, fazla taleplerimizle ihtikâr teşebbüslerini takviye edersek, sonra hükümetten
tedbir almasını istediğimiz zaman bu tedbirlerin müessir olamamasını kendi
elimizle hazırlamış oluruz.
Hükümet ihtikârı tedip ve tenkil etsin; fakat biz de ihtikârı nevmit edelim.
Bunun da resmî tebliğdeki irşad dairesinde hareket etmekle kabil olacağında şüp
he yoktur.
Dünkü Nutuk
Yazan: Hamdi Nüzhet Çançar
12 Eylül 1939 tarihli "Anadolu" İzmir'den:

Kıymetli Başvekilimiz dün Büyük Millet Meclisinde mühim, çok mühim bir
nutuk irad etti. Dünya vaziyetinin en buhranlı zamanlarında bir sükûnet, itidal ve
nefse itimad numunesi teşkil eden ve tam zamanında irad edilen bu nutuk, hiç
şüphesiz Refik Saydam'ın memlekete yaptığı sonsuz hizmetlerin en mühimlerin
den biri olarak telâkki edilecektir.
Her kelimesi ölçülü ve her cümlesi tartılı olan bu nutuk, bugünkü Türk haleti
ruhiyesinin tam ve mutlak bir ifadesidir. Bütün dünyaya tam bir emniyetle
bakıyor, buhranın inkişafını lâyık olduğu dikkatle takip ediyoruz. Hakkından
emin, yarınından müsterih, dostlarına ve taahhüdlerine bir Türk gibi sadık olan
bütün Türk milleti, hâdisatın kendisine tahmil edebileceği vazifeleri başarmağa
amade bulunmaktadır.
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Hâdiseler bizi gafil avlıyamıyacaktır, bütün ihtiyat tedbirlerimiz alınmıştır.
Avrupa korkunç bir buhran içindedir. Bugün için bu buhranın içinde bulunan
memleketlerle münasebetlerimizde hiç bir gayri tabiilik yoktur. Buhrana fiilen
dahil olsun olmasın bütün hükümetlerle dostuz ve taahhüdlerimize de sadık
bulunuyoruz.
Büyük komşumuz ve kara gün dostumuz Sovyet Rusya ile münasebetlerimiz
her zamanki samimiyetini ve her zamanki fikir teatisi düsturunu muhafaza etmek
tedir.
Mukadderatımızı hâdiseleri adım adım takip eden ve bütün ihtiyat tedbirlerini
en son haddine kadar almış bulunan müteyakkız, cesur ve kudretli bir hükümetin
elindedir. Ve bu hükümet direktiflerini Millî Şeften almaktadır.
Mukadderatının bu derece kıskanç bir itina ile beklenmekte olduğunu gören
halk işi ve gücü ile meşgul, sakin ve müsterihtir.
İşte Cumhuriyet Türkiyesinin manzarası ve işte Refik Saydam'in tasvir, ifade
ve temsil ettiği Türk milleti!..
Bugünkü şiarımız yalnız sükût, itidal ve kendi kudretimize itimaddir.
Hükümetin Beyanatı
Yazan: Yunus Nadi
12 Eylül 1939 tarihli "Cumhuriyet" İstanbul'dan:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa ahvalinin arzetmekte devam ettiği buh
ranlı vaziyeti gözönünde tutarak ve bu hususta hükümetle de mutabık kalarak bu
yaza ait tatil devresini bugünkü 11 Eylül'de yapılacak toplantı ile tahdid eylemiş
ti. Meclisin ve hükümetin bu ihtiyatlı harekette ne kadar isabet etmiş oldukları 1
Eylülden beri başlıyan Avrupa harbi göstermiştir. Eğer on bir gündenberi Av
rupa'da başlıyan harb memleketimize nisbetle şimdiye kadar alınanlardan ileri
tedbir alınmasını icab etseydi, hükümetin göstereceği lüzum üzerine Türkiye
Büyük Millet Meclisi Reisi, meb 'usları daha evvel toplanmağa davet etmiş olur
du. Malûm olduğu üzere harb ilânı ve sulh akdi gibi bir kısım esaslı salâhiyetler
doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisinin kendi elindedir. Avrupada
harb başladığı halde böyle bir davete lüzum görülmemiş olması, bu harbin şim
diki cereyan şeklinde memleketimizi alâkadar edecek bir mahiyet ve manzara
göstermemekte olmasından ileri gelmiş ve böylelikle Meclis, kendi reisi tarafın
dan tayin edilmiş olan günde normal olarak toplanmıştır.
Meclisin dünkü içtimaında ilk ve tek iş olarak hükümetin dünya vaziyeti hak
kındaki izahatı dinlenmiştir. Bu vaziyet on bir gündenberi başlıyan harb vaziye
tidir. Bu vaziyetin bizde uyandırabildiği alâka derecesini ve dünyanın bu yeni
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felâketi karşısında Türkiyemizin almakta olduğu ve alacağı tedbirleri sayın Baş
vekil Doktor Refik Saydam'ın en salahiyetli dilinden öğrenmiş olduk. Türkiye
Büyük Millet Meclisini her cihetle tatmin etmiş olan bu izahatın bütün millet ve
memleket muhitimizde huzur ve inşirah verici tesirler husule getirmiş olacağında
şüphemiz yoktur.
Evvelâ harb vaziyeti: Başvekilimiz sulhun muhafazası için son dakikalara
kadar sarfedilen bütün emeklere rağmen felâketin önüne geçilememiş ve Avrupa
şimalinde harbin patlak vermiş bulunduğunu söylerken insanlık itibarile bunun
biz Türkler için de bir ıstırab kaynağı olduğunu belirtti. Avrupada zuhur edebile
cek bir harbin ötedenberi korkulan muhtemel şamil mahiyetine karşı bizim zaten
tedbirli olan vaziyetimiz Meclisin ve memleketin en ziyade ehemmiyet vermekte
olduğu noktadır. Başvekilin salahiyetli ve salâbetli izahlarından da öğrendik ki
şimdiki şekilde harb, Türkiyeyi yakından alâkadar eden bir mahiyet arzetmemektedir. Polonya ile sempatik dostluk hislerimiz, kuvvetlerinden hiçbir zerre kaybetmiyerek devam ediyor. Almanya ve İtalya ile normal münasebetlerimize halel
gelmemiş bulunuyor. Kendilerile sulh cephesinde mevki aldığımız İngiltere ve
Fransanın bu gayeye matuf gayretlerini alâka ile takib ediyoruz. Bu iki büyük
devletle akdi mukarrer kat'î muahedenin müzakereleri en samimî bir hava içinde
cereyan edip gidiyor.
Büyük Şimal komşumuz Sovyetler Cümhuriyetile hiç kesilmiyen dostluk
bağlarımızı daha kuvvetli olarak idame ediyor ve iki memleket arasında fikir
teatilerini arasız yürütüyoruz. İşte Türkiye bakımından haricî vaziyetin Başvekil
lisanile yapılan hulâsası.
Bu hulâsanın hakikatini anlamak için İtalya'nın yeni başlıyan harbe karış
maması neticesi olarak Akdeniz emniyetinin ve Balkanlar statükosunun mahfuz
kalmış olduğunu düşünmek kâfidir. Bir Avrupa harbinde bize nisbetle hayatî
ehemmiyet kazandıracak başlıca iki unsurun bunlardan ibaret olduğunu biliyor ve
şimdiki halde ise harbin şimalî Avrupada mevzileşmeğe başlıyan çalışan bir şekil
ve mahiyetle yürüdüğünü görüp duruyoruz. Nerede ise on, on beş günlük bir harb
hücumunun yeniden bir sulh hücumile takip edileceğini görecek gibiyiz.
Sovyetler Cumhuriyeti ile şimdiki haller ve şartlar içinde dahi büyük bir
samimiyetle yürümekte olduğu anlaşılan dostluk rabıtalarımızın Meclisçe alkış
lanması çok yerinde bir dikkat ve hassasiyetin manalı ve belâgatli tezahürünü teş
kil etti. Burasını dünkü izahatın en ehemmiyetli bir noktası olarak tebarüz ettir
mek isteriz. Büyük şimal komşumuzla memleketimiz arasındaki hakikaten çok
samimî münasebetlerin sulha hizmet bakımından en tesirli roller oynıyacağı bir
zamanda yazıyoruz da onun için.
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Başvekil haricî vaziyeti bu suretle telhis ve tespit ettikten sonra mem
leketimizin bu haricî dünya vaziyetile alâkalı olan ve olmıyan dahilî işlerini de etrafile ve herhalde çok kâfi tafsilâtla anlattı. Askerî bakımdan lüzumu kadar ih
tiyatî tedbirler almış olduğumuz malûmdur. Hükümet her ihtimale karşı mem
leketin iaşesi ve böyle müstesna zamanların ekonomik işleri itibarile alınması
lâzım bütün tedbirleri almış bulunuyor.
Sayın Başvekilin bu sayımızda aynen dercolunacak beyanatı sonunda Mec
lisin intihabı şöyle hulâsa olabilir: Avrupayı bir ucundan yakmağa başlıyan harb
hailesi ne kadar teessüfe şayan olursa olsun, memleketimize taallûku bakımından
biz bu badireyi şeref ve haysiyetimizle atlatabilecek bir vaziyetteyiz. Devlet
Reisimiz Millî Şefin, Meclisin ve Hükümetin etrafında yekpare bir kaya top
luluğu ve vakarile sımsıkı toplanarak dimdik duran Türk milletinin azmine ve
kudretine yaraşan netice de elbette bundan ibaret olur.
Harp ve Türkiye
Yazan: Falih Rıfkı Atay

13 Eylül 1939 tarihli "Ulus" Ankara'dan:
Muhterem Başvekilimizin dün bu sütunlarda çıkan nutku, Türkiyenin haricî,
dahilî vaziyetine dair, şu sırada her vatandaşm aklından geçen hemen her mese
leyi kat'î bir vuzuh ile tenvir etmiştir. Nutuk, yaptığını ve yapacağını bilen bir
hükümetin ve reisin basiret, karar ve samimiyet karakterini tebarüz ettirmektedir.
Böyle zamanlarda milletler yalnız dinlemeğe değil, inanmağa muhtaçtırlar. Muh
terem Dr. Refik Saydam'in ifadesinde bu hassa, bütün diğer vasıflarını tamam
lamaktadır.
Bir harbin cephe gerisini bazen bütün dünya teşkil eder: tekmil haber ve tel
kin cihazları her tarafta seferber olur; şayialar, rivayetler birbirini takip eder. Bu
hücumlar karşısında muhakeme sağlığını kaybetmemek için en doğru yol, sade
salâhiyet adamlarının sözlerini dinlemek, vesika ve hâdiselere istinat eden tahkik
sistemine her zamandan fazla sadık kalmaktadır. 1 Eylül sabahındanberi, bilhas
sa Türkiyeyi yakından ve içinden tammıyan kimselerden aynı suali işitiyoruz:
"-Türkiyenin vaziyeti ne olacaktır?" Bu suali ancak şu mânaya almak mümkün
idi: "-Türkiyenin vaziyetinde bir değişiklik olacak mıdır?"
Çünkü esasen bu vaziyet son derece sarih idi. Avrupa buhranının kıtamız mil
letlerini bu boğazlaşma tehlikesine doğru sürüyüp götürdüğünü biliyorduk. Tür
kiyenin istediği şey, sulhu korumak, eğer buna muvaffak olamazsa, tehlikenin
kendi emniyet sahasına sirayet etmemesine çalışmak ve aksi ihtimale karşı tedbir
ler almaktı.
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Türkiyenin emniyet sahası içinde bizim müdafaa menfaatlerimizle İngiltere
ve Fransanın müdafaa menfaatleri arasındaki iştirak ve üç devletin bir takım esaslardaki telâkki iştiraki karşılıklı muayyen teahhütleri icap ettirmiştir. Bu teahhütler deklarasyon halindedirler. Ve onları, uzun müddetli muahedeler şekline soka
cak olan müzakereler devam etmektedir. Muhterem başvekilimizin bu noktaya
temas eden fıkralarını buraya aynen nakledelim:
"İngiltere ve Fransa ile malûmunuz olan muayyen esaslarda menfaat iş
tirakimiz ve müşterek telâkkilerimiz vardır. Bu memleketler ile müzakeresine
başladığımız nihaî muahedelerin en dostane bir hava içinde görüşülmesi devam
etmektedir."
Dünkü nutkun bu fıkraları nasıl her türlü tereddüt ve tevilleri izale edecek bir
vuzuhta ise, komşumuz Sovyetlerle Türkiye arasında münasebetlere temas eden
fıkrası her tarafta derin bir dikkat ve alâka uyandıracak ehemmiyettedir. Onu da
tekrar edelim:
"Komşumuz Sovyet İttihadı ile münasebatımız dostanedir ve dostane
kalacaktır. Alâka ve rabıtalarımızda hiç bir değişiklik yoktur. Temaslarımız ve
mutat olan fikir teatilerimiz her zamanki gibi samimîdir."
Bunlar dışında Türkiye'nin vaziyetini hülâsa eden hükümler şunlardır: 1Muharip taraflarla münasebetlerimiz normal ve beynelmilel münasebat
kaidelerine uygundur. 2- Bugünkü harbin haricindeyiz ve onun memleketimize
bulaşacak inkişaflar göstermesini istemiyoruz. 3- Hak ve kuvvetimize dayanan
politikamızda sükûn, şuur ve teyakkuzla devam edeceğiz.
Hülâsa biz sulhun devamını istiyorduk. Harp olmuştur: Şimdi temennimiz,
kanlı mücadelenin sirayet sahası mahdut kalması ve malûm olan barış ve emniyet
dâvamıza uygun bir sulh halinin sür'atle mümkün olabilmesidir.
Türkiye'nin vaziyeti ne ise öyle kalmaktadır.
Başvekilimiz Bütün Gönüllere İnşirah Vermiştir
Yazan: Hakkı Ocakoğlu
13 Eylül 1939 tarihli "Yeni Asır" İzmir'den:
Büyük Millet Meclisinin tatil devresini ikmal ederek müzakerelerine baş
laması memleketin her tarafında büyük bir merak ve heyecanla beklenen bir
hâdise idi.
Yıllardanberi emniyet ve huzurunu kaybeden Avrupa'nın, nihayet bütün ümid
ve temenniler hilâfına bir harbe sürüklenmiş bulunması hiç şüphe yoktur ki Tür
kiye'de bazı endişeler uyandırmaktan hali kalmadı.
Bilhassa bizler 1914 faciasının en acıklı sahnelerini yaşamış bir nesil ol
duğumuz için beşeriyetin bu feci akıbete bir kere daha sürüklenmiş olmasının ız1225

tırabını pek samimî olarak yüreklerimizde duymaktan nefsimizi menedemediğimizi açıkça itiraf edebiliriz.
Bu itirafımız, hiç bir zaman ne bir korkunun, ne de bir yılgınlığın eseri değil
dir. İnsanlık duygularının en tabiî bir neticesidir.
Fakat bu temiz duygular, bizi hiç bir zaman tecavüzü müsamaha ile kar
şılamağa sevkedemez.
Bütün düşüncelerin üstünde mukaddes haklara riayetkârlık vazifesi gelir.
Hele bu tecavüz bizim emniyet ve istiklâlimize taallûk ederse bugün vukuundan
teessür duyduğumuz kanlı badireye gözü kapalı canla başla atılmakta asla tered
düdümüz yoktur.
Bu itibarla Türkiye'nin mukadderatı üzerinde biricik söz sahibi olan Büyük
Millet Meclisinin toplanması, dünya karşısındaki vaziyetimizin anlaşılmasını
haklı bir merak ve heyecanla bekliyorduk.
Daha ilk celsede Başvekilimiz büyük bir vuzuh ve katiyetle dünya karşısın
daki vaziyetimizi anlattılar.
Bay Refik Saydam'ın sözleri bütün gönüllere inşirah verdi.
Bir çok dünya diplomatlarının, vaziyetin icaplarına uyarak, diplomasî ede
biyatı yapmağa uğraştıkları şu günlerde Türkiye Cumhuriyetinin Hükümet Reisi,
çok açık ve açık olduğu kadar da samimî ifadelerle iç ve dış politikamızın izahını
yaparken, gönlünü açtı.
Devletlerle olan münasebetlerimizin izahı, samimiyetin tâ kendisi olarak göz
lerimiz önünde canlandı.
Ötedenberi istikrarını muhafaza eden dış politikamızın her şeye rağmen en
küçük bir inhiraf kaybetmemesi bu siyasetin isabetini bir kere daha teyid eyledi.
Sovyet Rusya'nın Almanya ile imzaladığı ademi tecavüz paktının Türk-Sovyet münasebetleri üzerinde ne gibi bir tesir icra ettiği bazı mahfîllerce izaha muh
taç bir mesele telâkki ediliyordu.
Çünkü biz muharip devletlerden iki tanesi ile, yani İngiltere ve Fransa ile
menfaatlerimizin müşterek bulunduğu muayyen noktalar üzerinde bir prensip an
laşması yapmıştık.
Sovyet Rusya ise bu iki devletle anlaşamadı. Bilâkis bu iki devletin harp et
tiği Almanya ile bir ademi tecavüz paktı imzaladı.
O Sovyet Rusya ki bizim kara gün dostumuzdur. Biz bu dostluğa büyük bir
kıymet veriyoruz. Daha doğru tâbirle Sovyet dostluğu Türkiye'nin dış
politikasında ana unsurlardan birini teşkil ediyor.
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Dünya hâdiselerinin nasıl bir inkişaf seyri takip edeceği bilinmiyen şu günler
de Türk-Sovyet münasebetlerinin son durumu bazı zihinlerde bir istifham uyan
dırmaktan kurtulamıyordu. Başvekilimiz bu noktayı emniyet verici bir ifade ile
tenvir buyurdular:
"Komşumuz Sovyetler İttihadı ile münasebetlerimiz dostanedir. Ve dostane
kalacaktır. Alâkadar rabıtalarımızda hiç bir değişiklik yoktur. Temaslarımız ve
mutad olan fikir teatilerimiz her zamanki gibi samimidir." dediler. Meclisin şid
detli alkışlarını topladılar.
Başvekilimizin ifadelerindeki bu vuzuh ve katiyet bütün şüpheleri dağıtmağa,
Türk-Sovyet dostluğunun sarsılmazlığını cihan umumî efkârının gözleri önüne
bir kere daha yaymağa yetecek kudrettedir.
Cihan umumî efkârının gözleri önüne diyoruz. Çünkü biz bu dostluğa inan
mış ve bağlanmış olduğumuzdan bu neticeden asla şüpheli bulunmuyorduk.
Bay Refik Saydam'ın iç politikamız üzerindeki sözleri kendilerini telâş ve
heyecana kaptırmış bulunanlara karşı tam bir emniyet telkin edecek kuvvettedir.
Rakamların belâğati hiç bir suretle iaşe darlığına düşmek tehlikesine maruz
bulunmadığımızı tebarüz ettirmektedir. İhtikâra sapanlara, yersiz fiat yükseklik
leri yapanlara karşı açılacak şiddetli mücadelenin de neticelerinden katiyetle emin
bulunuyoruz.
Binaenaleyh eğer bizim emniyet ve istiklâlimize göz koyanlar olmazsa zuhur
eden harbin dışında kalmak karar ve azmimiz asla sarsılmıyacak, Türkiye'de nor
mal hayat şartlarının bir değişiklik arzetmesine asla müsaade olunmıyacaktır.
Başvekilimizin son izahını okuduktan sonra, inandığımız hükümetin ne kadar
emniyete lâyık bir hükümet olduğunu bir kere daha görmenin zevki içinde en
büyük huzuru duyduğumuzu burada kaydetmeği millî bir vazife sayarız...
Hükümetin Mühim Tedbirleri
Yazan: Necmeddin Sadak
14 Eylül 1939 tarihli "Akşam" İstanbul'dan:
Harbin başlangıcı dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de zarurî bazı
iktisadî sarsıntılar yaptı. İhracatımızın birdenbire durur gibi olması, bilhassa
ziraat müstahsillerini anî ve oldukça büyük sıkıntıya soktu. Memnuniyetle öğren
dik ki hükümet, bu buhranı önlemek için esaslı tedbirler almak üzeredir: Müstah
sillerin, elinde kalan bütün ziraî mahsullere karşılık, kooperatifler ve bankalar
tarafından avans verilecek, muhtelif sebeplerle fiatı düşmek tehlikesi gösteren
buğday stokları, köylüye zarar vermemek için, satın alma teşkilâtı memleketin
her tarafına teşmil edilmek suretile toplandırılacaktır.
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Bu tedbirlerin memleketin iktisadî vaziyeti üzerinde derhal yapacağı güzel
tesiri izaha hacet yoktur. Harbin doğurduğu geçici bir buhran karşısındayız. Harb,
henüz bizi alâkadar etmiyecek derecede memleketimizden uzak olmakla beraber,
dünyada iktisadî münasebetlerin çok sıkı ve birbirine girift olduğu bir devirde
harbin her memlekete az çok zarar vermemesi imkânı kalmamıştır. Fakat, gene
tekrar edelim ki, bu buhran, Türkiye için tamamen geçici mahiyettedir. Harbin
şümulü ve alacağı nihaî şekil belli olduktan sonra iktisadî vaziyetimizin eskisin
den fazla bir inkişaf kazanması mukadderdir. Bundan dolayı da her sahada istih
sali mütemadiyen arttırmaya mecbur kalacağız. Esasen hükümetin de tuttuğu yol,
millî istihsali fazlalaştırmaktır. İşte bunun içindir ki müstahsilin, ilk buhran zor
lukları karşısında yılmaması, ümidsizliğe düşmemesi, bilâkis gayretini arttırması
lâzımdır. Hükümetin almak üzere olduğu tedbirlerin gayesi de müstahsili,
bugünün müşkülâtı içinde fevkalâde yardımlarla koruyarak yarın muhtaç ola
cağımız ve müşterisi de artacak fazla istihsali normal hale sokmaktır.
Öyle bir zamandayız ki politikayı iktisadî sistemlerden ayırmaya imkân kal
mamıştır. Sade bu kadar da değil... Sahte siyasî istiklâl için olduğu gibi, harpte de
askerî zaferin temeltaşı, ilk önde bir memleketin iktisadî inkişaf derecesidir. Baş
vekilin beyanatından anlaşıldığı üzere, Avrupa'da başlıyan harp, hatta harpten
daha evvelki karışık hâdiseler, hükümeti iktisad ve ticaret sahasında daha başka
ve daha esaslı tedbirlere de mecbur ediyor. Geçirdiğimiz tecrübeler hem büyük
tür, hem kanaat vericidir. Memleketin ihracatını muayyen inhisarlar halinde, tek
müşterinin keyfine bırakarak ticarî münasebetten siyasî tesirler aramak istidadın
da ümid vermektense, kliring sistemleri yerine serbest dövizle herkesi müşteri
edinmek memleketin yüksek menfaatleri bakımından her halde daha hayırlıdır.
Bütün bu noktalar, hükümetin ciddî olarak üzerinde durduğu ve tahakkuk imkân
larını aradığı mühim tedbirler sırasındadır.
Her halde, Türkiye'nin vaziyetinde 1914 harbi ile bugün arasmda mukayese
edilemiyecek derin farklar var: Her çeşit mahsullerimiz, ihtiyaçlarımızdan çok
fazladır. Her sahada kendimize yetecek fabrikalarımız işliyor. Demiryolları, şimal
ve cenup denizlerini, şark ve garbı biribirine bitiştirmiş haldedir. Siyasî birliği ve
iktisadî imkânlarile millî bünyemizin, maruz kaldığımız sarsıntılara, hattâ daha
büyüklerine karşı koyacak bir kuvvettedir.
Nihayet, 1914 harbinin acı tecrübelerini görmüş, ondan sonra da, bin mah
rumiyet ve sonsuz imkânsızlıklar içinde vatanı millî mücadeleden millî istiklâle
eriştirmiş insanlar bugün milletin mukadderatına hâkim bulunuyorlar. Bugünkü
şartlar içinde bizden, düşünülmemiş, tartılmamış, en kuvvetli şuurun mihenkine
vurulmadan atılmış yanlış adımlar bekliyenler -eğer varsa- çok aldanıyorlar. Bu
fırtına ortasında itidaline en fazla sahip, akıbetinden en emin, hâdiseler karşısın
da en telâşsız millet, ancak Türk milleti olabilir.
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Başvekilin Beyanatı
Yazan: Hüseyin Cahit Yalçın
14 Eylül 1939 tarihli "Yeni Sabah" İstanbul'dan:
Bugünkü ahval içinde Başvekilimizin Millet Meclisinde vereceği izahat
büyük bir alâka ile bekleniyordu. Muhterem Refik Saydam, bu merakların en
esaslı tarafını en evvel tatmin etmek ister gibi, iptida haricî siyasetimizden bah
setti.
Hükümet Reisimizin ağzından işitiyoruz ki, Türkiye, bugünkü harbin haricin
dedir. Bazı yerlerde almış olduğumuz askerî tedbirler ancak ihtiyatî bir mahiyeti
haizdirler. Filhakika, Türkiye'nin beynelmilel taahhütleri malûmdu. Gazetelerin
tekrar tekrar izah ettikleri veçhile, bu taahhütler, tedafüî bir mahiyette olduğu ve
yalnız Balkanlarla Akdenize inhisar ettiği için herhangi bir Avrupa harbine
otomatik surette karışmamız icap etmezdi. Bu teminatın fiiliyat ile sabit olması da
en salahiyetli bir makam tarafından Millet Meclisi kürsüsünde tekrar edilmesi ar
tık başka mütalealara zerre kadar meydan bırakmıyacak kat'î, sarih ve açık bir
kanaat veriyor.
Başvekilimiz, muharip devletlerle vaziyetimizin normal olduğunu da işaret
ettikten sonra, şu sırada en ziyade ehemmiyeti haiz olan iki meseleyi kâfi dere
cede tenvir etmiştir.
Bunlardan birisi, İngiltere ve Fransa ile Akdeniz ve Balkanlarda tecavüzi
garanti için ittifak muahedenamesi akdi meselesidir. Karşılıklı teminatlar imza ve
ilân edildikten sonra, uzun müddetli ve katî bir ittifak muahedenamesinin im
zasına sıra geliyordu. Bunun şimdiye kadar neticelenmemiş olması tabiîdir ki et
raflı müzakerelerin cereyan etmekte bulunmasından neş'et etmiştir. Bu müza
kerelerin en kuvvetli bir dostluk havası içinde devam etmekte olduğunu muh
terem Refik Saydam'in ağzından işitiyoruz. Mevsuk havadis alan İngiliz
gazeteleri de imzanın pek yaklaştığından bahsetmişlerdi. Binaenaleyh Balkanlar
da ve Akdenizde garanti meselesinin, neşredilen beyannamenin ruhu dahilinde
intacı ufak bir zamana ihtiyaç gösteriyor demekti. Zihinleri işgal edebilecek diğer
meseleyi Rusya ile olan münasebatımız teşkil ediyordu. Sovyetler Birliği ile dost
luğumuz ilk zamanlardanberi sarsılmadan, değişmeden aynı hava içinde inkişaf
edip durduğu için, birdenbire Türk-Rus münasebeti hakkında bir merak uyan
masına akıl eremez.
Fakat Rusya ile garp devletleri arasındaki ittifak müzakereleri akim kaldıktan
sonra, Türkiye'nin garp devletlerile tedafüî bir ittifak muahedenamesi yapmakta
olması bazı taraflarda birtakım mülâhazalar, hattâ düşmanlarımızca birtakım
ümitler uyandırmıştı. Bunun Türkiye ile Rusya'nın siyasetinde bir gevşekliğe
sebebiyet verebileceği düşünülüyordu. Başvekilimiz sarih beyanatı ve teminatı ile
bu yoldaki vehimleri ve dedikoduları kökünden kesip atmış oluyor. Yalnız millî
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politikasının ve vatanî menfaatlerinin hadimi ve muhafızı olan Türkiye Cum
huriyeti siyasî hattı hareketinin istiklâlini idameye son derece ehemmiyet verdiği
ve bunu bir hayat meselesi addettiği için tuttuğu yol da ancak bu düşüncelerden
mülhem olabilir. Türkiye Cumhuriyeti dostluklarını, müzakerelerini, ittifaklarını
ahenkli ve insicamlı bir surette idame etmeyi memleketinin yüksek menfaatleri
icabından bilmiştir. İşte böyle dürüst, açık ve millî bir siyaset takip edilmekte ol
ması sayesindedir ki, Başvekilimiz, milletvekilleri huzurunda haricî siyasetimizin
bilançosunu bu kadar vuzuh ve emniyet ile çizmeğe muvaffak olmuştur.
Müşkül dakikalar içinde bulunduğumuz, Türkiye için ağır vazifelerle kar
şılaşmak imkân dairesinde olduğunu saklamıya lüzum yoktur. Avrupa'da çıkan
harp yangını dört duvar arasında sıkıştırılmamıştır. İstikbalin neler hazırladığı,
vakayiin ne suretle inkişaf edeceği bilinemez. Bütün dünya askerî ihtiyat tedbir
leri alıyor ve uyanık bulunmıya çalışıyor. Balkanlar ve Akdeniz bugün sakindir.
Vazifemiz bu sükûnun temadisini temine çalışmaktır. Fakat bizim elimizde olmıyan ahval ve şerait dolayısile Balkanlar ve Akdeniz sulhunun bozulabilmesi ih
timali karşısında vazifemizi tereddütsüzce ifadan geri durmıyacağımız aşikârdır.
"Hakkından emin olan milletimiz hakka ve kuvvetine dayanan politikasında
sükûnetle, şuurla ve teyakkuzla yürümekte devam edecektir." Başvekilimizin bu
sözleri Millet Meclisinde alkışlarla karşılandı. Bu noktada bütün vatandaşların da
müttefik olduğunu görmek bizim için en büyük bir kuvvettir.
Muhterem Refik Saydam, haricî siyasetten sonra, iktisadî ve dahilî meselelere
geçti. 1914 harbini görmüş ve içinde yaşamış olanlar yirmi beş sene içinde bu
memleketin Cumhuriyet rejimi sayesinde vâsıl olmuş olduğu ilerleme mer
halesini minnettarlıkla selâmlar. Bugün Başvekilimizin bir seneden ziyade yiye
cek maddelerimiz hazırdır, diyebilmesi, Cumhuriyet devrinin takip ettiği iktisadî
siyasetin bir zaferidir. 1914 Türkiyesi en iptidaî yiyecek ihtiyaçlarında bile harice
muhtaç iken bugün en şiddetli ihtiyaçlar karşısında: Kendi kendime yetişirim!
diyebiliyor. Filhakika, Türkiye bugün, servet membalarının istikbalini tehlikeye
atmadan, memleketin yaşama kabiliyetini tüketmeden ihtiyaçlarını karşılıyabilecek ve bir harbe göğüs gerebilecek bir mevkie erişmiştir. Böyle bir
vaziyet, şüphesiz ki, memlekete, vatanın selâmetine ve hayrına en uygun tedbir
leri ittihaz hususunda büyük bir istinadgâh teşkil eder.
Dahilî vaziyetimizi hulâsa etmek istersek, diyebiliriz ki: Müttehit ve şuurlu
bir Türk milleti vardır; bu millet, şimdiye kadar malik olduğu teçhizatın en iyisi
ile müsellâh, fedakâr ve kahraman bir orduya maliktir. Memleketin ziraî ve ik
tisadî membaları en müşkül buhranları bile karşılıyacak bir metanet ve mebzuliyet içindedir. Hükümet, bütün kalbile sulhe taraftar olmakla beraber her ih
timale karşı hazırlıklı bulunmakta ve vatanın selâmet ve istikbalini müdafaa
hususunda zerre kadar tereddüt göstermemektedir.
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Almanların Polonya'yı İşgali ve
Alman-İngiliz, Fransız Harbi
Hâdiselerin Takvimi
1 Eylül 1939
- Roma'dan bildiriliyor:
Stafina Ajansı neşrettiği bir tebliğde Alman-Polonya ihtilâfının halli için Al
manya tarafından yapılan tekliflerin İtalya'da derin bir intiba uyandırdığını
yazıyor ve diyor ki:
Buradaki intiba şudur ki, Dantzig Koridor ve akalliyetler meselesine dair Al
man tekliflerinin intişarından sonra harp, dünyanın kabul edemiyeceği bir cinayet
olur. Vaziyetin bu suretle inkişafı karşısında Polonyalıların zihniyeti anlaşılamaz.
- Varşova'dan bildiriliyor:
Leh-Alman ve Leh-Slovak hudutlarında yeni hâdiseler cereyan etmiştir.
Leh-Slovak hududunda, kollarında gamalı haçlı bazubentler bulunan 100
kişilik bir grup, Szaca'da bir Polonya trenine taarruz ve telefon hattını tahrip et
miştir.
Leh-Alman hududunda evvelki gece saat 23'de bir Alman devriyesi Polonya
hudut muhafızlarına taarruz ederek makineli tüfek ateşi açmıştır. Muhafızların
mukabele etmesi üzerine Almanlar geri çekilmişlerdir.
Hududun diğer tarafında Polonya arazisine el bombaları ve fişekler atılmıştır.
Dantzig'den bildirildiğine göre, kadınlar ve çocuklar şehri tahliye ederek şar
kî Prusya'ya gitmektedirler.
- Brüksel'den bildiriliyor:
Dün akşam akdedilen kabine içtimaından sonra neşredilen bir tebliğde, bil
hassa şöyle denilmektedir:
Seferberliğin "C" safhasına geçilmesine karar verilmiştir.
- Paris'ten bildiriliyor:
Umumî iş konfederasyonu Alman işçilerinin vicdanına ve sulh arzusuna hitap
eden bir beyanname neşretmiştir. Beyannamede Avrupa'daki muhtemel haksız
lıkların bir sulh havası içinde, beynelmilel serbest müzakerelerle tamir edilebile
ceği kaydedilmektedir.
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- Dantzig'den bildiriliyor:
Förster, Hitlere bir telgraf çekerek, Dantziğin Alman devletine ilhakına dair
esas kanunu mer'iyete vazettiğini bildirmiştir.
- Berlin'den bildiriliyor:
Rayhştag bu sabah saat 10'da toplanmıştır.
- Varşova'dan bildiriliyor:
Pomeranya'daki Dialdovo ve Chojnice şehirlerile Polonya Silezyasma ve
Cestochova adlı Leh şehrine karşı Alman kıtaları muntazam taarruz hareketine
başlamışlardır. Taarruz devam etmektedir. Kotovicpo ve Crakovi'nin tayyareler
tarafından bombardıman edildiği haber verilmektedir.
- Varşova'dan bildiriliyor:
Gece ve sabahleyin yapılan Alman taarruzları ihbarda bulunmaksızın ve
müdafaasız şehirler sivil halkı arasına dehşet ve panik saçmak gibi bariz bir niyet
le yapılmıştır. Ahali, tam bir disiplin ve soğukkanlılık ve mütearnza karşı
müdafaa azmi gösterdiği için bu taktik muvaffak olamamıştır.
- Varşova'dan bildiriliyor:
1 Eylül 1939 tarihinde şafakla beraber Alman hükümetinin müsellâh kuvvet
leri Polonya'ya karşı muhasamata başlamışlardır. Polonya hududu, gerek şarkî
Prusya cihetinden ve gerek Almanya cihetinden birçok yerlerde geçilmiştir. Al
man kıtaatı, Dantzig, Westerplatatt'deki Leh garnizonuna taarruz etmişlerse de bu
taarruz püskürtülmüştür. Alman tayyareleri Cracovie'ye ve yukarı Silezya'daki
Tczen, Puch ve Kvodno şehirlerine karşı müteaddit hava hücumları yapmışlar ve
bu şehirleri bombardıman etmişlerdir. Bu taarruz, Berlin'deki Polonya Büyük El
çisi, sulhun idamesi hususunda İngiliz hükümetinin yaptığı gayretler karşısında
Polonya'nın hayırhâne tavrı Alman hükümetine bildirdikten birkaç saat sonra
başlamıştır. Şiddetçe misli görülmemiş olan bu taarruz, hürriyetini, hukukunu ve
şerefini sonuna kadar müdafaa azmetmiş olan bütün Polonya milletinin müdafaa
azmile karşılaşmıştır.
- Londra'dan bildiriliyor:
Reuter Ajansının bildirdiğine göre, resmî mahfellerde, Almanya'nın teklifleri
hakkında, bunların İngiliz tekliflerine bir cevap teşkil etmediği tebarüz ettirilmek
tedir.
Aynı mahfellerde "Polonya ile Almanya arasındaki meselelerin kuvvetle
değil, müzakere yolile halledilmesi lâzımgeldiğine dair İngiltere'nin serdettiği
noktai nazar" hatırlatılmaktadır.
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Aynı mahfellerde, İngiltere'nin, müsavi şartlar dahilinde Polonya ile Alman
ya arasında müzakerelerin başlamasına gayret ettiği kaydedilmektedir. Fakat her
şeyden evvel Polonya'nın esaslı menfaatleri muhafaza edilecek ve girişilen taah
hütlere riayet olunacağına dair teminat alınacaktır. Almanya'nın teklifleri hakkın
da da, bu tekliflerin, Polonya'ya ilk defa olarak 29 Ağustos akşamı bildirdiği tas
rih edilmektedir. Bu teklifler, 30 Ağustosta akşam geç vakit sür'atle İngiltere
Sefaretinde okunmuş, fakat 29 Ağustos tarihli Alman tebliği ile son mühlet olarak
tesbit edilmiş olan 30 Ağustos gece yarısına kadar Berlin'e bir Polonya mümes
sili gönderilmemiş olması hasebile tekliflerin resmen tebliğine vakit kalmadığı
ileri sürülmüştür.
- Londra'dan bildiriliyor:
Reuter Ajansının öğrendiğine göre, resmî mahfellerde hasıl olan kanaat, Al
man tekliflerinin resmî mahiyette olduğu merkezindedir. Bu mahfellerde, Polon
ya, bu teklifleri tetkik etmeden evvel bu hususta tefsirlerde bulunulmaması
münasip görülmektedir.
- Varşova'dan bildiriliyor:
Şimdiye kadar aşağıdaki taarruzların yapıldığı haber verilmektedir:
1- Mysypice'ye taarruz edilmiş ve Mysaynece, Grajeho ve Varşova'nın
şimalinde hava taarruzları yapılmıştır.
2- Yukarı Silezya'da Michtahl'da Neusttelwslden'e taarruz edilmiştir.
3- Sabahın saat yedisinde Poznan'a hava hücumu yapılmıştır.
4- Poznanya'da Lestno istikametinde bir taarruz başlamıştır.
5- Zbaszien hudut garı, Alman kıtaatı tarafından zaptedilmiştir.
6- Krasata cephesi mmtakasında ve Pyzepice'de hücum arabalarının da iştirakile hücum yapılmıştır.
7- Lubliniec, Tannolieviç, Bury'ye karşı tankların da iştirakile taarruz
yapılmıştır.
8- Kleivitz-Ratibor hududunda Mikolovo-Hono'nun etrafından geçmek şartile tanklarla taarruz yapılmış ve Cracovie, tayyareler tarafından bombardıman
edilmiştir.
9- Katovice tayyareler tarafından bombardıman edilmiştir.
10- Cracovie yakınında gar ve tünel, muvaffakiyet elde olunmaksızın bom
bardıman edilmiştir.
11- Slovakya, Zakopane istikametinde tankların iştirakile taarruz edilmiştir.
12- Saat 5 ile 6,45 arasında Alman kıtaları Deutscherlau ile Vistül nehrinin
mecrası arasında Alman kıtaları hududu geçmiştir.
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13- Tezen, tayyareler tarafından bombardıman edilmiş ve Vistül üzerindeki
köprüye hafif bir taarruz icra olunmuştur.
14- Dantzig ve Winterplatte'ye karşı yapılan taarruz, oradaki garnizon
tarafından püskürtülmüştür.
15- Polonya Pomeranyasında Notece ırmağı ile Flobev arasında taarruza
geçilmiştir.
16- Tanklar Pomeranya'daki Milov'a taarruz etmişlerdir.
- Berlin'den bildiriliyor:
Ordu Başkumandanının ilk resmî tebliği:
Führer ve Başkumandanın emri ile ordu, Alman devletinin faal müdafaasına
memur edilmiştir. Polonya cebir ve şiddetini durdurmak için, Alman orduları,
mukabil hücum için her taraftan hudutları geçmiştir. Askerî tayyare filoları,
Polonya'da askerî hedefleri dövmeğe hareket etmiştir. Askerî donanma, Baltık
denizinin himayesine memur edilmiştir.
- Berlin'den bildiriliyor:
B. Hitlerin nutkunu müteakip, Rayhştag Meclisi, hemen, Dantziğin Alman
devletine ilhakı hakkındaki kanunu ittifakla tasvip etmiştir.
- Roma'dan bildiriyor:
Bugün toplanan Nazırlar Meclisinin içtimai nihayetinde neşredilen bir tebliğ
de şöyle denmektedir:
Konsey, şimdiye kadar alınan ve tamamile ihtiyatî mahiyeti haiz bulunup
bundan sonra da aynı mahiyeti muhafaza edecek olan askerî tedbirleri tamamile
tasvip etmiştir.
Konsey, millete şu ciheti bildirir ki, İtalya, herhangi bir askerî hareket teşeb
büsünde bulunmıyacaktır.
- Varşova'dan bildiriliyor:
Ordu Başkumandanlığı Genel Kurmayının bir numaralı tebliği:
1 Eylül 1939 sabahı şafakla beraber, beklenilmedik kara ve hava kuvvetleri
hücumu ile, Almanlar, evvelce ilânı harp yapmadan, arazimize girmişlerdir.
Sabah erken yapılan Alman hava faaliyeti şudur: Alman tayyare kuvvetleri,
Polonya arazisinin muhtelif noktalarına muhtelif hücumlar yapmıştır. Alman tay
yarecileri, Augustow, Nowydwok, Ostrov-Mazovieka, Tezev, Buck, Zambrov,
Radmokso, Torun, Tünel, Krakov, Grodno, Trzebinia, Jablo, ToomaszovMaziviecki ve Katovice mevkilerini bombardıman etmişlerdir. Alman hava kuv
vetlerinin bombardıman ettiği şehirlerde, sivil halk arasında ölenler ve yaralılar
1234

vardır. Kutna civarında sivil halkı tahliye eden bir tren mitralyöz ateşine tutulmuş
ve bombardıman edilmiştir. Grodno'da Katolik kilisesi, Bialapoldlask'da Or
todoks kilisesi harap olmuştur. Devam eden bombardımanlar hakkında raporlar
gelmekte berdevamdır. Dantzig mıntakasında Gdynia'ya şiddetli bir tayyare
hücumu yapılmıştır.
Bugünkü çarpışmalarda 16 Alman tayyaresi düşürülmüştür. Polonyalılar iki
tayyare kaybetmişlerdir.
Karadaki harekât:
Hava hücumları ile aynı zamanda, Alman kıtalarının harekâtı da başlamış ve
bu kıtalar, hudut mıntakasının birçok noktasından Polonya arazisine girmiştir.
Hudut mıntakasındaki çarpışmalar devam etmektedir. En şiddetli çarpışmalar,
Silezya'dadır.
Harekâtımız esnasında, şimdiye kadar topçu ateşi ile bir düşman trenini tah
rip ettik. Birkaç tank, hareket etmez bir hale konuldu. Bir çok harekât noktasında
esirler aldık.
Dantzig'de, Vesterplatte'ye yapılan üç Alman hücumu geri püskürtülmüştür.
Öğleden evvel Slovak arazisinden gelen Alman tayyareleri, üç defa Lwow
şehrini bombardıman etmiştir. Hasar yoktur.
- Varşova'dan bildiriliyor:
Reisicumhur, 1 Eylülden itibaren Meb'usan ve Ayan Meclislerini fevkalâde
toplantıya çağırmıştır.
- Berlin'den bildiriliyor:
Umumî karargâhın iki numaralı tebliği:
Silezya, Pomeranya ve şarkî Prusya'da yapılan askerî harekât esnasında, ilk
günün bütün hedeflerine varılmıştır.
Dağlardan ilerliyen cenup kıtaları, Neumarkt-Sucha hattına varmıştır. Machrisch-Ostrau'un cenubunda, Teschen civarında Olso geçilmiştir. Endüstri mın
takasının cenubunda, kuvvetlerimiz, müfrezeler halinde Katovice hizasına gel
miştir. Silezya'da hareket eden kıtalarımız, Tesckentochau istikametinde ve bu
şehrin şimalinde ilerlemektedir. Korridor'da kıtalarımız, Srahe'ye yaklaşmaktadır
ve Nakel civarında Netze'ye gelmiştir. Graudenz'in yanında çarpışma devam et
mektedir. Şarkî Prusya'da hareket eden kıtalarımız, Polonya arazisinin oldukça
içerisinde harp etmektedir.
Alman tayyareleri, ezcümle Babnel, Putzig, Graudenz, Pozen, Ploc, Lodz,
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yare meydan ve karargâhlarını bombardıman etmiş ve askerî müesseseleri tahrip
eylemiştir. Harp gemileri, ordunun ilerlemesine mahsus bir tarzda yardım etmiş
tir.
Birçok tayyare kuvvetlerinin merkezî ve garbî Almanya'da bulunmasına rağ
men, Alman tayyareleri, Polonya havasına hâkimdir.
Alman deniz kuvvetlerinin bir kısmı, Baltık denizini emniyet altına almak
için Dantzig körfezi önünde vaziyet almıştır.
Neufahnvasser'de demirli bulunan Schleswig-Holstein mektep gemisi,
Polonyalıların işgali altında bulunan Westerplatte'yi bombardıman etmiştir.
Gdynia limanı da tayyareler tarafından bombardıman edilmiştir.
- Londra'dan bildiriliyor:
Avam Kamarası, müttefikan "İngiltere'nin müdafaası, nizam ve asayişin
idamesi ve herhangi bir harbin müessir surette yapılması için" 500 milyon İngiliz
liralık bir krediyi kabul etmiştir.
- Londra'dan bildiriliyor:
İşçi partisi icra komitesi bugün öğleden sonra bir beyanname neşrederek, işçi
partisinin hükümete tam müzaheretini temin eylemiştir.
- Vaşington'dan bildiriliyor:
Hariciye Nazın Hull, gazeteciler toplantısında yaptığı beyanatta, Roozvelt'in
sulh davetine Almanya tarafından verilen cevabın geldiğini ve tercüme edilmek
te olduğunu söylemiştir. Bu cevabın metni, Reisicumhur tarafından mütalea edil
dikten sonra neşrolunacaktır.
- Berlin'den bildiriliyor:
Millî Müdafaa Komitesi, ecnebi radyo neşriyatının salâhiyetdarlardan gay
risinin dinlemesini yasak etmiştir. Hilâfında hareket edenler, ağır hapis cezasına
mahkûm olacaklardır. Ecnebi radyo postalarından aldıkları haberleri işaa edenler
ağır hapis cezasına mahkûm ve vahim ahvalde idam olunacaklardır.
- Vaşington'dan bildiriliyor:
Reisicumhur Roozvelt, Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya ve Polonya
hükümetlerine birer mesaj göndererek sivil halkın ve açık şehirlerin bombar
dıman edilmemesini rica eylemiştir.
- Avam Kamarası, yarın sabah saat 11 'de yeni bir topiantı daha yapacaktır.
- Kopenhag'dan bildiriliyor:
Bugün iki sınıf silâh altına çağırılmıştır. Yarın da üç smıf çağırılacaktır.
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- Vaşington'dan bildiriliyor:
Fransız, İngiliz ve Polonya hükümetleri, Reisicumhur Roozvelt'in bugünkü
mesajına cevaben, açık şehirleri ve sivil halkı bombardıman etmiyeceklerini bil
dirmişler, fakat mukabele bilmisil haklarını mahfuz tutmuşlardır.
- Paris'ten bildiriliyor:
Komünist partisi Meb'usan Meclisi grubu, bugün bir beyanname neşrederek,
hürriyetleri, millî istiklâli, demokrasi prensiplerini ve medeniyeti müdafaa için
Hitlerci faşizm tecavüzüne mukavemet için ön safla yer almak üzere sarsılmaz
azimlerini bildirmiştir.
- Ottava'dan bildiriliyor:
Bugün burada harp tedbirleri kanunu mer'iyet mevkiine sokulmuştur.
Diğer taraftan Mackenzie King bir tebliğ neşrederek, bu sabah toplanan kabi
nenin parlamentoyu toplamıya ve İngiltere, bir harbe girdiği takdirde Kanada'nın,
yanında yer alması için parlamentodan müsaade istemeğe ittifakla karar vermiş
olduğunu bildirmiştir.
- Londra'dan bildiriliyor:
Press Association'un bildirdiğine göre, İngiltere Büyük Elçisi bu akşam B.
Von Ribbentrop tarafından kabul edilmiştir.
- Lizbon'dan bildiriliyor:
1935 ve 1936 sınıflarının ihtiyatları silâh altına alınmıştır.
- Londra'dan bildiriliyor:
Polonya Hariciye Nazın sabahleyin Hariciye Nazın Lord Halifaks'ı ziyaret
ile kendisine Almanya'nın tecavüzünü bildirmiş ve İngiliz-Polonya mua
hedesinin tatbikini istemiştir.
Burada neşredilen resmî bir tebliğ, Hitlerin Rayhştagdaki beyanatını Polon
ya'ya karşı bir ilânı harp gibi telâkki etmekte ve bu sebepten İngiltere ile Fran
sa'nın Polonya'ya karşı olan taahhütlerini nihayete kadar tutacaklarım bildirmektedir.
- Berlin'den bildiriliyor:
Polis Müdürü, hava müdafaa tedbirlerinin alınmasını bildirmiştir. Şehir, iş'an
ahîre değin karanlıkta kalacaktır.
- Varşova'dan bildiriliyor:
Öğleden sonra Reisicumhur, bütün memleket dahilinde idarei örfîye ilân et
miştir.
Reisicumhur, Mareşal Smigly-Ridzi bir eylülden itibaren ordu Başkumandanı
ilân etmiştir.
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Reisicumhur, Kanunu Esasinin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına is
tinaden, Mareşal Smigly-Ridz'i, sulhun akdinden evvel Reisicumhur makamı
münhal olduğu takdirde sulhe kadar Reisicümhurluk etmek üzere kendisine halef
tayin eylemiştir.
- Paris'ten bildiriliyor:
Nazırlar Meclisi bu sabah toplanmıştır.
Umumî seferberlik ve bütün memlekette idarei örfiye ilân edilmiştir. Par
lamento yarın saat 15'de toplantıya çağırılmıştır.
- Londra'dan bildiriliyor:
Kral, öğleye doğru umumî seferberlik kararını imza etmiştir.
- Paris'ten bildiriliyor:
Fransa'nın Almanya Büyük Elçisi Coulondre, Almanya hükümeti nezdinde,
İngiltere Büyük Elçisinin yaptığı teşebbüsün aynı bir teşebbüste bulunacaktır.
-Lahey'den bildiriliyor:
Kraliçenin emrile bütün memlekette derhal idarei örfiye ilân edilmiştir.
- Londra'dan bildiriliyor:
Lord Halifaks, Lordlar Kamarasında B. Chamberlain'in Avam Kamarasında
yaptığı beyanata müşabih beyanatta bulunmuştur.
Lordların birçoğu bugünkü toplantıya askerî üniformalarını lâbis olarak gel
mişti.
Lordlar Kamarası bilâhara iki muhalefet şefinin, hükümetin siyasetine
tamamile müzaheret eden beyanatlarını bildirmiş ve Avam Kamarasından tasvip
edilerek gelen umumî seferberlik kanunu projesi ile askerî kredi hakkındaki
kanun projesini tasvip eylemiştir.
- Berlin'den bildiriliyor:
Polonya büyük elçisi B. Lipski ve büyük elçilik yüksek memurları hâlâ Ber
lin'dedir. B. Lipski bugün Alman makamları ile hiçbir temasta bulunmamıştır.
- Paris'ten bildiriliyor:
Polonya büyükelçiliği resmen bildiriyor:
Polonya'nın Almanya'daki büyükelçisi B. Lipski, hükümetinden Berlin'i terketmek emrini almıştır. Almanya'daki Polonya menfaatlerine İsveç elçiliği
nezaret edecektir.
- Oslo'dan bildiriliyor:
Şimal memleketleri hükümetleri bugün aynı zamanda birer beyanname neş
rederek, başlamış olan bu harpte tam bitaraf kalmak kararlannı bildirmişlerdir.
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2 Eylül 1939
- Varşova'dan bildiriliyor:
Bu sabaha kadar yapılan hesaplara göre Alman hava kuvvetleri 1 eylül
tarihinde şehirlere, kasabalara ve köylere karşı 94 hücum yapmıştır. Bu hücum
ların 22 si nüfusu 10 binden fazla olan şehirlere, 27 si nüfusu 3000'den fazla
kasabalara 25'i köylere ve 20 si de küçük köylere ve hattâ evlere yapılmıştır.
Bundan başka, Alman tayyareleri tarlalarda çalışan veya yollardan gidenler
üzerine de ateş açmışlardır. Bu gibi hücumların sayısı, henüz tesbit edilmemiştir.
Bütün taarruzlarda ölenlerin adedi 12 si asker olmak üzere 130'dur. 30, 40
kadar ağır ve bir kaç yüz de hafif yaralı vardır.
- Varşova'dan bildiriliyor :
Gazetelerin ehemmiyetle kaydettiğine göre, bir gün içinde bir çok hava
hücumları yaparak halkı tedhiş etmek ve maneviyatını bozmak hususundaki Al
man plânı akim kalmıştır. Alman tecavüzleri bilâkis inzibatın ve tayakkuzun art
masını mucib olmuştur. Sükûnet bozulmamıştır. Varşova ve diğer şehir halkı im
tihanı mükemmel geçmiştir.
- Berlin'den bildiriliyor:
Berliner Börsen Zeitung, Polonya Reisicumhurunun, "Almanya Polonya'nın
ebedî düşmanıdır" ifadesini ihtiva eden beyannamesini mevzuu bahis ederek,
1919 dan beri Polonya'nın dostluk münasebetlerinin hep bu zemin üzerine kurul
muş olduğunu, Polonya'nın 20 senedenberi hep bu yolda yürüdüğünü ve böyle
bir temayülün her hangi bir meseleyi muslihane halletmek imkânını ortadan kal
dırdığını yazmıştır.
- Brüksel'den bildiriliyor:
3000 İtalyan Belçika'dan Fransa'ya gelmiştir. Bunlar Fransız makamatı
tarafından Maginot hattı mıntakasından uzaklaştırılmışlardır.
- Gleiwitz'den bildiriliyor:
Yukarı Silezya'yı on yedi senedenberi ayıran hudut hattını Alman kıtaatı
bugün geçer geçmez büyük bir sevinç hüküm sürmeye başlamıştır. Oralardan
kaçmış olan Almanlar cuma günü yerlerine dönmüşlerdir.
- Tallin'den bildiriliyor :
Estonya hükümeti bir beyanname neşrederek Estonya'nın ecnebi devletler
arasında yapılacak harbde bitaraflığını ilân etmiştir.
- Roma'dan bildiriliyor :
Siyasî mahafil, Chemberlainin dün Avam kamarasında söylediği nutukta İtal
ya'nın buhranın son haftalarında meselelerin muslihane bir tarzda halli lehine
olarak sarfettiği gayretleri methüsena etmiş olmasını tebarüz ettirmektedir.
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Siyasî mahafilde deniliyor k i :
Mussolini sulh dâvasına hizmet etmeye çalıştığını bu beyanat da isbat eder.
- Berlin'den bildiriliyor:
D.N.B. ajansı Alman hava kuvvetlerinin sivil halkı bombardıman ettiğine dair
Polonya kaynaklarından çıkan haberleri tekzibe salâhiyettardır.
- Berlin'den bildiriliyor:
D.N.B. ajansı, Chemberlainin Avam kamarasındaki dünkü nutkunu mevzuu
bahis ederek Hitlerin şuursuz bir ihtirasla değil Versailles muahedesini şarkda da
ortadan kaldırmak azmile hareket ettiğini yazmaktadır.
Mezkûr ajans, Almanya'nın ancak Polonyalıların tecavüz ve tahrikatına
mukabele ettiğini kaydeyledikten sonra İngiltere'nin Polonya'yı teşvik etmiş ol
mak mes'uliyetinden vakıaları yanlış arzetmekle kurtulamıyacağmı ve tarihin bu
hususta hükmünü vereceğini yazmaktadır.
İngiltere'nin Alman milletini değil münhasıran nazi hükümetini mes'ul tut
masına gelince, D.N.B. ajansı bunun Versailles'e müncer olan Büyük harb nağ
mesi olduğunu ve işte bunun içindir ki Versailles muahedesini katiyen tasfiye et
mek istediğini bildirmektedir.
- Bale'den bildiriliyor :
National Zeitung gazetesinin Alsastan aldığı haberlere nazaran Strasburg hal
kı, dün şehri tahliyeye davet olunmuştur. Ren nehri kenanndaki Fransız kasa
baları ve köyleri halkı da içeriye doğru çekilmektedir.
- Berlin'den bildiriliyor:
B. Hitler, Roosevelt'in mesajına cevaben Alman hava kuvvetlerine sivil hal
kı takip etmemek emri verildiğini, fakat Alman hava kuvvetlerinin mukabelebilmisil hakkını muhafaza eylemekte olduğunu bildirmiştir.
- Lizbon'dan bildiriliyor:
Portekiz hükümeti bitaraflığını ilân etmişti.
-Londra'dan bildiriliyor:
Avam kamarası toplanmış ve celsenin başlangıcında Sir John Simon, Baş
vekil B. Chemberlain'in akşama doğru beyanatta bulunacağını bildirmiştir.
Avam kamarası, yarın öğle üzeri de toplanacaktır.
Lordlar kamarası da toplanmış ve Lord Halifax, bir suale cevaben, pek muh
temel olarak saat 18 toplantısında beyanatta bulunabileceğini söylemiştir.
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- Vaşington'dan bildiriliyor:
Salâhiyettar müşahitler B. Chemberlain'in nutkunun ve beyaz kitabın neş
redilmesinin Amerika ve Avrupa demokrasilerinin noktai nazarlarını birbirine
sıkı surette yaklaştırmış olduğu mütaleasında bulunmaktadırlar.
İngiliz başvekilinin azimkârane ve vakurane ifadesile Hitler'in nutkundaki
şiddet arasında mevcut olan mübayenet tebarüz ettirilmektedir. Polonya'nın is
tilâsına takaddüm eden müzakereleri izah ve teşrih eden B. Chemberlain, İngil
tere'nin mütemadiyen izhar etmekte olduğu sulh ve selâmet arzusunu tarihin as
la inkâr edemiyeceğini isbat etmiştir. B. Chemberlain'e göre, harpten mes'ul olan
bir tek adam vardır : O da, B. Hitler'dir. Vaşington'da bazı mahafîlde B. Chem
berlain'in yalnız vermiş olduğu karar hakkında değil, aynı zamanda dünyayı teh
likeye sokan ihtilâf hakkında mevcut olan şüpheler ortadan kalkmıştır.
B. Chemberlain, İngiliz milletinin Alman milletine düşman olmadığını, yal
nız Nazi rejimi iktidar mevkiinde kaldıkça sulhun teessüs etmesine imkân tasav
vur edilemiyeceğini söylerken, B. Roosevelt başta olmak üzere, bütün
Amerikalılarla aynı fikirde olduğunu söylemek istemiştir.
B. Chemberlain, tamamile Amerikan efkârı umumiyyesinin düşündüğü veç
hile başlamış olan harbin gayelerini tarif etmiştir. Bundan şu netice çıkar:
Amerika demokrasisi ile Avrupa demokrasileri arasında vahdet ve iştirak vardır.
Bu da, son harbdenberi hissedilmiş olan bir zarurettir. Bugün medenî cihanın
maruz bulunduğu muhtemel tehlike ne olursa olsun hiçbir Amerikalı vaziyetin
neticesi ne olacağında katiyen mütereddit değildir. Hattâ Vaşington'da mutad dip
lomasi ihtirazları terkedilmiştir. Ve herhangi resmî bir zat ile görüşürken bir müt
tefik ile konuşuluyormuş gibi bir intiba mevcuttur. Salâhiyettar mehafilde
Amerika efkârı umumiyesinde 1917 senesindeki şevk ve heyecandan daha az
şevk ve heyecan olduğu yalnız B. Chemberlain'in nutkunun hasıl etmiş olduğu
intibaa tamamile muvazi bir anlayış bulunduğu söylenmektedir.
- Vaşington'dan bildiriliyor:
Havas ajansından: Hitler'in Roosevelt'in mesajına vermiş olduğu cevab
Vaşington'da pek o kadar gizlenilmeyen bir soğuklukla karşılanmıştır. Pek yakın
dan, infilâk kuvvetleri büyük olan altı bomba ile bir kaç yangın bombası atmıştır.
Bombaların arsalara düştüğü anlaşılmıştır.
Bunların düştüğü yerlerden büyük siyah duman sütunları yükselmiştir. Tay
yarelerin hücumu o kadar anî olmuştur ki, bir çok kimseler tehlikeyi unutarak
saklanmayı düşünmeden manzarayı seyretmeğe başlamışlardır. Alman tay
yarelerinin Hitlerin emirlerine tevfikan sivil ahaliyi bombardıman etmedikleri
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görülmüştür. Yapılan seri tahkikat neticesinde Varşova'nın bombardımandan
müteessir olmadığı anlaşılmıştır.
Şehirde her şey normaldir. Dört Alman tayyarecisi mucize kabilinden kurtul
muştur. Bunların tayyareleri ateş alarak yere düşmüştür. Tayyarecilerden ikisi
paraşütle atlayarak canlarını kurtarmışlardır. Diğerleri de ölmemiştir.
- Stokholm'den bildiriliyor:
Dün akşam radyoda bir hitabe irad eden Başvekil, insanlığın maruz kaldığı
müthiş felâketten doğan teessürünü ifade ederek demiştir ki:
"Hükümetin memleketi harpten uzak bulundurmak hususundaki gayretlerine
bütün İsveçlilerin iştirak etmesi lâzımdır."
Parlâmento cuma günü fevkalâde olarak içtimaa davet edilecektir.
- Varşova'dan bildiriliyor.
Sakin geçen bir geceden sonra bu sabah saat 5.50 ile 6.30 arasında yeniden
tehlike işareti verilmiştir.
Uzaktan gelen infilâk sesleri işitilmiştir.
Tayyarelerin Varşova'ya yaklaşamadıkları zannedilmektedir.
- Varşova'dan bildiriliyor:
Varşova'da kadınların ve çocukların şehri tahliyesi için tedbirler alınmıştır.
Diğer cihetten sivillerde bulunan bütün silâhlar müsadere edilmiştir. Varşova
civarından avdet eden gazeteciler bombardıman esnasında ölen kadın ve çocuk
cesetlerinin fotoğrafını çekmişlerdir.
Bu hâdise bundan evvel bahsi geçen trene tayyareler tarafından yapılan taar
ruza ve bir hastanenin bombardımanına ilâve edilecek olursa Alman tay
yarelerinin ne derece taarruz azmiyle hareket ettikleri anlaşılır. Bu taarruzlar tay
yarelerin, Hitlerin söylediği gibi, yalnız askerî hedeflere hücum etmediklerini de
göstermektedir.
- Kaunas'tan bildiriliyor:
Reisicumhur Smetana dün akşam bir beyanname neşretmiştir. Bu beyan
namede şu noktalar tebarüz ettirilmektedir:
1. - Litvanya bitaraf kalacaktır,
2. - Litvanya bitaraflığını ihlâl edecek mahiyette her türlü harekete karşı top
raklarını müdafaa edecektir.
3. - Bitaraflık kaideleri muhariplerin hepsine tatbik edilecektir.
- Tallin'den bildiriliyor:
Estonya bitaraflığını ilân etmiştir.
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- Montevideo'dan bildiriliyor:
Uruguay bir Avrupa harbi çıktığı takdirde bitaraf kalacağını ilân etmiştir.
- Londra'dan bildiriliyor:
Fransız sefiri Corbin bu sabah Lord Halifaks ile görüşmüştür.
- Londra'dan bildiriliyor:
Halifaks Başvekil Chamberlain ile görüşmüştür.
Greemvood saat 11,50 de Chamberlain'in ikametgâhına avdet etmiştir.
- Berlin'den bildiriliyor:
Polonya sefiri B. Lipski bu sabah Berlin'den ayrılmış ise de sefarethane er
kânı kalmışlardır.
- Londra'dan bildiriliyor:
İaşe nezareti, aralarında demir, çelik, pamuk, yün, ipek, kereste, kâğıt ve
kösele de olduğu halde bir çok esaslı maddeler üzerine kontrol vazetmiştir.
- Varşova'dan bildiriliyor:
Başkumandanlık genel kurmayının iki numaralı tebliği:
Hava harekâtı: 2 eylülde düşman hava kuvvetleri bütün Polonya arazisi Hitler'in Roosevelt'e cevab vermeden evvel Polonya ile muhasabatın başlamasını
beklemesi Nasyonal-Sosyalizmin beynelmilel hayatta takib etmekte olduğu usul
lerin aşikâr bir delili sayılmaktadır.
- Varşova'dan bildiriliyor:
Polonya'da örfî idare ilân edilmiştir. Reisicumhur Moscicki Mareşal SmiglyRydz'i Polonya ordusu başkumandanlığına ve Reisicümhurlukta inhilâl vukuun
da kendisine halef tayin etmiştir.
- Varşova'dan bildiriliyor:
Alman tayyareleri dün Pultusk'i bombardıman etmişler ve Modlin'in üstün
den uçmuşlardır. Bir kaç tayyare düşürülmüştür.
- New-York'tan bildiriliyor:
Bütün sabah gazeteleri, Alman taarruzunu takbih etmekte müttefiktirler.
New-york Herald Tribüne gazetesi, Hitler tarafından kuvvete müracaat suretile
indirilmiş olan darbelerin listesini tanzim etmiştir.
New-york Times gazetesi de, Hitler'e karşı sert bir lisan kullanmakta ve kuv
vete müracaatın yalnız Nazi rejimine has bir imtiyaz olmadığını, iktidar mevkiin
deki hükümet ne olursa olsun Berlin'de bu usullerin kullanılmış olduğunu yaz
maktadır.
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Eyalet gazeteleri, bütün sempatilerin Fransa ve İngiltere'ye müteveccih ol
duğunu gizlememekte ve İngiltere ile Fransa'nın imdadına koşabilmek için
bitaraflık kanununun tâdilini istemektedirler.
- Varşova'dan bildiriliyor:
Parlamento, fevkalâde olarak içtimaa davet edilmiştir.
- Varşova'dan bildiriliyor:
Muhasamatın birinci gününün akşamında vaziyet şöyle idi:
Hudutların kâffesinde muharebeler devam etmektedir. Maamafih Almanların
fazla bir şey kazandıkları görülmemiştir. Günün en büyük hâdisesi, açık şehirlerin
bombardıman edilmesi ve bir çok kişinin telef olmasına sebebiyet verilmesi ol
muştur. Yüksek erkânı harbiyesinin ilk tebliği şudur: Bu sabah Alman kıtaatı, tay
yarelerin beklenilmiyen bir taarruzunu müteakip, harb ilân etmeksizin Polonya
arazisine girmişlerdir.
Alman tayyareleri Polonya arazisinde kâin bir çok noktalara taarruz etmişler
dir. Alman tayyareleri, Augustow, Nowy, Dawor, Ostrow Marowiecki, Tczew,
Kuck, Zaibrow, Radowski, Torun, Kutno mevkilerini ve Karakow tünelini bom
bardıman etmişlerdir. Alman tayyareleri, aynı zamanda Psodno, Trzebinia, Gdinya, Tomaszow ve Kattwice'i de bombardıman etmişlerdir. Adgrodno Trsin'de
şehri tahliye etmekte olan sivil ahali, bombardıman altına maruz kalmıştır. Bir
çok ölü ve yaralı vardır. Pdolaska, Biala'da kiliseler hasara uğramıştır.
- Vaşington'dan bildiriliyor:
Amerikalılara hitaben radyo ile neşredilen beyanatında Potoki ezcümle şöyle
demektedir:
"Polonya yalnız hürriyeti ve istiklâli için değil aynı zamanda Avrupa'yı kuv
vet heyulasından ve tehditlerden kurtarmak için mücadele ediyor."
Doktor ve tayyareci sıfatiyle Polonya ordusuna gönüllü yazılmak istiyen
Amerikalılardan bahseden hatib bunlara teşekkür ettiğini fakat arzularının yerine
getirilmiyeceğini söylemiştir.
Potoki aslen Polonyalı olan Amerikalılara hitab ederek bunlara her şeyden ev
vel kendilerine bir ocak ve iş temin eden memleketin vatandaşı olduklarını hatır
latmıştır. Netice olarak Polonya sefiri Amerika'nın manevî müzaheretini istemiş
tir.
- Varşova'dan bildiriliyor:
Müşahitlerin ifadesine göre Varşova'nın şark mahallerine taarruz eden muh
telif filolardaki tayyarelerin adedi 41 idi. Alman tayyarelerine karşı harekete
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geçen hava bataryalarının ateşi o kadar müessir olmuştur ki, tayyareler pek yük
sekten uçmak mecburiyetinde kalmışlardır. Alman tayyarelerinden biri birdenbire
alçalarak üzerinde faaliyetine devam etmiştir. Askerî bakımdan ehemmiyeti olup
olmadığına bakılmadan bir çok yerler bombardıman edilmiştir. Varşova üzerine
dün birçok hava hücumları yapılmış ve civar mahalleler bombardıman edilmiştir.
Şimdiye kadar Alman hava kuvvetlerinin faaliyeti bilhassa sivil halk arasında
zayiat verdirmiştir.
Düşman hava kuvvetlerinin zayiatı: Dün de dahil olduğu halde 37 Alman tay
yaresi düşürdük. Dün de dahil olduğu halde bizden 12 tayyare kaybolmuştur.
Düşman, Silezya'da garbî Karpatlar altı mıntakası cephesinde Czestochowa'ya doğru hücumlarına devam etmiştir. Dün yapılan harekât esnasında 100
kadar Alman hücum arabası tahrip olunmuştur.
Pomeranya ve şarkî Prusya hudutlarında, mücadele hudut mıntakalarında
devam etmektedir.
Gdinya cephesinde de mücadele devam etmektedir. Westerplat'de hâlâ
muvaffakiyetle kendisini müdafaa etmektedir.
- Varşova'dan bildiriliyor:
Dün sabahtan itibaren ikişer saat fasıla ile Varşova üzerine yedi tayyare hücu
mu yapılmıştır.
Alman tayyareleri bir çoğu en büyük çapta olmak üzere yüzden fazla bomba
atmışlardır. Bombardıman bilhassa civar mahallelerde ve Siekierki varoşunda
şiddetli olmuştur. Varşova'da ölenlerin miktarı 10, yaralıların miktarı 25'dir.
Bugün de saat 15/20'den 17/40'a kadar birbiri ardına bir çok Alman hava
kuvvetleri Varşova'ya hücum yapmıştır. Ölenlerin miktarile hasann yekûnu
henüz tespit edilmemiştir.
Saat 20/30'a doğru Alman tayyareleri Varşova üzerine bugün sekizinci defa
olarak yeni bir hücum yapmıştır.
- Berlin'den bildiriliyor:
Başkumandanlığın tebliği:
Kıtalarımızın ileri hareketi bütün cephelerde yeni ve seri muvaffakiyetler
temin etmiştir.
Yukarı Silezya'da endüstri havzasınm cenubunda hareket eden grup, Pless'i
işgal etmiş ve Brialaya yaklaşmakta bulunmuştur. Daha şimaldeki mıntakada bir
Polonya istihkâm hattı yarılmıştır.
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Endüstri havzasının şimalinde kıtalarımız Vartha'ya yaklaşmaktadır. Zırhlı
kıtalarımız Radasmk'a yürümektedir. Wielun işgal edilmiştir. Kempen yolu ile
hareket eden kıtalar Zieradz'a sür'atle ilerlemektedir.
Pomeranya grupu Praha'yı geçmiş ve Graudenz'in garbında cenubî Vistül'e
varmıştır. Bu suretle Graudenz'e hareket eden şarkî Prusya grupu ile irtibat
hemen hemen temin edilmiştir.
Koridorun şimalinde bulunan Polonya kıtaları irtibattan kesilmiştir. Alman
kıtaları Pozansysz'e yürümektedir.
Hava kuvvetleri Polonya'da askerî hedeflere sür'atli hücumlar yapmıştır.
Hava muharebeleri esnasında bir çok Polonya tayyaresi indirilmiştir. Bir çok as
kerî tayyare karargâhları, ezcümle Gdinya, Krakovi, Lodz, Radom, Demli, Brest,
Tarnapol, Lublin, Lucka, Gotab, Varşova, Posen bombardıman edilmiştir. Bundan
başka mühim demiryolları da hücumlara maruz kalmıştır.
Danzig körfezindeki deniz kuvvetleri bu sabah Hela istikâmlarını ve Hela
harp limanını bombardıman etmiştir. Deniz tayyareleri bir kaç defa Gdinya
limanını bombalamıştır.
- Londra'dan bildiriliyor :
Avam kamarası saat 18'de ikinci bir celse akdetmiş ve bu celsede İş Nazırının
millî servis kanunu hakkında yaptığı beyanat dinlenmiştir. Bu izahata göre hiz
mete yarar bütün İngilizler 18'den 40'a kadar, muhasamat için ordunun emrin
dedir. Bütün vatandaşlar, hep birden silâh altına alınacak değildir. İhtiyaca göre,
sınıf sınıf çağırılacaktır.
Avam kamarası bilâhare geç vakit üçüncü bir toplantı yapmış ve bu toplantıda
B. Chamberlain, Lord Halifax'ın Lordlar kamarasında yaptığı beyanatın aynını
tekrar eylemiştir.
Chamberlain'in beyanatından sonra muhalefet lideri B. Greemvood, B. Hitler'in cevabının bir dakika bile beklenmemesini ve derhal harekete geçilmesini
taleb etmiştir. B. Chamberlain, gerek bu cevabın varmasında gerek Fransa ile an
tant kalınması bahsında mevcut teknik güçlüklere işaret etmiş ve bu derece
mühim ve ciddî bir karar almak için yarın öğleye kadar beklenebileceğini söyliyerek o zamana kadar mühlet talep etmiştir.
Avam kamarası, yarın öğle üzeri toplanmak üzere dağılmıştır.
- Kahire'den bildiriliyor:
Bugün bütün Mısır'da örfî idare ilân olunmuştur. Başvekil Ali Mahir Paşaya
emniyeti temin için tam salâhiyetler verilmiştir.
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- Londra'dan bildiriliyor:
Kral bu akşam saat 19'da Meclisi hassı içtimaa davet etmiştir.
- Berlin'den bildiriliyor:
Hitler demir salib nişanını tekrar ihya etmiştir. Bu nişan dört rütbe üzerin
dedir: İkinci sınıf, birinci sınıf, Chevalier rütbesi ve büyük saliptir.
Bu nişanlar düşman karşısında fevkalâde yararlık gösteren asker ve subaylar
la kıtaatın sevk ve idaresinde büyük maharet gösteren kumandanlara verilecektir.
- Londra'dan bildiriliyor:
Kabine saat 23,30 da içtima etmiş ve içtimaını gece yarısını 20 dakika geçe
bitirmiştir. Hiç bir tebliğ neşredilmemiştir.
Reuter ajansı, yarın pazar günü neşredileceğini bildirmektedir.
3 Eylül 1939
- Varşova'dan bildiriliyor:
Fransa ve İngiltere'nin Polonya ile olan ittifaklarının tatbiki ile alâkadar ol
mak üzere dün akşam bu memleketler tarafından Alman hükümetine yapılan
teşebbüsleri Polonya efkârı umumiyesi derin bir sevinçle karşılamıştır.
- Varşova'dan bildiriliyor:
Bu sabah biri saat 6.15 de diğeri de sekizde olmak üzere Alman tayyareleri
Varşova'ya iki hücum yapmıştır. Bu hücumların her ikisi de Polonya hava defi
bataryaları tarafından tardolunmuştur.
- Brüksel'den bildiriliyor:
Belga ajansının Berlin'den aldığı bir habere göre Almanya'nın harb mey
danında seri bir netice almağa çalıştığı söylenmektedir.
Müşahitler, pek yakında büyük bir muharebe olacağını zannetmektedirler.
- Paris'ten bildiriliyor:
Polonya sefarethanesi tebliğ ediyor: Radyo Czestochowa şehrinin alevler
içinde yanmakta olduğunu bildirmiştir.
Katoliklerin ziyaretgâhı olan ve içinde meşhur siyah Meryemin resmi bulu
nan 16 mcı asırdan kalma manastır bir ve iki eylülde bir kaç kere bombardıman
edilmiştir.
Şehirde hiç bir askerî hedef yoktur.
- Berlin'den bildiriliyor :
İş servisinin şefi Alman kadın ve kızlarına hitaben bir beyanname neşrederek,
bunları millî cemaat hizmetine girmeğe davet etmiştir.
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- Beynelmilel Cenevre Kızılhaç komitesi harb halinde bulunan hükümetlere
Kızılhaç cemiyetlerine yardım teklifinde bulunmuştur.
- Rabat'tan bildiriliyor:
Bütün Fas'ta umumî seferberlik yapılmaktadır. Sabahleyin şimdiye kadar
henüz davet edilmemiş olan ihtiyat efradı kıt'alarına iltihak etmişlerdir. Askerî
mecburiyetleri olan ve olmıyan Faslılar kalabalık kütleler halinde askerî ve sivil
makamlara müracaat etmektedirler.
Birçok ecnebiler gönüllü yazılmak üzere müracaata devam etmektedirler.
- Kaunas'tan bildiriliyor:
Litvanya, Letonya ve Estonya'nm bitaraflık beyannameleri yapılan bir is
tişareyi müteakip neşredilmiştir. Bu beyannameler Baltık devletleri arasındaki
tesanüdü göstermektedir.
Alâkadar mahfellerde hudutlarda muayyen bir plân dairesinde emniyet tedbir
leri alınmağa devam edildiği beyan edilmektedir.
- Cenevre'den bildiriliyor:
İsviçre tam bitaraflığını ilân etmiştir. Hükümet silâh ve cephane ihracını
menettiği gibi muharipler lehinde propaganda yapılmasını menetmiştir.
Hükümet gazetelere ihtiyatlı davranmalarını tavsiye eylemektedir. Bununla
beraber gazetelerin başmakaleleri hemen ekseriyetle İngiltere'nin, Fransa'nın ve
Polonya'nın lehinde bulunmakta ve "Almanya'nın son tecavüzünü" takbih et
mektedir.
- Berlin'den bildiriliyor.
Alman kıtaatı bu sabah Tshenstochfa girmiştir.
- Varşova'dan bildiriliyor:
Bu sabah saat sekizde Varşova üzerine yapılan Alman hava hücumu bir saat
devam etmiştir. Alman tayyarelerinin bu taarruzu ve hava defi bataryalarının
mukabelesi neticeleri henüz belli değildir.
- Varşova'dan bildiriliyor:
Kurjer Poranny ve diğer Polonya gazeteleri her sınıftan Polonya askerinin
kahramanlığını medhüsena etmekte ve bilhassa topçu kuvvetlerinin muvaf
fakiyetini tebarüz ettirmektedir.
Polonya topçusu iki günlük bir harbde 37 Alman bombardıman tayyaresi
düşürmüş ve 100 Alman tankım da tahrib etmiş veya kullanılamıyacak bir hale
getirmiştir. Gazeteler, bunu topçunun maharetinin bir delili olarak gösteriyorlar.
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Halkın başlıca müdafaası vazifesini üzerine almış olan hava defi bataryaları
da vazifelerini emsalsiz bir kahramanlıkla ifâ etmektedir.
- Paris'ten bildiriliyor:
Saat 12,05'te Daladier Reisicumhur Lebrun ile Elysee sarayında görüşmüştür.
- Paris'ten bildiriliyor:
Fransız sefiri Coulondre saat 12/30'da Almanya Hariciye nezaretinde bulun
makta idi. Hitler, bundan evvel saat 11/30'da Sovyetlerin yeni Berlin sefirini
kabul etmiş ve sefir kendisine itimadnamesini vermiştir.
- Berlin'den bildiriliyor:
Alman radyosu, Alman hükümetinin İngiltere ve Fransa tarafından tevdi
edilen notaları nazarı itibare almadığını ve bu memleketlerin taleblerini reddeylediğini bildirmektedir.
- Berlin'den bildiriliyor:
Hitler, Alman milletine hitaben neşrettiği bir beyannamede cepheye gitmek
üzere bugün Berlin'den hareket edeceğini bildirmektedir.
- "Pat ajansı tebliğ ediyor":
Gazeteler, Almanların halkın kuvvei maneviyesini sarsmak ve bir gün zarfın
daki tayyare hücumlarıyla halkı tethiş etmek ümidine kapılarak ulaşmak istediği
gayelere varamamış olduğunu ehemmiyetle kaydetmektedir.
Alman taarruzlarının neticesi, Polonya halkının inzibatını ve taarruzu takviye
etmekten başka bir netice vermemiştir. Sükûnet haleldar olmamıştır. Varşova'nın
ve diğer Leh şehirlerinin ahalisi bu imtihanı muvaffakiyetle atlatmıştır.
- Pat ajansı tebliğ ediyor:
Bu sabaha kadar yapılan tahminlere göre Alman tayyareleri, 1 eylül günü
Polonya şehir ve kasabalarına 94 taarruzda bulunmuşlardır. Bu şehir ve
kasabalardan 22'sinin nüfusu 10 binden fazladır. Yirmisi de ufak kasabalardır.
Bundan başka, Alman tayyareleri, tarlalarda çalışan ve hattâ sokaklardan
geçen kimseler üzerine de ateş açmışlardır.
Ölenlerin miktarı 130'dur., Bunların 12'si askerdir.
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Vesikalar
Hitler'in Harp Kararı Hakkında Orduya Emriyevmisi
Berlin: 1 (A.A.) - Hitler, 1 eylül 1939 tarihli şu ordu emriyevmisini neşretmiştir:
Polonya devleti, arzu ettiğim komşuluk münasebetlerinin muslihane bir şekil
de hallini reddetti. Ve silâha müracaat eylemektedir. Polonya'daki Almanlar kan
lı bir tedhiş hareketile takip ediliyor ve yuvalarından kovuluyor. Büyük bir dev
let için müsamaha edilemiyecek bir sürü hudut ihlâlleri Polonyalıların Alman
ya'nın hudutlarına artık riayet etmek istemediklerini isbat ediyor.
Bu çılgınlığa bir nihayet vermek için şiddete şiddetle mukabele etmekten baş
ka elimde bir çare kalmamıştır. Alman ordusu Alman milletinin şerefi ve hayatî
hakları uğrunda azamî azimle çarpışacaktır. Her askerin büyük ve ebedî Alman
cengâverlik an'anesi zihniyetile vazifesini sonuna kadar yapmasını bekliyorum.
Daima ve bütün vaziyetlerde hatırınızda tutunuz ki, büyük nasyonal sosyalist
Almanya'nın mümessillerisiniz.
Förster'in, Dantzig'in Almanya'ya İlhakı Hakkında
Hitler'e Telgrafı ve Dantzig Halkına Beyannamesi
Dantzig: 1 (A.A.) - Förster Hitlere aşağıdaki telgrafı göndermiştir:
Führer'im,
Dantzig'in Almanya'ya avdeti hususunda aşağıdaki kanun lâyihasını imza
edip meriyete koydum:
Dantzig milletinin ve devletinin çok feci vaziyetine bir nihayet vermek için
aşağıdaki Teşkilât-ı Esasiye Kanununu isdar ediyorum:
Madde: 1- Dantzig serbest şehir anayasası bilâmühlet mülgadır.
Madde: 2- Teşriî ve icraî salâhiyeti münhasıran devlet reisi icra eder.
Madde: 3- Bugünden itibaren Dantzig serbest şehri bütün topraklarıyla ve
halkıyla Almanya'nın ayrılmaz bir cüzini teşkil eder.
Madde: 4- Alman kanunlarının tatbikine değin, anayasa hariç olmak üzere
Dantzig kanunları meriyette kalacaktır.
1 Eylül 1939
Förster
Führerim,
Dantzig'in ve onun halkı namına devletin bu anayasasını tasvib etmenizi ve
bir kanunla Dantzig'in Almanya ile birleştiğini isdar etmenizi rica ederim. Dant
zig sadakat ve şükranla size bağlıdır. Yaşasın Führer.
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Förster'in Danztliglilere Beyannamesi
Dantzig: 1 (A.A.)- Förster Dantzig milletine bugün aşağıdaki beyannameyi
neşretmiştir:
Dantzig'in erkek ve kadınları,
20 senedenberi beklediğiniz saat çalmıştır. Dantzig bugün Almanya'ya iltihak
etmiştir. Adolf Hitler bizi kurtarmıştır. Gamalı haç taşıyan bayrağımız bugün ilk
defa olarak resmî dairelerimiz ve aynı zamanda Polonyalı müeessesat üzerinde ve
limanın her tarafında dalgalanıyor. Eski belediye dairesinin ve Saint Marie
kilisesinin çanları bu kurtuluş anını çalmaktadır. Versailles diktatmın zincirlerin
den bizi kurtarmak kudretini Führer'e veren Tanrıya şükürler olsun.
Biz Dantzig'liler, daha bu andan Alman vatandaşı bulunmakla bahtiyarız. Bu
tarihî saatte toplanalım ve büyük Almanya'mız için bütün kuvvetlerimizle çalışa
cağımızı Führer'e vadedelim. Yaşasın kurtulmuş ve Almanya ile birleşmiş Dant
zig, yaşasın büyük Alman vatanımız, yaşasın Führer'imiz Adolf Hitler.
Hitler Dantzig'in Almanya'ya Avdetini Kabul Etti
Berlin: 1 (A.A.) -Führer Dantzig Gauleiteri Forster'e aşağıdaki telgrafı gön
dermiştir:
Dantzig serbest şehrinin Almanya'ya avdeti hakkındaki beyannamesini kabul
ediyorum.
Gauleiter Förster, size ve uzun senelerdenberi ibraz ettikleri hulûstan dolayı
Dantzig'li erkek ve kadınlara teşekkür ederim. Büyük Almanya sizi heyecanla ve
yürekten selâmlar. İlhak hakkındaki kanun derhal neşrolunacaktır. Sizi Dantzig
arazisi mülkî idaresinin âmiri nasbediyorum.
İmza
Adolf Hitler
Hitler'in Harp Kararı Hakkında Rayştag'da Söylediği Nutuk
Berlin: 1 (A.A.) - Hitler, üzerinde nefer elbisesi ile, Rayştağa saat 10'da gel
miş ve söylediği nutukta ezcümle demiştir ki:
Senelerdenberi, hepimiz, Versay muahedesi yani diktat'ının üzerimize yük
lediği bir dâvanın tazyiki altında inliyoruz. Bu mesele tereddi ederek bizim için
tahammül edilmez bir hal almıştır. Dantzig bir Alman şehri idi ve bir Alman şeh
ridir. Koridor, Almandı ve Almandır. Dantzig, bizden alındı, Polonya Koridoru il
hak etti. Bütün şark Alman mmtakalarmda olduğu gibi, Alman ekalliyetleri bura
da tahammül edilmez surette fena muamele görmektedir. Alman ırkından bir mil
yon insan, daha 1919 ve 1920'de vatanlarını terke mecbur kalmışlardır. Daima,
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bu tahammül edilmez vaziyetin değişmesini sulh yollu tadil teklifleri ile elde et
meğe çalıştım. Yabancılar tadilleri elde eylemek için tazyika müracaat ettiğimizi
söylüyorlar ise, bu yalandır.
Nasyonal Sosyalizmin iktidar mevkiine geçmesinden evvelki 15 yıl zarfında
serbest uzlaşma usulleri ile bu tadillerin yapılması fırsatının elde edilmesi icap
eylerdi. Bu yapılmadı. Bilâhare bizzat ben de, bir kere değil, fakat bir çok kere,
tahammül edilmez bir hal alan bir vaziyetin değiştirilmesi için tekliflerde bulun
dum. Siz de biliyorsunuz ki bütün bu teklifler, silâhların tahdidini ve mümkünse
silâhlanmanın durmasını istihdaf eden bu teklifler reddedildi. Avusturya mese
lesini, bilâhare Südetler, Bohemya ve Moravya meselesini uzlaşma yolu ile hal
letmeğe çalıştım. Hepsi beyhude oldu. Tahammül olunmaz bir vaziyetin sulh yolu
ile tadilini talep eylemek ve aynı zamanda sulh yolu ile tadilleri reddetmek ola
maz. Böyle bir vaziyette bu tadillere teşebbüs edeni kanuna riayetsizlikle itham
da imkânsızdır. Çünkü biz Almanlar için Versay diktat'ı bir kanun değildir.
Tabanca elde, bizi ölümle ve açlıkla tehdit ederek bu diktat'a imzamızı koydurttular ve sonra da üzerinde zorla alınan bu imza ile bu vesika resmî bir kanun
olarak ilân edildi.
Dantzig ve Koridora gelince, buradaki bütün meseleleri de sulhperver teklif
ler ile halletmeğe çalıştım.
Polonya devlet adamları ile olan görüşmelerimde, Rayştağdaki son nutkum
dan öğrendiğiniz fikirleri münakaşa ettim. Bunun kabul edilmez bir usul ve gay
ri dürüst bir tazyik olduğu söylenemez. Bilâhare, Alman tekliflerini yazdırdım.
Bir kere daha tekrar edeyim ki yaptığım tekliflerden daha dürüst ve daha mütevazi bir şey olamaz. Bunu bütün dünyaya söylemelidir. Böyle teklifleri ancak ben
yapabilirdim. Bunun için milyonlarca Almanın düşüncesine karşı koydum. Bu
teklifleri reddettiler. Bu kadarla da kalmadılar. Bu tekliflere seferberlikler ile, git
tikçe fazlalaşan bir tethiş ile bu mmtakalarda Alman üzerine fazlalaştınlan tazyik
ile Dantzig serbest şehrine evvelâ ekonomik ve politik sahada, son haftalarda da
askerî ve münakale sahalarında yavaş yavaş boğazının sıkılması ile cevab verildi.
Polonya, Dantzig'e karşı mücadele açmıştır. Polonya Koridor meselesini,
hakkaniyet üzerine ve iki memleket menfaatlerine muvafık bir surette halletmeğe
mütemayil olmadığını göstermiştir. Polonya, nihayet, ekalliyetlere karşı taahhüt
lerini ifayı aklına bile getirmemiştir.
Şurasını kaydetmek isterim ki Almanya, taahhütlerini ifâ etmiştir. Alman
ya'da yaşıyan ekalliyetlere zulüm yapılmamaktadır. Sarr'da oturan bir Fransız
kalksın ve desin ki Almanya burada yaşıyan Fransızlara işkence yapıyor ve Fransızları eziyor. Bunu kimse söyliyemez.
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Polonya'ya müteaddit defa ihtarda bulunmaktan fariğ olmıyarak dört ay
vaziyetin inkişafını takip ettim. Bu ihtarlarımı, son haftalar zarfında bir kere daha
teyit ettim. Üç hafta evvel Polonya büyükelçisine Polonya Dantzig'e ültimatom
mahiyetinde notalar göndermekte devam eder ve tahrik hareketlerinde bulunur ise
vaziyetin fena olacağını söyledim.
Çocuklara, kadınlara karşı tahrikatta bulunmanın, bunlara fena muamele et
menin ve kaçırmanın neye yarayacağını anlıyamam. En feci bir surette öldürülen
lere yapılan işkencelerin neye yarıyacağmı anlıyamam. Bunları anlamam ve bil
mem. Fakat muhakkak olan bir şey var ise o da şerefi olan bir büyük devlet böy
le bir vaziyet karşısında daimî surette lakayt kalamaz.
Son bir defa, İngiliz hükümetinin yaptığı bir tavassut teklifini kabule çalıştım.
İngiliz hükümeti, kendisi ile bir müzakere değil fakat bir kere daha Polonya ile Al
manya arasmda doğrudan doğruya temas tesis ettirmek istiyordu. Burada şunu kay
dedeyim ki bu teklifi de kabul ettim. Müzakereler için, malûmunuz olan esasları
tespit ettim. Hükümetimle beraber, Polonya hükümetinin bir delege gönderip gön
dermemesini iki uzun gün bekledim. Polonya dün akşam bize tam salahiyetli bir
delege göndermedi, fakat büyükelçi ile hâlen düşünmekte olduğunu ve İngiliz tek
liflerini kabul edeceği nisbet dairesinde İngiltere'ye cevap vereceğini bize bildirdi.
Meb'uslarım,
İşte Almanya'ya ve onun devlet reisine böyle garip bir teklifte bulunulmuş
tur. Eğer Almanya ve onun Führer'i bunu kabul etseydi Almanya için siyaset
sahasından çekilmekten başka çare kalmazdı. Fakat benim hakkımdaki düşün
celerinde aldandılar. Benim sulh aşkım ve sabrım, bir zâf veya korkaklık olarak
telâkki edilmemelidir.
Binaenaleyh dün akşam karar verdim ve İngiliz hükümetine bugünkü şartlar
içinde Polonya'da bizimle ciddî müzakerelere girmek temayülünü göremediğimi
bildirdim.
Tavassut teşebbüsü akim kalmıştır. Çünkü bu arada teklifimize cevab olarak
Polonya'nın birdenbire umumî seferberlik ilân ettiği ve diğer Polonya mezalimi
haberlerini aldık. Hâdiseler evvelki gece tekerrür etti. Birkaç gün evvel tek bir
gece içinde 21 hudut hâdisesi kayıt olundu. Dün gece de ikisi çok vahim olmak
üzere 14 hudut hâdisesi kaydedildi.
İşte bunun içindir ki Polonya ile aylardanberi bize karşı kullandığı lisanla
hitab etmeğe karar verdim.
Eğer garb devlet adamlan bunu kendi menfaatlerini muhil telâkki ederlerse,
buna teessüf etmekten başka bir şey yapamam. Ancak onların böyle bir telâkkisi
beni vazifemin ifasından bir saniye bile alıkoyamaz.
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Daha fazla ne isteniliyor: Resmen teminettim ve tekrar ediyorum. Bu garb
devletlerinden hiç istediğim ve istiyeceğim yoktur. Fransa ile Almanya arasındaki
hududun kat'î olduğunu temin eyledim. Daima İngiltere'ye dostluğumuzu ve hat
tâ sıkı teşriki mesaimizi teklif ettim. Fakat bir taraftan teklif etmek kâfi gelmez.
Buna bir mukabele lâzımdır. Almanya'nın garpta menfaatleri yoktur. Bizim Sigfried hattımız ebediyyen garp hududumuz olacaktır. Burada istikbal için hiç bir
hedefimiz yoktur. Almanya'nın bu hattı hareketi bir daha değişmiyecektir.
Diğer Avrupa devletleri vaziyetimizi kısmen anlıyorlar. Bize daima müza
heret etmiş olan İtalya'ya teşekkür etmek isterim. Siz de anlarsınız ki, bu
muharebe için ecnebî bir yardımcıya müracaat etmiyeceğiz. İşimizi kendimiz
göreceğiz.
Bitaraf memleketler nasıl biz daha evvel onların bu bitaraflığını garanti etmiş
isek onlar da bitaraflıklarını bize temin ettiler. Diğerleri bu bitaraflığı ihlâl et
medikçe, resmen yaptığımız teminat mucibince katiyen bitaraflıklara riayet ede
ceğiz.
Geçenlerde olan bir hâdiseyi size bildirmekle bahtiyarım.
Biliyorsunuz ki Rusya ve Almanya ayrı ayrı doktrinlerle idare ediliyorlar. Bu
tenviri icabeden bir mesele idi. Rusya'nın kendi doktrinini Almanya'ya ihraç et
meği düşünmediği bir sırada Almanya da kendi doktrinini ihraç etmek niyetinde
değildir. İki milletimizin bir kere daha birbirine karşı gelmeleri için sebep
göremiyorum. Çünkü imza eden her iki taraf için de muhakkak bir şey varsa o da
iki milletimiz arasında yapılacak bir muharebeden ancak başkaları istifade
edecektir. Binaenaleyh iki milletimiz arasında kuvvete müracaatı ebediyen refeden ve bazı Avrupa meselelerinde istişarelerde bulunmak taahhüdünü tahmil eden
bir pakt akdine karar verdik. Öyle bir pakt ki, iktisadî teşriki mesaiyi kolaylaş
tıracak ve iki büyük millete birbirlerine karşı kuvvetlerini yiyip bitirmiyecek kat'î
bir garanti verecektir. Garp devletlerinin bu vaziyeti herhangi bir suretle değiştir
mek teşebbüsü akim kalmağa mahkûmdur. Bundan başka şunu katiyetle beyan
ederim ki, bu karar istikbal için birinci derecede ehemmiyeti haiz bir dönüm nok
tası teşkil eder ve kat'îdir. Almanya ve Rusya dünya harbi esnasında birbirlerine
karşı harbetti. Bu, ikinci bir defa daha tekerrür etmiyecektir. Moskovada bu pakt
sizin burada karşıladığınız heyecanla karşılanmıştır.
Müteakiben Hitler, Almanya'nın Hedeflerini Tayin Ederek Demiştir ki:
Evvelâ Dantzig meselesini, saniyen Koridor meselesini halletmeği ve salisen
Almanya-Polonya münasebetlerinin muslihane bir anlaşma temin edecek bir
dönüm noktasına gelmesine itina eylemeği kararlaştırdım.
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Şimdiki Polonya hükümeti böyle bir hattı hareketi garanti edinciye veya diğer
bir Polonya hükümeti buna amade oluncıya kadar harbe devam edeceğim. Alman
hudutlarından kararsızlık unsurunu ve devamlı dahilî harb havasını bertaraf ede
ceğim. Bu hudutlarda da diğer hudutlarımızdaki gibi sulhu tesis edeceğim.
Öyle hareket edeceğim ki, bu harekât bütün dünya önünde takbih ettiğim
usullere aykırı olmasın. Yani şunu demek istiyorum ki, kadınlara ve çocuklara
karşı harb açmıyacağım. Tayyare kuvvetlerine emir verdim. Hava hücumları as
kerî hedeflere inhisar ettirilecektir. Fakat düşman buna mugayir usullerle harb
edebileceğini zannederse hata eyler. Düşman aklını başına getirecek bir cevap
alacaktır.
Polonya bugün ilk önce topraklarımıza karşı çetelerile ateş açmıştır. Saat
5/45'denberi bu ateşe mukabele ediyoruz. Bundan böyle bombayı bomba ile karşılıyacağız. Zehir ile harbeden zehirle mukabele görecektir. İnsanlık kaidelerin
den uzaklaşanlar bizden de ancak aynı tedbirleri bekliyebilirler. Bu mücadeleye
her kime karşı olursa olsun Almanya'nın emniyeti ve hakları garanti edilinciye
kadar devam edeceğim.
Altı seneden fazla bir zamandır Alman ordularının yeniden kurulması için
çalışıyorum. 90 milyondan fazla sarfedilmiştir. Bugün Alman ordusu en iyi
mücehhez olanıdır. 1914'deki Alman ordusuna kat kat faiktir. Orduya sarsılmaz
bir itimadım var. Eğer bu orduyu çağırdımsa, eğer Alman milletinden fedakârlık
lar ve icabederse bütün fedakârlıkları istiyorsam bunda haklıyım. Çünkü, evvelce
olduğu gibi daima her türlü fedakârlığa hazırım. Hiç bir Almandan benim dört
senedir yapmağa hazır bulunduğumu yapmaktan başka bir şey istemiyorum. Al
manya'da benim üzerime alamıyacağım hiç bir yoksulluk mevcut olmıyacaktır.
Bu andan itibaren bütün hayatım Alman milletine aittir. Almanya'nın basit bir as
kerinden başka bir şey olmak istemiyorum.
Benim için daima kıymetli ve mukaddes olmuş olan nefer elbisesini tekrar
sırtıma geçirdim. Bunu ya zafere kadar taşıyacağım veya bu neticeyi göremiyeceğim.
Her insanın başına gelebilecek şey benim de başıma gelirse, yerime Mareşal
Göring, onun yerine de Rudolf Hes gelecektir. Bu takdirde kendilerine bana şim
di itaat ettiğiniz gibi sadakatle itaat etmelisiniz. Üçümüze de bir şey olursa kanun
mucibince teşekkül edecek olan senato kendi arasından en lâyık olanı yani en
cesurunu seçecektir.
Bu mücadeleye bir Nasyonal Sosyalist ve bir Alman askeri, sıfatiyle kalbim
kuvvetli olarak giriyorum. Bütün hayatım milletim, onun yeniden can bulması ve
Almanya için tek bir mücadeleden başka bir şey değildi. Her zaman milletime
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inandım. Tanımadığım tek bir kelime vardır: Teslim olmak. Eğer müşkül anlar
geçireceğimizi düşünen varsa kendisinden, bir Prusya kralının gülünç derecede
küçük bir devletle bütün bir koalisyona karşı muzaffer olduğunu hatırlamasını
rica edeceğim. Zira o, şimdi muhtaç olabileceğimiz imana malik bulunuyordu.
Alman tarihinin ikinci bir teşrinisani 1918 tanımıyacağını bütün dünyaya temin
edebilirim. Nasıl ki ben hayatımı her an fedaya hazırsam herkesin kendi hayatını
icabında öylece feda etmesini bekliyorum. Fakat bu millî zarurete bir kimse doğ
rudan doğruya veya bilvasıta karşı gelecek olursa yere batsın. Hainlerle hiç bir
işimiz yoktur. Hepimiz eski doktrinimizi teyit ediyoruz: Yaşamamız hiç bir veçhle lâzım değildir, fakat milletimizin, Almanya'nın yaşaması elzemdir. Bizden is
tenilen fedakârlık bizden evvelki nesillerin yaptıklarından büyük değildir. Eğer
müttehit ve toplu kalacak olursak, her şeye karar vermiş ve teslim olmamağa az
metmiş bulunursak, azmimiz her maniayı iktiham edecektir.
Sözlerime, Almanya'da mevkii iktidarı ele geçirmek için mücadeleye baş
ladığım zaman ilân etmiş olduğum kanaati zikretmekle nihayet vereceğim. O
zaman da demiştim:
"Eğer imanımız onu hiç bir şeyin bükemiyeceği kadar kuvvetli olursa,
imanımız ve Alman kılıncı her müşkülâtı yenecektir."
Hitlerden Mussolini'ye İtalya'nın Askerî Yardımına
İhtiyaç Olmadığı Hakkında Telgraf
Roma: 1 (A.A.) - Stefani bildiriyor:
Führer, Duçe'ye aşağıdaki telgrafı göndermiştir:
Son zamanlarda Almanya'ya ve Almanya'nın doğru haklarına yaptığınız dip
lomatik ve politik yardımdan dolayı size samimî surette teşekkür ederim.
Üzerimize aldığımız vazifeyi, Almanya'nın askerî kuvvetleri ile başaracağıma
eminim. Buna nazaran İtalya'nın askerî yardımına ihtiyacım olmadığını sanıyo
rum. Duçe, size istikbalde de faşizm ve nasyonal-sosyalizm müşterek dâvasına
yapacaklarınız için de teşekkür ederim.
Chamberlain Hitleri Harp Mes'ulü Olarak İlân Etti
Londra: (A.A.) - Avam Kamarası, bugün fevkalâde bir toplantı yapmış ve
Başvekil B. Chamberlain kısa bir nutuk söylemiştir.
İngiliz Başvekili, sözlerine şu cümle ile başlamıştır:
Başlamakta olan harbin mes'uliyeti, bir tek adama, ihtiras için dünyayı
sefalete boğan Alman Şansölie'sine racidir.
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Başvekil, bundan sonra, 18'den 41'e kadar bütün erkeklerin seferber edile
ceğini bildirmiş ve bilâhara demiştir ki:
Dünkü görüşme esnasında, B. Von Ribbentrop, Alman tekliflerini Polonya
Büyükelçisine bildirmekten ve B. Hendersona bu tekliflerin kopyesini vermekten
imtina etmiştir. İngiliz hükümeti, bu tekliflere ancak radyo ile ittıla kesbetmiştir.
B. Henderson o zaman, eğer her türlü tecavüz hareketinin nihayete ermesini ve
Polonya'daki Alman kıtalarının geri çekilmesini garanti eden tatmin eyleyici
teminat verilmezse, İngiliz hükümetinin tereddütsüz, taahhütlerini yerine
getireceğinden, Berlini haberdar eylemiştir.
B. Chamberlain, sözlerini şöyle bitirmiştir:
Şurasını temin ederim ki, İngiltere, vicdanı müsterih olarak, dominyonların
yardımı ve bütün dünya ekseriyetinin manevî müzahereti ile sonuna kadar
mücadeleye devam edecektir.
Polonya Reisicumhurunun Milletine Beyannamesi
Varşova: 1 (A.A.) - Polonya Reisicumhuru Moscicki, millete hitaben aşağı
daki beyannameyi neşreylemiştir:
Bu gece, asırlık düşmanımız, Polonya devletine karşı taarruz hareketine baş
lamıştır. Bunu, Tanrının ve insanların önünde müşahede ederim. Bu anda, hür
riyetini, istiklâlini ve şerefini müdafaa eden Polonya milletinin, başkumandanın
etrafında toplanarak Polonya-Almanya münasebatı tarihinde birçok kerreler em
sali görüldüğü üzere mütaanza lâyık olduğu cevabı vereceğine kani olarak bütün
vatandaşlara hitap ediyorum. Bütün Polonya milleti mukaddes ve doğru devasındaki mücadelesinde ordusu ile birlikte kat'î zafere doğru savaşta yanyana
yürüyecektir.
Fransız Reisicumhurunun Mesajı ve Daladier'in
Harp Kararından Evvelki Nutku
Paris : 2 (A.A.) - Meb'usan Meclisi saat 15'i 10 geçe toplanmıştır.
Toplantıyı açan Reis Herriot, millî müdafaa için lüzumlu krediler hakkında
bir kanun projesinin müzakere edileceğini bildirmiş, yeni Alman tecavüzünün bir
meydan okuma olduğunu söylemiş, Polonya'nın cesaretini övmüş, Fransa'nın
Polonya'ya olan kardeşçe ve içten bağlılığını kaydetmiş, Sovyetler Birliğinin hat
tı hareketini takbih eylemiş ve Fransa'nın alnı açık, tehlikeyi cesaretle kar
şıladığını söylemiştir.
B. Herriot, İngiltere İmparatorluğu ile Fransa yalnız bir vücut değil, fakat bir
ruhtur, dediği zaman, bütün Meclis ayağa kalkarak Reisi şiddetle alkışlamıştır.
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Bundan sonra Başvekil B. Daladier kürsüye çıkarak Reisicumhurun bir
mesajını okumuştur.
Reisicumhur mesajında ezcümle şöyle demektedir:
"Almanya ve Polonya, müzakere etmek üzere idiler. Fakat Almanya, Polon
ya'ya hücum etmiştir. İngiltere ve Fransa, beyhude yere anlaşmazlığın önüne geç
meğe çalışmışlardır. Almanya, dünya vicdanının sesini işitmediği takdirde, anlaş
mazlıklar devam edecektir. Fransa, taahhütlerine sadık olarak her şeye azmetmiş
bulunmaktadır."
Almanya, birdenbire, sulhu kurtarmak için yapılan gayretleri yok etmiştir.
Polonya, Alman tekliflerini reddetmiş değildir, bu bir yalandır. Çünkü Polonya,
bu teklifleri hiç bir zaman öğrenmemiştir.
Fransız Başvekili, şimdiye kadar hükümetin cebir ve şiddet yerine bir sulh
usulü koymak bahsinde yaptığı gayretleri hatırlattıktan sonra sözlerine şöyle
devam etmiştir:
Eğer bir uzlaştırma teşebbüsü tekrarlanırsa, buna iştirake hazırız. Fakat Fran
sa ve İngiltere, Polonya'nın tahribine seyirci kalamazlar. Bugün Hitler diktatör
lüğünün dünyaya tahakküm yolundaki yürüyüşünün yeni bir safhası karşısın
dayız. Hitlerin ehemmiyet verilmesi lâzımgelen sözü değil, fakat harekâtıdır.
Polonya, 1921 denberi müttefikimizdir. Taahhütlerimiz yenileştirilmiş ve takviye
edilmiştir. İngiltere ve Fransa, imzalarını tanımamayı düşünen devletler değildir.
Esasen mevzubahs olan yalnız Fransa'nın şerefi değil, fakat aynı zamanda hayatî
menfaatlerinin de müdafaasıdır.
Fransız milletine ve bütün milletlere bir sual soruyorum: Almanya'nın, Avus
turya'ya, Çekoslovakya'ya ve Polonya'ya verdiği garantilerin tanınmamasından
sonra, çiğnenmesinden sonra Alsas Loren'imiz için verilen garantinin ne kıymeti
vardır?
Hiç bir Fransızın kalbinde, Alman milletine karşı kin yoktur. Fakat bütün
Fransız milleti, vazifesini yapmıya hazırdır. Çünkü her Fransız biliyor ki, bizzat
tehlikede olan Fransa'nın mevcudiyeti için çarpışacaktır.
Hiç kimse, Fransayı bir sergüzeşte atmak için seferber edemez. Vazifemiz,
cebir ve şiddet hareketlerine, hâlâ mümkünse sulh yolile, eğer aklıselim
mütecavizler nezdinde tamamile kıymetini kaybettiyse kuvvetle bir nihayet ver
mektir. Bugün bunu emreden Fransa'dır.
B. Daladier'nin nutkundan sonra Meclis, Millî müdafaa için 47 milyar frank
lık bir kredi kabul etmiştir.
Proje, Ayan Meclisi tarafından da kabul olunmuş ve Parlamento, Reisin
lüzumlu hissettiği zamanda toplanmak üzere içtimaına nihayet vermiştir.
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Lord Halifaks'ın Harp Kararından Evvelki Nuktu
Londra: 2 (A.A.) - Lord Halifaks, Lordlar Kamarasında beyanatta bulunarak
demiştir ki:
Dün Almanya'ya yapılan ihtar mesajına henüz hiç bir cevap alınmadı. Bu
taahhür belki de, İtalyan hükümetinin muhasamatın tatili ve İngiltere, Fransa,
Polonya, Almanya ve İtalya arasında derhal bir konferans akdi için yaptığı teklif
ten ileri gelmektedir.
İtalyanların bu gayretlerini takdir etmekle beraber İngiliz hükümeti, Polonya
istilâ edilirken ve Dantzig, kuvvet ve şiddetle tek taraflı bir hal suretine iktiran et
miş bulunurken, bir konferansa iştirak edemiyecektir. Serbest şehir olarak Dantziğin enternasyonal statüsü İngiliz hükümetinin de imzaladığı bir muahede ile
tesis edilmiştir. Serbest şehir, Milletler Cemiyetinin himayesi altına konulmuştur.
Polonya'ya bu muahede ile verilen haklar, Dantzigle Polonya arasında imzalanan
muahedelerde teyid ve tesbit olunmuştur. Dantzig makamlarının ve Rayhştagm
hareketi ancak müzakere yolile değişebilecek enternasyonal bir vesikanın tek
taraflı olarak yırtılmasında son merhaleyi teşkil etmektedir.
İngiliz hükümeti, Alman kuvvetlerinin Polonya arazisinden çıkmaları tak
dirinde harekete geçmeğe mecbur bulunmaktadır.
İngiliz hükümeti, Alman hükümetinin kuvvetlerini geri çekmeğe hazır ol
duğunu öğrenmek için icap eden zamanın tahdidi sahasında Fransız hükûmetile
temas halindedir.
Eğer Alman hükümeti kuvvetlerini çekmeyi kabul ederse, İngiliz hükümeti,
vaziyeti, Alman kuvvetlerinin Polonya hududunu geçmelerinden evvelki vaziyet
gibi telâkki etmeğe hazırdır. Yani, aralarındaki meselelerin halli için Polonya ve
Almanya hükümetleri arasında müzakerelere yol açacaktır. Yalnız şurası iyice an
laşılmalıdır ki, elde edilen hal suretinin Polonya hayatî menfaatlerini muhafaza
etmesi ve enternasyonal bir garanti ile temin edilmesi lâzımdır.
İngiliz hükümeti ne Dantzig makamlarının hareketine esas ittihaz ettikleri
sebepleri, ne bizzat bu hareketi, ne de Alman hükümetinin buna verdiği neticeyi
tanımamaktadır.
Polonya Başvekili Parlâmentoda Bir Nutuk Söyledi
ve Ayan Âzası Gönüllü Yazıldılar
Varşova: 2 (A. A.) - Parlamento, bugün fevkalâde toplantısını yapmış ve bu
içtimada nutuk söyliyen Başvekil Skladovski demiştir ki:
Vaziyet sarihtir. Harbe başlıyan biz değiliz. Bir hücuma ve taarruza maruz
kaldık. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bütün hükümet, bütün millet gibi düş1259

mana karşı mücadele için, ordu başkumandanının emrindedir. Sakiniz. Mem
leketimizin istikbali hakkında endişemiz yoktur. Büyük önder Smigly Rydz'in
emri altında, galip geleceğiz.
Meb'usan Meclisi, Mareşal'in ismini şiddetli alkışlarla karşılamıştır.
Meb'usan Meclisi bunu müteakip, harp müddetince, Parlamentonun mahdut
âzâ ile çalışabilmesini mümkün kılan bir kanun projesini ittifakla kabul etmiştir.
Aynı kanun projesi, Ayan tarafından da tasvip olunmuştur.
Bütün meb'uslar ve Ayan âzası, bu kanunun çıkması üzerine hemen orduya
gönüllü yazılmışlardır.
Chamberlain İngiltere'nin Harp Haline Geçtiğini İlân Etti
Londra: 3 (A. A.) - Radyo ile neşredilen nutkunda Chamberlain, hulasaten
şöyle demiştir:
"Size büromdan hitap ediyorum. Bu sabah İngiltere sefiri, Alman hükümetine
nihaî bir nota tevdi etmiştir. Bu notada, saat 11 'e kadar Alman kıtalarının Polon
ya'dan geri çekileceğine dair teminat almadığı takdirde İngiltere'nin, Almanya ile
harp halinde bulunacağı bildirilmiştir. Şimdiye kadar hiç bir cevap gelmemiştir.
Bu itibarla memleketimiz şimdi Almanya ile harp halindedir. Bu şekilde beyanat
ta bulunmanın benim için ne ağır bir şey olduğunu takdir edersiniz."
Chamberlain şunları ilâve etmiştir:
"Son dakikaya kadar ihtilâfı muslihane bir şekilde halletmek imkânı mevcut
idi. Fakat Hitler, bu hususta kendisine yapılan teklifleri dinlemek istememiştir.
Hitler, Polonya hükümetine tekliflerini bildirdiğini söylüyor. Hitlerin bu beyanatı
hakikate mugayirdir. Hitler, kıtalarına, Polonya'yı istilâ etmek emrini vermek için
yolladığını bildirdiği tekliflerin Polonya hükümetince tetkik edilmesini bek
lememiştir. Artık bizim için ihtilâftan kaçınmak imkânı kalmamıştır. İngiltere ile
Fransa şimdi giriştikleri taahhütleri yerine getirmektedirler. Vicdanen müsterihiz.
Sulhu idame etmek için elimizden ne gelirse yaptık. Hepinizin, vazifenizi cesaret
ve sükûnetle yapacağınızdan eminim.
Her taraftan aldığımız mesajlar bize büyük bir cesaret vermektedir. Herkesin
mutad işine devam etmesi, hayatî bir ehemmiyeti haizdir. Cenabı Hak, bizi takdis
ve hakkı müdafaa etsin."
Chamberlain Avam Kamarasına Son Vaziyeti Bildirdi
Londra: 3 (A. A.) - Chamberlain, Avam Kamarasında beyanatta bulunarak
şöyle demiştir:
Fransa hükûmetile mevcut olan itilâflarımız mucibince Berlin'deki Fransız
sefiri bu dakikada bizim sefirimizin yapmış olduğu teşebbüsün aynı bir teşebbüs1260

te bulunmuş ve verilecek cevap için bir mühlet tesbit etmiştir. Bugün, hepimiz
için bir felâket günüdür. Uğrunda çalışmış olduğum her şey, inanmış olduğum
herşey, yıkılmış, mahvolmuştur. Günün birinde Hitlerizmin yıkıldığına şahit ola
cağımı (şiddetli alkışlar) ve teceddüde kavuşmuş ve halâs bulmuş bir Avrupa
göreceğimi ümit ediyorum. (Şiddetli alkışlar).
Berlin'de, İngiliz Notası Hakkında Bir Tebliğ Neşredildi
Berlin: (A. A.) - Aşağıdaki resmî tebliğ neşredilmiştir:
İngiliz hükümeti, Alman hükümetine bir nota vererek Polonya arazisine gir
miş olan Alman kıtalarının, eski mevzilerine geri çekilmesini talep etmiştir. İngil
tere'nin Berlin Büyükelçisi bu sabah saat 9'da tahrikkâr bir nota vermiştir. Bu
notada, eğer Londra, saat 11'e kadar itminan verici bir cevap almazsa İngiltere
kendisini Almanya ile harp halinde telâkki edecektir, denmektedir.
O zaman, İngiltere Büyükelçisine aşağıdaki muhtıra tevdi olunmuştur:
"Alman hükümeti, 3 eylül tarihli İngiliz ültimatomunu almıştır. Buna, aşağı
daki tarzda cevap vermekle kesbi fahreyler:
1- Alman hükümeti ve Alman milleti, İngiliz hükümetinin ültimatomkârî
taleplerini alız, kabul ve is'af eylemeyi reddeder.
2- Birkaç aydanberi, şark hududumuzda bilfiil harp vaziyeti hüküm sürmek
tedir. Versailles muahedesinin Almanya'yı yıpratmasındanberi, sulh yolu ile her
türlü hal sureti, bütün Alman hükümetlerine karşı reddedilmiştir. 1933, diğeri de
nasyonal-sosyalist hükümeti de, bu muahededeki haksızlıkları ve cebir ve şiddet
vaziyetlerini ortadan kaldırmıya çalışmıştır. Her türlü tadili imkânsız bırakan, ev
velâ, aldığı anud hattı hareketi ile İngiltere'dir. Rayh hükümeti ve Alman milleti
şundan emindir ki, İngiliz hükümetinin müdahalesi olmasaydı, Almanya ile
Polonya arasında makul ve muhik bir hal sureti bulunabilirdi. Çünkü Almanya,
Polonya'yı ortadan kaldırmak niyetinde değildi.
Almanya, yalnız, Versailles diktatının bu maddelerinin tadilini talep eylemek
tedir. O maddeler ki, daha o zaman yazılırken, birçok memleketlerin mutedil dev
let adamları tarafından büyük bir millet ve şarkî Avrupanın ekonomik ve politik
menfaatleri için imkânsız telâkki olunmuştu. İngiliz devlet adamları da Alman
ya'ya zorla kabul ettirilen şark hudutlarının yeni bir harbin nüvesini taşıdığını
söylemişlerdi. Bütün Alman hükümetleri bu tehlikeyi bertaraf etmek istemiş ve
bu keyfiyet, bilhassa yeni nasyonal-sosyalist hükümetinin endişesini teşkil ey
lemiştir. İngiliz kabinesinin siyaseti, bu sulh yollu tadile mâni olmakla suçludur.
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3- İngiliz hükümeti, tarihte misli görülmemiş bir tarzda, Polonya hükümetine,
Almanya'ya karşı yapmak niyetinde olduğu bütün harekâta karşı umumî açık
bono verilmiştir. İngiliz hükümeti, Almanya'nın her türlü tahriklere veya bir
hücuma karşı kendisini müdafaa edeceği bütün şeraitte, Polonya hükümetine as
kerî yardımda bulunmayı temin eylemiştir. Bunun üzerine, hemen derhal, evvel
ce Almanya'nın koparılan arazide yaşıyan Almanlara karşı Polonya tedhişi,
tahammül edilmez bir şekil almıştır. Dantzig serbest şehri, bütün hukukî ahkâma,
hak ve adalete muhalif bir tarzda muameleye maruz kalmış ve ilk olarak,
ekonomik sahada ve gümrük meselelerinde yok edilmek istenmiştir. Dantzig
statüsünde İngiliz hükümetinin pek iyi bildiği bütün bu ihlâller, Polonya'ya
verilen açık bono ile tasvip edilmiştir. İnsaniyete mugayir bir surette muamelelere
maruz kalan Alman halkının eziyetlerinden müteheyyiç bir halde kalan Alman
hükümeti, Polonya'ya karşı buna benzer hiç bir tecavüzkâr harekete geçmeden
beş ay sabırla beklemiştir. Alman hükümeti, bu hâdiselerin tahammül edilmez
mahiyet aldığından ve bu halka yardım edilmez ise bizzat müdafaaya azmetmiş
olduğundan, Polonya hükümetini haberdar etmiştir. Britanya hükümeti, bu
hâdiseleri pekâlâ biliyordu. Varşova üzerinde tesir yaparak Leh zimamdarlarını
adalet ve insaniyeti himayeye ve mevcut taahhütleri ifaya sevkedebilirdi. İngil
tere bilâkis, her halükârda Polonya'ya müzaherete mecbur olduğunu tebarüz et
tirerek Varşova hükümetini, sulhu tehlikeye koyan hattı hareketinde devama teş
vik eylemiştir.
Yine bu cümleden olarak Britanya hükümeti Avrupa sulhunu kurtaracak yer
de, Rayh hükümeti müzakereye hazır olduğunu bildirmiş bulunmasına rağmen,
Mussolini'nin teklifini reddetmiştir.
Bütün devletlerin duçar oldukları ve olacakları bütün felâketlerin ve ıztırapların mes'uliyeti, şimdi İngiltere hükümetine aittir.
4- Sulh yolu ile bir sureti tesviye bulmak için yapılan bütün tecrübeler, İngil
tere'den müzaheret gören Polonya hükümetinin dik kafalılığı yüzünden akim kal
dıktan sonra, aylardanberi Almanya'nın şark hududunda, İngiltere'nin hiç bir
protestosuna yol açmaksızın sivil harbi andıran ve yavaş yavaş Rayh topraklarına
karşı bariz hücumlar şeklinde inkişaf eden vaziyet karşısında Alman hükümeti
elinde kalan vasıtalarla memleketin sükûnetini, emniyetini ve şerefini müdafaaya
karar vermiştir. Demokrasi hükümetleri diğer herhangi bir revizyon imkânını
bilâmel sabote edince büyük bir devlet için tahammülfersâ olan tehditlere kat
lanacak olan Rayh hükümeti, Alman milletinin dahilî ve haricî huzurunun aley1262

hine olan bir vaziyete nihayet vermeğe hazırlanarak, kendi arazisini tehdit eden
Polonya hücumlarına aynı tedbirlerle cevap vermiştir. Britanya'nın, Filistindeki
İngiliz protektorasına benziyen bazı noktai nazarları ve taahhütleri yüzünden
Rayh hükümeti, şarktaki vaziyete katlanmak arzusunda değildir. Ve bilhassa Rayh
hükümeti kendisini Polonya'ya ezdirmek niyetinde değildir.
5- Alman hükümeti, memleketi müdafaa eden ordularını geri çekmeğe
mecbur kalması için ültimatom vermek suretile yapılan bütün tecrübeleri red
deder ki ordularını geri çekmesi, kargaşalık ve adaletsizliğe yeniden başlanması
na sebep olacaktır. Aksi takdirde Almanya ile harp yolile mücadele edileceği
hususundaki tahdit, senelerdenberi birçok İngiliz politikacıları tarafından ilân
olunan niyetlerden ibarettir.
Alman hükümeti ve Alman milleti anlaşma yapmak, hattâ yakın bir dostluk
kurmak arzusunda oldukları hususunda müteaddit defalar İngiliz milletine temi
nat vermişlerdir. Eğer İngiliz hükümeti, bugüne kadar yapılan teklifleri daima
reddetti ise ve şimdi bunlara harp tehditlerile cevap veriyorsa, bundan mütevellit
hatâ, Alman milletinin değil, yalnız İngiliz kabinesinindir. Alman milleti ve onun
hükümeti, İngiltere gibi dünya üzerinde hükümran olmak niyetinde değildir.
Kendi hürriyetini, istiklâlini ve bilhassa hayatını müdafaaya karar vermiştir.
Alman milletini Versailles diktatmdan daha ağır bir şekilde yok etmek yolun
da olup Kinghall tarafından Britanya hükümeti namına bildirilen emeller,
tarafımızdan kaydedilmiştir ve İngiltere'nin her hareketine aynı silâhlarla ve aynı
şekilde cevap vereceğiz."
Hitler Şark Ordusuna Hitaben Bir Emriyevmi Neşretti
Berlin: 3 (A. A.) - Hitler, şark ordusu askerlerine aşağıdaki emriyevmiyi neşretmiştir:
Şark ordusu askerleri,
Aylardanberi İngiltere, umumî harpten evvel olduğu gibi Almanya'nın çem
ber içine alınması siyasetini takip etmektedir. Avrupanın bütün devletlerini, bütün
milletlerini bu maksat uğrunda kullanmıya çalıştı. Sovyetler Birliğinin kendi
menfaatlerini İngiliz menfaatlerine feda etmekten imtina eylemesi üzerine bu
çember cephesinde en mühim rol Polonya'ya verildi.
Polonya'daki Almanlara, her vasıta ile yapılan mütemadi zulüm ve Dantzig
serbest şehrine karşı açılan mücadele beni, Almanya'nın emniyetini temin için
evvelâ şark cephesinde tedbirler almıya mecbur etti. Sovyetler Birliği ile akdolunan ademi tecavüz ve istişare paktı, Avrupa'nın en büyük ve en kuvvetli iki
devletini bir daha biribirlerine karşı harp etmeyen ve Polonya'nın sulh yapmıya
mecbur edilmesi lâzımdır.
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Şark ordusu askerleri,
Sizler, iki kısa günde bütün Almanya'nın gurur duyduğu basanlar elde ettiniz.
Size verilen vazifenin büyüklüğünü müdrik olduğunuzu ve evvelâ bu düşmanı
azamî süratle devirmek için azamî gayretler sarfetmekte bulunduğunuzu biliyo
rum.
Muazzam vasıtalarla yapılan harp kalesi bu esnada Almanya'yı, Fransa ve İn
giltere'ye karşı koruyacaktır.
Bizzat kendim, büyük harbin eski bir askerî ve şimdiki Başkumandanınız
sıfatile hemen bugün cephede size iltihak ediyorum.
Hitler'in Alman Milletine Beyannamesi
Berlin: 3 (A. A.) - Hitler, Alman milletine hitaben neşrettiği beyannamede
diyor ki:
Asırlardanberi İngiltere, kendi cihan fütuhat siyasetine karşı Avrupa devlet
lerini âciz bırakmak gayesini takip etmektedir. Bunu yapmak için de, o anda en
tehlikeli gözüken Avrupa devletlerini sudan bahanelerle taarruz ve imha etmek
hakkını kendisine veren bir kuvvet muvazenesi ortaya atmaktadır.
İşte bu suretledir ki, vaktile İspanya'ya sonra Hollanda'ya, müteakiben Fran
sa'ya ve 1871'denberi de Almanya'ya karşı harp etmektedir. Bizzat bizler, İngil
tere tarafından umumî harpten evvel Almanya'ya karşı yapılan çember mücade
lesine şahit olduk. Almanya nasyonal-sosyalist idaresi altında Versailles diktatının korkunç neticelerinden kalkınmıya başlayınca, buhranı atlatınca İngiliz
çember siyaseti de derhal başlamıştır.
İngiliz harp müşevvikleri umumî harpten evvel yalan söylediler ve
mücadelelerinin münhasıran Hohenzollern hanedanına veya Alman militarisme'ine karşıdır, Alman müstemlekelerinde gözümüz yoktur, Alman ticaret filo
sunu gasbetmek fikrinde değiliz, dediler. Ve sonunda Alman milletini Versailles
muahedesinin boyunduruğu altma koydular. Cebren kabul ettirilen bu muahede
sadakatle tatbik edilebilmiş olsaydı er geç yirmi milyon Alman ortadan kalkmış
olacaktı. Alman milletinin mukavemetine, seferberliğine ve Alman milletine
yeniden iş ve ekmek temin etmeğe tevessül ettim.
Versailles diktatmın muslihane tadili muvaffak olmıya ve Alman milleti tek
rar yaşamıya başlar başlamaz, İngiltere'nin yeni çember siyaseti de başladı.
1914'den evvelki aynı tahrikâtçılar yüze çıktı. İngiltere'ye ve İngiliz milletine
müteaddit defalar Alman milletinin barışını ve dostluğunu teklif ettik. Bütün
siyasetim bu barış düşüncesine istinad ediyordu. Daima riyakâr beyanatla red1264

dedildim. Ve daima yeni bahanelerle Alman hayat sahalarını daraltmıya ve İngiliz
menfaatlerini asla tehdit etmediğimiz yerlerde kendi yaşamamız imkânlarının
güçleştirilmesine çalışıldı. İngiltere her türlü muslihane anlaşmayı imkânsız
bırakan bir hareket ittihazına Polonya'yı davet etti. İngiltere garanti deklarasyonu
ile Polonya hükümetine, Almanya'ya tehlikesizce tecavüz etmesine müsaade ey
ledi.
Ancak Büyük Britanya hükümeti bir hatâ işledi: 1939 Almanyası 1914 Almanyası değildir. Ve Almanya'nın bugünkü Başvekilinin adı Bethmann Holhveg
değildir.
Sarrebruck ve Wilhelmshaven nutuklarında da söylemiştim. İngiltere'nin
çember siyasetine karşı kendimizi müdafaa edeceğiz. Ve bilhassa şu noktada hiç
bir şüphe bırakmamıştım ki, bütün sabırlarımıza rağmen Polonyalıların, Alman
lara ve Dantzig serbest şehrine karşı tecavüzleri nihayet bulmalıdır.
Hitler'in Nasyonal Sosyalist Partisine Beyannamesi
Berlin : 3 (A. A.) - Hitler, bugün nasyonal-sosyalist partisine aşağıdaki beyan
nameyi neşretmiştir:
"Dünya yüzünde düşmanımız olan Yahudilik ve demokrasi İngiliz milletini
Almanya ile harp haline girmeğe teşvikte muvaffak oldu. Bunun için ileri sürülen
sebepler 1914'deki sebepler derecesinde yalandır. Bu hususta hiç bir şey değiş
memiştir. Fakat bu sefer Almanya, mecbur edildiği bu harbi beşeriyete karşı
tasarlanan yeni cinayete karşı koyacak surette yapacak azim ve kuvvete maliktir.
1918 senesi tekerrür etmiyecektir. Alman ordusu, Almanya'nın etrafına konulan
bu çemberi birkaç hafta içinde kıracaktır. Alman ordusu garpta Alman toprak
larını, bütün zamanların kaydettiği en müthiş müstahkem mıntakada koruyacak
tır. Alman milleti, bu mücadelede korkacak hiç bir şey olmadığı şuuru ile bütün
fedakârlıkları yapacaktır. Camianın icabatına itaat etmekten imtina edenler veya
bunu baltalıyabileceklerini zannedenler bu sefer merhametsizce imha olunacaktır.
Cephede çarpışan kahraman asker bilmelidir ki, onun hayatı, hainlerin hayatından
çok daha kıymetlidir. Ve şunu da bilmelidir ki, bu mücadelede, tarihte ilk defa
olarak birisi cephede kan dökerken diğeri istifade edemiyecektir. Mukad
deratımızın mevzubahs olduğu gelecek aylar veya senelerde zengin olabileceğini
düşünen servet değil, ölüm bulacaktır. Bugün malik olduklarımızın hiç bir kıy
meti yoktur. Kat'î olan tek bir şey vardır: Almanya'nın zaferi. Gideceğimiz yol,
1939'a kadar gittiğimiz Versailles yolundan daha çetin değildir. Kaybedecek hiç
bir şeyimiz yoktur. Fakat çok şey kazanacağız."
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Ekrem König Yolsuzluğu
1938'de ortaya çıkan ve örtbas edilen Ekrem König olayı, basma yansıyarak
Ocak 1939'da yeniden gündeme geldi. Ekrem König evrak sahtekârlığı yaparak
Türkiye adına Kanada'ya 50 uçak ısmarlamış ve bu uçakların iç savaş sırasında
İspanyol "Milliyetçilerine" gönderilmesi için aracılık yapmıştı. İspanya'da,
1939'da başlayan iç savaşta "Cumhuriyetçiler" Batılı demokrasilerden, "Milliyet
çiler" Almanya ve İtalya'dan yardım istemişlerdi. İç savaş bu şekilde millet
lerarası bir hüviyet kazanma eğilimi gösterince, İngiltere ve Fransa'nın teklifiyle
diğer devletlerin bu iç savaşa karışmalarını engellemek maksadıyla milletlerarası
bir komisyon kuruldu. Komisyon, her iki tarafa da silâh satılmasını engelleme
karan aldı. ABD de bu ambargoya katılınca, uluslararası silâh tüccarları ve
kaçakçılar devreye girdi. Ekrem König'de bunlardan biriydi.
Asıl adı Ekrem Hamdi Bakan olan König, Almanya'da öğrenim görmüş,
I. Dünya Savaşı'nda Alman subaylarının yanında istihbarat işlerinde çalıştırılmış
tı. Babası ve dayısı Yüzellilikler arasındaydı ve sürgün edilmişlerdi. Almanlar
tarafından kendisine verilen ve Almanca'da Kral anlamına gelen "König" lâ
kabını, daha sonra soyadı olarak kullanan Ekrem König savaş sonrasında çeşitli
Alman firmalarının temsilciliğini yaptı. 1936'da Paris'te, amacı "Milliyetçiler" e
silâh sağlamak olan bir Alman komitesiyle ilişki kurdu. "Milliyetçiler" ambargo
sebebiyle doğrudan alıcı olamadıklarından, satışların üçüncü bir ülke üzerinden
yapılması gerekiyordu.
Ekrem König Kanada'dan alınacak 50 bombardıman uçağının "Milliyetçiler"e
sevk edilmesi işini üstlendi. Finansman komitece sağlanacak ve König de yüklü
bir komisyon alacaktı. König, uçaklan Türkiye tarafından sipariş edilmiş gibi
gösterecek, sevkiyat "Milliyetçiler"in elindeki Cadiz Limanına yapılacaktı. Bu
doğrultuda Ankara'daki tanıdıklarını devreye sokan König, Millî Savunma
Bakanı'nın ve Hariciye Müsteşarı'nın imzalarını taklit ederek uçaklan sipariş etti.
Avrupa'da Millî Savunma ve Dışişleri Bakanlığı'nın evrak kayıt mühürlerini yap
tırdı. Dışişleri Bakanlığı'nın evrak kayıt bürosunda çalışan Ruhi Bozcalı'yla an
laşarak, uçak fabrikasından gelen telgraf ve mektuplara el koyup kendisine ulaş
tırılmasını sağladı.
1938'de, Amerikan Harp Sanayii İhracat Kontrol Komisyonu, Türkiye adına
sipariş edilmiş uçakların fazlalığı sebebiyle Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden bilgi isteyince durum ortaya çıktı. Bir iddiaya göre de olayın ortaya
çıkış sebebi, uçakların Cadiz yerine İstanbul'a gönderilmesiydi. O sırada olayın
basma yansıması önlendi ve Dışişleri Bakanlığı bir tebliğ yayımlayarak bazı kim
selerin Türkiye adını kullanıp sahtekârlık yaptığını, hükümetin bunu ilgililere
duyurduğunu bildirdi. Böylece olay örtbas edildi.
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1939'da olay bütün yönleriyle basına yansıdı ve ülke gündemine yerleşti. Baş
ta Tan olmak üzere, gazeteler olayı ve örtbas edilmesini tenkid ettiler, üstü kapalı
olarak bâzı hükümet üyelerinin ve milletvekillerinin de işin içinde olduğunu öne
sürdüler. O sırada İsmet İnönü cumhurbaşkanı seçilmişti ve hükümetin başında
Celâl Bayar vardı. Gazeteler, olayın tekrar gündeme getirilmesini, İnönü - Bayar
çekişmesinin sonucu olarak değerlendirdi.
1938'de ortaya çıkan meselenin 1939'da basına sızdırılması ise İnönü'nün
çevresinde temizlik yapma isteğinin neticesi olarak görüldü.
Olayın bütün yönleriyle ortaya çıkması üzerine, açılan tahkikatın selâmeti
için Millî Savunma Bakın Kâzım Özalp istifa etti ve Dışişleri Müsteşarı görevden
uzaklaştırıldı. Olaya karışanlara pasaport sağladığı gerekçesiyle Ekrem König
olayında adı geçen İçişleri Bakanı Şükrü Kaya daha önce Hükümet dışında
bırakılmıştı. Ruhi Bozcalı tutuklanarak mahkûm edildi ve Fransa'da olduğu
sanılan König'in iadesi için Alman hükümeti nezdinde teşebbüste bulunuldu.
Bir süre sonra Bayar Hükümeti yerini Saydam Hükûmeti'ne bıraktı. König ise
bir süre daha Avrupa'da kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü ve evrak sahteciliğin
den kısa süreli bir hapis cezasına çarptırıldı.
Nurettin Topçu'nun Anadolucu "Hareket"i
Anadolucu, toplumcu bir milliyetçiliği savunan görüşleriyle tanınan Nurettin
Topçu, Şubat 1939'da "Hareket" adıyla aylık bir sanat ve fikir dergisi yayım
lamaya başladı.
1909'da İstanbul'da doğan Nurettin Topçu, İstanbul Lisesi'ni bitirdikten son
ra, 1928"de felsefe öğrenimi görmek üzere Fransa'ya gitmiş, Strasbourg'da lisans,
Paris'te de doktora çalışmasını tamamlamıştır.
Topçu Fransa'da dostluk kurduğu Remzi Oğuz Arık ve Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu'nun tesiriyle Anadoluculuk hareketine katıldı. Bu hareket 1917'de Turan
cı milliyetçiliğe, ümmetçi İslâm birliğine ve Osmanlıcılığa tepki olarak doğmuş,
Türk kültürünün Anadolu'da temellendiğini, bu yüzden de Anadolu'nun her
yönüyle ele alınıp incelenmesi gerektiğini savunuyordu. İslamcı mistik görüşleri
savunan Topçu da bu hareket içinde kendisine yer bulmuştu.
1934'te Türkiye'ye döndükten sonra felsefe öğretmenliği yaptı.
1939'dan başlayarak 1975'te ölünceye kadar aralıklarla Hareket'i yayımladı.
Şubat 1939'da ilk sayısı yayımlanan dergi İslamcı - Anadolucu bir çizgi benim
sedi. Türklüğü Müslümanlıktan ayırmanın insanı ruhundan ayırmak olduğunu
savundu.
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Dergi tek parti yönetimine karşı yaptığı tenkitler sebebiyle baskılarla karşılaş
tı. Topçu, "çalgıcılar" başlıklı bir yazısından dolayı mahkûm olup Denizli'ye
sürülünce, Temmuz 1939 tarihli 7. sayıdan sonra Hareket'in yayını kesintiye uğ
radı.
Hareket Aralık 1942'de Topçu'nun yönetiminde tekrar yayımlanmaya başladı.
Mayıs 1943'e kadar 5 sayı yayımlandıktan sonra yayma bir defa daha ara verildi.
Hareket'in yayını, aralıklı olarak Topçu'nun Temmuz 1975'te vefatına kadar
devam edecektir. Hareket Ocak 1976'da Topçu özel sayısıyla bu defa üç aylık
olarak yayımlanmaya başladıysa da ancak dört sayı çıkabilecektir. Dergi Mart
1979 - Mart 1982 arasında, Mustafa Kutlu'nun yönetiminde 25 sayı daha yayım
lanacaktır.
Topçu, çok partili yaşama geçildikten sonra, başkanlığını Sait Bilgiç'in yap
tığı Türk Milliyetçiler Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı. Derneğin 1952'de
kapatılması üzerine, 1954'te Milliyetçiler Derneği'ni kurdu. 27 Mayıs 1960'tan
sonra Adalet Partisi'nin kuruluş çalışmalarına katılacaktır.
Topçu'nun görüşlerinde derin bir Anadolu köylüsü sevgisi yatmaktadır. Ona
göre, yapılması gereken bir Rönesans yaratmaktı; bu yüzden de Topçu tasavvufa
büyük önem verdi. Ona göre, Rönesansın ilk basamağı Kuran, tasavvuf ve Av
rupa felsefesiyle bir aşkın doğması; ikinci basamağı, üstün bir iktidarın aklın sal
tanatını ilân etmesi; üçüncü basamağı hür düşünceye ulaşmaktı.
Birinci Türk Neşriyat Kongresi
Millî Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği Birinci Türk Neşriyat Kongresi, 2 Mayıs'ta Ankara İsmet Paşa Kız Enstitüsü'nde Başbakan Dr. Refik Saydam'ın konuş
masıyla açıldı.
Kongre, ülkenin gelecek yıllardaki yaym çalışmalarını programlamak ve bu
alanda çalışan resmî ve özel kuruluşlar arasında işbirliği sağlayacak verimli
sonuçlar elde etmek amacıyla toplanmıştı. Bu sebeple çeşitli komisyonlar kurulup
çalışmalara başlandı ve kongrenin son günü olan 5 Mayıs'ta hazırlanan raporlar
tartışıldı. Kitapların arka sayfalarma alınacak reklam gelirlerinden, matbaa sahip
lerine kredi sağlanması istendi. Ayrıca, kâğıt ihtiyacının yalnızca onda birini kar
şılayan İzmit Kağıt Fabrikası'mn kurulması sebebiyle kâğıda uygulanan gümrük
fiyatlarının artırılması tenkit edildi. Raporlarda telif hakkından söz edilmesine
rağmen, tercümelere telif ücreti ödenmesi konusunun tartışılmaması, karikatür
lere ise hiç değinilmemesi tepkilere sebep oldu.
Oldukça hareketli geçen Birinci Türk Neşriyat Kongresi'nin sonunda Millî
Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel bir konuşma yaparak, "hazırlanan raporlardaki
tespitler ve tartışmalardaki görüşler değerlendirilecek ve bunların bir kısmı
kanunlaştırılacaktır" dedi.
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Maârif Vekili Hasan Âli Yücel'in
Birinci Türk Neşriyat Kongresi'ni Açış Konuşması
Maârif Vekili Hasan Âli Yücel, Birinci Türk Neşriyat Kongresi'ni açarken şu
konuşmayı yapmıştır:
"Sayın Arkadaşlarım,
İrfan hayatımızda ehemmiyetli ve tesirli bir hareket uyandıracağı muhakkak
bir teşebbüs etrafında toplanan iyi isteklerin ve güzel düşüncelerin bizi sardığı bu
samimî hava içinde Birinci Türk Neşriyat Kongresi'nin çalışmalarına başlıyoruz.
Kongreyi bizzat teşrif ederek ona reislik etmek lûtfunda bulunan Sayın Baş
vekilim Doktor Refik Saydam, veciz ve özlü açış nutuklarında, memleketin, siz
ler gibi seçkin fikir ve kültür adamlarını buraya çağıran yüksek maksadı izah ve
ifade buyurdular. Ben de Maarif Vekilliğinin Türk Neşriyat Kongresi'ni hangi
düşüncelerle topladığını ve bu kongreden neler beklediğini arzedeceğim.
Tarihimizin son asrına baktığımız zaman, devletin kültür meselelerinde nâzım
müessesesi olan Maarif Nezaretlerinin basım ve yayım, eski tabirle te'lif ve ter
cüme işlerinde aldıkları eksik ve başarısız tedbirler, derhal gözümüzün önünde
canlanır. İyi niyetlerle başlayan bu hareketler, sırf resmî salâhiyetlerin mesuliyet
hudutları ve bütçelerin dar çerçeveleri içerisinde kalmak yüzünden, kısa bir
zaman sonra sönüp gitmişlerdir. Hasılaları, resmî kütüphanelerle depolarda alıcı
ve okuyucu bekliyen bir kaç kitaptan ileri geçmemiştir. Dediğim gibi, baş
lamalarından bir müddet sonra hamle kuvvetini kaybetmiş ve başka bir himmet
sahibi işe girişmiş, yeni bir hızla, fakat bırakılan yerden değil, ilk başlanılmış olan
noktadan hareket etmeğe mecbur kalmıştır. Böyle oluşunun sebebi, bence işlerin
ve basanların şereflerini muayyen şahıslarda toplamak, kitleye maletmemek ve
alâkalılara benimsetmemektir.
Neşriyat işlerinde de tam demokrat bir ruh ve tam realist bir düşünce ile çalış
mak, ancak Cumhuriyet rejiminde kaabil olabilmiştir. Cumhuriyet tarihindedir ki
bir taraftan bütün devlet organlariyle kuvvetli bir neşriyat hareketine girişilmiş,
diğer taraftan hususi basım ve yayım kurumlarının emeklerine imkân nisbetinde
iştirak edilmiş ve çalışmaları böylece takviye olunmuştur. Dün ziyaret ettiğiniz
On Yıllık Neşriyat Sergisi bunun canlı bir delilidir. Bu yolda atılmış en müsbet ve
inkılâpçı adımın lâtin esaslanndan alınmış Türk harflerini kabul etmemiz ol
duğunda bir an bile tereddüt edilemez.
On yıldan beri sevgili ve Ebedî Şefimiz Atatürk'ün yaratıcı dehasiyle Türk
Milleti için nurlanan bu sahada gerek Devlet mekanizmasının, gerek tâbi ve naşir
lerimizin genç Türk neslinin istifadesine koydukları eserler bize istikbal için ümit
verici bir kemmiyet ve keyfiyet arzetmektedir. Bununla beraber bütün bu emek ve
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sermaye mahsullerini sadece tesadüflerin ve sırf iyi niyetlerin eline bırakarak
yarınki Türk nesillerinin irfan yapılarını kuracak eserleri hazırlamakta vazifemizi
tam ifa etmiş sayılabilir miyiz?
Bu esasla dâva Maarif Vekilliğini memleket kültür hayatının terakki ve in
kişafı için yapması lâzımgelen esas vazifelerinden biri olan neşriyat işi üzerinde
ehemmiyetle durdurmuş ve çevresinde toplanan meselelerin her birini ayrı ayrı
mütehassıs ve alâkadarlariyle birlikte gözden geçirerek alınması lâzımgelen ted
birleri beraber düşünmeğe ve bulmağa sevketmiştir. Kongremiz sadece Maarif
Vekilliğinin meşgul bulunduğu neşir işleriyle değil; bir kül halinde, bütün mem
leket fikir hayatını ilgilendiren her nevi neşir faaliyetlerinin temas ettiği muhtelif
ihtiyaçları tetkik ile uğraşacaktır. Şüphesiz bu kongrenin de mahiyeti istişarîdir.
Fakat çalışmaların neticesinde varılan kararlar önümüzdeki senelerde, gerek Dev
let teşkilâtı, gerek hususi neşir teşebbüsleri için en esaslı bir program vazifesini
görecek ve burada teşhisi konan, ıslah ve tanzimi için yolu gösterilen dertler,
Cumhuriyet Hükümetinin enerjik ve pratik çalışma metotları ile birer birer ger
çekleşecektir. Bunun en kuvvetli müeyyidesi, büyük milletimizin memlekete hiz
metten başka emeli olmıyanlara itimadı, bu duyguda olan milletin başında İnönü
gibi kıymetli ve yüksek insanî vasıfları şahsında toplamış bir Şefin bulunması ve
kendisinin yurt için hayırlı her işi teşvik, takviye ve tahakkuk ettirmekteki mües
sir ve isabetli melekesidir. (Sürekli alkışlar)
Arkadaşlar;
Maarif Vekilliği, Neşriyat Kongresinin tetkikine arzetmekte fayda bulduğu
meseleleri sırasiyle tesbit ederek bir program halinde sayın üyelerine sunmuş
bulunuyor. Ben buradaki izahatımla her biri üzerinde dikkatlerinizi durdurmağa
çalışacağım.
İrfan ihtiyacımızı, eldeki maddi imkânlardan en geniş bir şekilde faydalanma
yollan bularak karşılamak mecburiyetindeyiz. Kuvvetlerimizden bir zerre bile is
rafa razı olamayız. Birbiriyle alâkalı veya aynı konuda neşriyat yapan iki resmî
veya hususî teşekkülün önceden anlaşması veya işbirliği etmesi suretiyle bir kitap
yerine iki eser sahibi olmak, veyahut ihtiyar olunacak masrafa iştirak suretiyle
yapılan işin fayda sahasını genişletmek ve diğer işleri için daha müsait imkânlar
muhafaza etmesini temin eylemek mümkün olacağını hepiniz takdir buyurur
sunuz. Bu da hiç şüphesiz müşterek çalışmaların umumî bir programa bağlanmasiyle kaabil olacaktır.
Garp kültür ve tefekkür camiasının seçkin bir uzvu olmak dileğinde ve azmin
de bulunan Cumhuriyetçi Türkiye, medeni dünyanın eski ve yeni fikir mahsul
lerini kendi diline çevirmek ve bu âlemin duyuş ve düşünüşü ile benliğini kuvvet1270

lendirmek mecburiyetindedir. Bunu nasıl yapacağız? Neleri tercüme etmeliyiz ve
hangi sıra ile nasıl bir yoldan bu işleri başarmalıyız? Bugün, bütün iyi niyetlere
rağmen, elde muayyen bir program bulunmayışı yüzünden bu yolda heba olan
emeklere ve paralara acımıyor muyuz?
Yalnız Türk harfleriyle okuyup yazan nesil, artık yüksek tahsil sınıflarına
kadar gelmiş bulunuyor. Onları sadece ders manuellerinin dar kadrosu içinde
bırakabilir miyiz?
Bu gençlerin her ilim şubesinde bilgilerini genişletecek, his ve fikir dün
yalarını aydınlatacak, Cumhuriyet Rejiminin temiz ve idealist havası içinde on
ları yaşatacak zengin bir gençlik kütüphanesini biran evvel memleket çocuk
larının istifadesine koymalıyız. Bu işi nasıl başarabileceğiz? Çocuklarımızı her
türlü yanlış ve bâtıl inanışlardan, muzir telâkkilerden uzak tutan edebî zevklerini,
millî ve insanî duygularını yükselten, onlarda okuma zevkini kökleştiren bir Türk
çocuğu edebiyatına olan ihtiyacımız üzerinde tereddüt eder misiniz?
Dahası var; geniş halk kitlesinin eline sadece okuma - yazmanın anahtarını
vermekle vazife bitmiş sayılabilir mi? Onlan Türk Cumhuriyetinin sıhhatli, mil
let ve memleket dâvalarının dikkatli adamı, iktisadî hayatta verimli birer yurttaş
haline getirmek veya bu halde tutmak için, onun günlük hayatındaki kazancını ar
tırmak için yurdun en uzak köşelerine kadar muntazam yayılan, sistemli bir neş
riyat cihazına muhtaç değil miyiz?
Geçmiş asırlardaki ilim ve sanat adamlarımızın büyük kıymet taşıyan eser
lerinden ve tarihimizi, kültürümüzü aydınlatan esas kaynaklardan yarınki nesil
lerin doğrudan doğruya faydalanmalarına artık imkân kalmadığı malûmunuzdur.
Onları bu değerli eserlerden müstağni sayabilir miyiz? Ve mahrum etmeye gön
lümüz razı olur mu? Bütün bunları nasıl ve ne şekilde bir plân yaparak doğrudan
doğruya istifade edilecek bir hale getirmeliyiz?
Dillerin zenginlik miyarları nasıl lügatleri ise milletlerin ansiklopedileri de
kültür seviyelerinin birer timsali sayılırlar. Yirminci asırda bir millet için bir an
siklopediden ve muhtelif ilim şubeleri için hazırlanmış ihtisas lügatlerinden mah
rumiyet, lehe yorulabilir bir yoksulluk sayılamaz. Bu eksiğimizi biran önce
tamamlamak ve her münevver Türkün yuvasında bulunduracağı bir bilgi hazine
si olan millî bir ansiklopediye sahibolmak yolunda atılabilecek en müsbet adım
ları değerli kongrenizin bulacağına ve memlekete göstereceğine kuvvetli bir iti
mat beslemekteyim.
Memlekette gerek telif ve gerek tercüme suretiyle vücuda getirilen kıymetli
eserlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Fakat henüz lâyıkı veçhile, bir tanıtma
ve yayın teşkilâtından mahrum bulunuşumuz, neşriyatımızın sürümünü güçleştir1271

mekte ve neşrolunan kitapların maddi neticesi hem yazanı, hem basanı memnun
etmekten uzak kalmaktadır, kıymetli eserleri vücuda getirenlerin bu durum kar
şısındaki yılgınlık ve kırgınlıklarını önlemek, muhtelif ilim ve ihtisas şubelerinde
orijinal tetkik mahsulü telif eserlerin, doğrudan doğruya yazıldığı lisandan
muvaffakiyetle yapılmış tercümelerin ve günün tekniğine göre güzel basılmış
kitapların neşrini teşvik etmek maksadiyle telif tercüme ve neşir mükâfatlan ih
dası kabul edilmiştir. 1939 malî yılı bütçesine mütevazı de olsa bu maksat için
başlangıçta kâfi sayılacak bir tahsisat konulmuştur. Yüksek Heyetinizin bu işle
meşgul olacak encümenince de müzakere olunduktan sonra kabul edilecek esaslar
dâhilinde 1940 senesi başmdan itibaren kalem ve fikir adamlarımızın değerli eser
leri ve naşirlerimizin güzel basılmış kitapları bu mükâfatlarla taçlandırılacaktır.
Cumhuriyet Hükümetimizin neşriyat işlerine vermiş olduğu büyük ehem
miyetin en canlı delillerinden biri de altı yıldan beri hususi neşriyata yapılmakta
olan maddi yardımdır. Muhtelif vilâyetlerin ve resmî dairelerle Cumhuriyet Halk
Partisinin yapmakta olduğu yardım ve teşviklerden başka olarak Maarif Vekilliği
yüz elli bin liraya yakın bir parayı bugüne kadar neşrolunan kitap ve mecmualar
dan muayyen birer miktarını satın almak suretiyle naşir ve tâbilere dağıtmış
bulunmaktadır. 1939 yılı bütçesinde bu maksada ayrılan tahsisat da on beş bin
liradan elli bin liraya çıkarılmıştır. Bu maddi yardımı daha pratik ve verimli bir
yola sokarak hususi neşriyatı kemmiyet ve keyfiyet bakımlarından takviye ve teş
vik etmek kararındayız. Bu hususta da yüksek kongrenizin tecrübe ve direktif
lerinden faydalanmak istiyoruz.
Kongremizin üzerinde duracağı mühim meselelerden biri de hiç şüphesiz
okumayı kolaylaştırmak ve okunacak eserleri yurdun her köşesinde çabuk ve
kolay tanıtabilmek davasıdır. Propagandanın mühim rolü üzerinde asla tereddüt
edilemez. Fakat bunu yapacak eleman ve imkânlardan mahrumiyet, neşir işiyle
uğraşan bütün organları kuvvetle düşündürmektedir. Okur yazar her yurttaşı ken
di işi seviyesine uygun her türlü neşriyattan nasıl haberdar edebiliriz?
Okumak sayesinde işlerinde ve mesleklerinde nasıl daha verimli, daha faydalı
bir unsur, memleketlerinize daha çok yararlı bir fert olacaklarını kendilerine ne
yolda anlatabiliriz? Bu hususta resmî ve hususi kültür müesseselerimizin başında
en büyük vazife, matbuatımıza düşmektedir kanaatindeyim. Teşebbüs ettiğimiz
bütün kültür işlerinde Türk matbuatının bize yaptığı ehemmiyetli yardım, bu
kanaatimizin en kuvvetli bir delilidir. Maarif Vekili sıfatıyla matbuatımız men
suplarına en derin şükran ve saygılarımı huzurunuzda tekrarlarım.
Başka bir meseleye geçiyorum :
Gazete ve mecmualarımızın yeni neşriyatı okuyucularına tanıtmak için ayır
dıkları sütunlar kâfi sayılabilir mi? Türkiye halkını okur yazarlığın sayısız nimet1272

lerinden daima ve en geniş ölçüde faydalanır bir millet haline gelinceye kadar bu
işler için her türlü maddi bağlardan ve menfaatlerden uzak, bir iş ve yardım bir
liği yapmakta memleket matbuatının, her memleket dâvasında olduğu gibi
samimî ve candan dikkat göstereceklerine büyük bir ümit beslediğimi burada bil
hassa kaydetmek isterim.
Umumiyetle üzerinde şikâyetler toplayan neşriyat meselelerinden birinin de
satış ve dağıtma işlerinde rastlanan müşküller olduğu malûmdur. Manevî ve mad
dî birçok emeğin mahsulü olan bir kitap veya mecmua neşir sahasına çıktığı gün,
kendisini iki tehdit edici tehlikenin karşısında görmektedir : Ya tabiinin mağaza
ve depolarında muayyen ve emin talepler zuhur edinceye kadar beklemek; veya
dağıldığı yerlerden bedelini ve kendisini kurtaramamak...
Neşriyat ticaretini de her ticaret maddesi gibi emin ve sürümünü yurttaşların
ihtiyaçlariyle mütenasip bir hale getirmek mecburiyetindeyiz. Kitap ticaretiyle
meşgul herkesin, menfaatini şu veya bu tabiin alacağını lüzumsuz teahhurlarla
tesviyede değil, her aldığının ve sattığının parasını derhal ödiyerek daha çok ve
daha yeni eserler alıp satmak imkânını ihzarda görmesi lâzımdır. Bu işin güçlük
lerini behemehal ortadan kaldırmalıyız.
Neşriyat işlerimizi tanzim ederken üzerinde durulacak meselelerden biri de,
şüphesiz tasdik buyurursunuz, matbaalarımızın verimini kemmiyet ve keyfiyet
bakımından yükseltecek tedbirleri almaktır. Mazisi 210 seneyi aşan Türk mat
baacılığının bugünkü durumu ve kadrosu, irfan hayatımızda istediğimiz ve bek
lediğimiz inkişafa vasıta olmak için ıslah ve tanzime çok muhtaçtır. Muharrir,
eserinin mimarı olduğu gibi matbaacı da, o binayı mimarın plânlarına göre hazır
layan bir inşaat mühendisi değil midir? Fena tertip, dikkatsiz tashih, itinasız bas
kı ve metanetsiz cilt yüzünden nice kıymetli fikir eserlerinin az zamanda ele alı
namayacak bir hale geldiğine, üzülerek şahit olmuyor muyuz? Matbaa işlerimizin
umumî kültür ve meslekî bilgilerini memleketin ihtiyaçlariyle mütenasip bir hale
getirmek, çabuk ve zararına iş zihniyetini bir tarafa bırakarak temiz ve masrafını
koruyan ileri iş yapmak prensibine sarılmak, artık anlamamız lâzım gelen bir
zaruret olmuştur. Memleketin müstakbel ihtiyaçlariyle mütenasip matbaacılık
okulu ve kursları açmak suretiyle Maarif Vekilliği bu sahada kendisine düşen
vazifeyi başarmağa çalışacaktır. Mürettiplik ve musahhihlik işinin ince bir sanat
ve meslek olduğu asla unutulmamalıdır.
Telif hakkına dair olan mevzuatımızı bugünün ihtiyaçlarına uygun ve mem
lekette orijinal fikir ve sanat mahsullerini hakkiyle himaye eder bir hale getirmek
mühim işlerimizden biridir.
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Kongremizin programı haricinde kalmış ve burada tetkik ve müzakeresinde
değerli arkadaşlanmızca fayda görülmüş, sair hususlara dair yazılı teklifler de
minnet ve şükranla telâkki edilerek çalışma talimatiyle tesbit edilmiş olan esaslar
dairesinde ayrıca gözden geçirilecektir. Kısa zamanda, fakat müsbet ve verimli
kararlara vararak kongremizin Türk irfan hayatına karşı olan tarihî vazifesini
yapacağına bütün yüreğimle eminim. Kongrenin tetkik edeceği mevzular hakkın
daki düşüncelerimizi yüksek ittılaınıza arzettikten sonra şu noktayı da hatırlatmak
isterim: Hiç şüphesiz takdir ve tasdik buyurursunuz ki Maarif Vekilliği, yüksek
kongrenin tetkikine arzettiği meselelerin her biri üzerinde senelerden beri ayrı ay
rı durmuş iş yapmış, tedbir düşünmüş ve program hazırlamıştır. Bu çalışma ve
hazırlanmaların tabiî tekâmülü neticesi olarak bütün bu faaliyetleri muayyen,
sabit ve şümullü bir programın çerçevesi içinde toplamak arzusu iledir ki kıymet
li yardımlarınıza güvenip sizleri buraya davet etmiş bulunuyor.
Çok kıymetli vakitlerinizi fazla işgal etmemek endişesi, kongrenin çalış
masına ayrılan zamanı oldukça kısa tutmayı icabettirmiştir. Fakat fikir mesaisinin
zevki içinde uzun seneler geçirmiş siz arkadaşlarımın bu kısa zamanda da hem
kendileri, hem memleket için zevk verici yeni çalışmalara inkişaf ufukları açacak
değerli ve sıkı bir gayret göstereceklerine ve bizim kendilerinden beklediğimiz işi
muvaffakiyetle başaracaklarına kuvvetli bir itminan besliyorum.
İşlerinizde kolaylık ve muvaffakiyetler dilerim. Çalışmalarınızın Türk kül
türünün yakın istikbaline getireceği feyizleri ve büyük inkişafı düşünerek bunun
teminine hizmetin şimdiden duyduğum güzel heyecanı içinde cümlenizi hürmet
le selâmlarım."153
Maârif Vekili Hasan Âli Yücel'in
Birinci Türk Neşriyat Kongresi'nin Kapanışında Yaptığı Konuşma 154
Maârif Vekili Hasan Âli Yücel, Birinci Türk Neşriyat Kongresi'ni aşağıdaki
konuşmasıyla kapatmıştır:
"Bu kadar kısa bir zamanda bu kadar verimli iş gören bir kongrede çalışmış
olmak benim için bir şeref, sizler için haklı bir iftihar vesilesidir. Hastalıkları
dolayısiyle Halit Ziya Uşaklıgil, Halide Edip gibi buraya gelemeyen üyeleri de
dâhil olmak üzere hepimiz, memleketimizin kültür inkişafı için beslediğimiz
emelleri, emek halinde birleştirmiş, bir araya toplamış bulunuyoruz.
Gerek burada okunan raporlar, gerek raporlar dolayısıyla ileri sürülmüş fikir
ler, Maarif Vekilliği için, Cumhuriyet Hükümeti için ve onun dayandığı Cum153 Hasan Âli Yücel: Millî Eğitimle İlgili Söylev ve Demeçler. Ankara, 1998, 3-7. ss.
154 Hasan Âli Yücel: a.g.e., 8. s.
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huriyet Halk Partisi için bütün organlarımızı yeni çalışmalara sevkedici mahiyet
tedir.
Varılan prensip kararlan üzerinde yapılacak incelemelerden sonra burada ileri
sürülmüş temennilerin pek çoğu kanunlaştırılacaktır. Her memleket meselesinde
duygulu ve dikkatli olan Büyük Millet Meclisimizin neşriyat dâvasında da dilek
lerimize tahakkuk imkânları vermekte çok alâkalı olacağından ben eminim; siz de
emin olunuz.
Kongre vesilesiyle naçiz şahsım hakkında gösterdiğiniz muhabbet, itimat ve
iltifatlara, bütün varlığımı memleket irfanına ve onun sizler gibi yüksek mensup
larının arzularını yerine getirmeye hasretmekle mukabele edebilirim. Türk kül
türünün ilerlemesine tepeden tırnağa hizmetkâr olmak benim tek emelimdir. Siz
den gördüğüm samimi hisler, ancak benim, çalışmalarımı çoğaltabilir.
Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Birinci Türk Neşriyat Kongresi'ni müs
takbel irfan hayatımız için bir başlangıç sayarak kapıyorum. (Sürekli alkışlar,
bravo sesleri)"
Yerli ve Yabancı Filmlerin Denetlenmesi
Yerli ve yabancı filmlerin denetlenmesi maksadıyla hazırlanan "Filmlerin ve
Film Senaryolarının Kontrolüne Dâir Nizamname" 19 Temmuz'da yürürlüğe gir
miştir.
1939 yılı bütçe görüşmeleri sırasında, bâzı TBMM üyeleri, Muhsin Ertuğrul'un 'Aynaroz Kadısı' adlı filminin milletin ar ve haya duygularını incittiğini
ifade ederek, filmlerin ve senaryolarının kontrolden geçirilmesini temin etmek
üzere hazırlanmış nizamnamenin bir an önce yürürlüğe girmesini istediler. Bunun
üzerine hazırlanmış nizamname, yabancı filmleri de kapsayacak biçimde yeniden
düzenlenerek yürürlüğe sokuldu. Nizamnameye göre, gümrük resminden muaf
olarak ülkeye giren yabancı filmlerin kontrolü için İstanbul ve Ankara'da birer il
komisyonu kuruldu. Ayrıca Ankara'da bir Merkez Kontrol Komisyonu oluşturul
du. Bu komisyon, il komisyonlarının aldığı kararları temyiz edebildiği gibi, Türk
filmlerinin senaryolarını ve bunlara göre çekilecek filmlerin denetimini de üst
leniyordu.
Komisyonda İçişleri Bakanlığı ve Emniyet yetkilileri yanında Genelkurmay'dan, Millî Eğitim'den ve Basın-Yayın Genel Müdürlüğü'nden de temsilciler
bulunuyordu. Herhangi bir devletin siyasî propagandasını yapan, herhangi bir ırk
veya milleti küçümseyen, dinî propaganda ve millî duygulara ve genel ahlâk
kurallarına aykırı olan, ideoloji propagandası ile, askerliğe karşı propaganda
yapan, yurdun güvenliğine ve düzenine aykırı olan, içinde suç işlemeye yöneltici
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ya da Türkiye aleyhine propaganda aracı olabilecek sahneler bulunan filmler bu
kurulca yasaklanacaktı. Ayrıca, nizamnamede 6 yaşından küçük çocukların gün
düz, 12 yaşından küçüklerin gece sinemaya alınmaması da öngörülüyordu.
1923'te İtalya'da çıkartılan sansür yasasma benzediği öne sürülerek tenkit edilen
nizamnamenin en çok karşı çıkılan hükümlerinden biri de önceden izin verilmiş
olsa da, sonradan mahzurlu görülmesi halinde İçişleri Bakanlığı'na filmleri
yasaklama yetkisi vermesiydi.
Birinci Maârif Şûrası
Birinci Maârif Şûrası, 17-19 Temmuz 1939 tarihleri arasında, Millî Eğitim
Bakanı Hasan Âli Yücel başkanlığında toplandı.
Millî Eğitim Bakanlığı'nda gerekli düzenlemeleri yapacak daimî organlar
yanında, aralıklarla toplanacak bir ilmî kuruluşun varlığı Tanzimat döneminden
beri bir gereklilik olarak görülüyordu.
Atatürk, bu ihtiyaç doğrultusunda ilk Maârif Kongresi'nin toplanmasına ön
cülük etmiş ve açış konuşmasını da 16 Temmuz 1921'de yapmıştı. Cumhuriyet
dönemindeki ilk şûra sayılabilecek Birinci Heyet-i İlmiye toplantısı 1923'te
yapılmış, bunu 1924'teki İkinci ve 1926'daki Üçüncü Heyet-i İlmiye toplantıları
takip etmişti.
22 Haziran 1933'te çıkarılan bir kanunla Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde
sürekli bir danışma ve karar organı olarak Talim ve Terbiye Heyeti'nin görevleri
belirlenmiş; ayrıca belirli aralıklarla toplanarak ilmî bir kuruluş olarak millî
eğitim şûrasının kurulması karara bağlanmıştır.
Bu kanuna göre şûra, her derecedeki eğitim kurumlarının programlarını yap
mak, bakanlıkça gerekli görülen kanun, tüzük ve yönetmelikleri incelemek,
bakanın onayına sunulacak kararlan almak gibi yükümlülükler taşıyordu.
Bu kanuna göre toplanan ilk şûrada, çeşitli komisyonlar teşkil edilerek her
kademedeki öğretimin şartlan ve ihtiyaçlan tesbit edildi. Köylere öğretmen ve
eğitmen yetiştirilmesi yönünde önemli kararlar alındı ve "İlköğretim İnkişaf
Plânı" kabul edildi. Şûra, nüfusu 400'den az olan köylerde üç yıllık, 400'den faz
la olanlarda beş yıllık ilköğretim veren okullar açılmasını, üç yıllık eğitim veren
lerde eğitmenlerin, diğerlerinde ise öğretmenlerin görev almasını karar bağladı.
Aynca, tek öğretmenli de olsa, bütün öğretmenli köy okullannda öğretim
süresinin beş yıla çıkanlması, köylerde bir öğretmenli beş sınıflı köy okullannın
açılması kararlaştınldı.
Şûra'da öğretmen okullannda okuyan öğrencilerin, şehirde olduğu kadar köy
de de görev yapabilecek şekilde yetiştirilmesi görüşü benimsendi. Köy çocuk1276

larmın, bulunduktan yörenin işlerini yapabilecek şekilde yetişmelerine imkân
sağlayan ve bu doğrultuda öğretmen yetiştiren kuruluşların kapasitesini geliştir
me kararı, kırsal bölgedeki eğitimin mahallî ihtiyaçları karşılamasını sağlamaya
yönelikti.
Alman kararlardan biri de iki yıllık gündüzlü ya da yatılı bölge okulları açıl
masıyla ilgiliydi. Bu karar, üç yıllık köy okullarını bitirenlerin öğrenimlerini
tamamlamalarını hedefliyordu.
Köylerde yapılacak ya da tamir edilcek okul binaları için "Köy Okulu Yapma
Fonu" kurulması, eğitmen ve öğretmen maaşlarının genel idare bütçesine aktarıl
ması, ilköğretimle ilgili diğer giderlerin mahallî yönetimlerce karşılanması, köy
öğretmen ve eğitmenlerine gerekli tarım araçlarının sağlanması, işledikleri top
raktan yararlanmalarını önleyici kayıtların kaldırılması, köy öğretmenlerine ve
ailelerine uygun barınma ve sağlık koşullarının sağlanması, başarılı köy öğret
menlerinin ödüllendirilmesi Birinci Maârif Şûrası'nda alman diğer kararların başlıcalanydı.
Şûra'da ileriye yönelik plânlamalar da yapıldı, ihtiyacı karşılamak üzere 1940 1941 öğretim yılından başlayarak beş yıl içinde 2000 eğitmen, 7600 Öğretmen
yetiştirilmesi, köylerde 9000, kentlerde 300 okul binası yapılması öngörüldü.
Birinci Maârif Şûrası'nda alınan kararlar ilköğretimin yaygınlaştırılması doğ
rultusunda önemli bir adım olmuştur.
Maârif Vekili Hasan Âli Yücel'in
Birinci Maârif Şûrası'nm Açılışında Yaptığı Konuşma
Birinci Maârif Şurası, Maârif Vekili Hasan Âli Yücel'in aşağıdaki konuş
masıyla açılmıştır:
"Maarif Şûrasının Sayın Üyeleri,
Şûranın ilk toplantısını açıyorum. Vekilliğimiz teşkilâtı içerisinde en yüksek
danışma organı olan bu heyetin birinci toplanmasında vazife almış bulunan siz
leri, sevgiyle, saygıyla selâmlarım. Bana teveccüh eden bu şerefi, büyüklerimin,
naçiz şahsıma yüksek itimatları eseri olarak kazanmış bulunduğumu söylemek;
benim için ayrı bir zevktir.
Arkadaşlar,
Cumhuriyet Maarifine ait meseleler üstünde düşünürken, kültür hayatındaki
tecrübe ve bilgileri ile ün almış şahsiyetlerin fikirlerine başvurmak ve onları din
lemek, öteden beri Cumhuriyet Hükümetinin ehemmiyetle iltizam ettiği bir usul
dür. Daha Millî Mücadele yıllarında, düşman toplarının hükümet merkezimizin
yakın ufuklarını sarstığı en buhranlı bir devrede Ebedî Şef Büyük Atatürk, An1277

kara'da toplanan Maarif Kongresini bizzat açmış ve bununla kültür meseleleri et
rafındaki müzakere ve münakaşaların hayatî ehemmiyetine tarihî bir işaret ver
miştir. Kendimi, idealinin evlâdı bellemekte en aziz kuvvet kaynağını bulduğum
Büyük Şefim İsmet İnönü, çok kereler her türlü toplanmalarına şeref vererek ir
fan yolcularını aynı izde yürümeye bilfiil teşvik etmişlerdir. Geçmiş yıllar da Mil
lî Şefini vekillik makamında asil olarak görmüş bulunan Cumhuriyet Maarifi,
zaman zaman topladığı ilmî heyetler ve kongrelerde meslektaşlarımızın kültür
meseleleri etrafındaki fikirlerini söylemeye bu ruhla imkânlar hazırlamıştır.
Girmiş olduğumuz yepyeni medeniyet hayatının zaruri ihtiyaçlarına göre
yeniden kurulan ve bütün öğretim derecelerinde tahakkukunu esas vazife bel
lediğimiz Kemalizm prensiplerinden hız alan Maarifimizin, bu heyetlerden elde
ettiği faydaları gözönünde tutan Büyük Millet Meclisi, kültür meselelerini Maarif
Şûrası adiyle toplanacak selâhiyetli bir heyete tetkik ettirmeyi kanuni bir müey
yide ile icra makamlarının mes'uliyetine bir ödev olarak tevdi etmiştir. Bugün ilk
celsesinin açılışında bulunmakla müftehir olduğum Maarif Şûrası, işte bu 10
Haziran 1933 tarih 2287 numaralı kanun hükümlerine göre toplanmış bulunuyor.
Kanunun neşri tarihinden beri epey zaman geçti. Yeni teşkilâtlar, yeni icaplar,
Maarif Şûrasında daha çok kurumların, daha çok makamların temsil edilmesini
zaruri kılmaktadır. Bunu temin etmek için kanunda yeni değişiklikler yapılmasını
düşünüyoruz. Fakat bugün mer'i olan kanuna göre Maarif Şûrası dışında kalmış
olan değerli şahsiyetlerden ancak bazılarını davete imkân bularak bu boşluğu kıs
men olsun doldurmağa çalıştık. Gelemeyen meslekdaşlanmızm evvelce sorup al
dığımız cevaplarında yüksek heyetinizden neler bekledikleri, bu dileklerin dos
yaları olduğu gibi sizlere sunulacağı için meçhulünüz kalmıyacaktır. İşleri daima
işlerin sahiplerinden dinlemek ve öğrenmekte amelî faydalar olduğuna inanıyoruz.
Onlann buradaki yokluklarını bu suretle telâfi edeceğimizi sanıyoruz.
Muhterem Arkadaşlar;
Bir mühim noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Kanaatımca bütün Maarif teş
kilâtı tam ve mükemmel bir uzviyet olabilmek için her uzvunun birbiriyle alâkalı,
birbiriyle münasebetli bir surette işlemesi lâzımdır. Ben, Maarifimizde ahenk
meselesini ana dâvalarımızdan biri belliyorum. Gerek Maarif Şûrası dolayısıyla
aldığımız raporlar, gerek şahsi görüş ve duyuşlarım ve nihayet tesadüf ettiğimiz
vakıalar bunun aksini ihdas edecek mahiyettedir. İlköğretim mensuplarımız, ken
dilerine gelen çocukların aile muhitlerinden şikâyet ediyorlar ve muvaffakiyetlerindeki eksiği okul dışına ve öncesine atfediyorlar. Ortaokul öğretmenleri ilk
okuldan gelen çocukların zayıf olduklarını söylüyorlar. Lise muallimleri aynı
şikâyeti, ortaokula yükletiyorlar. Üniversite ve yüksek okullar ise liseden gelen
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çocuklarımızın şu ve bu noktalardaki kuvvetsizliğinde İsrar ediyorlar. İlkokula
giren çocuğun içinde yaşadığı dar muhitle başlıyan bu şikâyet dairesi, burada
kapanmış gibi görünür. Fakat aldanmamalıdır. Çünkü Üniversitenin ve yüksek
okulların verdiği mezundan da bizzat hayat şikâyet ediyor. Ve devre, bu şikâyetin
ancak umumî hayat ve geniş muhite dayanmasıyla kapanıyor.
Bu devre, bâtıl bir devir midir, değil midir; onu burada münakaşa etmiyeceğim. Yalnız böyle bir şikâyet halkasının mevcudiyetini ve onun mânasını
belirteceğim. Bence bu şikâyetlerin sebebi her tahsil kademesinin münferit ve
mücerret bir halde bulunuşu, kendinden önceki ve sonraki kademelerle olan
münasebetin teessüs etmeyişidir. Yedi aydan beri İstanbul'da ve Ankara'da
Üniversite öğretim heyetinden istifade ederek bazı arkadaşları liselerde teftiş ve
murakabeye memur etmekliğim, bu münasebetlerin teessüsüne ne kadar ihtiyaç
olduğunu ve bunda ne büyük faydalar bulunduğunu ortaya koymuştur. Bu tec
rübeyi tamim etmekte, bir sonraki kademe mensuplarının, bir önceki kademeden
gelecek elemanları seçmelerinde isabet olunacağını tahmin ediyorum. Bu mesele
hem Maarif teşkilâtını, hem imtihan sistemimizi alâkadar etmektedir. Mevcut öğ
retim bünyesini nasıl kurmalıyız ki her parçası birbirinden haberli olarak iş
leyebilsin? Yüksek Şûranın bu mevzuuda düşüncelerini öğrenmek, Vekilliğimiz
için pek mühimdir.
Arkadaşlar;
Şûraya hazırlık olmak üzere neşredilen ve muhterem azaya sunulan küçük
broşürler içinde Vekillikçe hazırlanmış olan bir tanesi var ki mütalâasından da an
laşıldığı üzere dört tahsil derecesinin, (İlk, Orta, Yüksek, Teknik) memleketteki
bugünkü durumunu ve yarın alması düşünülen şekillerini ihtiva ediyor. Bu, öğ
retim meselesinde adı söylenip bir türlü yazıya geçirilmeyen Cumhuriyet Maarif
Plânının iptidai olmakla beraber, toplu bir taslağı sayılabilir. Plân haline gelebil
mesi için çok emek ve düşünce sarfı lâzım geldiğini bilmez değilim. Heyetinizin
bir kısım mesaisini bu noktaya tevcih etmesinin yerinde olacağına inanacağımızı
kabul etmekle yanılmamış olduğumu sanıyorum.
Sayın Meslekdaşlarım;
Cumhuriyet Maarifinin birbirinden mühim ve birbirinden çetin meseleleri
var. Bunların büyük bir kısmı bu içtima devresinde yüksek tetkikinize arzedilmiş
bulunmaktadır. Güzel sanatlar, okullarımızda ve bedenî ve bediî terbiye ve iş ter
biyesi gibi pek ehemmiyetli meselelerde tam hazır olmadığımız için, bu mev
zuları bundan sonraki toplanmalarımıza terketmek mecburiyetinde kaldık.
Takdim ettiğimiz meselelerin başında memleketimizde okuma yazma öğren
memiş tek vatandaş bırakmamak için alınması lâzımgelen âcil tedbirler vardır.
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Parti Programının millî talim ve terbiye düsturlarının birincisinde pek doğru
olarak "Maarif siyasetimizin temel taşı" diye vasıflandırılan bu meseleyi, Maarif
dâvamızı ilk defa olarak tetkike ve programlaştırmaya davet edilen yüksek
heyetinizin lâyık olduğu ehemmiyetle dikkate alacağmdan şüphem yoktur. Mem
leketimizde ilköğretimin bugünkü durumu hakkında Vekilliğimizce tanzim ve
neşrolunarak takdim edilmiş olan rapor, on beş senelik Cumhuriyeti idaresinin
şehirlerde ilköğretim meselesinin mühim bir kısmını gereği gibi halletmiş ol
duğunu sizlere gösterecektir. Şimdiye kadar geçirdiğimiz tecrübelere göre, şehir
de ilköğretim bütün bütün halli, gene az çok normal usullerle mümkün olacaktır.
Köyde ilköğretim işine gelince; mesele burada büsbütün ayrı bir vaziyet arzetmektedir. Memleketimizde mevcut kırk bin köyden otuz iki bininde (bu rakamı,
merbut oldukları muhtarlıklara bakıp idarî yönden değil, sırf morfolojik durum
larına göre söylüyorum.) nüfusun dört yüzden aşağı olması ve köylerin bir çoğu
nun birbirinden uzak mesafede bulunması, köyde hayat şartlarının şehirdekilerle
kıyas edilemiyecek bir manzara göstermesi; köylerde ilköğretim meselesinin
klâsik usullerle halledilmesine imkân vermiyecek âmillerdir. Bu meselenin her tür
lü tasavvurun üstünde olan hayatî ehemmiyetini, Millî Şef İsmet İnönü, değişmez
Genel Başkanı bulundukları Cumhuriyet Halk Partisi'nin Beşinci Büyük Kurultayı'nı açarken irat ettikleri nutuklanndaki şu sözleriyle ortaya koymuşlardır :
"Hükümetin icraat programının teferruatıyla Büyük Kurultayı yormak is
temem. Fakat bir iki noktayı başlıca mesele olarak Büyük Kurultayın huzuruna
arzetmek isterim. Önümüzdeki senelerde nüfusumuzun çoğunu teşkil eden köy
lümüzün gerek tahsil, gerek geçim hususunda seviyesini yükseltmeyi başlıca
hedef tutacağız. Bu hususta elde edeceğimiz neticelere, çok ehemmiyet ve kıymet
veriyoruz. Kat'î olarak inanıyoruz ki köylümüzün tahsilini ve maişetini daha yük
sek bir dereceye vardırdığımız gün milletimizin her sahada kudreti, bugün güç
tasavvur olunacak kadar yüksek ve heybetli olacaktır."
Hakikatin en beliğ ve en veciz ifadesi olan bu yüksek direktifi Maarif sahasın
da tahakkuk ettirmek; sizin, bizim, hepimizin millî borcu ve millî şerefimizdir.
Arkadaşlar;
İlköğretimin köylere girmesi yolunda ilk yapılacak iş, realiteyi olduğu gibi
görmek, onun apaçık gösterdiği vaziyetten ümitsizliğe düşmeksizin icabeden ted
birleri almak ve tatbik etmektir. Köy hayatının kendine mahsus şartlarını
gözönünde bulundurmadan köyde eğitim işini şehir hayatına kıyas ederek tanzim
etmenin sakatlığını, tecrübe bize fiilî surette göstermiştir.
Köy öğretmenini, köyde doğmuş, büyümüş, köy hayat şartlarını yakından
duymuş gençler arasından seçip köy hayat şartlarının canlı olarak yaşadığı öğret1280

men okullarında yetiştirmeyi prensip olarak ele almış bulunuyoruz. Bu prensibe
göre iki seneden beri muhterem selefim Saffet Arıkan'm himmetiyle kurmuş ol
duğumuz köy öğretmen okulları; köy öğretmenliği dâvasmı en iyi surette hallet
me yolunda epeyce mesafe katetmiş bulunmaktadır. Bu öğretmen okullarında
yetişecek öğretmenlerimiz, köy bünyesinin asırlardan beri bize ibram ettiği halde
ancak Cumhuriyet devrinde zaruretini duyurduğu kalkınma hareketinin yorulmaz
ve idealist yapıcıları olacaklardır.
Açılmış ve açılacak köy okullarını beş sınıf üzerine kurmak esasını takip
ediyorum. Ve bu hususta Parti Programının emrini yerine getirmeyi Maarif Vekil
liğinin başlıca vazifelerinden sayıyorum.
Ne kadar iyi şartlar altında kurulmuş olursa olsun bir köy okulunun sadece üç
sınıf halinde kaldıkça rolünü hakkiyle ifa edemiyeceğine kanaatimiz vardır. Onun
için bugün mevcut üç sınıflı köy okullarını, Partimiz Maarif Programının da tesbit ettiği esaslara uygun olarak, beş sınıfa çıkarmak düşüncesindeyiz.
Bundan sonra kuracağımız köy okullarını da beş sınıflı olarak açacağız. Bunu
temin için köy öğretmenini başka memleketlerde olduğu gibi, beş sınıfı birden
muvaffakiyetle idare edecek kudrette yetiştirmek ve ona vazifesini başarı ile
yapacak tekniği, nazarî ve amelî bir surette vermek zaruretindeyiz. Bu mesele
ruznamenin en mühim maddelerinden birini teşkil etmektedir.
Şimdiye kadar ancak 4638'ine öğretmen gönderebildiğimiz 40.000 köyün
hepsine öğretmen okulundan çıkmış öğretmen göndermenin, ne kadar parlak
olursa olsun bugün bulunduğumuz şartlar içerisinde ancak bir hayal olduğunu
takdir edersiniz. Onun için nüfuslarının azlığı dolayısıyla, öğretmen okulundan
çıkmış bir öğretmen göndermeye bugün için imkân bulamadığımız köyleri, eğit
menle okutmanın zarurî olduğunu yüksek heyetiniz de teslim buyurur.
Üç seneden beri memleketin muhtelif yerlerinde açmış olduğumuz kurslarda
yetiştirdiğimiz eğitmenlerden, köylerimizde aldığımız randıman, hepimizi mem
nun edecek bir kıymettedir. Köyden yetişmiş, köy kalkınmasının hayatî ehem
miyetini içinden duymuş, çalışkan ve müteşebbis gençleri, köy çocuklarını ve köy
halkını yetiştirmek için lâzım olan bilgiler, maharetler, teknik vasıtalar ve bilhas
sa ideallerle teçhiz ediyoruz. Bunları, yayından fırlamış bir ok gibi bütün hızı ve
bütün enerjisiyle vazifesi başına koşar ve memleketin kendilerinden istediği
ödevi canla başarır gördükçe bu millî işin az zamanda muvaffakiyetle netice
leneceğine inancımız artıyor.
Binlerce senelik parlak tarihinin yüksek karakterine verdiği kudretle bugün
Cumhuriyet Türkiyesi'nin dayandığı en sağlam temel olan Türk köylüsü, kendi
elemanıyla köy kalkınmasında baş rolü almış bulunuyor. Şimdiye kadar en ücra
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köylere dağıttığımız eğitmenlerin bulundukları köylerin çocuklarına ve ergin hal
kına okuma, yazma, hesap, tabiat, sağlık bilgileri gibi umumî malûmattan başka
vatandaşlık terbiyesini ve Türk inkılâp esaslarını telkin etmek, yeni ziraat usul
lerini amelî olarak öğretmek, ziraat ve sağlık sahalarında yapılması lâzımgelen iş
leri köylüye yaptırmak, az masrafla köy okul binalarını vücude getirmek gibi hiz
metlerle köye canlı bir terakki ruhu götürdüklerini ve getirdiklerini memnuniyet
le görüyoruz.
Sayın Meslekdaşlar;
İlköğretimin icabettirdiği masrafların temini, bugün hepimizin üzerinde zihin
yormamız lâzımgelen esaslı meselelerimizdendir. Bugün eğitmen masrafı müs
tesna, ilköğretimin bütün masrafları yalnız vilâyetlerin hususî bütçelerine tahmil
edilmiş bulunuyor. Bu usulün en mühim mahzuru, vilâyet mahallî gelirleri
tutarının vilâyetten vilâyete büyük farklar göstermesi yüzünden Türk vatandaş
larının, zengin vilâyetlerde olduğu kadar fakir vilâyetlerde Maarifin nimetlerin
den müstefit olmağa imkân bulamamasıdır. İlköğretim masraflarının sadece
vilâyetlerin hususî bütçelerinden verilmesi, asırlarca ihmal edilmiş bir memleket
te duyulan âcil ve zarurî ihtiyaçlar karşısında vilâyetlerin aynı zamanda ihtiyarına
mecbur oldukları mütenevvi ve birbirinden mübrem birçok masraflar yanında
Maarife, ihtiyaç nisbetinde tahsisat ayırmağa imkân bulamamalarını da icabettirmektedir. Başka memleketlerin ilköğretim masrafları hakkında yaptığımız tetkik
ler, evvelleri sırf belediyelerin, komünlerin ve mahallî idarelerin tahsis ettikleri
gelirlerle idare olunan ilköğretim müesseselerinin, devletlerin umumî bütçelerin
den yardım görmedikçe inkişaf etmediklerini göstermiştir. Halkçılık prensibi
Garp memleketlerinde idareye hâkim oldukça, umumî bütçelerin ilköğretim iş
lerine yaptıkları yardımın da genişlediğini görüyoruz. Bugün ilkokullarını yalnız
hususî idareler bütçesinden idare eden memleket hemen kalmamış gibidir. Kom
şumuz Yunanistan gibi ilköğretim masrafını tamamen umumî devlet bütçesine al
mış memleketler de vardır.
Eğitmen teşkilâtının kurulduğundan beri bizde de eğitmen kursları ve eğitmen
ücretleri umumî bütçeden yardım görmektedir. Diğer taraftan eğitmenler, ziraat
işleri için hükümetin kendilerine ayırdığı topraklardan, Ziraat Vekâletinin ken
dilerine temin ettiği ziraî vasıtalardan istifade etmekle beraber, eğitmenli okul
ların faydalarını yakından gören köylümüzün okul binasını kurmak, okul vasıta
larını hazırlamak gibi seve seve istiye istiye yaptıkları maddî yardımlar da devlet
yardımlarına munzam olmaktadır.
Birkaç seneden beri gerek Büyük Millet Meclisi Parti Grubunda, gerek Vekil
liğimizde esaslı bir tetkik mevzuu olan ilköğretimin masraftan meselesi son ay1282

larda yeniden ele alınmıştır. Sayın Başvekilimizin yüksek tasvipleriyle Baş
vekâlet Müsteşarının reisliği altında, Vekilliğimizle beraber muhtelif Vekâletlerin
mümessillerinden mürekkep bir heyet, yeniden bu meseleyi tetkike memur edil
miştir. Bu meselenin yüksek heyetinizce de ayrıca tetkik edilmeğe değeri ol
duğundan şüphe etmiyorum.
Arkadaşlar,
Orta öğretim müesseselerine ait meselelerimizin en ehemmiyetlisi, bu mües
seselerin sayısı ile talebesi miktarının muhtelif bakımlardan memleket ihtiyacı ile
mütenasip bir şekilde ayarlanmasıdır.
Bugün orta öğretim müesseselerimizi başlıca ortaokullarla liseler teşkil et
mektedir.
Bizde ortaokul, mezunlarını bir tarafta umumî hayata hazırlamakla beraber
diğer taraftan liselere ve meslek okullarına vermektedir. İlkokuldan veya or
taokuldan çıktıktan sonra hayata atılmıyarak tahsilini ilerletmek isteyenlerin or
taokul veya lise gibi umumî kültür müesseselerini kendilerine açık bulmaları ne
kadar lâzım ise diğer cihetten istidat ve kabiliyetlerine en uygun olan mütenevvi
meslek okullarından birine girmek imkânına malik olmaları da o kadar zaruridir.
Halbuki memleketimizde ilkokulu bitirenler için de, ortaokullardan mezun olan
lar için de istidat ve kabiliyetlerini meslek okullarında inkişaf ettirmek imkânı
küçük bir nisbette mevcuttur. İlkokuldan çıkanlar, kendi kabiliyetlerine ve muhit
lerinin icaplarına göre intisap edecekleri meslek için hazırlanabilecekleri sanat,
ticaret, ziraat ve daha sair meslek okullarından birine girme imkânını bulamayın
ca tahsillerini biraz daha yükseltmeyi temin eden, fazla olarak kendileri için
memuriyet hayatına da yol açan ortaokula zaruri olarak başvurmaktadır. Bir or
taokulun, bir mesleki okula nazaran kıyas kabul etmiyecek derecede az masrafla
açılması ve daha az masrafla idaresi de, bir yerde ilkokulun üstünde okul açmak
istiyenleri meslek okulu yerine ortaokul açmaya sevketmektedir.
Diğer taraftan ortaokuldan çıkanlar, tahsillerini ilerletmek için karşılarında
çok defa liseden başka bir müessese bulamıyorlar. Bu suretle meslek okullarında
kabiliyetlerini inkişaf ettirmeye imkân buldukları takdirde memlekete çok faydalı
olarak yetişmeleri muhakkak olan bir çok gençler, aradıkları meslekî mües
seseleri bulamamaları yüzünden ister istemez liseye başvurmakta, temayüllerine
ve menfaatlerine aykırı bir tahsil yolunu takip etmeğe mecbur olmaktadır. Bu hem
kendilerine zarar veriyor, hem de liseleri iyi yetiştirme kudretimiz dışında talebe
tehacümü karşısında bırakıyor. Memleketin her sahada muhtaç olduğu unsurları
mütevazin bir nisbette yetiştirmek, içtimai ve iktisadi bir zarurettir. Ortaokul ve
bilhassa lise talebesinin, memleketin iş bölümü icaplarına uygun ve içtimai
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muvazeneyi düzgün tutarak artması lâzımdır. Böyle olmazsa bu okullarımızın
idare ve disiplin meseleleri güçleşir ve bu umumî müesseselerin gayelerine uygun
bir şekilde verimli olmaları imkânı azalır. Bu şartlar altında orta öğretim mües
seselerinin sayısını ve buraya kadar devam edecek talebenin miktarını, imkân nisbetinde ayarlamak, bir yandan da dersaneleri haddinden fazla dolu olan okullar
da randımanı kıymetten düşürmemek için yüksek heyetinizin düşüneceği tedbir
leri almak, en âcil ve zaruri bir ihtiyaca cevap olacaktır.
Arkadaşlar,
Şükranla ifade etmeliyim ki artık memleketimizde kültür ihtiyacı ve bunun
neticesi olarak mektep isteği, ekmek ve su gibi bir insiyak kuvvetiyle kendini his
settirmektedir. Ortaokulu bulunmıyan hemen hiçbir kazamız yoktur ki bu mek
tebe kavuşturulmaları için Maarif Vekilliğini vazifeye davet etmesin. İhtiyaç tam,
dilek yerindedir. Fakat eleman ve yer, bu ihtiyaca cevap vermekten ve bu haklı
dilekleri yerine getirmekten bizi alıkoyuyor. Gerek Parti Kurultayında, gerek
Büyük Millet Meclisinde âza ve mebus arkadaşlarımın bu husustaki suallerine
verdiğim cevaplarda söylediğim gibi bunların bir listesini yapmak, ehemmiyet
lerine göre sıraya koymak ve imkân oldukça bu sıraya bakarak okulları açmak
bizim bulabildiğimiz tek çaredir. Vekillikçe yapılan tetkikleri, valiliklere gönder
dim. Onlar da kendi bölgeleri ve komşu valilik mıntıkalarını gözönünde tutarak
tetkiklerini yaptılar. Bütün bu işin dosyasmı yüksek heyetinize sunuyorum. Tet
kik etmenizi ve tam bir liste yapıp Vekilliğe vermenizi bilhassa rica ederim. Bun
dan sonra o listeyi esas alarak yeni ortaokullar açmak kararındayız.
İstiyorum ki kararmıza iktiran edecek bu liste, ilerisi için yeni okul açmakta
Maarif Vekilliğine değişmez bir rehber olsun.
Lise meselesine gelince; müsbet ilim zihniyetinin millî kültürün ve millî kül
tür tekevvünü içinde hümanizma ruhunun hal ve istikbalini bu müessese tâyin
edecektir. Bu düşünce iledir ki, birinci kabinesinin Millet Meclisinde okuduğu
program nutkunda, Sayın Başvekilimiz Dr. Refik Saydam liselerimizi keyfiyetçe
yükseltmek mecburiyetinde ve dileğinde olduğumuzu bilhassa tebarüz ettirmiş
lerdir. Bu itibarla yüksek tahsile temel olarak umumî kültürü vermek ve münev
ver sınıfı yetiştirmekle mükellef olan bu müesseselerimizde randımanı kıymetlen
dirmek, ısrarlı takip edeceğimiz bir gayedir. Bu randımanın istediğimiz kıymeti
alması, hem bu müesseselerden hayata atılacakların, hem de daha yüksek mües
seselere gireceklerin hayatta ve meslekte muvaffakiyetleri için en büyük teminat
olacaktır.
Orta öğretim müesseselerimizin verimini kıymetçe yükseltecek tedbirleri
düşünmekte, yüksek heyetinizin alâkalı olmasını bilhassa rica ederim.
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Dershanelerde talebe miktarının makul bir hadde tutulması, ilmî ve meslekî
kabiliyeti yüksek öğretmenlerle öğretim heyetimizin kuvvetlendirilmesi mevcut
öğretmenlerin ilmî ve meslekî kudretlerinin artırılması, programların maksada ve
ihtiyaca uygun surette tertibi, okul kitaplarının talebenin istifadesine en yarıyacak
bir şekle getirilmesi, okulda gösterilen ders gruplarının ve bilhassa her derste
muvaffakiyetin en birinci vasıtası olan ana dilimizin, talebenin hakkiyle is
tifadesini temin edecek yolda tedrisi ve müessesenin muvaffakiyetle işlemesinin
ve hayatta başarının ilk şartı olan disiplin ruhunun bütün okullarımızda hâkim ol
ması, okullarımızın verimini arttıracak başlıca âmillerdir.
Yüksek tasdikinize arzolunan programlarla talimatnamelerin, bu maksatları
temin edecek noktalan üzerine dikkatinizi celbetmeyi bir vazife bilirim.
Arkadaşlarım,
Bu vesile ile kendimce önemli bulduğum bir meseleden bahsedeceğim. Diğer
ileri memleketlerle mukayese edildiği zaman bizim bir hafta içinde orta ve lise
talebesine verdiğimiz ders saatlerinin çokluğu, buna mukabil bir sene içindeki
okuma günlerinin azlığı derhal dikkate çarpıyor. Biz haftada 29 saat ders oku
tuyoruz. Pek çok memleketlerde bu rakamı pek güç bulabiliriz. Onlar fazla olarak
ikinci bir yabancı dil, Lâtince ve Yunanca gibi dersler de gösteriyorlar ki bunların
hiçbiri bizde yoktur. Böyle olduğu halde bizim ders saatlerimiz fazladır. Bunun
neticesi şu oluyor; öğretmen ders saatini takrirle, talebe de kafasını kitapta veya
notundaki yazılarla dolduruyor.
Ekseriyetle öğretmen konferansçı ve talebe de ezbercidir. Talebe sabahtan ak
şama kadar ders olarak kendisine anlatılan şeyleri dinliyor. Bunlar üzerinde zihin
yoracak, çalışacak vakit bulamıyor; dersler hazmedilmeden dimağındadır. Çalışkansa vazifelerini tamam yapabilmek için sıhhatinden kaybediyor. Öğretmeni
konferanstan, talebeyi ezberden kurtarmak için öğretim usullerimizi ıslah etmek
şartiyle bütün dersleri öğleden evvele almak, nihayet birde tedrisatı bitirmek, öğ
leden sonraları derslerini hazırlamak için müsait mekteplerde etüt saatleri koy
mak muvafık bir tedbir olarak hatıra gelmektedir.
Bununla şu faydaları elde edeceğimizi zannediyorum :
Birincisi, mektep binası müsait olmıyan, talebesi çok olan yerlerde yaptığımız
çift öğretimi aynı vahidi kıyasiye irca etmiş olmak.
İkincisi; yine muallimlerinin nezareti altında çocuklarımız derslerine çalışma,
vazifelerini yapma ve okutulan maddeleri hazmetme imkânını vermek.
Bir yıl içinde devam günlerimiz de göze çarpacak kadar azdır, demiştim. Fil
hakika bu böyledir. Okuma günü bir yılda Belçika'da 230, Almanya'da 280, İtal
ya'da 216 gündür.
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Halbuki teşrinievvelde açılan ortaokul ve liselerimizde tedrisat, bayram hazır
lığı ve ikmal imtihanları sarsıntısı dolayısıyla tam randımanla ancak ve fiilî olarak
teşrinisanide başlıyabilir. Bu başlangıcı eylüle çekmek bence bir zarurettir. Bu
sayede hiç değilse bir buçuk ay kazanmış olacağız ki altı yılda bunun tutarı 9 ay
eder.
Liselerimize bir sınıf ilâvesi teklifinde bulunacaklarımızı da bu suretle kar
şılamış, ne öğretmen kadrosunda, ne de diğer hususlarda bir değişiklik yapmak
sızın liselerimizi bu suretle ilk ve orta ile beraber 12 seneye çıkarmış olacağız. Bu
mevzuda yüksek heyetinizin fikrini ve kararmı bekliyorum.
Yüksek öğretime geçmeden önce orta tahsil dâvamız içinde bulunan hususi
Türk liselerinden de bahsetmek isterim. İstanbul Üniversitesinin verdiği raporda
bu cihet ileri sürüldüğü gibi, Parti Kurultayı'nda da aynı mesele hakkında istizah
larda bulunulmuştu. Tetkiklerimize göre hususi mektepler başka ileri memleket
lerde sırf sıhhat, rejim ve ahlâk bakımından hükümetin kontrolü altındadır. Buna
mukabil yetiştirdikleri talebelerin seçimi için resmî mekteplerden ayrı bir usule
taâbi tutulmazlar. Onların talebeleriyle beraber aynı imtihan elemelerinden
geçirilirler. Öyle sanıyorum ki meseleyi kökünden halletmek için biz de bu usulü
tatbik edeceğiz. İlk, orta ve lise için devlet imtihanı tarzını koymak, talebe ister
resmî, ister hususi mektepten gelsin isterse mektebe gitmeksizin hususi tahsil gör
müş olsun tek imtihan süzgecinden geçirilmek icabetmektedir. Bu ciheti de im
tihan meselesi içinde tetkik buyurmanızı ehemmiyetle rica edeceğim.
Arkadaşlar,
Yüksek müesseselerimizden her birini, Türkiye'nin her sahada muhtaç ol
duğu ihtisas adamlarını yetiştirmekle beraber, millî kültürü kurmak ve yaymak,
ilmî araştırmalar yapmak için birer canlı kaynak, ilmî metodu öğretmek ve ilmî
zihniyeti aşılamak için birer çalışma ocağı, millî dâvalarımızın hâkimiyetini herşeyin üstünde tutacak birer kültür kurumu haline getirmek için mevcut imkânlar
dan azamî derecede istifade etmek, yolunda ve kararındayız. Cumhuriyet
Hükümeti, bir kaç seneden beri bütün fakültelerimizin maddî ve manevî ihtiyaç
larını tamamlamak için her fedakârlığı ihtiyar etmekten çekinmemiştir ve çekinmiyecektir.
Fakültelerimizde kendi yüksek ilim adamlarımız gibi, yabancı otoritelerin de
ihtisasından âzami derecede faydalanıyoruz. Yüksek kurumlarımızda genç
lerimize feyiz veren yabancı mütehassısların Türk Gençliğinin istidat ve
kabiliyetlerini yüksek derecelere çıkarmak için ellerinden gelen emeği sarfetmekte olduklarına inanıyoruz. Bu inancı tahakkuk ettirmek vazifemizdir.
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Yüksek öğretim mesleğinde çalışan ilim adamlarımızın mesleğe bağlı kal
maları ve liyakatleri ile kıdemleri nisbetinde refaha kavuşmaları en büyük
emelimizdir. Buna ne kadar yakından alâkalı olduğumuz Ankara ve İstanbul
Üniversitelerine ait son çıkan iki kanunla da görülmüştür.
Yüksek müesseselerimize devam eden gençlerimizin garp dillerinden hiç
değilse birini, o dilde tetkik ve tetebbua imkân verecek surette elde etmelerini
muvaffakiyetin esaslı şartlarından biri olarak görürüz.
Fakat bundan da ileride, Türk dilinin en yüksek ilmî mefhumları en güzel ve
en doğru olarak ifade etmesine imkân verecek mütekâmil bir inkişafa mazhar ol
ması bizce ana meselelerden biridir. Bu hususta yüksek müesseselerimize düşen
millî vazifenin ehemmiyetini bütün meslekdaşlarımın bütün şümulü ile kavradık
larına imanım vardır. Burada bilhassa ilmî terimler üzerinde duracağım. Or
taokullar ve liselerde Türk kökünden yapılan veya enternasyonal şekilleriyle alı
nan terimlerle tedrisat yapıldığına göre yüksek ilim ve öğretim müesseselerimizin
buna intibakı bugün artık bir zaruret olmuştur. Son Kurultayda kabul olunan Par
ti Programının bununla alâkalı maddesinde tesbit edildiği üzere bütün ilim ocak
larımızda aynı terimler okutturulacaktır.
Orta ve lise kitaplarını basıp yetiştirmek hususunda vaktin darlığına rağmen
bütün muallimlerden ve Üniversiteden anketler yapılmıştır. Yine de mesele tetkik
safhasından çıkmış sayılmaz. Bu işte, daimi bir uyanıklıkla bütün ilim adam
larımızın çalışmalarına mevzu olacak cihetler vardır.
Bununla beraber yapılacak tetkikler, ileride birer tashih vesilesi olsa da bugün
için kabul edilen terimler her tahsil kurumunda aynı suretle kullanılacaktır. Parti
Programının emri dışında herhangi bir harekete müsaade edilmiyeceğini takdir
buyurursunuz.
Arkadaşlarım;
Nerede ilim varsa orada mutlaka ilmin dili de vardır. Dilsiz ilim olamaz ve ol
mamıştır. Biz, bir Türk kültürü kurmak, millî vasfı olan ve bütün medeniyet âlemi
içinde varlığı duyulan bir ilim hayatı vücude getirmek yolundayız. İlim, müşa
hedelerin uyandırdığı mefhumlarla kurulmuş bir sistem olduğuna ve mefhumlar
ise kelimelerle şekillendiğine göre Türk ilmi, Türkçe bir ilim diliyle beraber
varolacaktır. İleri memleketlerde, ilmin her şubesinde yetişmek istiyenlerin
yazılarına ve sözlerine bu bakımdan ne kadar ehemmiyet verildiğini hepiniz ben
den iyi bilirsiniz. Ana dili kültür dâvamızın belkemiğidir. Onu kuvvetli ve düz
gün tutmak ve inkişaf ettirmek hususunda sarfedilecek bütün emeklerin ne kadar
yerinde olduğunu arzetmeme ihtiyaç bile yoktur kanaatindeyim.
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Atatürk'ün Türk Milletine verdiği medeniyet armağanlarından biri olan Türk
harfleriyle, Türk kültürünü en geniş sahada yayacak eserleri vücude getirmek ve
bu eserlerin geniş bir ölçüde yayılmasına imkân vermek Vekilliğimizin üzerinde
ısrarla durduğu en mühim iştir.
Geçenlerde topladığımız Neşriyat Kongresi kararlarını mevcut imkânlar nisbetinde ve âzami bir dikkatle tatbik etmeyi millî bir borç biliyoruz. Bilhassa
üniversiter basınlarla irfan mahsullerimizin artacağı muhakkaktır. Önümüzdeki
yıl, bana verilen malûmata göre Üniversitemizin manüelleri tamamlanmış olacak
tır. Bundan sonra treteler, etütler neşri için geniş imkânlar hasıl olacak. Bu arada
üniversite vasfı haiz ansiklopedik neşriyatın ehemmiyetini de belirtmeliyim.
Atalarımızın yadigârı olarak kütüphanelerimizde mevcut yazma kıymetli
eserleri tasnif ettirerek mufassal bibliyografyalarını neşretmek yolunda çalış
malarımıza devam ediyoruz. Bu işi, etraflı tetebbularda bulunacak olanlarımız
için memnun olacakları bir mesele olarak yakından takip etmekteyim.
Türk âlimlerinin eski yazma değerli eserlerini bize ve dünya ilim âlemine
tanıtmak için onları neşretmek hususunda aldığımız kararı tatbik sahasına koy
maya başladık, bu yolda devam edeceğiz.
Millî müzelerimizin sayısını artırmak, mevcutlarını zenginleştirmek, bu
müzelerin ilim adamlarımızın ve halkımızın geniş ölçüde istifadelerini temin et
mek için tedbirler alıyoruz. Şimdiye kadar memleketimizde yapılan ve bütün
dünyada hayret ve takdir uyandıran hafriyata devam ediyoruz. Türk topraklarının
altında tarihin her devresinde medeniyetlere rehberlik etmiş olduğumuzun yeni
dillerini, Türk ilim adamlarının eliyle meydana çıkarmak, her gün tahakkuk ettir
meye çalıştığımız bir amaçtır.
Sayın Arkadaşlarım,
Umumî kültür veren müesseselere muvazi olarak meslekî ve teknik meleke ve
terbiye veren müesseselerin çoğalmasmdaki ehemmiyeti memleketin kültür
muvazenesi bakımından daha evvel tebarüz ettirmiştim.
Yurdumuzun az zaman içinde endüstrileşme yoluna girmesi, makinenin mem
leketin umumî hayatında esaslı bir yer almaya başlaması, hasılı iktisadi bün
yemizin yeni bir şekil alması, memlekette meslekî ve teknik terbiye görmüş un
surlara âzami derecede ihtiyaç göstermektedir.
Bu, muhtelif mıntıkalarda mütenevvi ihtiyaçlara cevap verecek muhtelif
derece ve neviden mesleki ve teknik okullar açmıya bizi zorlıyan mühim bir
sebeptir. Bilhassa hükümet merkezimizde bir politeknik ile bir teknikum açıl
masını artık tehirine imkân olmıyan bir zaruret olarak görüyoruz. Meslekî ve tek
nik müesseselerle sıkı alâkası olan vekâletler mümessillerinin iştirakiyle tanzim
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edilerek, yüksek tetkikinize arzedilen Meslekî Öğretim Programının tesbit edilen
müddetler içinde tatbiki memlekette endüstri ve ekonomi sahasına yeni bir ham
le ve yeni bir hız vermekte âmil olacaktır. Şurasını da bilhassa memnuniyetle kay
dedeyim ki evvelce leylî olan sanat ve meslek okullarına bile kâfi talebe bulun
mazken bugün bu müesseselere nehari olarak devam eden talebenin sayısı gün
geçtikçe her türlü tahminin fevkinde artmaktadır. Hayata ve serbest iş sahasına,
mevzularında hünerli ve bilgili vatandaş yetiştiren kız enstitüleri, ticaret mektep
lerimiz tam bir inkişaf halindedirler. Hele kadın, erkek, binlerce vatandaşa mes
lek ve aile hayatlarında yeni basanlar temin eden akşam sanat ve meslek kursları,
açıldıkları yerlerde büyük bir rağbete mazhar olmaktadırlar. Bu, Türk ailesinin,
çocuklarının istikbalini memuriyet hayatında aramaktan ziyade sanat ve meslek
sahalarında serbest inkişaf yolunda ilerlemelerine ehemmiyet verdiğini göster
mesi itibariyle sevindirici bir vakıadır. Teknik zihniyeti ve makine, dostluğunu
köylerimize sokmaya mecburuz. Her meseleyi düşünürken, o meselenin köy
lümüzü ilgilendiren cihetlerini ihmal edemeyiz ve etmemeliyiz.
Bu mevzuda ne söylesek ve ne yapsak azdır.
Arkadaşlar,
Okullarımızda disiplin meselesini Vekilliğimiz itinalı bir takip ve ihtimamla
ele almış bulunuyor. Tasdikinize arzedilen İnzibat Talimatnamesi okullarda disip
lini muhafaza için idare ve talim heyetlerine kuvvetli surette müzaharet edecek
bir âmil olacaktır. Talimatname, okulda işlenen suçların mahiyetine, suçu işleyen
talebenin psikolojik vaziyetine, karakterine ve okuldaki umumî durumuna göre
en uygun cezayı tatbik için okul yasav kurumlarına geniş selâhiyetler vermiştir.
Talimatnamenin dikkate değer hususiyetlerinden biri, ceza alan talebenin halini ıs
lah ettiğini isbat ettikçe almış olduğu cezadan dolayı kırılmış olan notlarını düzelt
tirmek için kendisine imkân vermesidir. Aynı zamanda ders ve vazife ile ahlâki
durumun yakından alâkası, bu talimatnamede bariz bir surette gösterilmiştir.
Aziz Arkadaşlarım;
Her iş, her şeyden evvel bir organizmaya dayanır. Maarif dâvalarımızın halli
de bir teşkilât meselesini kendiliğinden ortaya atmaktadır. İşlerimizin yüzde yüz
başarılması için merkez teşkilâtından başlıyarak köylere kadar normal bir şekilde
işleyen yeni bir teşkilâta lüzum ve ihtiyaç vardır. Daha şimdiden Maarife taalluk
eden bütün kanunları bir araya toplatıyorum. Diğer taraftan başka memleketlerin
bu mevzudaki kanunlarını tetkik ettiriyorum. Bu hususta kendi ihtiyaçlarımızı in
ceden inceye tesbite çalışıyoruz.
Bütün bu araştırmalar bitince Maarif teşkilâtını bugünkü ve yarınki ihtiyaç
lara cevap verecek surette kanunlaştırmak mümkün olacaktır. Bu teşebbüsümüzü
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size ve vasıtanızla bütün meslektaşlarıma söylerken, onları memnun olacakları
bir çalışmamızdan haberdar ettiğime kani bulunuyorum. İşlerimiz geliştikçe, yeni
tedbirler düşünüp tatbik olundukça bunların tahakkuku için meslekdaşlarıma yeni
hizmetler ve vazifeler terettüp ettiğini ve edeceğini bilmekteyim. Hükümet bu tür
lü hizmetlerin iyi yapılmasını temin düşüncesiyledir ki hiçbir vekâlet mensubuna
diğerinden ayrı bir hak vermemek düsturuna dayanarak son Barem Kanununu
Büyük Millet Meclisine şevketti ve Büyük Meclis, aynı düşünce ile bu kanunu tas
dik etti. Meslekdaşlanmm maddi refahını temin, hükümet arkadaşlarımla beraber
benim de en büyük vazifemdir. Fakat şurasını derhal huzurunuza arzedeyim ki
Türk çocuğunun ve Türk gençliğinin terbiyesi vazifesini üstüne almış olan bizler,
vazifelerimizin tam ifasiyle bu maddi mevzuu asla yekpare bilmeyiz ve bil
miyoruz. Biz, üstümüze aldığımız talim ve terbiye mesuliyetini para ile sırtlarımız
da taşıdığımız bir yük değil, vatanseverliğimizin, memleket ve millet aşkının gön
lümüze ve kafamıza tevdi ettiği mukaddes bir emel belliyoruz. Bütün kuvvet ve
kudretimiz, servetimizde değil, bu zihniyetimizdedir. Bir ibadet gibi, geceyi gün
düzden ayırmadan çalışmamız, bu yüksek idealimizin özünden geliyor.
Kâşaneler, mabetler ve şehirler gibi insanlar da bina olunurlar. Bugünün nesil
lerini yarınki nesillere ulaştıracak yolun yapıcıları bizleriz. Biz, Türk hocaları,
Türk Milletinin istikbalini tertemiz ellerimizle yoğurur ve kurarken, gözlerimiz,
bahtiyar yarınların seher yıldızlarına dikilidir.
Aziz Arkadaşlarım,
Tetkik ve mütalâanıza arzedilen kültür meselelerinin bir kaçını geniş hatlariyle yüksek heyetinize arzettim. Bu meseleler, Millî Şefimiz İsmet İnönü'nün işaret
buyurdukları gibi "Ne kadar zorlu ve çetin olursa olsun hiçbir millî meselenin hal
li, millî şuurun ihatası haricine çıkacak kadar muğlak ve milletin tırmanıp tepe
sine erişemiyeceği kadar sarp değildir."
Her biriniz, ilmî selâhiyetini, meslekî tecrübesini mühim kültür mese
lelerimizin halli dâvasında âzami muvaffakiyetle kullanacak mevkidesiniz. Her
birinizin ve burada bulunmıyan arkadaşlarımın mesleğe, memlekete ve millî
dâvalara bağlılıklarınız, kültür meselelerimizin yurt ihtiyaçlarına en uygun bir
şekilde halledileceğinin en büyük teminatıdır.
Tarihî ve çok şerefli bir vazifenin ifasına davet edilmiş bulunuyorsunuz.
Bütün memleketin alâka ile dolu nazarları size ve yapacağınız büyük işe teveccüh
etmiştir.
Şimdiye kadar Vekilliğimizin her fırsatta ve geniş ölçüde faydalandığı vukuf
ve ihtisasınızın, bu toplantıda da isabetli karar ve tedbirler almağa bizi sevkedeceğinden şüphe etmiyorum. Selâhiyet ve isabetle ileri süreceğiniz
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mütalâaları hürmetle telâkki etmeyi Vekilliğimiz kendisine en mühim bir vazife
bilir. Müzakerelerinizde hiçbir mütalâanızın, irfan ve vicdanınızdan başka hiçbir
kayıt ile tahdide tâbi olmadığını bilhassa tebarüz ettirmek isterim. Düşününüz,
söyleyiniz yapalım. Bu imkânın zımnındaki yüksek vazife ve mesuliyeti hepiniz
takdir buyurursunuz.
Maarif Şûrası, sadece bir formalitenin ifası için toplanmış değildir. Sizden,
her mesele hakkında Vekâletçe alınmış kararların, olduğu gibi tasdikini değil, her
meseleyi yeniden tetkik ve mütalâa ederek bizi aydınlatmanızı rica ediyorum.
Bu hususta bütün teşkilât emrinize, bütün dosya ve vesikalar tetkikinize hazırdır.
Hepinize verimli çalışmalar ve bunda muvaffakiyetler dilerim."155
Millî Şef ve Reisicumhur İsmet İnönü'nün
Birinci Maârif Şûrası Münasebetiyle 27 Temmuz 1939 Tarihinde
Yaptığı Konuşma
Millî Şef ve Reisicumhur İsmet İnönü ve Bayan İnönü, 27 Temmuz 1939
günü Maârif Şûrası azaları ve eşleri şerefine Riyaseticumhur Köşkü'nde bir resmî
kabul vermişler, İsmet İnönü bu münasebetle aşağıdaki konuşmayı yapmıştır:
"Maârif Şûrasının sayın âzâsile birlikte bulunmaktan Bayan İnönü ile beraber
sevinç hissediyoruz. Şûranın on gündür devam eden çalışmalarını dikkatle takip
ettik. Maârif ailemiz azasının yüksek kıymetlerini ve bilhassa mesleklerine aşk
larını ve bağlılıklarını takdirle gördük. Bu görüş maârif mücadelemizin âtisi için
bizi ümidlerle doldurdu. Büyük Türk Milletini lâyık olduğu yüce derecede
tebarüz ettirecek tek vasıta, onun kültür ve teknik kuvvetidir. O da sizin ehliyetli
ellerinizdedir. En iyi dileklerimiz ve her suretle yardımcı olmak arzularımız
daima sizlerle beraberdir. Sizi, bu duygularla selâmlarım."156
Mâarif Vekili Hasan Âli Yücel'in
Birinci Maârif Şûrası'nın Kapanışında Yaptığı Konuşma
Birinci Maârif Şûrası, Maârif vekili Hasan Âli Yücel'in aşağıdaki konuş
masıyla kapanmıştır:
"Aziz Arkadaşlarım,
Şûranın günlerden beri devam etmekte olan çalışmaları bugün sona ermiş
bulunuyor. Cumhuriyet Maarifinin en mühim meselelerini tetkik ederek mem
leketin ihtiyaçlarına en uygun hal şekillerini bulmağa çağırılmış olan yüksek
155 Hasan Âli Yücel: a.g.e., 22-23. ss.
156 Ayın Tarihi, No: 68, Temmuz 1939, 920. s.
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heyetinizin bu müddet zarfında yakından şahit olduğum geceli gündüzlü ve çok
verimli çalışmalarından dolayı derin şükranlarımı arzetmek benim için çok haz
verici bir vazifedir.
Önüne konulan her meseleyi, ilim ve kültür adamlarına has bir kavrayışla ve
en titiz ilmî araştırma ile, mütehassıslarını imrendirecek uyanık ve geniş bir
görüşle halletmek için her ilmî vasıtadan en cömert ölçüde istifade etmiş olan
Şûramızın takibettiği verimli metot, takdire değer bir isabetle temeyyüz etmiştir.
Bu ilmî çalışma metodu, yüksek heyetinize, birkaç aya sıkıştınlmıyacak işleri bir
kaç gün içinde ve ihtiyaca çok uygun bir yolda başarmağa imkân verdi. Yüksek
Şûranm çalışmasında beni en çok sevindiren ve bahtiyar eden cihet meslek ar
kadaşlarımın, halli karşısında bulundukları hiçbir meseleyi küçük görmemeleri,
her işi temelinden tetkik için zaruri veya faydalı gördükleri hiçbir noktayı ihmal
etmemeleri, her dâvayı bütün şümulü ile kavramak için hiçbir fedakârlığı esirgememeleridir.
Meslek arkadaşlarımın, Maarif Şûrası çalışmalarında büyük bir dikkatle gös
terdikleri yüksek vazifeseverliği, müsamaha ve disiplin ruhunu, bütün Türk
münevverlerine güzel bir başarı örneği olarak göstermekle iftihar ederim.
Maarif Şûrası, millî şuurun ne kadar aydın ve uyanık olduğuna Türk irfan sa
hasından doğan yeni bir delil olacaktır.
Arkadaşlarım,
Size, dolgun bir çalışma ruznamesi takdim etmiştik. Bütün bu mevzuulann
lâyık olduğu dikkatle bir halle vardınlması, biz de biliyorduk ki bir toplanma dev
resinde mümkün olamıyacaktır. Fakat kanun mucibince bunları size vermek mec
buriyeti vardır. Onlardan muhtelif ana meseleleri ve Maarif plânı gibi esaslı bir
dâvayı incelediniz, 23 talimatname hakkında kararlar aldınız. Bu çalışmalar ve el
de edilen neticeler, emeklerinizin verimini göstermeğe kâfidir.
Sayın Arkadaşlar,
Maarif Şûrasının, mühim kültür dâvalarımızı tetkik mevzuu olarak ele alması,
bütün memleketin alâkasını Şûramızın çalışmaları üzerine celbetti. Yüksek
heyetinizin hergün almış olduğu kararlar, memleketin en uzak köşelerinde bile
çok sevindirici akisler bıraktı. Bu, yaptığınız işlerin, memleketin hakiki ihtiyaç
larına ne kadar sıkı sıkıya bağlı bulunduğunun en canlı işaretidir.
Aziz Meslekdaşlarım,
Bütün hayatını, Türk Milletine ilerleme ve yükselme yollarını açmağa ve bun
da en tesirli vasıtaları yaratmağa hasreden Millî Şef ve Reisicumhurumuz Büyük
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İsmet İnönü, yüksek heyetinizin bütün çalışmaları ile çok yakından alâkalandılar.
Müzakereleri, burada konuşulan bütün meseleleri dikkatle takip ettiler. Bütün
Şûra üyeliklerini yüksek huzurlarına kabul etmek lûtfunu bize bağışlamaları,
Maarif mensuplarına, öğretim ve eğitim mesleğine karşı teveccüh etmiş asîl ve
yüksek bir sevginin gururunu hepimizde yaratmıştır. Yüksek heyetinizin şümullü
ve isabetli tedbirleriyle en uygun hal şeklini bulan ve bulunacak olan her Maarif
dâvamızı tahakkuk ettirmek için milletçe sarfedeceğimiz cehdin, Millî Şef İsmet
İnönü'nün nur verici önderliği ve yüksek müzaheretleriyle tetevvüç etmesi, çalış
mamızın en verimli bir başarı ile neticeleneceğinin kafi teminatıdır. Maarif aile
sine hitap eden dünkü yüce sözleri, bana, Cumhuriyet Maarifinin yepyeni bir in
kişaf devresine girdiğini anlattı. Dünün tarihi, tarihimizde hayırlı ve feyizli bir
başlangıç olacaktır. Bütün varlığını, Türk Milletinin irfanına hizmetkâr etmekte
hayatının gayesini bulanlar, bu sözleri gönüllerinde tekrar ederek, bizim gibi bah
tiyar olmalıdırlar.
Aziz Arkadaşlarım, işte bu güzel duygularla işlerinize döneceksiniz. Buradaki
çalışmalarınızla milletimizin Maarifine büyük hizmetler ettiniz. Kıymet, hizmet
le ölçülür. Çalışmak, her şeyi elde eden en verimli vasıtadır. Candan çalıştınız.
Hepinize, bütün yüreğimle, ayrı ayrı teşekkür ederim. Temennilerim, yakın bir
zamanda sizinle yine beraber çalışmak ve Maarif dâvalarımızı beraberce hallet
mek fırsatını bulmaktır. Maarif Şûrasınm birinci toplantısını kapıyorum."157
Birinci Maârif Şûrası'nın
Basındaki Yankıları
Yazar Fâzıl Ahmet Aykaç, Birinci Maârif Şûrası münasebetiyle 18 Temmuz
1939 tarihli Akşam gazetesinde şunları yazar:
"Öteden beri söyleriz; Türkiye bir terbiye plânına muhtaçtır. Yâni milletimiz,
kendi bedenî, fikrî ve ruhî kabiliyetlerini, hem emniyet hem keyfiyet bakımından
çok ilerletmek ve semerelendirmek için bir çok meseleleri muadeleye koymak ve
meçhullere cevap bulmak mecburiyetinde bulunuyor. Bu iş millî müdafaanın da
büyük hazinesidir. Evet millî müdafaanın! Çünkü yarın o sahadaki muvaffakiyet,
bugün kendi irfan teçhizatımızın olacağı kuvvetle alâkalı olacaktır. Bediî, edebî,
fennî, iktisadî ve sair inkişaflarımızda, bu mevzular üzerine millî irfan rahmeti
yağdıkça artacaktır..."158
757 Hasan Âli Yücel: a.g.e., 33-35. ss.
158 Ayın Tarihi, No: 68, Temmuz 1939, 114-115. ss.
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Falih Rıfkı Atay, 20 Temmuz 1939 tarihli Ulus'ta şunu ifade eder:
"Yaşıyacak olan bir milletin inkişafı durmaz: ve bu inkişaf mütemadiyen, ter
biye ve ilim müesseselerinin faaliyetleri ile sıkı ve daimî alâkasmı muhafaza
eder."159
Burhan Belge 23 Temmuz 1939 tarihli Ulus'ta:
"Hayat her şeyi eskitmek kudretindedir. Hakikatler için dahi, ihtiyarlık
mukadder olduktan sonra, henüz genç bir çağda bulunmasına rağmen, cumhuriyet
maârifinin, kendini toptan dinleyerek ve muayene ederek, hataları varsa, bunları
tamamlaması ve muvaffakiyeti sebeplerini hem çoğaltması hem sağlamlaştırması
lâzımdır."160
Birinci Devlet Resim ve Heykel Sergisi
Ankara Sergievi salonlarında gerçekleştirilen Birinci Devlet Resim ve Heykel
Sergisi 31 Ekim'de Başbakan Refik Saydam tarafından açıldı. Açılışta Millî
Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel bir konuşma yaparak, serginin özelliğini şöyle
açıkladı:
"Biraz sonra ziyaret edeceğiniz Resim ve Heykel Sergisi, şimdiye kadar
yapılan sergilerden ayrı bir mahiyet taşıyor. Bu, dört seneden beri CHP ile Maarif
Vekâleti'nin işbirliği yaparak esasını hazırlayıp bir talimata bağladığı Devlet
Resim ve Heykel sergilerinin birincisidir." Sergi, sanat çevrelerinden büyük ilgi
gördü ve gelenekselleşerek daha sonraki yıllarda da sürdürüldü.
Maârif Vekili Hasan Âli Yücel, Birinci Devlet Resim ve Heykel Sergisi'nin
açılışında aşağıdaki konuşmayı yaptı:
Maârif Vekili Hasan Âli Yücel'in
Birinci Devlet Resim ve Heykel Sergisi'nin Açılışında Yaptığı Konuşma
"Sayın Başvekilim, Sayın Misafirlerimiz!
Biraz sonra ziyaret buyuracağınız resim ve heykel sergisi, şimdiye kadar
yapılmış olan emsalinden ayrı bir mahiyet taşıyor. Bu, hemen dört seneden beri
Cumhuriyet Halk Partisi ile Maarif Vekilliğinin işbirliği yaparak esasını hazır
layıp Vekilliğimizce bir talimata bağlanan Devlet Resim ve Heykel Sergisinin
birincisidir. Birinci Devlet Resim ve Heykel Sergisi, plâstik sanatların bu
şubelerindeki bütün mensuplarına, eserlerini halka arzetmek imkânını vermiştir.
Bu topluluk ve beraberlik, Türk sanatı için çok hayırlı bir tekâmül safhası
olacaktır kanaatındayım. İçerideki tablolara bir göz atıldığı zaman kolayca an159 Ayın Tarihi, No: 68, Temmuz 1939, 115-116. ss.
160 Ayın Tarihi, No: 68, Temmuz 1939, 116. ss.
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laşılacağı veçhile bu sergide, pek yakında Tanrının rahmetine kavuşan emektar ve
yaşlı ressam Halil Paşa ile üstat sanatkârlarımızdan ressam Şevket Dağ, İbrahim
Çallı, Feyhaman ve Hikmet'in klâsik fırçalarından, genç ressamlarımızın öncü ve
modern üslûplarına kadar bugünkü sanat temayüllerinin müteaddit mümessillerini
bulacaksınız. Güzel Sanatlar Birliği, Müstakil Ressamlar Birliği, D Grubu ve hiç
bir gruba girmemiş sanatkârlarımız, devlet sergisine istiye istiye, seve seve girmiş
lerdir. Üçü, dördü istisna edilecek olursa geri kalan bütün eser sahipleri, iftiharla
arzedeyim ki, tamamiyle Cumhuriyet devrinin değerli ve canlı birer eseridirler.
Onları daha genç yaşlarında Cumhuriyetimiz ellerinden tutmuş, Avrupa'nın
türlü sanat muhitlerinde yetişmelerine imkân vermiş; onlar da gördükleri bu
nimete, verdikleri kıymetli eserlerle mukabele etmeğe muvaffak olmuşlardır.
Yeni talimatnameye uyarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Maarif Vekilliğini,
sanatkâr gruplarını temsil eden zatlardan mürekkep jüri, sergide teşhir olunan
eserleri incelemiş ve bunlardan birinci priyi, Zeki Kocamemi'nin Cenaze
Merasimi, ikinciyi Turgut Zaim'in Erciyas, üçüncüyü müsavi rey alan Bedri
Eyüpoğlu'nun Figür ve Arif Kaptan'ın Küçük Peyzaj isimli tablolarına vermiştir.
Huzurunuzda kendilerini tebrik ederim.
Türkiye'de son on yedi yıl içinde geniş bir sanat muhiti doğmıya başlamıştır.
Ankara merkezinden başka, İstanbul önde olmak üzere bir çok vilâyetlerimizde
hususi sergilerin açıldığına memnuniyetle şahit oluyoruz. İzmir Fuarında Vekil
liğimizin tertip ettiği serginin halkımız tarafından mazhar olduğu rağbet ve ilgi,
bunun sevindirici misallerinden biridir. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin muh
telif yurt köşelerine yolladığı ressamlarımız da mahalli renk ve karakterleri tesbit
eden eserleriyle gerek kendileri, gerek Türk sanatı için büyük bir terakki hamlesi
yapmışlardır.
Sanatta millî benliği aramıya yol açan bu eserler, sergiye hususi bir ehem
miyet kazandırmış ve onun zenginliğini artırmıştır.
Sanatkârlarımıza bu imkânı veren Partimize Maarif Vekili sıfatiyle minnet
lerimi, tekrarı ve devamı temennilerimi arzetmeyi borç biliyorum.
Devlet sergisi, bu yıl, heykel bakımından bizi doyuracak halde değildir. Monüman üstünde çalışan heykeltraşlanmızın sergiye sığacak eserlerini, taş ve tunç
gibi asîl maddeler üstünde yapacakları yaratıcı emek mahsulleri olarak, ikinci
devlet sergisinde görmek arzusunu gizlemiyeceğim.
Aziz Misafirlerimiz;
Türk Milleti için bir çok medeni vasıflar gibi, sanatkâr olmak da yeni bir şey
değildir. Kim bilir ne kadar eski bir zamanda Orta Asya'daki mezarların duvar
resimlerini yapan maharetli atalarımızdan bugüne kadar aradaki küsuf zaman
larını atarsak, sanat duygusu Türkün ruhundan silinmemiş, ayrılmamıştır. Bu
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duygu, kâh sesle, kâh renk ve şekille, kâh mücerret hatlarla daima kendine bir
tezahür melcei bulmuştur. Tam inkişafı için Cumhuriyet devrimiz ona yepyeni bir
bahar bağışladı. Şimdi o baharın taze renklerini alâkalı gözlerinizle göreceksiniz.
Davetimizi kabul ederek bu lütfü Türk sanatkârlarına bağışladığınız için hepinize
bütün yüreğimle şükranlarımı veririm.
Çok muvaffak olan sergide, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci defa olarak
yurdun muhtelif yerlerinde çalıştırdığı 10 ressama ait 101 eserden başka 270 tab
lo ve 10 heykel vardır. Sergiye Güzel Sanatlar Birliği'nden, Müstakil Ressamlar
Birliği'nden ve D Grubuna mensup sanatkârlarla hiçbir gruba dâhil olmayan
sanatkârlar iştirak etmiştir. Böylelikle çok muvaffak olan sergi, Türkiye'nin bütün
sanat muhitini temsil etmektedir".161
Erzincan Depremi
27 Aralık 1939'da sabaha karşı saat 2'de, Erzincan ve çevresinde, Richter öl
çeğine göre 8 şiddetinde bir deprem oldu. Amasya, Tokat, Sivas, Kırşehir, An
kara, Çankırı, Kayseri, Samsun, Ordu illeri ve çevresinde de etkili olan deprem
de 32.962 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 bin kişi yaralandı. Erzincan hari
tadan silindi. 116.720 bina yıkıldı.
Dünyanın en büyük depremleri arasmda yer alan Erzincan depreminde, yer
leşme alanlarının kırık fay hattı üzerinde olması, konutların deprem şartlarına uy
gun olmaması ve özellikle de depremin gece yansı olması sebebiyle can kaybı ve
yıkım büyük boyutlara ulaştı.
Erzincan depreminin haber alınması üzerine TBMM hemen harekete geçti;
gerekli yardımların acilen felâket bölgesine ulaştırılmasını sağlamak ve gereken
tedbirleri almak üzere bir komisyon kuruldu. Ülkede millî yas ilân edildi ve yurt
çapında bir yardım kampanyası başlatıldı. Çevreyle bağlantısı kesilen Erzincan'a
30 Aralık'ta ulaşılabildi ve yaralıların çevre illere aktarılmasına ancak bundan
sonra başlanabildi. Depremde can kaybının ve hasarın büyük olması ülkede ol
duğu kadar dünyada da büyük yankı uyandırdı. Aralarında Fransa, İngiltere, Al
manya, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'nın da bulunduğu bir çok ülke,
felâketzedelere yardımda bulunmak üzere harekete geçti.
Reisicumhur İsmet İnönü, Erzincan depremi ile ilgili olarak, TBMM'nin VI.
intihab devresinin ikinci içtimâ senesini açış konuşmasında, 1 Kasım 1940
tarihinde şunları ifade etti:
"...merkezi Erzincan olmak üzere büyük bir vatan parçasında vukua gelen yer
sarsıntısının ne kadar vatandaş hayatına kıydığını esefle gördük, Hükümetçe alı161 Hasan Âli Yücel: a.g.e., 35-37. ss.
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nan acil tedbirlere ilâveten her sınıf Türk vatandaşının, bu felâket ıstırabı içinde
kıvranan kardeşlerine yaptıkları acîl yardımları ve bütün medeniyet âleminin bu
felâkete karşı gösterdiği yüksek alâkayı, burada şükranla yâdederim.
Felâkete uğrayan vatandaşlara bütün bir milletin sıcak ve çok samimî yardımı
olmasaydı, bu yaranın bu kadar kısa bir zamanda onulmasına imkân bulunamazdı.
Bu münasebetle teşkil buyurduğunuz Millî Yardım Komitesinin yüksek hiz
metine huzurunuzda teşekkürlerimi ifade ederim. Bütün bu yardım işlerinin tat
bikini üzerine alarak feragat ve intizamla çalışan Kızılay Cemiyeti'nin çalış
malarını da şükranla yâdetmek isterim."162
Erzincan Depreminin Basındaki Yankıları
Erzincan depremi gazetelere "Erzincan Zelzelesi Bütün Tahmin Hudutlarını
Aşan Bir Felâket oldu", "Feci Bilanço" gibi başlıklarla yansıdı.
Yazar Falih Rıfkı Atay, 28 ilkkânun (Aralık) 1939 tarihli Ulus gazetesinde
Türk milletini yasa boğan depremle ilgili olarak şunları yazıyordu:
"...Diyecek kelime bulamıyoruz. Dün, Büyük Millet Meclisi'ne ilk tafsilât bil
dirildiği vakit bütün meb'uslar teessürden donakalmıştır. Fakat bu teessür, Millet
vekillerini derhal en kat'î yardım tedbirleri almak hususunda teşebbüse geçmeğe
şevketti: Meclis başkanının reisliği altında bir millî iaşe komitesi kurulmuştur...
Facianın büyüklüğü nisbetinde yardım ve bilhassa sür'atli yardım, işte
vazifemiz! Millet Meclisi Başkanının reisliği altındaki komitenin gösterdiği her
yoldan talihsiz yurddaşlarımız imdadına koşalım."163
Gazeteci Hüseyin Cahid Yalçın, 29 İlkkânun 1939 tarihli Yeni Sabah'ta dep
rem ile ilgili olarak şu satırları kaleme alıyordu:
"Vatanın bütün bir parçası, müthiş bir zelzelenin teshile, bir kaç dakika için
de bir matem sahnesi haline inkılâp etti...
Felâketin misli görülmemiş acılığını ve feciliğini vücude getiren şey derecesi
hakkında hâlâ sarih ve kat'î bir fikir edinmenin imkânı bulunmamasıdır."164
Gazeteci Nadir Nadi, aynı tarihte Cumhuriyet gazetesinde şunları yazmıştı:
"Erzincan'da sarsılan toprak, millî bir felâket dolayısı halinde bütün Türklerin
yüreğini acı acı ürpertti...
Sarsıntıya uğrayan yurd parçası üzerinde telâfisi mümkün olmayacak kayıblanmızla beraber, bir an önce sarmaya mecbur bulunduğumuz yaralar, dindir
meğe mecbur bulunduğumuz ıstıraplar var."165
162
163
164
165

T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, Cild: 14, İçtimâ : 2, Birinci inikad, 1.XI. 1940, 3. s.
Ayın Tarihi, No. 73, Birincikânun 1939, 168. s.
a.g.e., 169. s.
a.g.e., 170-171. ss.
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Yunus Nadi'de 31 İlkkânun 1939 tarihli Cumhuriyet'de, duyduğu teessürü şu
satırlarla ifade etmiştir:
"Bu âfetin darbesi altında gözlerini hayata yuman yurddaşlanmızdır ki kal
bimizde teselli bulmaz yaralar açmışlardır. Onların masum ve mazlum hayalleri
yüreklerimizi sızlatmakta ve gözlerimizi yaşartmakta devam edecektir. Ne yapıla
bilir ki hayatın türlü cilveleri içinde beşer kudretinin çare bulmaya yetişemiyeceği
işte böyle hazin akibetler de vardır. Büyük matem önünde bütün milletçe ancak
biribirimizi taziye ve tesliye edecek vaziyette bulunuyoruz."166
İsmet İnönü de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Erzin
can depreminin ardından yaraların sanlmasıyla ilgili olarak şunları ifade etmiştir:
"Geçen kış, merkezi Erzincan olmak üzere büyük bir vatan parçasında vukua
gelen yer sarsıntısının ne kadar vatandaş hayatına kıydığını esefle gördük.
Hükümetçe alınan acil tedbirlere ilâveten her sınıf Türk vatandaşının, bu felâket
ıstırabı içinde kıvranan kardeşlerine yaptıkları acîl yardımları ve bütün medeniyet
âleminin bu felâkete karşı gösterdiği yüksek alâkayı, burada şükranla yâdederim.
Felâkete uğrayan vatandaşlara bütün bir milletin sıcak ve çok samimî yardımı
olmasaydı, bu yaranın bu kadar kısa zamanda onulmasına imkân bulunamazdı."167

Depremden sonra Erzincan 'a giden Cumhurbaşkanı İnönü birfelâketzedeyle

166 a.g.e., 175. s.
167 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre . VI, Cild: 14, İçtimâ 2, Birinci inikad, 1.XI. 1940, 4.s.
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Halkevleri ve Halk Odaları ile İlgili Teşebbüsler
Halk Odaları açılması, CHP Beşinci Büyük Kurultayı'nda kararlaştırılmıştır.
Bunun üzerine hazırlanan 'Halk Odaları Talimatı' CHP Umûmî İdare Heyeti'nce
kabul edilecektir.
Hazırlanan talimata göre, Halk Odalarının açılması ve yönetimi CHP Umûmî
İdare Heyeti'nin yetkisinde; bina, tesisat ve mâlî imkânların temini ise, CHP'nin
il, kaza, nahiye veya Ocak İdare heyetlerinin sorumluluğunda olacaktı.
Bu dönemde CHP'nin Halkevleri ve Halk Odalan'na özel bir önem verdiği
görülür. Millî Şef İnönü, parti teşkilâtının halk üzerindeki otorite ve prestijini
yeniden artırmak, partinin halkla yakınlaşmasını sağlamak ve özellikle kırsal
kesimlerde partiye itici bir güç kazandırmak gibi sebeplerle 'Halk Odalarının'
kurulmasını istemiştir. 1939 yılında Halkevi sayısı 373, 1943 yılı sonu itibariyle
394'dür. Halk Odası açılmasına 1940 yılında başlanmış, bu sayı 141 iken 1943
yılı sonunda 231'e ulaşmıştır. Halkevleri ve Halk Odaları, CHP yönetimince par
ti teşkilâtı bünyesinde görülmüş ve CHP'nin ayrılmaz bir parçası olarak değerlen
dirilmiştir. CHP Genel Sekreterliği'nden Halkevi Başkanlıklarına gönderilen
tamimler, bunun açık bir örneğidir.
- 1940 YILI Tatbikat Sahnesinden Devlet Tiyatrosuna
Ankara Devlet Tiyatrosu'nun temelini oluşturan Ankara Konservatuvan Tat
bikat Sahnesi 11 Ocak 1940 tarihinde Cebeci'deki konservatuvar binasında ilk
oyununu sahnelemeye başladı.
İlk olarak Maeterlinck'in "Evin İçi" oyununu sahneleyen Tatbikat Sahnesi,
1940'ta çıkan ve Ankara Devlet Konservatuvarı'na resmî bir hüviyet kazandıran
kanunla kurulmuştur. Daha çok temsil bölümü öğrencilerinin oluşturduğu Tat
bikat Sahnesi ikinci olarak Molier'in "Gülünç Kibarlar" oyununu sahneledi. An
kara Devlet Konservatuvan ilk mezunlarını vermeden sahnelenen bu oyunlar,
tiyatro ve kültür çevrelerinde alâkayla karşılandı.
Ankara Devlet Konservatuvan Tatbikat Sahnesi 16 Haziran 1949'da yürür
lüğe giren 5441 sayılı Devlet Tiyatro ve Operası Kuruluş Kanunu'yla Ankara
Devlet Tiyatrosu adını aldı ve Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir kuruluş olarak
faaliyetlerini sürdürdü.
Millî Korunma Kanunu
Hükümete olağanüstü hallerde millî ekonomi ve savunmayla ilgili tedbirler
alma görevi ve yetkisini veren 26 Ocak 1940 tarihli Kanundur.
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II. Dünya Savaşı'nın yarattığı tehlikelere karşı hükümetin çalışmalarını kolay
laştırmak maksadıyla çıkarılmıştır.
31 Mayıs 1939 tarihinde, yâni savaş başlamadan üç ay önce, Sanayi Tetkik
Heyeti Reisliği'ne atanan Şevket Süreyya Aydemir'in de içinde bulunduğu bir
grup tarafmdan "Müdâfaa Ekonomisi" konusunda bir rapor hazırlanır ve bu rapor,
savaşın çıkmasından hemen sonra, İktisat Vekâleti'ne ve oradan da Başvekâlet'e
sunulur.168
"Hükümet, geniş bir inceleme olan bu rapor temel alınarak, bu konuda bir
yasa hazırlanmasını CHP Meclis Grubu'na önerir.
Aralık ayının son günlerinde de "Millî İktisadî Kanun Projesi", Başvekâlet
tarafından CHP Meclis Grubu'na sunulur.
Proje, CHP Meclis Grubu İdare Heyeti'nin, yılın son günlerinde, yine CHP
Meclis Grubu'nun kararı ile seçtiği bir komisyon tarafından 23 madde olarak
hazırlanmıştır.
Proje, yılın son günlerinde, CHP Meclis Grubu'nda tam iki gün boyunca uzun
uzun tartışılır.
Tartışmalar, tasarının Anayasaya uygun olup olmadığı konusunda yoğunlaş
mıştır.
Tasarının, hükümete, "sayûamel, akid, temellük, tasarruf ve şirket kurma ser
bestliğini sınırlama yetkisi tanıması, CHP Meclis Grubu'nda eleştirilir.
Eleştirilere göre, bu tür bir sınırlama ancak yasa ile mümkündü. Oysa
Anayasa, hükümete kanun gücünde kararname çıkarma yetkisi vermiyordu. Ak
sine Anayasa, yasaları ancak Meclisin yapacağını vurguluyordu. Buna göre,
hükümet aldığı bir kararla Meclisin kabul ettiği yasaları değiştiremezdi.
Anayasaya göre, yasaların ancak yine Meclis tarafından kabul edilen yeni
yasalarla değiştirilmesi mümkündü.
Millî Korunma Kanunu tasarısının CHP içinde önemli bir dirençle karşılaştığı
ve sonuçta parti içinde bir uzlaşmaya gidildiği hemen görülüyor.
Yine CHP Meclis Grubu tarafından Recep Peker'in başkanlığında kurulan
yeni komisyon, 1940 yılının ilk haftasında çalışmalarını hızla tamamlayacak ve
yeni yılın hemen başında 70 maddelik Millî Korunma Kanunu tasarısını hazır
layacaktır.
168 Şevket Süreyya Aydemir : İkinci Adam. 2. C, İstanbul, 1968, 207-208 ss.; Cemil Koçak :
a.g.e., 2. C, 372. s.
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Millî Korunma Kanunu tasarısı, 15 Ocak 1940 tarih ve 6/220 sayı ile Baş
vekâlet tarafından TBMM Reisliği'ne sunulur ve Meclisin 18 Ocak 1940 tarihli
toplantısında görüşülür.
Millî Korunma Kanunu tasarısına göre, hükümete olağanüstü durumlarda,
yâni genel ya da kısmî bir seferberlik, ülkenin savaşa girmesi olasılığı ya da
yabancı devletler arasında Türkiye'yi de ilgilendiren bir savaş hâlinde, yasanın
gösterdiği biçim ve koşullarda, olağanüstü nitelikte yeni görev ve yetkiler
veriliyordu.
Hükümet her türlü özel nakil araçlarının seyrüseferini düzenleyebilecek,
sınırlayabilecek, gerekli malzemeyi vererek ve mûtâd ücreti ödeyerek, bunlan
gerekli görülen yer ve hizmetlerde çalıştırabilecek, gerek ve ihtiyaç görürse,
değerini ödeyecek satın da alabilecekti.
Millî Korunma Kanunu tasarısı, [üzerindeki] görüşme ve tartışmalardan son
ra, 18 Ocak 1940 tarihinde kabul edilecektir."169
Korkut Boratav'a göre:
" 1940-1945 döneminin en önemli iktisadî kanunu, şüphesiz ki Millî Korunma
Kanunu'dur.
Bu Kanuna dayanılarak çıkarılan kararnameler, savaş yıllan iktisat poli
tikasının ana unsurlarını oluşturmuştur."170
"Millî Korunma Kanunu, İkinci Dünya Savaşı yıllarında (1940-1945), çokpartili hayata geçiş sürecinde (1945-1950) ve nihayet Demokrat Parti iktidarı sırasında
(1950-1960), bâzı değişikliklere uğrayarak, uygulamaya devam edecektir.
Millî Korunma Kanunu, ancak 27 Mayıs 1960 îhtilâli'nden sonra, 15 Haziran
1960 tarihinde yürürlükten kaldırılacaktır."171
Mahmut Goloğlu'nun bu konudaki değerlendirmesi ise şöyledir:
"... savaş yıllarının yarattığı zorunluğun bir karşılığı olarak çıkarılan Millî
Korunma Kanunu, istenilen sonucu sağlayamamıştır. Çünkü bu kanun, zabıta ted
birleri ile ekonomik yaşantıyı düzenlemek gibi sakat bir temel zihniyetin üzerine
oturtulmuştur. Bu nedenle; Millî Korunma Kanununa rağmen halkın yakınmaları
sürüp gitmiştir."172

169 Cemil Koçak: a.g.e., 372-382. ss.
170 Korkut Boratav: Türkiye'de Devletçilik, İstanbul, 1974, 326. s.
171 Cemil Koçak: a.g.e., 383. s.
172 Mahmut Goloğlu : Millî Şef Dönemi (1939-1945). Ankara, 1974, 63. s.
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Dr. Osman Akandere, Millî Korunma Kanunu'nu şu şekilde değerlendirir:
"1940-1945 yıllarının en önemli iktisadî kanunu olan Millî Korunma Kanunu,
hükümete çok geniş yetki ve görev vermiş ve bu yetkilerin kullanımında karar
namelerle sağlanabileceği öngörülmüştür. Bu nedenle bu yıllar arasında görev
yapan hükümetler, Millî Korunma Kanunu'na dayanarak önemli fakat bir çok
yönleriyle yürürlükteki Anayasaya aykırı, temel hak ve hürriyetleri kısıtlayıcı ve
baskıcı nitelikte kararlar almışlar ve bunları uygulamışlardır. Geniş halk kesim
leri üzerinde etkili olan ve uygulanan kesimler üzerinde tek parti yönetimine ve
CHP idarecilerine karşı sessiz fakat giderek büyüyen bir tepkiyi doğuran bu
kararlardan 'devletin el koyma ile ilgili karar ve uygulamalar ile mecburî ve üc
retli bedenî çalışma mükellefiyetleri' hakkında önceki kısımlarımızda bilgi ver
miştik."173
Köy Enstitüleri
Cumhuriyet'in başlangıç yıllarında öğretmen gönderilemeyen küçük köylerin
ilköğretim ve eğitim işlerini yürütmek, tarım çalışmalarının tekniğine uygun
olarak yapılması konusunda köylülere öncülük etmek için 'köy eğitmeni' denilen
geçici öğretmenler görevlendirilmiştir.
1935 yılında toplanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin IV. Kurultayı'nda köyler
de okuma yazma öğretmek, köylülere Cumhuriyetin değerlerini benimsetmek, il
kel tarım teknolojisinin yerine onlara sağlam tarım bilgi ve becerisi kazandırmak
gibi hedefler tesbit edilmiştir. O dönemde hem öğretmen sayısı yetersizdi, hem de
köylere gönderilen az sayıdaki şehirli okumuş insan, hayat şartlarına ayak uy
duramama sebebiyle şehirlere geri dönmenin yollarını arıyordu. Kurultayda köy
lünün meselelerine eğilebilecek aydmın köyden çıkması prensibi benimsendi.
Mevcut problemlere hızlı çözüm bulabilmek için, geçici olarak, askerliğini çavuş,
onbaşı olarak bitiren kabiliyetli köy gençlerinin kurslardan geçirilerek köylere
'eğitmen' olarak gönderilmesi kararlaştırıldı.
1936-1937 öğretim yılında seçilen 84 köylü genç Eskişehir'e bağlı Çifteler'de
kursa çağrıldı ve yedi aylık bir kurstan sonra Ankara köylerine atandı. Bu uy
gulama zamanla daha da yaygınlaştırılarak eğitmenlere toprak ve tarım gereçleri
de verildi. Eğitmenleri işbaşında yetiştirmek ve onların işleyemedikleri eğitim
konularım işlemek üzere, 8-15 eğitmenin başına birer 'gezici başöğretmen' de
atanmıştır.
173 Dr. Osman Akandere : Millî Şef Dönemi. İstanbul, 1998, 208. s.
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Köy eğitmenliği uygulaması ilköğretim seferberliğinin önemli adımlarından
oldu. Köy eğitmen kursları da sonraki yıllarda kurulan Köy Enstitüleri'nin çekir
değini teşkil etti.
Köy öğretmen ve eğitmenleriyle, köylerde tarım ve sağlık görevlisi olarak
çalışacakları yetiştirmek maksadıyla kurulmuş olan Köy Enstitüleri, Millî Şef
döneminin toplum hayatını yönlendirici uygulamalarının en belirgin örneklerinden
biri olup, döneminde ve daha sonraki yıllarda canlı tartışmalara konu olmuştur.
Eskişehir'e bağlı Çifteler'deki uygulamanın başarılı olması üzerine, kursların
sayısı arttırılmış, 1937'de konu daha etraflı bir biçimde ele alınmış ve Millî
Eğitim Bakanı Saffet Arıkan'ın hazırlattığı bir program çerçevesinde Eskişehir
Çifteler'de, Kastamonu Gölköy'de ve İzmir Kızılçullu'da deneme mahiyetinde üç
köy öğretmen okulu açılmıştır.
Bu programlarda, öğrencilerin, ders ve sanatlardan başka, mandolin çal
masını, bisiklet veya motosiklete binmesini, otomobil, ev ve tarım işlerine
yarayan motorlar kullanmasını, fotoğraf çekmesini, ata binmesini, güreşmesini,
yüzmesini ve dağ sporları yapmasını öğrenecek şekillerde yetiştirilmeleri hedef
alınmıştır.
Bu çalışma Hasan Âli Yücel'in millî eğitim bakanlığını üstlenmesiyle birlik
te daha da genişletildi. Bu programın mimarı, dönemin ilköğretim genel müdürü
İsmail Hakkı Tonguç idi.
Başbakanlık, 19 Mart 1940 günlü bir tezkere ile, Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına "Köy Enstitüleri" kurulması hakkındaki kanun tasarısını sunuyor ve bu
tasarının gerekçesinde şöyle deniliyordu :
"Köy Enstitüleri Teşkili Hakkında Kanun Lâyihası ve Maârif, Ziraat,
Dahiliye ve Bütçe Encümenleri Mazbataları (1/339)
T.C.
Başvekâlet
Kararlar Dairesi Müdürlüğü
Sayı.: 6/1194

19-111-1940

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Köy enstitüleri teşkili hakkında Maarif vekilliğince hazırlanan ve İcra
Vekilleri Heyetince 5 - III-1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur.
Başvekil
Dr. R. Saydam
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Köy Enstitüleri Tesisine ve Bu Enstitüleri Bitiren Öğretmenlerin Ne Suretle
Çalıştırılacaklarına Dair Kanun Projesinin Mucib Sebebler Lâyihası
Türkiyede büyük nüfus ekseriyetinin yaşamakta bulunduğu köylerimizde ilk
tahsili süratle ve kolaylıkla yaymak, aynı zamanda köylerimize köy sanatlarını
öğrenmiş unsurlar kazandırmak ihtiyacı, Hükümeti; mahiyeti aşağıda anlatılacak
olan köy enstitülerini kurmak ve mezunlarını istihdam edebilmek üzere kanunî
salâhiyet talebine sevketmektedir.
Bu maksadla tanzim olunan kanun projesinin ihtiva ettiği hükümlere aid
mucib sebebleri saymadan evvel memleketimizde okuma, yazma bilenlerle bil
meyenlerin karşılıklı nisbetini, ilk tahsilin bu günkü umumî durumunu ve köy
lerimizdeki yayın derecesini ve bunu yayma yolunda yürünecek yolların umumî
istikametini bir kere gözden geçirmek enstitüler tesisindeki zarureti aydınlatır.
1. İlk tahsilin bu günkü durumu ve köy :
1935 nüfus sayımı istatistiklerine nazaran bu sayımın yapıldığı tarihte Tür
kiyede erkek nüfusun % 23.3'ü, kadınların % 8,2'si okuma, yazma bilmekte; er
keklerin % 76.7'si, kadınların da % 91.8'i bilmemektedir, aynı yıl istatistiklerine
göre (10 000) den az nüfuslu yerlerde okuma, yazma bilmiyenlerin nisbeti
% 89.3; (10 000) den çok nüfuslu yerlerde % 59.7'dir.
Bu durum; ilk tahsilin süratle yayılmasını birinci plânda bir millî dâva haline
koymaktadır. Kanunen ilk tahsil görmek mecburiyetinde olan çocukların şehir
ve kasabalarda % 80'i, köylerde ise ancak % 26'sı okutulabilmektedir. Şim
diye kadar köy okullarımızın çoğu üç yıllık ilk okullardı. Onun için bu okullara
devam eden talebe de normal beş sınıflı ilk okulu bitiremiyordu. 1939 -1940 ders
yılından itibaren tek öğretmemi köy okulları beş sınıfa çıkarılmıştır. Ancak
iki sene sonra mezun verebileceklerdir. Bu durum, ilk tahsil görmek veya bu tah
sili tamamlamak mecburiyetinde olan çocukların büyük ekseriyetinin köylerde
olduğunu ve ilk tahsili yayma işine köylerimizin ehemmiyetle mevzu olması
lâzımgeldiğini gösterir.
2. Müstahsil nüfus :
12,5 milyon köylü nüfusunun toplandığı köy ve ve bundan başka olarak köy
karakterindeki kasabalarda oturan bilimsiz halkı bir de iş hayatı bakımından
mütalea etmek lüzumludur.
Türkiyede ihtiyar, çocuk ve malûller hariç, faal nüfusu teşkil eden 7 921 000
kişinin % 81'i çiftçi, % 8'i sanayi ve maden işleri erbabı, % 4'ü ticaret ve
münakaât mesleklerinde çalışanlar, % 5'i memur, kalanı da serbest hizmetlerde
iş görenlerdir. (Küçük istatistik yıllığı: 1937 - 1938)
Bilimsizliğin en mütekâsif olduğu yer, faal nüfusun % 81 'ini teşkil eden çift
çi halkın yurdu olan köylerdir.
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3. Köylünün okutulması ve daha iyi bir müstahsil haline getirilmesi:
Bu sebeble Devlet elinin süratle köylere uzatılması, köylünün okutulması, ter
biye edilmesi, istihsal kabiliyetlerinin arttırılması, sağlık işlerinin yoluna konması
zarurîdir.
Türk köylüsünü okutmanın ve onu daha iyi bir müstahsil haline getirmenin
birinci şartı ve baş vasıtası adedce ve keyfiyetçe bu işi başaracak şekilde hazırlan
mış rehberlere ihtiyaç vardır ki, bunlar köy öğretmenleridir.
4. Nüfusun dağılış tarzı ve ilk öğretim:
İlk tahsili yayma çarelerini ararken köylerimizin nüfusça durumlarını
gözönünde tutmak lâzımdır. 40 000 köyümüzden 32 000'inde nüfus 400'den az,
geri kalan 8 000 köyde nüfus 400'den yukarıdır. Nüfusları 400'den az olan bu
32 000 köyün 16 000'inde ise nüfus 150 den de azdır.
40 000 Türk köyünden ancak 4 959'unda öğretmenli ve 4 000'inde de eğitmenli okulumuz vardır. 31 000 köyümüz okulsuzdur. Nüfusları 150'den aşağı
16 bin köyümüzde eğitmen kullanmak şartile okuma çağındaki bütün köy çocuk
larını okula alabilmek ve ilk tahsil meselesini bütün memleket mikyasında hal
letmiş olmak için köy öğretmenleri kadrosuna 15 bini, okulsuz köylerde vazife al
mak; 2 bini eğitmenli köy bölgelerinin merkezlerinde açılacak tam devreli okul
larda çalıştırılmak, 3 bini de eğitmen teşkilâtında gezici başöğretmenlik vazifesi
görmek üzere daha 20 000 öğretmen ilâvesi lâzımdır.
Tablo şudur:
1. Nüfusları 400 den çok, eksik öğretmenli ve öğretmensiz
köylerle köy karakterindeki küçük kasabalar için.
15 000
2. Eğitmenli köylerin bölge merkezlerinde tesis edilecek tam
devreli okullar için
2 000
3. Eğitmen teşkilâtına gerekli gezici başöğretmenlikler için
3 000
20 000

Bu kadar öğretmenin çabuk, kolay ve iyi yetiştirilebilmesi için yeni ve pratik
usullere ihtiyaç vardır. Eğer böyle yapılmaz, ilk tahsil ile ilgili bu günkü kanunî
mevzuatın dışına çıkılmadan ilk tahsil çağındaki bütün çocuklar okutulmak is
tenirse bu hedefin zaman itibarile bir asırdan evvel istihsali mümkün olmadığı
gibi masraf bakımından da malî takatimizin hududlanm aşan meblâğlar sarfı ik
tiza eder.
Çok beklemeğe vaktimiz olmadığı gibi çok paramız da yoktur. Az zamanda
ve az masrafla ilk tahsili yapabilme hususunda şu iki tedbir hatıra gelmektedir:
1 - Nüfusları 400 den az küçük köyler için, köy eğitmenleri yetiştirmeğe
devam etmek.
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2 - Mahiyeti aşağıda arzedilecek köy enstitüleri vasıtasile, şimdiye kadar
yapıldığından ayrı bir şekilde köye öğretmen ve bu arada köye lüzumlu eleman
ları yetiştirmektir.
5. Köy eğitmenleri:
Köy eğitmenleri yetiştirme işine üç sene evvel başlanmış, gereken kanunî ted
birler Büyük Millet Meclisince alınmış ve bu iş, yılda (2 000) eğitmen yetiş
tirebilecek şekilde organize edilmiş bulunuyor. Köylerimizde vazife görmekte
olan eğitmenlerin çalışmalarından müsbet neticeler almmakta, bu işe devam edil
mesi lâzım ve zarurî bulunmaktadır. Yalnız eğitmenleri normal öğretmen addet
mek ve bir öğretmenden beklenen vazifelerin hepsini beklemek mümkün değil
dir. Eğitmenler, ilk okulun birinci devresine aid programı tatbik edebilmekte ve
bundan başka köylerde okul binalarını yaptırma, örnek bahçeler tesis etme, ziraat
işlerini fennî bir şekilde başarma bakımlarından da çok kıymetli roller ifa etmek
tedirler. Eğitmen çalıştırdığımız köylerin nüfusları arttığı ve eğitmenle birlikte
bir de öğretmen çalıştırılması icab ettiği zaman bu gibi köylere birer de öğretmen
vermek veya eğitmen yerine öğretmen istihdam etmek cihetine gidilecektir.
6. Köy öğretmenleri:
Şimdiye kadar köye hep büyük şehirlerimizde kurulmuş olan öğretmen okul
larında yetiştirdiğimiz şehirli gençleri yolladık. Bu okullar daha ziyade şehir ve
kasabaların ihtiyaçları göz önünde tutularak tesis edilmiş müesseselerdir. Kuruluş
ve inkişaf tarihlerinin gösterdiği safhalar da bunu teyit etmektedir. Bu mües
seselerden yetişen öğretmenlerin köy şartlarına gereği gibi uymadıkları görül
müştür. Bunun için müstakbel köy öğretmenlerini görecekleri hizmetin icablarına
daha uygun şekil ve şartlar altında yetiştirmek zarurî bulunmaktadır.
Köy öğretmenlerinin de eğitmenler gibi, hattâ onlardan ziyade kuvvetli ziraî
bilgilere ve iktidara sahib olmalarına umumî bilgileri ile meslekî seviyelerinin üs
tün olmasına ve her bakımdan köyde faydalı olabilecek insanlar halinde yetiştiril
melerine uğraşılacaktır. Bu vasıfları haiz öğretmenleri ve bunların yanı sıra da
köye lüzumlu diğer iş unsurlarını yetiştirmeğe hazırlanırken köylerimizin umumî
durumlarını, sıhhî, iktisadî şartlarını içinde bulunduktan tabiatin hususiyetlerini,
sakinlerinin meşgul oldukları işleri ve bu işleri yapmak için kullandıktan tekniği
göz önünde tutmak lâzımdır. Bunun için köye öğretmen yetiştirme işinde şu prensiblere riayet olunur:
1) Öğretmen namzedini köyden almak,
2) Köyden alınmış çocuklan, köy hayatından uzaklaştırmayan bir muhit
içinde iyi bir çiftçinin bilgilerine sahib ve bildiklerini de tatbika muktedir bir hal
de yetiştirmek,
1306

3) Bu çocuklara öğretmenlik mesleği ile birlikte köyde geçecek demircilik,
yapıcılık, dülgerlik, kooperatifçilik; kız talebeye çocuk bakımı, dikiş, ev idaresi,
ziraat sanatleri, hastaya bakmak gibi, işleri de öğretmek.
4) Bunlardan fevkalâde bir istidad gösteren talebeye yüksek tahsil yollarını
kapalı bulundurmamak.
5) Öğretmen olamayacakları, öğrendikleri işlerden birini yapmak üzere ser
best köy hayatına bırakmak.
6) Öğretmen olacakları da köy hayatının şartlarına tahammül edebilecek ve
o muhit içinde daha mütekâmil ve verimli bir hayat yaratma iktidarını kazanacak
surette hazırlamak.
7) Öğretmen ve köye lüzumlu unsurları yetiştirmek üzere açılacak mües
seseleri arazi vaziyeti müsaid yerlerde kurmak, onları müstahsil birer müessese
haline getirerek hiç olmazsa talebenin iaşe ihtiyaçlarını teğmin edebilecek şekil
de idare etmek ve böylelikle masraflarını azaltarak ileride Devlete yük olmıyacak
hale gelmelerine çalışmak.
7. Köy enstitüleri:
Köy öğretmeni yetiştireceğimiz müesseselerde öğretmenle birlikte köye
lüzumlu diğer unsurlar da yetiştirileceği için bu yeni müesseselere Köy enstitüleri
adını vermek muvafık olacaktır. Enstitülerin tahsil programında ziraat bilgileri
sıklet merkezini teşkil edecek ve talebe fîlen ziraat yapacaktır. Bu sebeble ens
titülerin programlarının tanziminde Maarif vekilliği Ziraat vekilliği ile
müşaverelerde bulunacak ve enstitülerde ziraat tedrisatına veya ziraî faaliyetlerin
idaresine memur edilecek elemanların seçiminde Ziraat vekâletinin yardımı is
tenecektir.
8. Köy enstitüleri kanun projesi hükümlerinin mucib sebebleri:
a) İlişik kanun projesinin (1-3) üncü maddeleri köy enstitülerinin tesislerin
deki gayeye ve bu müesseselere alınacak talebenin durumu ile nereden ve ne
suretle alınacaklarına dairdir.
b) Köy enstitülerinden mezun olacak öğretmenleri mevcud öğretmen okul
ları mezunları için konmuş kaidelere tâbi tutmamak, onlar için vaziyetlerinin
hususiyetine ve içinde çalışacakları muhitin icablarına göre ayn mevzuat koy
mak lâzım gelmektedir.
Enstitüden tahsillerini ikmal etmeden çıkarılacak olanların veya mecburî hiz
metlerini ifa etmek istemiyenlerin ne gibi kanunî muamelelere tâbi tutulacaklarım,
mezunların köyde vazifeye başladıkları andan itibaren alacakları aylık ücretleri,
vazife esnasında hasta oldukları ve filî askerlik hizmetlerini ifa ettikleri sırada ne
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gibi kanunî yardımlara mazhar olacaklarını tesbit eden yeni hükümlere ihtiyaç var
dır. Kanun projesinin (4-11) inci maddeleri bu hükümleri ihtiva etmektedir.
c) Bu enstitülerden yetişecek öğretmenlerin müesseseden çıkıp işe başladık
tan sonra uzun yıllar sürecek bir mecburî hizmete bağlanmalarını ve köyde mem
nuniyetle yerleşebilmelerini teğmin için onlara yardımlar yapılması icab etmek
tedir. Bu suretle köyde ve köy karakterindeki yerlerde münevver iş adamlan
yerleşerek hayatlarının sonlarına kadar kalabilecekleridir. Kanun projesinin (1214) üncü maddeleri bunu teğmin edici hükümleri ihtiva etmektedir.
ç) Enstitü binalarını birbirine yakın köylerde tesis etmek ve bir köyde erkek,
diğer köyde de kız talebeyi bulundurmak suretile arazi, laboratuar, ziraat âletleri
ve diğer vâsıtalardan müştereken istifade edilmesi teğmin olunur. Kanun pro
jesinin bütün maddeleri bu gayenin tahakkuk ettirilmesine imkân verecek
mahiyettedir.
d) Köylerde çalışacak öğretmenlerden iyi randıman alabilmek için esaslı şart
lardan biri öğretmenlerin takib ve teftişi, diğeri de köyde okul binası ile öğret
men evinin bulunmasıdır. Kanun projesinin (15 ve 16) ncı maddeleri bunu teğ
min edici mahiyettedir.
e) Köy enstitüleri talim heyetine gelince : Bunları diğer öğretmen okul
larımızda olduğu gibi 1702 numaralı kanunun çerçevesi içinde kalmıyarak seç
mek zarureti vardır. Köyde çalışabilecek evsaftaki elemanı muhtelif menşelerden
toplamak, onlara kültür dersleri, teknik dersler ve idare işleri sahalarında rol ver
mek bu müesseseleri yukarıda arzedilen gayelerine göre işletmek için zaruridir.
Kanun projesinin 17 nci maddesi bu ihtiyacı karşılayacak şekilde hazırlanmıştır.
f) Enstitülerden çıkacak ve ücretle çalıştırılacak öğretmenlerin hastalık ve ih
tiyarlık zamanlarında geçimlerini ve huzurlarını teğmin maksadile bir tekaüd, bir
de sağlık ve içtimaî yardım sandığı tesisine ve vazife esnasmda hastalananların
prevantoryom ve sanatoryomda meccanen tedavi edilmelerine taallûk etmek
üzere (18, 19 ve 20) nci maddelerdeki esaslar konulmuştur.
Şimdiye kadar bölge köy öğretmen okulu olarak İzmir, Trakya, Eskişehir ve
Kastamonu köylerinde açılmış olan müesseseleri bu kanunla köy enstitüleri haline
getirmek, bunlara teğmin edilmiş olan kanunî hakları aynen muhafaza ve o haklan
köy enstitülerine teşmil etmek için ikinci muvakkat madde tesbit edilmiştir.
15 yıl içinde (17-20 bin) öğretmen ile köylerimiz için lüzumlu diğer meslek
erbabmı yetiştirmek üzere bölge müessesesi halinde yeniden açılacak köy ens
titüleri şunlardır:
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Bölgeye giren vilâyetler
1 - Kars (Cılavuz)
Erzurum, Çoruh, Ağrı
2 - Kayseri (Pazarören)
Yozgad, Kırşehir, Niğde, Sivas
3 - Malatya (Akçadağ)
Tunceli, Elâzığ, Diyarbakır, Mardin, Urfa
4 - Kocaeli (Arifiye)
Bursa, Bilecik, İstanbul
5 - İsparta (Gönen köyü)
Konya, Burdur
6 - Samsun (Hamamayağı)
Amasya, Tokad
7 - Adana (Haruniye - İloğlu)
Maraş, Gazianteb
8 - Trabzon (Beşikdüzü)
Ordu, Giresun, Rize, Gümüşane
9 - Antalya (Galib Paşa çiftliği) İçel, Muğla
10 - Hatay
11 - Van
Muş, Bitlis, Siird, Hakkâri
12 - Şark vilâyetlerinden diğer birinde Bingöl
1930 - 1940 ders yılında, mevcud dört müesseseden başka Kars, Kayseri,
Malatya, Arifiye, Trabzon (Beşikdüzü), Samsun Kamlık (Hamamayağı), Seyhan
(Haruniye), İsparta (Gönen) da yeniden köy enstitüleri açılabilecek şekilde hazır
lıklar yapılmıştır. Bunların açılabilmeleri için yeniden, alınacak 2 000 talebenin
iki aylık ihtiyacına karşılık olmak üzere Maarif vekilliği bütçesine fevkalâde tah
sisat olarak:
250 bin lira ilâve edilmesi lâzımdır. İkinci muvakkat madde ile bu cihet teğmin edilmektedir,
Köylerde açılmış ve açılacak olan bu müesseselerin tesisat, inşaat ve tamirat
işlerinin 2490 sayılı kanuna göre normal bir şekilde yapılamadığı eğitmen kurslanndaki tecrübelerle anlaşılmıştır. Onun için kanun projesinin 21'inci maddesi
bu maksadla tesbit edilmiştir:
9. Bölge köy enstitülerinin tesisi için gereken tahsisat:
Bütün vilâyetlerimizin öğretmen ihtiyaçlanna cevab verebilecek şekilde 16 22 köy enstitüsü kurmak ve bunlarda 17-20 bin talebeyi yetiştirebilmek için bu
günkü mevzuata göre hareket edildiği takdirde yalnız inşaat ve tamirat işlerine en
az 7 milyon lira sarfetmek zarureti vardır. Buna mukabil enstitüler eğitmen kurslarile birleştirildiği takdirde inşaat meselesini (3 000 000) lira ile halletmek müm
kün olabilecektir. Eğitmen kurslarında bulunan eğitmenler inşaat derslerinin tat
bikatı olarak bir kurs devresi zarfında (50 000) lira kıymetinde bir okul binasım
(20 000) liraya meydana çıkarabilmektedirler. Bu tarzda çalışmak şartile bu ens
titülere aid 7 milyon liralık inşaat işini 3 milyon liraya ikmal etmek mümkün
olacaktır.
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Açılan ve yeniden açılacak olan köy enstitüleri inşaat masrafları
Öğretmen evleride dahil olmak
üzere inşaat masrafları
l.Kars
2. Kastamonu
3. Eskişehir
4. İzmir
5. Trakya
6. Kayseri
7. Malatya
8. Arifiye
9. Trabzon (Beşikdüzü)
10. Hatay (Soğuksu)
11. Adana (Harûniye)
12. İsparta (Gönen)
13. Samsun (Hamamayağı)
14. Antalya
15. Van
16. Şark vilâyetlerinden birinde

220 000
330 000
230 000
115 000
230 000
225 000
155 000
150 000
175 000
200 000
200 000
150 000
170 000
150 000
250 000
150 000
3 000 000

Açılan ve açılacak olan köy enstitüleri inşaat masraflarının yıllara tevzii
Lira
1940 - 1941 ders yılında
1941-1942
"
1942 - 1943
"
1943-1944
"
1943 - 1945
"

250 000
455 000
550 000
720 000
1 025 000
3 000 000

On beş yıl zarfında mekülât, melbusat, tesisat, maaş ve ücret vesair masraflar
Yıllar

Tutarı
Lira

1940 - 1941
1941 - 1942
1942- 1943

1486 880
1 670 880
2 096 600

Yıllar
1943 - 1944
1944 - 1945
1945 - 1946
1946 - 1947
1947 - 1948
1948 -1949
1949 - 1950
1950-1951
1951 - 1952
1952 - 1953
1953 - 1954
1954 - 1955

Tutan
Lira
2 057 920
2 464 040
2 451040
2 447 440
1718 520
1 725 520
2 355 120
1 056 080
910 080
764 080
618 080
518 080

24 340 360
Not:
Bu cedveldeki masraf yekûnlarının muhtelif yıllarda değişmesinin sebebleri :
1) 1942-43 yılında talebe kadrosuna nazaran tesisat eşyası tamamlandığı için
bunu takib eden yılda masraflar 38 680 lira azalmaktadır. 2) 1942-43 ve 1944-45
yıllarında Van ve Şark vilâyetleri bölgesindeki enstitülerde faaliyete geçirilerek
ihtiyaçları tamamlanacağı için masraf yekûnu tekrar artmakta ve 1947-48, 194849 ders yıllarında yeni tesisata lüzum bulunmadığı için azalmaktadır. 3) 1949 - 50
ders yılında enstitülerdeki talebe mevcudu azamî haddi bulacağı içi masraflar tek
rar artmaktadır. Bu yılı takib eden yıllarda talebe sayısı azalacağı için kadrolar
daraltılacak ve enstitülere kanunen teğmin edilmiş imkânlardan azamî randıman
alınmıya başlanacak ve müesseseler talebenin iaşesile ilgili maddeleri istihsale
başlayacaklarından masraf yekûnu da her yıl azalacaktır.
İlk tahsili yayma işi sürat ve kolaylıkla başarılmak istenildiği takdirde her
şeyden evvel gereken elemanı yetiştirmek ve bu uğurda 15 yıl mütemadi ve
mütekâsif şekilde çalışmak lâzımdır. Bunu teğmin etmek ve köye muhtaç olduğu
öğretmeni kazandırmak için ilişik kanun projesi hazırlanmıştır. Bu kanunun
yürürlüğe girmesile ilk tahsil işi Devletçe plânlaştırılmış olacaktır. Mucib sebebler izah edilirken ifade edilmiş olan hedefler, temas olunan zaruret ve düşünülen
tedbirler nazarı itibare alınarak her yılın bütçe kanunları ile teğmin edilebilecek
hususlar için bu kanunun metnine maddeler ilâvesi cihetine gidilmemiştir.
Onun için enstitülerin kuruluşlarile ilgili tahsisat mikdarı yalnız esbabı
mucibede gösterilmiştir.
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Maarif Encümeni Mazbatası
T. B. M. M.
Maarif Encümeni
Esas No. 1/339
Karar No. 3

26 - III -1940

Yüksek Reisliğe
Köy enstitüleri teşkili hakkında Maarif vekilliğince hazırlanan ve Baş
vekâletin 1194 sayılı ve 19 mart 1940 tarihli tezkeresile Yüksek Meclise takdim
edilerek Encümenimize havale edilen kanun lâyihası Maarif vekili Hasan Âli
Yücelin ve ilk tedrisat umum müdürü İsmail Hakkı Tonguc'un huzurlarile tedkik
ve mütalea edildi.
Lâyiha esbabı mucibesinin istinad ettiği istatistik rakamlarının da açık ve acı
bir şekilde ifade ettiği veçhile umumî nüfusumuzun yüzde seksenini teşkil eden
köylü ve çiftçi halkın çocuklarını okutmak ve bilhassa onları daha muvaffakiyet
li ve verimli olacak şekilde yetiştirmek imkânına bu gün sahib değiliz. Şu halde
ilk terbiye ve tahsilin en mühim memleket kesafetine yayılmasına hizmet edecek
olan bu kanun lâyihasını bizim için hayatî bir dâvanın çok ehemmiyetli bir adımı
telâkki etmekte Encümenimiz tereddüd etmemiştir.
Nüfusu 400 den az olan köylerimizde tatbik edilmek üzere daha evvel Maarif
vekilliğince hazırlanmış ve Yüksek Mecliste tasvib edilmiş olan esaslar dairesin
de açılan köy eğitmenleri kurslarında şimdiye kadar 4 500 eğitmen yetiştirilmiş
tir ve bunlar kendilerine verilen hazırlığa göre çalışmakta ve faydalı olmaktadır
lar, önümüzdeki seneler zarfında dahi az nüfuslu köylerimizin şimdilik noksan
olan eğitmen teşkilâtının ikmaline devam edilecektir. Bahse mevzu olan lâyihanın
hedef tuttuğu teşkilât, nüfusu 400 ü geçen köylerde öğretmenlik edecek ve bilhas
sa köylerin ziraat ve sanat ihtiyaçları için faydalı olacak unsurları yetiştirmeğe aid
bulunuyor. Lâyihanm ehemmiyeti yalmz köy çocuklarını okutmak maksadını güt
mesine değil, aynı zamanda iyi ve mükemmel köylü yetiştirmek gayesini takib et
mesine dayanmaktadır.
Vekilliğin esbabı mucibesinde de bahsedildiği veçhile köy öğretmenlerinin
mikdarı mevcud ihtiyaçlara cevab verecek raddeleri buldukça ve şimdi eğitmen
kullanılan köylerin nüfusları arttıkça nisbeten basit bir halde yetiştirilmiş olan
eğitmenlerin yerlerine öğretmenlerin ikamesine başlanması köylü seviyesini is
tenilen dereceye çıkarmaya memur ettiğimiz unsurların zaman ile tekemmülüne
de hizmet etmiş olacaktır.
Arzedilen bu sebeblerden dolayı lâyihayı heyeti umumiyesile kabule şayan
gören Encümenimiz aşağıda bahsi geçen üç maddeye aid bazı fıkraların tadilini
muvafık görüyor:
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Lâyihanın üçüncü maddesinin birinci fıkrasında köy enstitülerine kabul
edileceklerin köy çocukları arasından seçilmeleri tasrih edilmiştir ve (Köylü)
kelimesi bu maksadla ilâve olunmuştur.
İkinci fıkrasında enstitülerin tahsil müddetleri beş sene olarak tesbit edilirken
buna (en az) kaydinin ilâvesi muvafık görülmüştür. Bundan maksad yapılacak
tecrübeler beş sınıflı köy mekteblerinden çıkan çocukların beş senelik bir tahsil
sonunda köy öğretmenliğini hakkile yapacak bir seviyeye getirilemediği an
laşılacak olursa tahsil müddetinin uzatılabilmesi için Maarif vekilliğine imkân
bırakmaktır.
Üçüncü fıkrada yapılan tadil teklifteki (Diğer şubeler) tabirinin yersiz görül
mesinden ileri geliyor. Vekilin de verdiği izahlara göre Köy enstitüleri muhtelif iş
şubeleri için adam yetiştirecek derecede geniş teşkilâtı muhtevi olamayacaktır.
Ancak kabul edilmiş olan talebe arasında muallim olamayacaklarına sonradan
kanaat getirilenlerin köy hayatında az çok faydalı bir şekilde çalıştırılmalarına
imkân vermek ve onlara sarf edilen masraf ve emeği ziyandan kurtarmak için ted
bir düşünmek lâzımdı ve üçüncü fıkradaki tadil bu maksada istinad etmiştir.
Beşinci maddede enstitüden çıkanların köy öğretmenliğinde otuz sene müd
detle çalışmaları mecburiyeti teklif edilmişti. Encümenimiz bu müddeti çok fazla
bulmakla beraber köy hayatının kalkınması için bu maksadla yetiştirilecek genç
lerin köye bağlı kalmaları zarureti hakkında Maarif vekilliğince ileri sürülen
sebebleri de dâvanın selâmet ve emniyeti bakımından varid görmüştür ve mecburî
hizmet müddetini yirmi sene olarak tesbit etmeyi faydalı bulmuştur.
On üçüncü maddenin (Köy enstitülerinin öğretmen şubelerinden) sözile baş
layan fıkrasında (öğretmen şubeleri) tabirinin kaldırılması tensib edildi. Bunun
sebebi yukarıda üçüncü maddenin üçüncü fıkrasına aid olan tadil noktasında arzedilmiştir.
Kânun lâyihasının sayılan tadillerle tasvib ve kabulüne ittifakla karar veril
miştir. Havalesi mucibince Ziraat encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reis
liğe takdim olunur.
Maarif E. Reisi
Manisa
R. Nafiz Edgüer
Ankara
B. Baykan

M. M.
İstanbul
İ. Alâettin Gövsa
Antalya
T. Örs

Kâtib
İzmir
Ş. Yunus
Çanakkale
Avni Yukaruç
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Çanakkale
Reşad Nuri Güntekin
İstanbul
Ali Kâmi Akyüz
Ordu
S. S. Tarcan

Giresun
T. Onay
İzmir
Nazmi İlker
Tokad
H. A. Aytuna

Hakkâri
/. U. Aykurt
Kars
E Köprülü
Urfa
Refet Ülgen

Ziraat Encümeni Mazbatası
T. B. M. M.
Ziraat Encümeni
Esas No. 1/339
Karar No. 9

29-111-1940

Yüksek Reisliğe
Köy enstitüleri kurulması hakkında Maarif vekilliğince hazırlanan ve Baş
vekâletin 19 mart 1940 tarih ve 1194 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise takdim
edilerek encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası Maarif vekili Hasan Âli
Yücelin huzurile okundu ve görüşüldü:
Encümenimiz, Hükümetin mucib sebebler lâyihasında, genel nüfusumuzun
çok büyük bir ekseriyetini sinesinde yaşatan köylerimizdeki okul yoksulluğunu
açık bir şekilde ifade eden rakamlar üzerinde derin bir hassasiyetle durmuş bu
dâvanın halli yolunda atılacak mühim bir adım olarak kabul ettiği bu lâyihayı
büyük bir memnuniyetle karşılamıştır.
Bu lâyihanın istihdaf ettiği köy enstitüleri hem köylerimizin şiddetle muhtaç
olduğu öğretmenleri yetiştirmeğe, hem de bu öğretmenler delaletile köylerimizin
ziraat ve sanat bilgilerini ve daha şümulü manasile hayat seviyelerini yükselt
meğe hizmet edecek müesseseler olması itibarile encümenimiz, bu teşebbüsü, en
mühim millî dâvalarımız arasında bulunan (köy kalkınma) işini tahakkuk et
tirecek bir kuvvet ve mahiyette görmektedir.
Encümenimiz, bu lâyihanın kabul ettiği teşkilât sistemini, köy çocuğunu, ken
di muhitinde yetiştirerek onu yine köy kalkınma işinde istihdam etmek gibi çok
isabetli ve çok verimli vasfını şimdiden bariz bir muvaffakiyet âmili olarak
mütalea etmektedir. Lâyihanın tedkikinden anlaşılacağı üzere Maarif vekilliği
köy okullarımızın biran evvel tamamlanması ve bunların muhtaç oldukları öğret
menlerin ihtiyaca en uygun bir vasıfta yetiştirilmeleri işini, en kısa yoldan ve en
amelî bir usulle başarmak esaslarını koymuş bulunuyor. Encümenimiz, bu nok
taya, hedefe biran evvel ulaşmağı teğmin bakımından hususî bir kıymet ve ehem
miyet atfetmektedir.
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Şurası da kayde değer ki köy enstitüleri, köy öğretmenlerinden başka köy
lerimizin ziraat ve sanat hayatlarında daima muhtaç olacakları pratik unsurları da
aynı zamanda yetiştirmek gibi diğer bir faydalı bir hizmet de görmüş olacaktır.
Fennî şartlar altında hayvan bakımının istihsal hayatımızdaki çok tesirli rolü
üzerinde duran Encümenimiz, köylerde yapılacak okul binalarının yanına köy
halkı için örnek olacak fennî ahırlar da yaptırmasını temenniye şayan görmüştür.
Encümenimiz, ana hatları yukarıda kısaca arzedilen bu lâyihayı heyeti umumiyesi itibarile muvafık görerek kabul eylemiş ve ancak aşağıda yazılı bazı maddeler
de kısmen vuzuhu teğmin ve kısmen de tatbikatta tesadüf olunacak bazı müşkül
leri önlemek bakımından icab eden tadilleri yapmıştır. Şöyle ki:
Üçüncü madde hakkında Maarif encümenince kaydedilen mucib sebeblere
Encümenimiz iştirak ederek bu maddeyi Maarif encümeninin tadil ettiği şekilde
kabul etmiş ve ancak köy enstitülerinin Hükümet maddesinde tesbit olunan beş
senelik tahsil müddetleri ihtiyaca tamamen kâfi görülerek bu tadilât arasındaki
(en az) tâbiri kaldırılmıştır.
Sıhhî sebeblerden gayri sebeblerle köy enstitülerinden ayrılan veya bu mües
seselerden çıkarılanlardan yalnız ihtiyar olunan masraf istirdad olunarak ayrıca
bu paranın faizi alınmaması encümenimizce muvafık görülmüş ve bu sebeble
dördüncü maddedeki (faiz) kaydı kaldırılmıştır.
Beşinci maddede köy enstitüleri mezunlarına tahmil olunan otuz senelik mec
burî hizmet müddeti encümenimizce de fazla görülerek bu müddet yirmi seneye
indirilmiş ve madde Maarif encümeninin tesbit ettiği şekilde kabul olunmuştur.
Köy enstitülerinin muhtelif şubelere ayrılacağı hakkında Maarif vekilliğince
verilmiş bir karar olmadığına göre onuncu maddedeki (öğretmen şubesinden)
kaydının kaldırılması muvafık görülmüş ve bu maddede (Sermaye) olarak zik
redilen altmış lira, mahiyeti itibarile, sermaye değil bir teçhizat bedeli olduğun
dan madde ona göre tadil edilmiştir.
On birinci maddede: Köy enstitüleri mezunlarına verilecek istihsal vasıtaları
arasında (hayvan) zikredilmemiş olduğundan maddeye (Çift ve irâd hayvanları)
kaydı ilâve edilmiş ve ona göre tadilen kabul edilmiştir.
On dördüncü maddenin köy okuluna aid demirbaş eşya hayvan ve sairenin
okulun malı olduğu ve bu okullardaki ziraat işletmelerinden elde edilecek
hasılatın öğretmene aid bulunduğu esasları dairesinde tanzim edilmiş olduğu
Maarif vekilinin encümende verdiği izahattan anlaşılmasına ve halbuki bu husus
ların madde metninde vazıh bir şekilde ifade edilmemiş olduğuna göre bu mad
dede yukarıda arzolunan hususlar tasrih olunmuş ve ona göre tadilen kabul olun
muştur.
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Havalelerine göre Dahiliye encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek
Reisliğe sunulur.
Ziraat E. Reisi

M. M.

Kâtib

İzmir

Seyhan

Seyhan

R. Köken

Tevfik Tarman

Tevfik Tarman

Aydın

Balıkesir

Denizli

Nuri Göhtepe

Rahmi Selçuk

E. Aslan Tokad

Edirne

Giresun

Elâzığ

F. Kaltakkıran

Fikret Atlı

Sabit Sağıroğlu

Kars

Manisa

Manisa

Ömer Küntay

Hüsnü Yaman

Kani Karaosman

Maraş

Siird

Siird

Dr. A. Kemali Bayazit

Ali Riza Esen

Şefik Özdemir

Sivas

Sivas

Trabzon

AtıfEsenbel

/. Memed Uğur

Ş. Bilgen

Siird
N. Bekmen
Dahiliye Encümeni Mazbatası
T B. M. M.
Dahiliye Encümeni
Esas No. 1/339

3-IV-1940

Karar No. 35
Yüksek Reisliğe
Köy enstitüleri teşkili hakkında Maarif vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekil
leri Heyetinin 5-III-1940 tarihli toplantısında Büyük Millet Meclisine arzı kararlaşıb Başvekâletin 19 mart 1940 tarih ve 6/1194 numaralı tezkeresile Yüksek
Reisliğe takdim edilen ve Encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası Maarif
vekilininde huzurile tedkik müzakere olundu.
İlk terbiye ve tahsilin yurdumuz nüfusunun büyük kısmını teşkil eden köy
lerimize yayılması ve bu maksadla köy okullarımızın biran evvel tamamlanması
ve öğretmenlerin ihtiyaçlara en uygun bir tarzda yetiştirilmesi ve en kısa yoldan
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bu işin başarılması maksad ve gayelerini istihdaf eden kanun lâyihası ve mucib
sebebleri Encümenimizce muvafık görülerek maddelerin müzakeresine geçildi.
Kanun başlığının çok uzun olduğunu mütalea eden Encümenimiz kanunun
admı "Köy enstitüleri kanunu" lâyihası şeklinde tadil edilmiştir.
Hükümetin birinci maddesinde köy meslekleri erbabı yerine "Köye yarayan
meslek erbabını" şeklinde değişiklik yapmış, Hükümetin ikinci maddesi aynen
kabul edilmiştir. Üçüncü, dördüncü, beşinci, onuncu ve on birinci maddeler Ziraat
encümeninin tadili veçhile kabul edilmiş keza Ziraat encümenince kabul edilen
on dördüncü maddenin sondan ikinci fıkrası "Gelecek öğretmene teslim edilmek
üzere okul varidatı meyanma alınır" şeklinde değiştirilmiş ve on altıncı maddeye
daha sarahat vermek maksadını istihdaf eden Encümenimizin noktai nazarına
Maarifi vekili de iştirak ettiğinden mezkûr maddenin sondan ikinci maddesi "Öğ
retmen işe başlamadan evvel okul binasile öğretmen evi tamamen bitirilir" şek
linde tadil edilmiştir.
Kanunun diğer bütün maddeleri Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir.
Bermucibi havale Bütçe encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe
takdim olunur.
Dahiliye En. Rs.

Rs. V.

Bu M. M.

Tekirdağ

Çoruh

Yozgad

C. Uybadın

A. Tüzün

Z Arkand

Yozgad

Antalya

Balıkesir

Z Arkanı

B. Kaplan

E Tîritoğlu

Balıkesir

Bursa

Çanakkale

S. Uzay

E Güvendiren

H. Ergeneli

Çorum

Erzurum

Erzurum

/. K. Alpsar

N. Elgün

Gl. Z Soydemir

Hatay

İzmir

Kayseri

A. Türkmen

M. Aldemir

A. H. Kalaç

Konya

Kütahya

Malatya

Ş. Ergun

S. Ertem

E. Barkan

Maraş

Sivas

Tokad

Z. Kayran

M. Ş. Bleda

G. Pekel

Kâ.
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Yozgad

Zonguldak

Zonguldak

S. Korkmaz

İ. E. Bozkurd

R. Vardar

Bütçe Encümeni Mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Mazbata No. 1/339

13-IV-1940

Esas No. 55
Yüksek Reisliğe
Köy enstitüleri teşkili hakkında Maarif vekilliğince hazırlanan ve Baş
vekâletin 19-III-1940 tarih ve 6/1194 sayılı tezkeresile Büyük Meclise arzedilen
kanun lâyihası Maarif, Ziraat ve Dahiliye encümenlerinin mazbatalarile birlikte
encümenimize tevdi edilmekle Maarif vekili Hasan Âli Yücel hazır olduğu halde
tedkik ve müzakere olundu:
Hükümetin mucib sebebler lâyihasının mütaleasından ve Maarif vekilinin
şifahî izahile lâyihayı tedkik eden diğer üç encümenin mazbatalarının mündericatmdan anlaşıldığına göre memleketimiz nüfusunun en çoğu köylerde ol
duğu halde ilk tahsilin süratle yayılması için âcil tedbir almak lüzumunu ehem
miyetli bir iş olarak ele alan Hükümet bu maksadı yerine getirmek üzere köy
lülerimize okuyup yazma öğretmek ve köy sanatlarını talim ve köylülerimizin iç
timai ve iktisadî sahalarda kalkınmalarını teğmin etmek üzere köy enstitüleri kur
mayı muvafık bulmuş ve bu maksadla ihtiyaç ve tecrübelerin mahsulü olan ted
birlerle bu lâyihayı tanzim ettiği görülmüştür.
İhsaî malûmatın gösterdiği sarih rakamlar karşısında, memleketimiz halkının
erkek nüfusunun % 23 küsuru, kadınların ise ancak % 8 i okur yazar olduğu an
laşılmasına göre, ilk tahsilin tamimi için çok seri vasıtalara müracaat edilmesi ih
tiyacı aşikârdır. Şimdiye kadar mekteb açılabilen köylerimizde ilk tahsilin tam
devreli olarak yapılmasına bile imkân bulunamamış ve son senelerde verilen
kararla ilk mekteblerin beş senelik tam devreli olması kabul edilmiştir. Bu tarzda
bütün köylerde ilk mekteblerin kurulabilmesi çok uzun senelere mütevakkıf ol
duğundan görülen ihtiyaç karşısında bu işin kısa bir zamanda yapılması esbabına
tevessül olunması pek bariz bir zarurettir. Bundan bir kaç sene evvel kabul edilen
kanunlarla köy eğitmenleri yetiştirilmeğe başlanmış ve bu sayede bir hayli köy
lerimizde binlerle köy çocuklarımız okuma yazma öğrenmiş ve aynı zamanda
eğitmenin fennî tarzda ziraat usullerini gösterme suretile köylülerimize güzel bir
örnek meydana getirilmiş olduğu gibi içtimaî hayatımızda da köylülerin kalkın1318

masına medar olacak faydalı hizmetler yapılmıştır. Fakat bu tedbir ihtiyacı tam ve
kâmil bir tarzda karşılayamıyacağından köy çocuklarından alınarak okutturulduk
tan sonra yine köylerine dönüp orada öğretmenlik yapmak mecburî hizmetile
mükellef olmak üzere lâyihada tesbit edilen şartlar dahilinde bunları yetiştirecek
köy enstitülerinin kurulması ve her yerde muhite ve iklime göre kabiliyetler göz
önünde tutularak iktisadî kalkınmaya yarayacak ve istihsali artırarak köylerimizin
refahını teğmin edecek yeni ve verimli ziraat usullerini öğretmen ve köylü ih
tiyacına yarayacak sanatları talim etmek gibi gayeleri istihdaf eden lâyiha encümenimizce de takdirle karşılanarak esas itibarile kabul edilmiştir.
Encümenin yaptığı tedkikat neticesinde lâyiha üstünde bazı ufak değişiklikler
yapılmıştır.
Birinci madde Dahiliye encümeninin kaleme aldığı metinde bir kelimenin
yeri değiştirilmek suretile ve ikinci madde diğer encümenlerin kabul ettikleri gibi
encümenimizce de aynen kabul edilmiştir.
Enstitülere kabul edileceklerin vasıf ve şartlarını gösteren ve tahsil müddet
lerini tayin eden üçüncü maddenin Ziraat encümenince tesbit edilen metni üzerin
de beş yıl olan tahsil müddeti hakkında (en az) kaydı ilâvesi suretile madde kabul
edilmiştir.
Ziraat encümeninin tesbit ettiği dördüncü ve Maarif encümenince kaleme alı
nan beşinci maddelerle 6, 7 ve 8 inci maddeler Hükümet teklifi veçhile 9 uncu
madde bu öğretmenlere verilecek maaşların 2/3 nisbetinde olacağına dair bir
kayıd ilâvesile ve onuncu madde de Ziraat encümenin hazırladığı şekilde olduğu
gibi kabul edilmiştir.
Enstitüden mezun olduktan sonra mükellef oldukları öğretmenlik vazifesini
ifâ için köylere tayin edilenlere verilecek istihsale yarayıcı aletler, ıslah edici
tohum, çift ve irâd hayvanlarile cins fidan gibi istihsal vasıtalarının Devletçe
parasız verileceğine dair hükümleri mutazammm bulunan 11 inci maddeye en
cümenimiz tarafından; parasız verilen bu alât, tohum, hayvan ve fidanların öğret
menin şahsına değil, talim vazifesinin ifası maksadile verilmesi maksud olduğuna
göre bu hususun maddede tavzihine lüzum görülerek bunların okul demirbaşına
geçirilmeleri kaydının ilâvesi suretile bu madde encümence yeniden kaleme alın
mıştır.
Lâyihanın 12 nci maddesi, okullara verilecek arazinin verilme ve tahsis tar
zını göstermekte olup Hükümet teklifindeki metinde vakfa aid arazinin de Devlet
malı olan arazi gibi tercihan verileceği yazılmışsa da vakfın malı üzerinde Devlet
malları gibi muamele yapılması vakfın hukukuna taallûku noktasından doğru
olamıyacağından tercihan tahsis kaydı yalnız Devlete aid araziye hasredilerek
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vakıf kaydı maddeden kaldırılmış ve maddeye ilâve edilen son bir fıkra ile Dev
let arazisi bulunmadığı takdirde madde tesbit edilen maksada elverişli arazinin
köy kanununa göre satm alınması hakkında bir hüküm konmuştur.
13 üncü madde Hükümetin teklifi gibi kabul edilmiştir.
Lâyihanın 14 üncü maddesi köy okuluna verilen hayvan ve arazinin
hasılatının okul öğretmenine aid olduğunu göstermektedir. Öğretmenin infikâki
halinde yapılacak muamele ve yeni öğretmen gelinceye kadar imece ile işletilmek
üzere köy ihtiyar heyetine eşya, hayvan ve arazinin teslim edileceği ve mahsulün
satılarak bedelinin nakden ve eşyanm aynen yeni öğretmene devir ve teslim olu
nacağı ve işletmeye aid eşya ve tesisatla hayvanların Devlet mallan hakkındaki
muamelelere tâbi olacağı yine bu maddede tesbit edilmektedir.
Encümenimiz bu maddenin müzakeresi sırasında köy okulu öğretmeninin bir
suretle vazifesinden ayrıldığı takdirde öğretmenlere tahsis edilen hasılatın olduğu
gibi halefine verilmesini muvafık görmüş ve Ziraat encümeninin tanzim ettiği bu
maddenin metninde yazılan ihtiyar heyetlerince işletildiği takdirde elde edilecek
hasılatın satılarak bedelinin okul varidatı meyanına almacağı hakkındaki hükmü
muvafık bulmamış ve okullarda varidat diye bir muamele yapılması doğru olmıyacağından hasılatın yeni gelecek öğretmene verilmesini tasvib ile maddeyi bu
şekilde değiştirmiştir.
15 inci madde Hükümetin teklifi veçhile ve 16 ncı maddede Dahiliye en
cümeninin tanzim ettiği surette aynen kabul edilmiştir.
Köy enstitülerine tayin edilecek öğretmenlerin hangi okul mezunlarından ola
cağını tayin eden 17 nci maddede tahsil derecesine göre sıra tertibi gözetilerek
birden yedinciye kadar olan fıkraların yerleri değiştirilmiş ve 18 inci madde de
Hükümetin teklifi gibi kabul edilmiştir.
Köy öğretmenlerinin ölümü halinde öğretmenlere tahsis edilmiş olan hasılat
ve menfaatlerden mirasçıları için bir hak tanınması lüzumuna dair encümence
yapılan müzakere ve münakaşa neticesinde, okul demirbaşı olarak Devletçe
parasız olarak verilen alet, tohum, fidan ve hayvan ile okula tahsis edilen arazide
öğretmenin sebketmiş olan mesaisi talim ve tedris vazifesinin ifasından başka bir
şey olmayıb hasılat ve menafimin öğretmene terkedilmiş olması ölüm halinde
mirasçıları için bir hak tanınmasını icab ettirmiyeceği ve böyle bir hakkın kabulü
ise bir takım ihtilâf ve ihtilâtm tevellüdüne sebebiyet vereceği cihetle buna dair
lâyihaya bir hüküm konması muvafık görülmemiştir. Ancak ölen öğretmenlerin
ailelerine bu kanunda kabul edilen yardım sandıklarında daha geniş bir yardım
teğmini maksadile öğretmenin öldüğü yıl içinde elde edilecek hasılatın yarısının
bu sandıklara ve yarısının da gelecek öğretmene verilmesi isabetli görülerek
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Hükümet mutabakatile bu yolda kaleme alınan bir madde lâyihaya 19 uncu
madde olarak ilâve edilmiştir.
Hükümet teklifine göre 19 ve encümenin ilâvesine nazaran lâyihanın 20 nci
maddesinde encümence bir tabirin hukukî mânada tavzihi mülâhazasile değiştiril
mesi suretile ve müteakib iki madde de Hükümet teklifi gibi aynen kabul edilmiştir.
Muvakkat hükümleri ihtiva eden ve teklif lâyihasına göre birden dörde kadar
numara ile gösterilen muvakkat maddeler alfabe sırasile her madde bir fıkra
halinde olmak ve asıl kanun maddeleri numaralarile karışarak tatbikatta yanlışlığa
mahal verilmemek üzere muvakkat madde namile lâyihaya derci tensib edilmiştir.
Lâyiha ihtiva ettiği hükümlerin ehemmiyeti sebebile tercihan ve müstacelen
müzakere dileğile Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe
sunulur.
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Köy enstitüleri tesisi ve
bu enstitüleri bitirenlerin
çalıştırılmaları hakkında
kanun lâyihası
MADDE 1 - Köy öğ
retmeni ve diğer köy
meslekleri erbabını yetiş
tirmek üzere ziraat iş
lerine elverişli arazisi
bulunan yerlerde, Maarif
vekilliğince köy ens
titüleri açılır.
MADDE 2 - Bu ens
titülerin 1 numaralı cedvelde gösterilen maaşlı
muallim ve memurları
3656 sayılı kanunun ikin
ci maddesine bağlı Maarif
vekilliği kısmındaki cedvele ilâve edilmiştir.
MADDE 3 - Ens
titülere tam devreli köy
ilkokullarını bitirmiş sıh
hatli ve müsaid çocuklar
seçilerek alınırlar. Ens
titülerin tahsil müddetleri
öğretmen şubesinde beş
yıldır. Diğer şubelerin
tahsil müddetleri de öğ
retilecek mesleklerin ica
bına göre Maarif vekil
liğince tayin edilir.

MAARİF ENCÜMENİNİN
DEĞİŞTİRİŞİ
Köy enstitüleri tesisi ve
bu enstitüleri bitirenlerin
çalıştırılmaları hakkında
kanun lâyihası
MADDE 1 - Hükü
metin teklifi aynen kabul
edilmiştir.

MADDE 2 - Hükü
MADDE 2 - Hükü
metin teklifi aynen kabul metin 2 nci maddesi ay
edilmiştir.
nen

MADDE 3 - Ens
titülere tam devreli köy
ilk okullarını bitirmiş
sıhhatli ve müsaid köylü
çocuklar seçilerek alınır
lar. Enstitülerin tahsil
müddetleri en az beş yıl
dır. Öğretmen olamaya
cağına kanaat getirilen
talebenin aynlacağı mes
leklerin tahsil müddetleri
Maarif vekilliğince tesbit
edilir.
MADDE 4 - Ens
MADDE 4 - Hükü
titülere kabul edilenler metin teklifi aynen kabul
sıhhî sebebten gayri se- edilmiştir.
beblerle müesseseden
ayrıldıkları veya çıkarıl
dıkları takdirde okuduk1322

ZİRAAT ENCÜMENİNİN
DEĞİŞTİRİŞİ
Köy enstitüleri tesisi ve
bu enstitüleri bitirenlerin
çalıştırılmaları hakkında
kanun lâyihası
MADDE 1 - Hükü
metin 1 inci maddesi ay
nen

MADDE 3 - Ens
titülere tam devreli köy
ilk okullarını bitirmiş
sıhhatli ve müsaid köylü
çocuklar seçilerek alınır
lar. Enstitülerin tahsil
müddetleri beş yıldır.
Öğretmen olamayacağı
na kanaat getirilen tale
benin aynlacağı meslek
lerin tahsil müddetleri
Maarif vekilliğince tesbit
edilir.
MADDE 4 - Ens
titülere kabul edilenler
sıhhî sebebden gayri
sebeblerle müesseseden
ayrıldıkları veya çıkarıl
dıkları takdirde okuduk-

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN
DEĞİŞTİRİŞİ

BÜTÇE ENCÜMENİNİN
DEĞİŞTİRİŞİ

Köy enstitüleri kanunu lâyihası

Köy enstitüleri kanunu lâyihası

MADDE 1 - Köy öğretmeni ve
diğer köye yarayan meslek erbabını
yetiştirmek üzere ziraat işlerine el
verişli arazisi bulunan yerlerde,
Maarif vekilliğince Köy enstitüleri
açılır.

MADDE 1 - Köy öğretmeni ve
köye yarayan diğer meslek erbabını
yetiştirmek üzere Ziraat işlerine el
verişli arazisi bulunan yerlerde,
Maarif vekilliğince Köy enstitüleri
açılır.

MADDE 2 - Hükümetin 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2 - Aynen

MADDE 3 - Ziraat encümeninin 3
üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3 - Enstitülere tam dev
reli köy ilk okullarını bitirmiş sıhhatli
ve müsaid köylü çocuklar seçilerek
alınırlar.
Enstitülerin tahsil müddetleri en
az beş yıldır.
Öğretmen olamayacağına kanaat
getirilen talebenin ayrılacağı meslek
lerin tahsil müddetleri Maarif vekil
liğince tesbit edilir.

MADDE 4 - Ziraat encümeninin 4
üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4 - Ziraat encümeninin
4 üncü maddesi aynen

1323

Hü.
lan müddete isabet eden
masraf, faizi de zam
medilerek kendilerinden
veya kefillerinden alınır.
MADDE 5 - Bu
müesseselerde tahsilleri
ni bitirerek öğretmen
tayin edilenler, Maarif
vekilliğinin göstereceği
yerlerde 30 sene çalış
maya mecburdurlar. Mec
burî hizmetlerini tamam
lamadan meslekten ay
rılanlar Devlet memuri
yetlerine ve müessese
lerine tayin edilemezler.
Bu gibilerin kendilerin
den veya kefillerinden
müessesede bulundukları
zamana aid masrafın iki
misli alınır.
MADDE 6 - Köy
enstitülerinden mezun
öğretmenler, tayin edil
dikleri köylerin her türlü
öğretim ve eğitim işlerini
görürler. Ziraat işlerinin
fennî bir şeklide yapıl
ması için bizzat meydana
getirecekleri örnek tarla,
bağ ve bahçe, atelye gibi
tesislerle köylülere reh
berlik eder ve köylülerin
bunlardan istifade et
melerini teğmin ederler.
Bu öğretmenlerin disip
lin işlerinin ne suretle
görüleceği bir nizam
name ile tayin edilir.

1324

Mf.E.

Zr. E.
lan müddete isabet eden
masraf, kendilerinden
veya kefillerinden alınır.

MADDE 5 - Bu
müesselerde tahsillerini
bitirerek öğretmen tayin
edilenler Maarif vekil
liğinin göstereceği yer
lerde yirmi sene çalış
maya mecburdurlar. Mec
burî hizmetlerini tamam
lamadan meslekten ay
rılanlar Devlet memu
riyetlerine ve müessese
lerine tayin edilemezler.
Bu gibilerin kendilerin
den veya kefillerinden
müessesede bulundukları
zamana aid masrafın iki
misli alınır.
MADDE 6 - Hükü
metin teklifi aynen kabul
edilmiştir.

MADDE 5 - Maarif
encümeninin 5 inci mad
desi aynen

MADDE 6 - Hükü
metin 6 ncı maddesi ay
nen

Da. E.

B.E.

MADDE 5 - Ziraat encümeninin
5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5 - Maarif encümeninin
5 inci maddesi aynen

MADDE 6 - Hükümetin 6 ncı
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6 - Aynen
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Hü.
MADDE 7 - Köy
enstitülerinden mezun
olan öğretmenler, ayda
(20) lira ücretle Maarif
vekilliğince tayin edilir
ler. Muvaffakiyetle hiz
met görenlerin ücretleri 6
ncı ders yılı başmda 30,
15 inci ders yılı başında
da 40 liraya çıkarılır. Bu
öğretmenlerin istihkak
ları üç ayda bir peşin
olarak yılda dört defada
ödenir. Öğretmenlerin
aylık ücretleri ve vazife
mahalline gitme zarurî
yol masrafları Maarif
vekilliği
bütçesinden
ödenir.
MADDE 8 - Köy
enstitülerinden mezun
olan öğretmenler hasta
oldukları takdirde, 788
sayılı kanunun 84 üncü
maddesinin A, B ve C
fıkralarındaki hükümlere
göre, ücretlerini alırlar.
MADDE 9 - Köy
enstitülerinden mezun
öğretmenlerin fiilî asker
lik hizmetleri esnasında
kayıdleri terkin olun
mayacağı gibi kendilerine
asteğmenlik veya askerî
memurluk tevcihine ka
dar muhassas ücretlerini
geçmemek üzere aylık
tazminat verilir.
Aynı öğretmenler, se
ferberlik, talim ve ma1326

Mf. E.

Zr. E.

MADDE 7 - Hükü
MADDE 7 - Hükü
metin teklifi aynen kabul metin 7 nci maddesi ay
nen
edilmiştir.

MADDE 8 - Hükü
MADDE 8 - Hükü
metin teklifi aynen kabul metin 8 inci maddesi ay
edilmiştir.
nen

MADDE 9 - Hükü
MADDE 9 - Hükü
metin teklifi aynen kabul metin 9 uncu maddesi ay
edilmiştir.
nen

Da. E.

B. E.

MADDE 7 - Hükümetin 7 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 7 - Aynen

MADDE 8 - Hükümetin 8 inci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 8 - Aynen

MADDE 9 - Hükümetin 9 uncu
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 9 - Köy enstitülerinden
mezun öğretmenlerin fiilî askerlik
hizmetleri esnasında kayıdleri terkin
olunmayacağı gibi kendilerine asteğ
menlik veya askerî memurluk tev
cihine kadar almakta oldukları ücretin
üçte ikisi aylık tazminat olarak verilir.
Ayni öğretmenler, seferberlik,
talim ve manevra gibi sebeblerle silâh
altına alındıkları takdirde, 3041
numaralı kanun ahkâmına tâbi tutulur
lar.
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Hü.

Mf. E.

nevra gibi sebeblerle silâh
altına alındıkları takdirde,
3041 numaralı kanun ah
kâmına tâbi tutulurlar.
MADDE 10 - Köy
enstitülerinin öğretmen
şubesinden mezun olan
lara Maarif Vekilliği büt
çesinden ve bir defaya
mahsus olmak üzere vazif
eye başladıkları ay içinde
(60) lira sermaye verilir.
MADDE 11 - Köy
enstitülerinden mezun öğ
retmenlere istihsale yarayıcı aletler, ıslah edilmiş
tohum, cins fidan gibi is
tihsal vasıtaları Devletçe
meccanen verilir.

MADDE 10-Köy ens
titülerinden mezun olan
lara Maarif vekilliği büt
çesinden ve bir defaya
mahsus olmak üzere
vazifeye başladıkları ay
içinde (60) lira sermaye
verilir.
MADDE 11 -Hükü
metin teklifi aynen kabul
edilmiştir.

Zr. E.

MADDE 10 - Köy
enstitülerinden mezun
olanlara Maarif Vekilliği
bütçesinden ve bir defa
ya mahsus olmak üzere
vazifeye başladıkları ay
içinde zatî teçhizat bedeli
olarak (60) lira verilir.
MADDE 11-Köy ens
titülerinden mezun öğret
menlere istihsale yarayıcı aletler, ıslah edilmiş
tohum, çift ve irad hay
vanları, cins fidan gibi is
tihsal vasıtaları Devletçe
meccanen verilir.
MADDE 12 - Hükü
MADDE 12-Köy öğ
MADDE 12 - Hükü
retmenlerinin tayin edildik metin teklifi aynen kabul metin 12 nci maddesi ay
nen
leri okullara, köy hududu edilmiştir.
içindeki ziraat işlerine el
verişli araziden öğretmenin
ve ailesinin geçimine, okul
talebesinin ders tatbikatına
yetecek mikdarda arazi
tahsis edilir. Köyde Dev
lete ve evkafa aid arazi
bulunduğu takdirde okula
tahsis edilecek arazi tercihan bunlardan ayrılır.
MADDE 13 - Köy
MADDE 13 - Hükü
MADDE 13 - Hükü
öğretmenlerinin okul namı metin teklifi aynen kabul metin 13 üncü maddesi
na meydana getirdikleri her edilmiştir.
aynen
türlü işletmelerdeki mah
sul, hayvan ve binalar kurak
lık, sel, yangın, çok hasar
yapan nebat ve hayvan has1328

Da. E.

B.E.

MADDE 10 - Ziraat encümeninin
10 uncu maddesi aynen kabul edilmiş
tir.

MADDE 10 - Ziraat encümeninin
10 uncu maddesi aynen

MADDE 11 - Ziraat encümeninin
11 inci maddesi aynen kabul edilmiş
tir.

MADDE 11 - Köy enstitülerinden
mezun öğretmenlere istihsale yarayıcı
aletler, ıslah edilmiş tohum, çift ve
irad hayvanları, cins fidan gibi istihsal
vasıtaları, köy öğretmenlerinin tayin
edildikleri okulların demirbaşına
geçirilmek suretile Devletçe parasız
olarak verilir.
MADDE 12 - Köy öğretmen
lerinin tayin edildikleri okullara, köy
hududu içindeki ziraat işlerine elveriş
li araziden köy kanununa göre satın
alınarak öğretmenin ve ailesinin
geçimine, okul talebesinin ders tat
bikatına yetecek mikdarda arazi tahsis
edilir. Köyde Devlete aid arazi bulun
duğu takdirde okula tahsis edilecek
arazi tercihan bunlardan ayrılır.

MADDE 12 - Hükümetin 12 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 13 - Hükümetin 13 üncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 13 - Aynen
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Hü.

Mf.E.

talıklan ve bilûmum cevvî
hâdiseler gibi sebeblerle
ziyana uğradıkları takdirde
işletmeyi yeniden tesis
maksadile ve Maarif Vekil
liği bütçesinden zamanında
okul namına zarar ve
ziyam karşılayacak bir yar
dım yapılır.
MADDE 14 - Hükü
MADDE 14 - Köy
metin
teklifi aynen kabul
okuluna aid her türlü
edilmiştir.
demirbaş eşya, hayvan
ve saire okulun malıdır.
Öğretmenin ayrılışında
bunlar yeni gelecek öğ
retmene, bu mümkün ol
madığı hallerde yeni öğ
retmen gelinceye kadar
köy ihtiyar heyetine iş
letilmek üzere aynen tes
lim edilir. İşletmeyi köy
ihtiyar heyeti tesellüm
ettiği takdirde işler
(imece) ile yapılır. İşlet
me hasılatı okul varidatı
meyanına alınır.
İşletmeye aid eşya ve
tesisat ile hayvanlar Dev
let emvali muamelesine
tâbi tutulur.

MADDE 15 - Köy
öğretmenlerinin işleri
gezici başöğretmenler ve
1330

Zr. E.

MADDE 14 - Köy
okuluna aid her türlü
demirbaş eşya, hayvan
ve saire okulun malı olub
bu işletmeden elde edile
cek hasılat öğretmene
aiddir. Ancak öğret
menini ayrılışında bu de
mirbaşlar yeni gelen öğ
retmene, bu mümkün ol
madığı hallerde yeni öğ
retmen gelinceye kadar
köy ihtiyar heyetine iş
letilmek üzere aynen tes
lim edilir. İşletmeyi köy
ihtiyar heyeti tesellüm
ettiği takdirde işler
(İmece) ile yapılır. Bu
takdirde elde olunan mah
sullerden satılması zarurî
olanlar, ihtiyar heyetlerin
ce satılarak nakden ve
diğerleri aynen okul vari
datı meyanma alınır.
İşletmeye aid eşya ve
tesisat ile hayvanlar Dev
let emvali muamelesine
tâbi tutulur.
MADDE 15 - Hükü
MADDE 15 - Hükü
metin teklifi aynen kabul metin 15 inci maddesi
edilmiştir.
aynen.

Da. E.

B.E.

MADDE 14 - Köy okuluna aid her
türlü demirbaş eşya, hayvan ve saire
okulun malıdır. Öğretmenin ayrılışın
da bunlar yeni gelecek öğretmene, bu
mümkün olmadığı hallerde yeni öğ
retmen gelinceye kadar köy ihtiyar
heyetine işletilmek üzere aynen teslim
edilir. İşletmeyi köy ihtiyar heyeti
tesellüm ettiği takdirde işler «İmece»
ile yapılır. İşletmek hasılatı gelecek
öğretmene teslim edilmek üzere okul
varidatı meyanma alınır.
İşletmeye aid eşya ve tesisat ile
hayvanlar Devlet emvali muamelesine
tâbi tutulur.

MADDE 14 - Köy okuluna aid
her türlü demirbaş eşya, hayvan ve
saire okulun malı olub bu işletmeden
elde edilecek hasılat öğretmene aiddir.
Ancak öğretmenin ayrılışında bu de
mirbaşlar yeni gelen öğretmene, bu
mümkün olmadığı hallerde yeni öğ
retmen gelinceye kadar köy ihtiyar
heyetine işletilmek üzere aynen teslim
edilir. İşletmeyi köy ihtiyar heyeti
tesellüm ettiği takdirde işler imece ile
yapılır. Bu suretle elde olunan mah
sullerden satılması zarurî olanlar, ih
tiyar heyetlerince satılarak nakden ve
diğerleri aynen muhafaza ve yeni öğ
retmene devir ve teslim olunur.
İşletmeye aid eşya ve tesisat ile
hayvanlar Devlet emvali muamelesine
tâbi tutulur.

MADDE 15 - Hükümetin 15 inci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 15 - Aynen

1331

Hü.

Mf.E.

ilk tedrisat müfettişleri
tarafından takib ve teftiş
edilir.
Köy öğretmenlerinin
işlerinin normal bir şekil
de yürütülmesine Devlet
teşkilatı mensublan yar
dım ederler.
MADDE 16 - Hükü
MADDE 16 - Köy
öğretmenlerinin tayin metin teklifi aynen kabul
edilecekleri okulların bi edilmiştir.
naları ve öğretmen evleri
Maarif Vekilliğince verile
cek plânlara göre köy
kanununa tevfikan, bölge
ilk tedrisat müfettişi ile
gezici
başöğretmenin
nezaretinde köy ihtiyar
heyetleri tarafmdan yap
tırılır ve öğretmen tayin
edilecek köylere keyfiyet
üç yıl önce bildirilir. Köy
bütçesinde de ona göre
tedbirler alınır. Öğret
menin işe başladığı yıl için
de okul binası ile öğretmen
evi tamamen bitirilir.
Köy okulları bina
larının tamiri ve okulun
daimî masrafları köy ih
tiyar heyetlerince teğmin
edilir.
MADDE 17 - Hükü
MADDE 17 - Köy
enstitülerine aşağıda ad metin teklifi aynen kabul
ları yazılı müesseseler edilmiştir.
den mezun olanlar öğret
men tayin edilirler:
1) Erkek sanat okul
ları ve kız enstitüleri
mezunları,
1332

Zr.E.

MADDE 16 - Hükü
metin 16 ncı maddesi ay
nen.

MADDE 17 - Hükü
metin 17 nci maddesi ay
nen.

Da. E.

B. E.

MADDE 16 - Köy öğretmenlerinin tayin edilecekleri okul binaları
ve öğretmen evleri Maarif vekilliğin
ce verilecek plânlara göre köy
kanununa tevfikan, bölge ilk tedrisat
müfettişi ile Gezici başöğretmenin
nezaretinde köy ihtiyar heyetleri
tarafından yaptırılır ve öğretmen tayin
edilecek köylere keyfiyet üç yıl önce
bildirilir. Köy bütçesinde de ona göre
tedbirler alınır. Öğretmenin işe baş
lamadan evvel okul binası ile öğret
men evi tamamen bitirilir.
Köy okulları binalarının tamiri ve
okulun daimî masrafları köy ihtiyar
heyetlerince teğmin edilir.

MADDE 16 - Dahiliye en
cümeninin 16 ncı maddesi aynen,

MADDE 17 - Hükümetin 17 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 17 - Köy enstitülerine
aşağıda adlan yazılı müesseselerden
mezun olanlar öğretmen tayin edilirler:
1) Yüksek okullar ve üniversite
fakülteleri mezunları,
2) Gazi terbiye enstitüsü mezun
ları,
3) Öğretmen okulları mezunları,
1333

Hü.

Mf.E.

Zr. E.

2) Ticaret liseleri ve
orta ziraat okulları me
zunları,
3) İnşaat usta okulları
mezunları,
4) Öğretmen okulları
mezunları,
5) Gazi terbiye ens
titüsü mezunları,
6) Yüksek okullar ve
Üniversite fakülteleri me
zunları,
7) Köy enstitüleri
mezunları,
8) Bunlardan başka
her türlü teknik ve mes
lekî okullar mezunları.
Bu enstitülerde mutahassıs işçiler yevmiye
veya aylık ücretle usta öğ
retici olarak çalıştırılabilir.
Köy enstitülerinde çalış
tırılacakların ne suretle
tayin edilecekleri, terfi
şekilleri ve bu entitülerini
idarî
işlerinin
nasıl
yürütüleceği bir nizam
name ile tesbit olunur.
MADDE 18 - Bu
MADDE 18 - Hükü
MADDE 18-Hükü
kanun hükümlerine tâbi metin teklifi aynen kabul metin 18 inci maddesi
olacak köy öğretmenleri edilmiştir.
aynen.
için Maarif vekilliği tara
fından, hükmî şahsiyeti
haiz ve mercii Vekillik
olmak üzere «köy öğret
meleri tekaüd sandığı»
ve «köy öğretmenleri sağ
lık ve içtimaî yardım san
dığı» teşkil edilecektir.
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Da. E.

B. E.
4) Ticaret liseleri ve orta ziraat
okulları mezunları,
5) Erkek sanat okulları ve kız ens
titüleri mezunları,
6) Köy enstitüleri mezunları,
7) İnşaat usta okulları mezunları,
8) Bunlardan başka her türlü tek
nik ve meslekî okullar mezunları.
Bu enstitülerde mutahassıs işçiler
yevmiye veya aylık ücretle usta öğ
retici olarak çalıştırılabilir. Köy ens
titülerinde çalıştırılacakların ne suret
le tayin edilecekleri, terfi şekilleri ve
bu enstitülerin idarî işlerinin nasıl
yürütüleceği bir nizamname ile tesbit
olunur.

MADDE 18 - Hükümetin 18 inci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 18 - Aynen
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Hü.
a) Tekaüd sandığının
sermayesi ve gelirleri
şunlardır:
1. Maarif vekilliği
bütçesine köy enstitüleri
masrafı olarak her yıl
konulacak tahsisat yekû
nunun binde biri.
2. Aylıkları artırılan,
sandığa dahil, köy öğret
menlerinin ücretlerinden
kesilecek ilk aylık zamları.
3. Sandık sermayesi
nin bütün gelirlerile bilû
mum müteferrik gelirler.
Tekaüd sandığının
mevcud alacakları Dev
let emvaline mahsus hak
ve rüçhanlan haizdir. Bu
paralar ve alelûmum
aidat ile faiz ve temettüleri bir gûna faiz ve
resme tâbi olmadığı gibi
haciz ve temlik edilemez.
Hizmet müddetleri (30)
seneyi dolduran ve san
dığa dahil bulunan köy
öğretmenleri tekaüdlüklerini taleb edebilirler.
Bu gibiler ayda 20 lira
ücretle tekaüde sevkedilirler. Tekaüdlük üc
retleri üç ayda bir peşin
olarak ödenir.
b) Sağlık ve içtimaî yar
dım sandığının sermayesi
ve gelirleri şunlardır:
1. Maarif vekilliği
bütçesine köy enstitüleri
masrafları namile her yıl
konulacak tahsisat yekû
nunun binde biri.
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Zr. E.

Hü.

Mf.E.

Zr. E.

2. Sandığa dahil öğ
retmenlerin aylıkların
dan kesilecek yüzde bir
ler.
3. Teberrular.
4. Sandık sermaye
sinin gelirlerile sair bilû
mum gelirler.
Her iki sandığın tedi
yeleri Divanı muhasebat
vizesine tâbi değildir.
MADDE 19 - Köy
MADDE 19 - Hükü
MADDE 19 - Hükü
öğretmenleri tekaüd san metin teklifi aynen kabul metin 19 uncu maddesi
dığı ile köy öğretmenleri edilmiştir.
aynen.
sağlık ve içtimaî yardım
sandığının idaresi, işleyiş
tarzı, öğretmenlerin teka
üde sevk usulleri, yapıla
cak yardımların şekilleri,
velhasıl bu iki sandığın
bütün işlerine müteferri
bilûmum hususlar birer
nizamname ile tesbit olu
nur.
Bu nizamnamelerde
muhtar Devlet müessese
lerinde kurulmuş müma
sil sandıkların azalarına
teğmin eylediği men
faatleri mütenazır men
faatler gösteren hüküm
lerin bulunması şarttır.
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Da. E.

B. E.

MADDE 19 - Hükümetin 19 uncu
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 19 - Bir öğretmenin
vefatı halinde okula aid olub menfaati
öğretmene tahsis edilmiş bulunan em
valin ölüm yılı içinde elde edilecek
hâsılatının yarısı yardım sandığına ve
yarısı da gelecek öğretmene verilir.
Ölen öğretmenin mirasçıları, oku
lun emvalinin hasılatı üzerinde hiçbir
hak iddia edemezler.

MADDE 20 - Köy öğretmenleri
tekaüd sandığı ile köy öğretmenleri sağ
lık ve içtimaî yardım sandığının idaresi,
işleyiş tarzı, öğretmenlerin tekaüde sevk
usulleri, yapılacak yardımların şekilleri,
velhasıl bu iki sandığın bütün işlerine
müteferri bilûmum hususlar birer
nizamname ile tesbit olunur.
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Hü.

MADDE 20 - Köy
lerde çalışan öğretmenlerin
ve ailelerinin, köy okul
larındaki talebenin sıhhat
işlerine meccanen bak
mak üzere Maarif vekil
liğince sıhhat müfettişi
hekimler tayin edilir.
Köy öğretmenleri,
öğretmenlerin eşleri ve
çocukları Maarif vekil
liği prevantoryum ve
sanatoryomunda parasız
tedavi edilirler.
MADDE 21 - Bu
enstitülerin tesisat, inşaat
ve tamirat işleri 2490
sayılı arttırma ve eksilt
me ve ihale kanununa
tâbi değildir.
MUVAKKAT MAD
DE 1 - 1 numaralı cedvelde gösterilen kad
rolardan ilişik 2 sayılı
cedvelde yazılı muallim
likler ve memuriyetler
1939 yılı ve umumî
muvazene kanununun 16
ncı maddesine bağlı (L)
cedvelinin Maarif vekil
liği kısmma konulmuştur.
MUVAKKAT MAD
DE 2 - 3704 numaralı
kanunda adı geçen köy
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Mf.E.

Zr.E.

MADDE 20 - Hükü
MADDE 20 - Hükü
metin teklifi aynen kabul metin 20 nci maddesi ay
edilmiştir.
nen.

MADDE 21 - Hükü
MADDE 21 - Hükü
metin teklifi aynen kabul metin 21 inci maddesi
edilmiştir.
aynen.

MUVAKKAT MAD
MUVAKKAT MAD
DE 1 - Hükümetin teklifi DE 1 - Hükümetin birin
aynen kabul edilmiştir.
ci muvakkat maddesi ay
nen.

MUVAKKAT MAD
MUVAKKAT MAD
DE 2 - Hükümetin teklifi DE 2 - Hükümetin ikinci
aynen kabul edilmiştir.
muvakkat maddesi aynen.

Da. E.

MADDE 20 - Hükümetin 20 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

B. E.
Bu nizamnamelerde hükmî şah
siyeti haiz Devlet müesseselerinde
kurulmuş mümasil sandıkların aza
larına teğmin eylediği menfaatlere
mütenazır menfaatler gösteren hü
kümlerin bulunması şarttır.
MADDE 21 - Hükümetin 20 nci
maddesi aynen.

MADDE 21 - Hükümetin 21 inci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 22 - Hükümetin 21 inci
maddesi aynen.

BİRİNCİ MUVAKKAT MADDE Hükümetin birinci muvakkat maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MUVAKKAT MADDE A) Hükümetin muvakkat birinci
maddesi aynen.

İKİNCİ MUVAKKAT MADDE Hükûmetin ikinci muvakkat maddesi
aynen kabul edilmiştir.

B) 7-VII-1939 tarih ve 3704 numaralı kanunda adı geçen köy öğretmen okulları bu kanunla köy ens1341

Hü.
öğretmen okulları bu
kanunla köy enstitülerine
kalbedilmişlerdir. Mez
kûr kanunun metnindeki
köy öğretmen okulları
tabirleri köy enstitüleri
şeklinde değiştirilmiştir.
18-1-1940 tarih ve 3782
sayılı kanunun 7 nci
maddesile açılan (köy
öğretmen okulları her
türlü masrafı) unvanlı fa
sıl (köy enstitülerinin
maaş, ücret ve her türlü
masrafları) şeklinde de
ğiştirilmiş ve bu fasla
(250 000) lira, fevkalâde
tahsisat olarak konul
muştur.
MUVAKKAT MAD
DE 3 -1939 ve 1940 malî
yıllarında bu enstitülerde
çalıştırılacak ücretli müs
tahdemler kadrosu İcra
Vekilleri Heyetince tesbit
edilir.
MUVAKKAT MAD
DE 4 - 1 9 3 9 malî yılı
umumî muvazene kanu
nunun 4 üncü maddesine
bağlı (D) cedvelinin
Maarif vekilliği kısmın
da yazılı leylî talebeler
meyamna (köy ens
titüleri) talebesi namile
2000 aded talebe kadrosu
ilâve edilmiştir.
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Mf. E.

Zr. E.

MUVAKKAT MAD
MUVAKKAT MAD
DE 3 - Hükümetin teklifi DE 3 - Hükümetin üçün
aynen kabul edilmiştir.
cü muvakkat maddesi
aynen.

MUVAKKAT MAD
MUVAKKAT MAD
DE 4 - Hükümetin teklifi DE 4 - Hükümetin dör
aynen kabul edilmiştir.
düncü muvakkat mad
desi aynen.

Da. E.

B.E.
ütülerine kalbedilmişlerdir. Mezkûr
kanunun metnindeki köy öğretmen
okulları tabirleri köy enstitüleri şek
linde değiştirilmiştir.
18-1-1940 tarih ve 3782 sayılı
kanunun 7 nci maddesile açılan (Köy
öğretmen okulları her türlü masrafı)
unvanlı fasıl (Köy enstitülerinin maaş,
ücret ve her türlü masrafları) şeklinde
değiştirilmiş ve bu fasla fevkalade
tahsisat olarak (250 000) lira konul
muştur.

ÜÇÜNCÜ MUVAKKAT MAD
DE - Hükümetin üçüncü muvakkat
maddesi aynen kabul edilmiştir.

C) Hükümetin muvakkat üçüncü
maddesi aynen.

DÖRDÜNCÜ MUVAKKAT MAD
DE 4 - Hükümetin dördüncü muvak
kat maddesi aynen kabul edilmiştir.

D) Hükümetin muvakkat dördün
cü maddesi aynen.
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Hü.

Mf.E.

Zr.E.

MADDE 22 - Bu
kanun neşri tarihinden
muteberdir.
MADDE 23 - Bu ka
nunu tatbika İcra Vekil
leri Heyeti memurdur.

MADDE 22 - Hükü
metin teklifi aynen kabul
edilmiştir.
MADDE 23 - Hükü
metin teklifi aynen kabul
edilmiştir.

MADDE 22 - Hükü
metin 22 nci maddesi ay
nen.
MADDE 23 - Hükü
metin 23 üncü maddesi
aynen.

Bş.V.
Dr. R. Saydam
Da.V.
Faik Öztrak
Mf.V.
Hasan Âli Yücel
S. İ. M. V.
Dr. H. Alataş
Mü.V.
A. Çetinkaya
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Ad.V.
Fethi Okyar
Ha. V.
Ş. Saraçoğlu
Na. V.
A. F Cebesoy
G. İ. V.
R. Karadeniz
Ti.V.
N. Topçuoğlu

M. M. V.
N. Tınaz
Mal. V.
F Ağralı
İk. V.
H. Çakır
Zr.V.
Muhlis Erkmen

Da. E.

B. E.

MADDE 22 - Hükümetin 22 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 23 - Hükümetin 22 nci
maddesi aynen.

MADDE 23 - Hükümetin 23 üncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 24 - Bu kanunun hü
kümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti
memurdur.

1345

Derece
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12
13

Hükümetin teklifine bağlı cedveller
[1] NUMARALI CEDVEL
Köy enstitüleri muallimlerine ve memurlarına
aid kadro
Memuriyetin nevi
Aded
Maaş
Muallim
16
90
20
80
70
25
30
60
50
45
76
40
35
63
30
61
111
25
88
20
15
40
14
25
Memur
24
20
613

[2] NUMARALI CEDVEL
Köy enstitüleri muallim ve memurları kadrosundan mevkuf
tutulacaklara aid cedvel
Derece
Memurivetin nevi
Aded
Maaş
4
Muallim
16
90
5
80
18
»
6
70
17
»
7
10
60
8
25
50
»
9
40
46
>
10
23
35
11
26
30
>
12
71
25
»
13
48
20
14
10
15
12
Memur
8
25
»
13
2
20
i

5

5

)?

320

174 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre : VI, Cild : 10, İçtimâ : 1, 17.IV. 1940, Kırkbirinci inikad,
1-32. ss.
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Köy Enstitüleri Teşkili Hakkında Kanun Lâyihası
Üzerindeki Meclis Görüşmeleri
"BÜTÇE En. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) - Köy enstitüleri hakkındaki
kanun bu günkü ruznamede vardır. Fakat tevzii üzerinden nizamnamei dahilinin
tayin ettiği müddet henüz geçmemiştir. Lâyihanın müstaceliyeti dolayısile bu
gün müzakeresini ve Encümen mazbatasında arzettiğimiz gibi müstaceliyetinin
lütfen kabulünü rica ederiz.
BAŞKAN - Encümen, Köy Enstitüleri Kanununun bu gün ve müstacelen
müzakere edilmesini teklif ediyor.
Bu teklifi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar.. Etmiyenler..
Kabul edilmiştir.
Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı?
Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) - Efendim, Teşkilât-ı Esâsiye
Kanunumuzla vatandaşlara ilk tahsil mecburiyeti vermişizdir ve orada Devlet
tarafından meccanen ifa edileceğine dair sarahat vardır. B.M.M. ve Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti şimdiye kadar vatandaşlara bu ilk tahsilden istifade et
meleri için pek çok tedbirler almıştır. Bununla beraber elimizde bulunan ve gayet
umumî gayeleri istihdaf eden kanun lâyihasından anladığımız veçhile görüyoruz
ki henüz daha köylere hoca teğmin edecek vaziyette değiliz. Muallim mektebin
den çıkanları köylere kadar yaymak kabil olmamıştır. Üç sene evvel eğitmen
usulüne başlanmış, fakat ancak maksadın ufak bir kısmı tahakkuk etmiştir. Bu
gün, mesleğinde cidden sayılı bir üstad olarak tanıtılan Maarif vekilimiz umumî
bir derdimize deva olarak bu Köy Enstitüleri Kanununu getirdiklerinden dolayı
kendilerini minnet ve şükranla karşılarım. Bunların gayesi şimdiye kadar yapılan
hareketlerden başka bir hususiyeti ifade etmesidir. Şimdiye kadar biz daima
şehirlerde yetiştirdiğimiz muallimleri veya diğer mutahassısları köylere kadar
yaymak tasavvurunda bulunuyorduk. Fakat şehir hayatına, lüks hayata alışmış
bir insanı köyün mahrumiyet muhitine atmak mümkün olmuyordu. Şark vilâyet
leri, mevzubahs olduğu zaman biz daima fedakârlık talebinde bulunuyorduk.
Fedakârlık esbabı mucibesini, bu gün elimizde bulunan Hükümetin esbabı
mucibe mazbatasında görmekteyiz ki, muallimleri, köylere bu mahrumiyetli
muhitlere atmağa o da imkân görmüyor. Binaenaleyh bu noktai nazardan köy
muallimlerinin ve bunlarla beraber köy ustalarının kendi muhitlerinden yetiştiril
mesinde esbabı zaruriye ve ciddiye vardır. Bu köy çocuklarının kendi muhitlerin
de yetişerek, kendi muhitlerinde hocalık etmelerinde bazı mahzurlar olabilir. İn
san mekteblerde kitablardan ve hocalarından bir çok şeyler öğrenebilir. Fakat
muhitinden öğrenecekleri bir çok şeyleri kimse öğretemez. Onun için bunların
köylüyü bir az yavaş kalkındırabilecek derecede olacaklarını tahmin ederim. An1347

cak bunu bir mahzur olarak ortaya atmak istemiyorum. Maarif encümeni ve diğer
encümenler esbabı mucibelerinde köy çocuklarının köylerde yetiştirilmesi hak
kında güzel mütalealarda bulunmuşlardır. Gerek kanunun heyeti umumiyesinde
bu köy muallimlerinin terlilerine ve gerek askerliklerine dair kayıdler var ki bun
lar da kendileri için hakikaten büyük cazibelerdir.
Sonra bir şeye daha dokunacağım; o da enstitü kelimesidir. Niçin enstitü
denmiştir? Buna enstitü demekten ziyade politeknik mektebinin daha küçük mik
yasını ifade eden kelimeyi bulmak lâzımdır, ben bulamadım. Maamafıh
kelimeleri aynen yazmak davasında olanlara iltihak ederek diyeceğim ki, enstitü
kelimesine (enistitü) deyiverelim. (Gülüşmeler). Burada en büyük dava köy ens
titüleri veya şimdi teklif ettiğim gibi köy (enistitü) lerinin memleket dahiline tak
sim ve tevziidir. On iki muhtelif mıntıkada köy enstitüleri kuruluyor. Bu mın
tıkaları teşkil ederken Maarif vekâletinin ne gibi zaruretlere istinad ettiğini esbabı
mucibesinden iyice anlayamadım. Maamafih ben bunu kendi cebhemden
mütalea etmek istiyorum.
Arkadaşlar, Konya vilâyeti bütün vilâyetlerin en büyüğüdür. 48 990 kilomet
re murabbaı bir yerdir, bir ucundan öbür ucuna gitmek için adetâ bir kaç vilâyeti
katedercesine alman yollardan daha uzun yollar katetmek lâzımgelir. Bu büyük
vilâyetin köy muallimlerinin mahreci İsparta'da Gönen köyüdür. Gönen köyünde
yetişecek muallim Konya'da hizmet edebilir. Fakat Konya'da hizmet edecek
çocuğu günlerce uzağa atıyorsunuz.
Konya bundan başka 890 köye maliktir. Bunların ancak 155 inde mekteb var
dır, 735 inde yoktur. 155 köy mektebinde 225 muallim vardır, bu da ihtiyacı kar
şılamaktan uzaktır.
Ben, Konya için 1000 tane hoca istiyorum. Bunu bile nazarı itibare alsak,
Konya'nm başlı başına hususî bir mektebe ihtiyacı vardır. Mahreci ve müşterisi
bu kadar bol bir yerin çocuğunu uzak yerlere göndermektense, madem ki bir
fedakârlık yapılıyor, Maarif vekaleti muhitin uzaklığını nazarı itibare alarak
kararını ona göre vermelidir ki, bu suretle daha ziyade müfid yollara çıkmış
olalım.
Arkadaşlar, Konya'da okuma yazma nisbeti, tahsilde bulunanlar hariç olmak
üzere % 18'dir. Yine vilâyette okuyanların yani 7-16 yaşında bulunan çocukların
nisbeti % 23,6'dır. Köylerdeki talebenin adedi nihayet 14 000'dir. Bu 14 000
mevcud vilâyetin nüfusunun % 80 ini teşkil eden köylünün % 2'sine muadildir.
Konya vilâyeti bu kadar maarife susamış bulunduğu halde ve şimdiye kadar Dev
let orada hiç bir büyük müessese yapmamış olduğu halde burada Konyalıların ar
zusunu bildirmekle iftihar duyuyorum, bu mekteb de burada yapılsın ve o kala
balık olan o muhitin halkı başka tarafa gönderilmesin.
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EMİN SAZAK (Eskişehir) - Bu mesele hakikaten bu gün bayram yapacak
kadar memleketimizde çabuk meyvesini veren bir hâdise olmuştur. Eskişehir'de
şahidi olduğum için hakikaten minnet ve şükranla söylerim. Galiba adına eğit
men diyorlar, bunların bulunmadığı köy bizim tarafta ancak 10-15 tane kalmış
tır. Benim merak ettiğim bir şey var. Her şeyden evvel bu işin müessisi olan Saf
fet Arıkan'a şahsen minnet ve şükranımı arzederim. Zannederim benim gibi
bütün Türk milletinin de bütün bu küçük köyleri okutmak hususundaki hisleri bu
merkezdedir. Eğitmenleri o kadar enerjik buldum ki muallimlerde bunu gör
medim. Geçen sene kendi kazamda kaplıcaya gitmiştim. Eğitmen oradamuhtarı
almış, köylüyü toplamış, mektebin taşını kerestesini getiriyorlar, valiye, kay
makama bâr olmaksızın kendi mekteblerini kendileri yapıyorlar.
Ahalinin ruhuna bu kadar nüfuz etmiş, mektebini kendi yaptırıyor. Onların
yetiştirdiği çocuklara baktım, hakikaten onlar da benim aradığım hayat enerjisini
ve faydalı bilgi itibarile büyük bir terakkiye namzed olduklarını gördüm. Acaba
bunları biraz daha nurlaştırmak mümkün değil mi; mevcud enerjiyi kaybettir
memek için. Askerlik etmiş çocukları toplamışlar, okutuyorlar, altı, sekiz ay tah
sil gösteriyorlar. Burada zikre şayan bu teşkilâtın en kuvvetli tarafı beş köy ve
beş mektebde bulunan eğitmenlerin terbiye, tahsil ve talim kabiliyetleri yüksel
tecek bir seyyar murakıb ve müfettiş bulundurulmasıdır. Bunlar hergün için on
ların talim ve terbiye kalibiliyetini yükseltiyor ve bilemediklerini öğretiyor. On
ları görünce çok memnun oldum ve bahtiyarlık hissettim. Çünkü bu işi ötedenberi kafamda gezdirir dururdum. Bu millet ne vakit çocuklarını okutabilecek
diye.
50-60 lira maaş vererek ve terfi zamları vadederek bu işin yapılmasına aklım
ermezdi. Çünkü bu milletin kesesi buna elvermezdi. Binaenaleyh bu işi nasıl
başarmalı? Bu gün başarıldığını şükranla görüyorum. Bu buluş mucize gibi bir
şeydir. Malûmu âliniz her şey bulunduktan sonra basittir. Benim bildiğim bunun
mucidi Saffet Arıkan'dır. Binaenaleyh bu teşkilât onun ismini taşımalıdır. Eğer
başka iş ortağı varsa onun da ismi girmelidir.
Bu arada korktuğum bir nokta vardır, onu da arzedeyim. Beş sene tahsil ve
terbiye alan küçük köylerin terbiyesini müsavi hale getireceğiz. Acaba burada bir
tezad var mı? Bunun yanında büyük köyleri de nazarı itibara almak lâzımdır. 6080 haneyi geçince oraya tayin edilecek eğitmen veya öğretmene daha fazla maaş
vermek suretile daha bilgili kimseler gönderilmesi zaruret icabı olmaz mı? Çün
kü 300 haneli köy çocuklarının, küçük köy çocuklarına nazaran, daha fazla bil
giye ihtiyaçları olamaz mı? Şimdi 15 haneli bir köyle 300 haneli bir köy aynı
seviyede yetişecektir. Zihnime takılan bir mesele budur. Kanunu da henüz oku
madım. Salâh Yargı arkadaşımız, vebal vermek istemem amma, geldi müstacel
dedi, memleketin en büyük ve mühim bir kanunu, aklımız ermeden çıkarmağa
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vesile oldu. Aklımız ererek çıksaydı elbette daha iyi olurdu. Bendeniz bu husus
ta Maarif vekili arkadaşımızın bizi tenvir etmesini rica ediyorum. Hakikaten eğit
menlerin çok faydaları görülmüştür. Üçüncü sınıfta olması lâzımgelen bir çocuk
bu gün ikinci sınıfta aynı seviyeyi kazanıyor. Buna muvaffak olmuşlardır,
hakikaten şayanı takdirdirler.
Şimdi bu tahsili beş sene yükseltince acaba bunlar eski eğitmenler gibi köy
lünün içine nüfuz edebilecekler midir?. Burada bana bir tereddüt hâsıl oldu, ten
vir etmelerini rica ederim.
BAŞÎCAN - General Kâzım Karabekir.
Gl. KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) - Kanun lâyihası büyük bir ihtiyacı kar
şıladığında hakikaten her türlü şükrana lâyıktır. Yalnız gerek hazarda, gerekse
seferde böyle güzel müesseselere düşecek bazı vazifeler hakkında bir kaç söz arzedeceğim. Bir kerre bu müesseseler kurulurken harb halinde dahi bir istihsal
merkezi olarak faaliyette bulunması düşünülmeli ve harbde istihsal kudretlerini
arttıracak tedbirler almalıdır. Çünkü hazarda arazi zeriyatı için hayvanat için,
ağaçlar için vesaire için bir çok fedakârlıklar yapılacaktır. O halde hali harbde
Hükümet bunlan birer istihsal cüzü tamı gibi elde eder ve seferberliğini yapacak
tedbirler alırsa gerek memleket dahiline ve gerek cebhelerde mümkün olduğu
kadar güzel bir istihsal merkezi olur. Bir çok işsizleri sinesinde barındırır.
Esas kuruluşunda şu esasları da tabiî göz önünde bulundurmak lâzımdır.
Birincisi lüzumsuz masraflara boğulmamak yani ihtiyaç gördükçe alınması,
yoksa bütün müesseselerimizde gördüğümüz veçhile ilk tesisi masrafa boğub
lâzımı kadar hasılat almamakla meyus ve müteessir bir halde kalmamak lâzım
dır. Onun için çok tasarruflu hareket etmelidir. Ve köylerimizin hayat şartlarını
daima göz önünde bulundurarak bu tesisatı kurmak lâzımdır.
İkincisi esbabı mucibede söyleniyor fakat çok uzun zamanlardan beri böyle
amelî mekteblerimiz hakkında çok böyle nazarî güzel sözler söylenmiştir. Büyük
titizlikle hedefe yürümeli, yani bilgili iş adamları yetiştirmek üzere işi tutmak
lâzımdır. Gerek kuruluşunda ve gerek idamesinde bu noktayı gözden kaçır
mamak lâzımdır. Çünki bugün köylerde dahi teessüs etmiş ve aynı maksadları
ifade edilmiş öyle mekteblerimiz vardır ki köyden ahb da yetiştirdiği çocuğu o
köyde tutamıyor. Çünki kazması, küreği vardır. Fakat depolarda daha ziyade is
tirahat halindedir. Onun için bu noktayı arzettiğim gibi büyük bir dikkat sarfı
lâzımdır.
3 üncüsü sağlam vücüd ve sağlam seciye hususlarına çok dikkat edilmek
lâzımdır. Yani beden ve ruh terbiyesine büyük bir titizlikle ve ilmî bir zihniyetle
devam etmek lâzımdır. Bugün böyle bir güzel kanunun gayet güzel esbabı
mucibesini okuduğumuza rağmen hali hazır mekteblerimiz gerek beden terbiyesi
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gerek ruh terbiyesi hususlarında bizi tatmin edecek derecede değildir. Beden ter
biyesi namı altında haftada bir gün çocukları hırpalayacak ve bir iki gün onları
huzur ve rahatını selb edecek ağır hareketler yaptırılıyor. Halbuki diğer günler
çocuklar atalette kalıyor. Beden terbiyesinin bu günkü ilmî manası, nasıl insan
lar hayatını idame için gıda alıyorlarsa, nasıl fikir adamları gazeteleri, mec
muaları okuyarak fikirlerini besliyorlarsa, bedenlerinde de her gün hareket
gıdasını almasıdır. Rahatlık ve sıhhat için vücud her gün bir takım hareketler
yapması lâzımdır. Bir çok milletler bu hareketleri dört yaşından yetmiş yaşma
kadar yaptırıyor, bu hususta kitablar, talimatnameler yapmışlardır. Bu gün en son
medeniyete girmiş olan Japonya gibi bir memlekette sabahları bütün çoluk
çocuk, bir ibadet gibi, meydanlarda toplanarak radyolanile hareketler yaparlar.
Her sabah bir çok yerlerden bu hareket nağmelerini işitiyoruz. Demek ki
dimağın, ruhun ihtiyacını tatmin gibi beden de kendi gıdasını bu şekilde alıyor.
Halbuki biz de çocuklar salı günü mektebde, kız çocukları bile, bir çok ağır
hareketler yaparlar. Kendilerinden ağır arkadaşlarını taşırlar, atlamak, canbazlık
yapmak gibi ağır hareketler yapıyorlar ki bunlar çocukların inkişafını teğmin et
miyor, bilâkis çocukların sıhhatini ihlâl ediyor. Onun için bu mekteblerde, tabii
diğerleri için de şayanı temennidir. Bizim içimizde de elbette bu beden terbiyesi
ilminin ilmî safhalarına hâkim insanlarımız vardır, esaslı surete bu işe ehem
miyet vermelidir. Hattâ bendeniz şunu da rica ederim ki ta bundan 15-16 sene ev
vel elimize geçmiş olan bilhassa Fransızların dört yaşından arz ettiğim gibi ölün
ceye kadar dört, beş kitabtan ibaret güzel talimatnameleri vardı, bunlar üzerinde
işlemelidir. Dört yaşından 6 yaşına, 6 yaşından 12 yaşma, 12 yaşından 18 yaşına
kadar yapılacak hareketlerin talimatnameleri vardır, bu talimatnameleri her gü
için bir gıda gibi mecburî tutmalıdır. Terbiyei bedeniye, bir takım akrobatik
hareketlerin haftada bir yapılmasile ellerin kolların tamamile köylerde iş
lemesine imkân bulunmaz. Ordudaki faaliyet her gün onların yaptıkları hareket
lerin neticesi olarak kazanılır.
Ruh terbiyesine gelince; sağlam bir seciye sahibi etmedikçe istikbal hayat
larında, hayat kazancına imkân olmıyacaktır. Ahlâk düşkünlüklerinin, bütün
telâkkilerini göz önümüze getirirek, yalancılık, hilekârlık, emniyeti süi istmal,
hırsızlık ve envai. Bunların fenalığını köy çocukları yakından, mütemadiyen
derslerinde, mekteb sıralarında öğrenmezlerse, nitekim bu gün şehirlerimizde
dahi görüyoruz, kendi doktirinlerini telkin eden bir takım ifsadı ahlâk cemiyet
leri veyahud bir takım şehvet düşkünlerinin, bir takım yalancılık, hırsızlık aşılayacı kimselerin, sinemalarda daimî surette seyredilen bu kabîl fezahat; çocukların
ruhunda nasıl izler hak ettiğini biliyor ve her gün şahid oluyoruz. Binaenaleyh
ahlâk telâkkisi, o çocuklar üzerinde sağlam bir seciye vermeğe müessir olacak
veçhile ahlâk derslerine ehemmiyet verilmesini pek faydalı görüyorum. Bu
1351

suretle sağlam bir seciye alarak yetişecek olan bu öğretmenler kendi aldıklarını
tabiatile aşağıya da verirler. Eğer bu hususa yani manevî, moral cihetine ehem
miyet verilmezse veyahud az ehemmiyet verilirse arzettiğim gibi bu gün ücretsiz
hayirhah görünen başı boş o kadar ahlâksızlık muallimleri vardır ki; köylere
kadar salgın halinde gittiği için bizim bütün bu güzel teşebbüslerimizi alt üst
edebilirler. Bu umumî şartlardan sonra bendeniz bu kanunda bir noktayı mahzur
lu görüyorum : O da 3 üncü maddesi hükmile köy enstitülerini yalnız köy ilk
okullarını bitiren çocuklara hasrediliyor. Şehir ve kasaba çocuklarının köylerle
temasını kesiyor. Halbuki dünyanın her tarafında bu teması çoğaltmak için yeni
yeni tedbirler alındığını görüyoruz. Büyük şehir çocuklarının köylere gitmelerini
temin için bütün milletler yarış ediyorlar. Biz ise, bir iki şehrimiz müstesna, İs
tanbul, izmir, Bursa gibi diğerleri zaten mahiyeti itibarile ufak olan ve halkının
büyük bir kısmı ziraat yani köy işlerile meşgul olan kasabamsı şehirlerde ve
kasabalarımızın mekteblerinden çıkan ve belki de babasmın ziraatla veyahud
mevyacılıkla meşgul olan çocukları bile köylere almıyoruz. Şu halde 40-50 sene
sonraki hayatı tasvir edersek memleketimiz ikiye ayrılmış olacaktır. Biri köy
lünün kendi ruhile terbiyesi, biri de şehirli kısmı. Halbuki bugün görüyoruz,
gerek iktisadî ve gerekse siyasî bir takım doktrinlerle tıpkı ahlâkî meselede arzet
tiğim gibi büyük büyük teşekküllerle büyük büyük Devletler çok meşgul oluyor
lar. Biz şehir ve köy çocuklarına böyle birbirlerile kaynaştıracak yerde bir
safiyeti fikriye ile ayırırsak, sonra acaba bu köylere başka taraflardan yapılacak
telkinlerle günün birinde biz bu şehirlilerin karşısında başka fikirlerle onları
mücehhez bulmaz mıyız. Onun için bendenize öyle geliyor ki, şehir çocuklarını
köylere götürmek için diğer Devletlerin yaptığı gibi daha bazı tedbirler almalıyız.
Geçen sene bütçe müzakeresi esnasında da uzun maruzatta bulunduğum için kısa
arz edeyim. Her medenî memlekette olduğu gibi münevver çocuklarımızı köy
enstitülerinde staj gördürerek tecrübe sahibi yapmalıyız. Üniversiteden çıkıb
Devlet memuru olacaklar da köylülere ve köy çocuklarına maddî ve manevî yar
dımlarını esirgememelidir. Köylüler onları kendi menfaatleri için çalışan hayır
hah kimseler olduğunu görsün. Her Devletin yaptığı gibi gençlerimizi muayyen
zaman zarfında köylerde barınmalarını teğmin edecek yerler yaptırmalıyız.
Nitekim buradada enstitü düşünülmüştür. Bendeniz maruzatımda daha başka
esaslar da arzetmiştim. Bu suretle bütün şehir gençliğinin köy gençliği ile ve köy
halkile ruhî kaynaşması teğmin edilmelidir. Denebilir ki, esbabı mucibede de
beyan ediliyor. Şimdiye kadar biz şehirlerden, kasabalardan muallim göndermek
le hiçbir şey elde edemedik. Bu tamamile tutulan usullerin ve muallimleri yetiş
tirme sisteminin muvaffak olmamasından ileri gelir. Bu gün şurada, yanınızda bir
köy mektebi vardır, köyün içindedir. Fakat köylü çocuğunu şehirli yapmaktadır.
Demek oluyor ki, biz bu köy mekteblerine köyün ihtiyacına göre bir şey verse
idik, muallimlere ona göre tahsil verse idik.. Muallim bağdan anlamaz, aşıdan an1352

lamaz, nebattan anlamaz, çiftten anlamaz, hiç bir şeyden anlamaz. Yalnız klâsik
tahsilini yapmış. Nasıl köyle, ünsiyet eder? Onun için şimdiye kadar muvaffakiyetsizliği yalnız şehir hayatının köylerde tatbikında aramamalı, bilâkis usulü
tedrisin, usulü talimin köylerin ihtiyacına tekabül etmemesinde aramalıdır. Onun
için köylü, şehirli diye de tefrik etmemelidir. Zaten münhasıran köy çocukların
dan buraya kâfi derecede eleman bulmak müşkül olabilir. Şehir ve kasabalarda
ilk mektebi bitirmişlerden lâzım gelen şeraiti haiz olan ve köylerde çalışmağı
taahhüd eden ve gelib müesseselerde beş yıl tahsili kabul edenleri de almalıdır.
Bu suretle öğretmenler arasında şehirli, köylü diye memlekette bir ikilik yaratıl
mış olmaz.
Sonra buradan yetişecek eğitmenler için yapılacak talimatnamede bir takım
vazifelerin de bunlara yükletilmesi fikrindeyim. Biz sureti umumiyede köy
kanunu ile köy ihtiyar heyetlerine bazı vazifeler tahmil ettik. Fakat, bizzat geçen
sene civar köyleri gezdim, gözümle gördüm, bu vazifeler lâyikile yapılmıyor.
Meselâ köyün çeşmesi, yalağı bozulmuş, etrafı bataklık ve pislik içindedir. O
köydeki eğitmenin elinde yüzlerce çocuk vardır, istese onlara oyuncak kabilin
den bunu temizletir ve yolu açtırır. Halbuki hiç alakadar olmamaktadır. Sonra
köyün sıhhî vaziyetini ihlâl edecek şeylerle de alâkadar değildir. Mesela helalar
kokuyor, bunu yaptıramazsa bile hiç olmazsa haber vermek vazifesi olmalıdır.
Demek ki köyün sıhhatile, âbidelerin muhafazasile ve şimdi arzedeceğim bir
takım vazifelerle kendisinin alâkadar olması lâzımdı. Mademki, kafası olgunlaş
mış bir insandır, medenî hayatın da nâzımı olması lâzımdır. Elindeki kudret
membaı ile imkânı olanlarını bertaraf etmek, olmıyanlarını derhal yakın
Hükümet merciine haber vermeği kendisi için bir vazife telâkki etmiyor. Onun
için bendeniz bir kaç noktanın bunlara yapılması lâzımgelen bir talimata konul
masını faydalı buldum:
Birincisi, gerek bulundukları köyde gerekse civar veya geçtikleri yerlerde
umumî binalar, çeşmeler, köprüler, yollar su mecraları ve sairenin iyi ve temiz bir
halde tutulması. Çocuklar için bedenî bir mümaresedir. Ufak tamirlerin derhal
yapılması lâzımdır.
İkincisi, köyün temizliği, insan ve hayvan sıhhatinin korunması mahsulât ve
alâtın hüsnü muhafazası yine bu gibi şeyler de gerek sözle gerek icab ediyorsa
yardımla teğmin etmelidir.
Üçüncüsü, yardıma muhtaç hastalara, lohusalara, malûllere, fakirlere müm
kün olan yardımın teğmini. Müterakki milletlerde köylere her sene seyahat eden
yüksek mekteb talebesi arasındaki kız çocukları gidiyorlar. Lohusalara yardım
ediyorlar, yemeklerini pişiriyorlar, çamaşırlarını yıkıyorlar, her türlü işlerini
görüyorlar. Bu öğretmenler de kendilerine bunu medenî bir vazife olarak al
malıdırlar.
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4 üncüsü bütün bu işlere yardımı, kudreti haricinde görüyorsa bu işleri der
hal mafevkine ve en yakın Hükümet âmirine bildirmelidir.
Son olarak isim meselesi: Buna da enistitü diyoruz. Ziraat enistitüsü diyoruz,
Kız enistitüsü diyoruz. Bilmem bu ismi köy muallim müesseselerine kadar
tamim etmeli midir? Yoksa kendi mesailerine mukabil ve köylülerin ruhuna
kadar tesir yapacak bir isim bulmalı mıdır? Bendenize öyle geliyor ki «hayat
mektebi» yahud «hayat kaynağı» gibi daha anlaşılır ve köylüler, çocuklar üzerin
de bize hayat vermeğe gelmiştir gibi bir tesir bırakacak bir isim vermek daha
muvafık olur. Böyle yaparsak hem yüksek enistitülerin ismini bu kadar yaymış
olmayız hem de gerek çocuklar ve gerek köylüler üzerinde daha güzel bir tesir
yapacak şekilde izah edilmiş olur.
BAŞKAN - Açık reye arzedilen lâyihalara rey vermeyenler lütfen reylerini
versinler.
FERİDUN FİKRİ (Bingöl) - Cumhuriyetin en güzel bir eseri karşısındayız.
Hakikaten köye doğru gitmek, köylü ile yakından alâkadar olmak, onun her tür
lü ihtiyacını teğmin edecek, onun hars itibarile ve içtimaî terakki itibarile her tür
lü ahvalini yakından göz önünde tutacak böyle esaslı bir uzva köylünün bilhassa
ihtiyacı vardı. Bu hususun şimdi böyle bir kanunla tekevvün etmiş olması ve
yüksek huzurunuza gelmesi son derece mucibi şükrandır. Binaenaleyh kanunun
başlıca teğmin edeceği faide, köylü ile meşgul olmak davasıdır ki inşaallah az
zamanda köylünün kalkınma, bu davayı karşılamak hayırlı semereler verecek
ümidile kanunu çıkarmak vazifemizdir.
İkinci arzedeceğim mesele, eğitmen meselesidir. Bu kanunla, bilhassa eğit
men noktasından en teknik bir şekilde başladığımız dava, daha müsbet, daha
amelî ve daha ilmî bir mahiyet alıyor. Bu itibarla da kanun ilim ve fen namına
güzel bir hamle ve terakki safhası kaydediyor. Sonra asıl bence mühim olan bir
nokta da bilhassa mekteb meselesinde, maarifin yayılması nisbetinde arzettiği bir
cihet vardır. Bu bilhassa dairei intihabiyelerimizi gezdiğimiz zaman nazarı dik
katimizi celbediyordu. O da, köy mekteblerinde okuyan çocuklara, veya köye
müşabih vaziyette olan yer çocuklarına bir mahreç vermek lâzımdı. Bunların ek
serisi, hemen hepsi memur olmak, memuriyet hayatına girmek, köyden ayrılmak,
bütçe çerçevesi içine girmek gayesini takib ediyorlar. Halbuki şimdi bu kanunla
en güzel bir şekilde bu dava halledilmiş oluyor. Binaenaleyh bunda sonra köy
çocukları için en güzel bir istikbal hâsıl oluyor. Memleket içinde en esaslı bir
Devlet işi halledilmiş oluyor. Çünkü okur yazarların çoğalması ve bunların işsiz
kalması elîm bir vaziyet husule getirebilirdi. Onun için bu kanunla bu mühim
dava da halledilmiş oluyor.
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Yalnız kanunun faydalarını arz ederken bazı temenniler de izhar edeceğim :
Bunlardan birincisi; bu kanunla yetiştirilen ve bir çok hukuka malik kılınan
elemanları köye bağlamak için daha kuvvetli bir müeyyide konamaz mıydı?
Meselâ, bunların Devletin diğer hizmetlerinde herhangi bir surette istihdam edil
melerine mâni olacak ve daha kuvvetli bir şekilde köye bağlamak için daha
kanuna kuvvetli bir takım ahkâm koymak iktiza eder. Çünkü bunlar yarın
buradan aldıkları ilmüfeyzi başka sahalara sarfederlerse bu yüksek maksad ter
kedilmiş olur. Bu bilhassa korkulan bir noktadır.
Bir de imece usulü ile köye bazı vaziyetler tahmil ediliyor. Bu; Türkiye
Hükümetinin, Cumhuriyetinin büyük bir emelidir, büyük bir hedefidir, büyük bir
davasıdır ve milletimizin Türklüğün inkişafı itibarile da gayet esaslı bir hamledir.
Bu itibarla bu işi Devletin üzerine alması acaba daha doğru olmaz mıydı? Bu
noktanın da tamamile tebarüzü faideli olur.
Kanunun 3 üncü maddesindeki prensib esaslı olduğu için, burada umumî
müzakere esnasında bunu arzetmeği lâzimeden görüyorum. Çünkü 3 üncü mad
de bu enstitüleri yalnız köy mektebleri mezunlarına hasrediyor. Halbuki ben
denizin dairei intihabiyem olan Bingöl'ün merkezi Çapakçur, öyle bir vaziyet
tedir ki, orada okumakta olan köylü çocukların, bu kanunun çerçevesi dahilin
deki hükümler tatbik edilecek olursa, bu mektebe alınmaması iktiza edecektir.
Halbuki orası küçük bir muhit olduğu için bazı vilâyetlerimizin mahdud vaziyeti
diğerlerinden farklı olmadığından bu ciheti burada nazan itibara almak iktiza
eder. Yani mümkün olduğu kadar. Bazı arkadaşların izah ettikleri gibi Muğla'nın
Dadyası, Kâhta, Karaisalı ve buna mümasil kaza merkezleri vardır ki, bunlar köy
gibidir: Bunları bu nimetten mahrum etmek gayet sakat ve yanlış olur. Onun
için bendenizce vilâyet merkezleri denirse bizim Bingöl de bunun içerisinde
kalır. Buna bir formül bulmak iktiza edecektir. Bu sebeble mümkün olduğu
kadar böyle köy vaziyetini yine köy içerisinde, sanayi merkezi olmayan çiftçi
merkezlerine bunu teşmil etmekle bu yanlışlıkları, bu sakatlıkları kaldırmak ve
bunu bu kadar dar tutmamak iktiza eder. Bilhassa bu noktanın esaslı şekilde ifade
edilmesi icabeder. Bunu arzettikten sonra bilhassa maksadım, kendimce en esas
lı gördüğüm noktayi ifade etmektir. O da Şark vilâyetlerinde bilhassa bu mual
limlerin ifa edecekleri büyük hars vazifesidir. Binaenaleyh, bunun bütün
şumulile ifa edeceği vazifenin ehemmiyetini nazarı itibara alarak içtimaî nok
tadan, hars noktasında ve bilhassa dil noktasından bu muallimlerin köylülerle de
meşgul olarak onların dillerini tashih etmek, memleketimizin, milliyetimizin,
tesanüdümüzün bütün gayelerini nazarı itibara alarak tamamile misyonlarını
köylünün ruhuna telkin edecek şekilde yapılmasını teğmin etmesi için bilhassa
Maarif vekilinden bunun Şark vilâyetlerinde ziyade nazarı itibara alınmasını ve
elden geldiği kadar o vilâyetlerin bu kanundan daha esaslı surette istifade et
meleri esasını araştırmalarını rica edeceğim, maruzatım bundan ibarettir.
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KÂZIM NAMİ DURU (Manisa) - Arkadaşlar gerek köy eğitmenleri, gerek
köy enstitüleri kanunu parti programının muayyen bir maddesini tahakkuk ettir
mek içindir, ilk evvel Saffet Ankan köy eğitmen kursları açtı. Orada yetiştirdiği
eğitmenlerle köyleri birer yeni nur ve hayat ocağı yapmağa çalıştı. Bu gün Türk
irfan tarihinde Saffet Arıkan'ın teşebbüsü şerefli bir sayfa işgal ediyor.
Gelelim köy enstitüsüne; Arkadaşlar, köy enstitüleri şöyle kafadan
düşünülüvermiş, memleketin hayat ve faaliyeti umumiyesile uğraşılmamış olarak
vücude getirilmiş bir eser değildir. Köy enstitüleri kanunu bilhassa köy eğitmen
lerinin işe başlamasından sonra vücuduna şiddetle ihtiyaç olduğu görülerek tesi
sine çalışılmış bir müessesedir. Bu gün Maarif vekâleti Eskişehir'in Mahmudiye
yahud Hamidiye köyünde- Çünkü birisinde kurs vardır, birisinde de köy öğret
men okulu- Trakya'da, Kızılçullu'da, bir de Kastamonu'da Köy öğretmenler
okulu açmış bulunuyor. Benim bildiğim dört tane köy öğretmen okulu vardır. Bu
okullar köylere muallim yetiştirmek için teessüs etmiş ise de bu köylerde beş
senelik tahsilini yapanlar içinde istidadı mahsusu olanlar varsa diğer memleket
lere tahsili âliye kadar da sevkedilebilirler. İşte bilamel yapılan bu tecrübeler
bunu ideal köy enstitüleri şeklinde tahakkuk ettirmek lüzumunu göstermiştir.
Kanun, yapılan temennilerin, idealistçe söylenen sözlerin bence hepsini camidir.
Çocukların beden terbiyesinden, ahlâk terbiyesinden bahsedildi. Beden terbiyesi
gıdadır, denildi. Çocuğa nasıl gıda lazımsa beden terbiyesi de öyle lâzımdır,
denildi. Çocuklar beden terbiyesi namile ağır vazifelerle tavzif ediliyor denildi.
Halbuki beden terbiyesi bu gün hususî ehemmiyeti haiz bir müessesedir. Beden
terbiyesi biyoloji, pedagoji denilen ilimlere istinad eder. Bu ilimler olmayınca
beden terbiyesinin vereceği neticeler hiç bir vakit mantıkî yani ilmî neticeler
olamaz. Şöyle hareket ettiririm, böyle hareket ettiririm diye herkes bir türlü söy
ler. Onun için ilk mekteb programlarında beden terbiyesinin hangi hareketler ol
duğu ve çocuklarm her yaşta hangi hareketlerle iştigal ettirileceği yazılmıştır. Bu,
bütün ileri memleketlerde şimdiye kadar intişar etmiş ve teşebbüs edilmiş olan
pedagojik mesainin verdiği mutalar üzerine yapılmıştır. Ahlâk terbiyesi yalnız
telkini değildir, ahlâk terbiyesi muhitin kendisinden çıkar. Muhitte ahlâk varsa o
muhitte yetişen çocuk ta ahlâklı olur. Fena muhitte bulunursa onu istediğiniz telkinatla yola getiremezsiniz. Binaenaleyh ahlâkî terbiye köyün kendisinde vardır.
Esasen köyünden ayrı bir muhite gitmiyecek ki köyünün ahlâkına, milletinin ah
lâkına aykırı olsun.
Bendenizce köy enstitüleri, memlekette ilmî bir surette köylüyü kalkındır
mak ve köylüyü terbiye etmek ve köylüye cihanı anlatmak için büyük bir teşeb
büstür. Fakat bu teşebbüs köylüyü şehre getirmek teşebbüsü değildir. Köylünün
köyüne, arazisine sevgi ile bağlı olarak köyünde çalışması için yapılmıştır. Ben
deniz bunu sevkettiği için Vekil Hasan Âli'ye teşekkür ederim ve bu hususta çok
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çalışan bir arkadaşımız vardır, İsmail Hakkı Tonguç, onu da hürmetle yadederim.
Dr. ALİ SÜHA DELİLBAŞI (Kütahya) - Yüksek huzurlarınıza büyük bir
ferah hissederek çıkmış bulunuyorum. Özlediğim bir hasrete kavuşmuş olmak
hissi var. Çünkü memleketle alâkası olan, memlekete merbut olan herkes gibi
bendeniz de kendimi idrak ettiğim zamandanberi en büyük davanın köy davası
olduğunu idrak etmiş bulunuyorum. Köy kalkınması için muhtelif fikirler,
nazariyeler serdedilmiş bulunuyor. Burada bunların üzerinde tevakkuf ederek
kıymetli vaktinizi izaa edecek değilim. Yalnız köylünün okutulması meselesi, her
münevverin ve bilhassa Heyeti Celilenizin hepsini ayrı ayrı meşgul eden bir
meseledir ve meşgul ettiğine de kaniim. Köylünün okutulması denince acaba
alelıtlak şu muayyen tahsilden mi ibaret olmalıdır ve bunda büyük bir fayda
umulabilir mi? Bendeniz kılasik, ibtidaî tahsilin, tenevvüre esas olduğuna kani
bulunmakla beraber münhasıran bunun bizim düşündüğümüz memleket halkını
yükseltmek noktasından pek büyük bir kıymet ifade edeceğine kani değilim.
Köylünün kalkınması demek daha ziyade onun hayat şeraitinin medenî mem
leketlerde onun mümasili vaziyette bulunanların hayat şeraitine binnisbe yaklaş
ması demektir. Halbuki bu gün köylerimizle, hattâ mekteb bulunan köylerimiz
de verdiğimiz tahsil, eğitmen usulile verdiğimiz tahsil bu gayeyi teğminden çok
uzaktır. Hepimizin bildiğimiz gibi açık bir hakikattir ki, köy mekteblerinde ve
rilen tahsil klâsik tahsil çok defa hayatî kıymeti haiz olmadığından az bir zaman
sonra, unutulur. Görüyoruz ki, köy mektebinde okumuş bir çocuk genç yaşma
geldiği ve askerlik çağını idrâk ederek orduya çağırıldığı zaman maatteessüf
okuma ve yazmağı da bilmeyen bir vasıfta gelmektedir. Bu itibarla bendeniz köy
mekteblerinden ve eğitmenlerden ziyade asıl tatbikî kıymeti haiz şeni hakikatte
ve şeniyetlere mutabık amelî faydaları olduğuna katiyetle inandığım enstitü
kanununu gayet büyük takdirle karşılarım.
Bir meseleyi tedkike lâyik görmekteyim. Bendeniz köylü ile şehirli arasında
ruhiyat noktasından bir fark olmadığını iddia etmeyeceğim. Çünkü bendenizin
salâhiyetimin haricindedir. Fakat umumî ve ahlâkî telâkkiyat noktasından şehir
li ile köylü arasında bir fark olmadığında hiç tereddüdüm yoktur. Şehirli unsuru
ile köylü unsuru arasında manevî kudretlerin tezahürü şeklindeki telâkkiyat
daima beraber yürür. Zaten cemaatlerin teşekkülü düşünülürse böyle bir fark gös
termeğe de imkân kalmaz. Çünkü, evvelâ aşiretler sonra köyler, sonra şehirler
hâsıl olmuştur. Onun için köylüyle şehirliyi büsbütün ayrı telâkki etmek ve hal
kı şehirli ve köylü diye iki ahlâk zümresine ayırmağa imkân yoktur. Zaten bizim
köylümüz medeniyetin her tezahürünü azamî derecede ihtimamla kabule mey
yaldir, Bu muhakkaktır. Bunun için binlerce misal vardır. Fakat burada izah et
meyi zaid görüyorum. Elverir ki, biz köylüye iyi bir yol göstermiş olalım. Hiç bir
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zaman köylüye iyi bir iş verilmişte köylü bunu kabul etmemiştir denemez. Efen
diler, memlekette büyük içtimaî inkilâblar yaptık. Meclisin gerek içinde ve gerek
dışındakilerin mühim bir kısmı bendeniz de şahsan itiraf ediyorum, bendeniz de
dahil olduğum halde bazı tereddüd vakfeleri geçirdik. Acaba cemaat bu inkılâblan hazmedebilecek mi? Köylü çok defa, hiç olmazsa şehirli derecesinde, şehir
li gibi bütün yapılan bu inkılâbların hepsini kabul etti, benimsedi. Ahlâkiyat nok
tasından, bendeniz kezalik şehirli, köylü diye iki zümrenin mevcudiyetine
inananlardan değilim. Memleketimizde bir kısım münevverler köylüyü bir melek
tarzında, bunun haricinde kalan bir kısım münevverlerde köylüyü bilâkis tereddi
etmiş bir mahiyette görüyor. Bunlar, maalesef söylüyorum, bunlar köylümüzü ez
cümle tenbel, teşebbüsü şahsiden mahrum, say kabiliyetinden çok kaybetmiş bir
zümre olarak gösteriyorlar. Bendeniz bunların hiç birisine iştirak etmediğim gibi
böyle bir taksimi ve tefriki de doğru bulmuyorum. Muhterem arkadaşlar, böyle
bir tefriki manasız buluyorum. Nasıl şehirli baştan başa melek değil ise, köylü de
baştan başa melek değildir. Şehirli nasıl baştan aşağı ahlâksız değilse, köylü de
baştan aşağı ahlâkan sukut etmiş değildir. Kaldı ki, memlekette, köylerde ahlâk
bozukluğu, bulaşık hastalıkların bir çoğu gibi şehirlerden köylere doğru gitmiştir
ve bu itibarla köylüde eğer bazı ahlâkî zaaflar görüyorsak bunları doğrudan doğ
ruya köylünün bizatihi ruhî bünyesinde aramamalı, şehirden sirayetini düşün
melidir. Bu kanunun bendenizce şayanı şükran cihetlerinden bir tanesi de yüksek
münevverle, yani üniversite, fakülte mezunu ile köylüyü temasa getireceğidir.
Memleketin aşağı demiyeceğim, ibtidaî tabakası bulunan köylü ile yüksek
münevver ne kadar çok temasa gelirse kalkınmasının kuvveti o kadar artacaktır.
Bunu, bu vaziyeti kemali şükranla kabul etmekle beraber gönül bu temasın daha
yakından olmasını ve bazı balkan memleketlerinde olduğunu işittiğimiz gibi yük
sek mekteb mezununun köylüyle, köy çocuklarına muallim yetiştirecek bir mektebde değil, doğrudan doğruya köyde ders vermek suretinde köy çocuğu ile
daima temas etmesini istiyor. Bendeniz köy enstitüsü kanunu münasebetile bazı
temennilerde bulunacağım. O da bizim memleketimizdeki köylerde ev hayatının
teessüsü meselesidir. Hakikaten hepimiz biliriz ki, bizim memleketimizde köy
lerdeki ev hayatı tarzı tamamile ibtidaî bir mahiyettedir. Köylü maalesef çok
defa, bunu bir doktor sifatile arzediyorum, kendisinin sâyine, enerjisine tekabül
edecek derecede lâzımgelen gıdayı güzel bir yolda alamamaktadır. Yani hepimiz
biliriz, köylü sabahleyin bir çorba, akşam bir çorba içer. Köylünün gıda mad
deleri buğday, arpa, yahud mısır ekmeği, ve çorbasından ibarettir, işte köylünün
yedikleri. Bu açılacak köy enstitülerinde köylü çocuklarına kendi hayatlarının
yükselmelerini amelî usullerle Öğretmekle beraber aynı zamanda, köylü kızına da
biraz daha, medenî yemek demiyorum, kendi yiyeceklerini gene kendi malzemelerile sıhhî bir şekilde de yapılmasını öğretmek lâzımdır. Başka maruzatım
yoktur, maddeler hakkındaki dileklerimi sırası gelince arz edeceğim.
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HAKKI KILICOGLU (Muş) - Çok kıymetli sözler söyleyen arkadaşlarımın
ifadelerine bir şey ilâve edecek değilim. Yalnız çok mühim olduğunu zannet
tiğim bir noktaya temas edeceğim.
Genç ve bilgili Maarif vekilimiz çekirdekten yetişerek bu mevkie geldiği için
bittabi hastalığı herkesten daha iyi teşhis etmiş ve bu arada bize bu kanunu getir
miştir.
Muallim mektebleri niçin muvaffak olamadı, oradan yetişenler neden köy
lere gitmediler, gittilerse niçin kaçtılar? Bence bu, tek bir kelime ile, iman mese
lesidir. Biz bunlara vazifeleri hakkında bir iman vermedik, bir misyoner vazifesi
takib etmedik. Eğer bunları yapmış olsaydık, pek âlâ muvaffak olurlardı. Ben
bunun misalini gördüm. Bir örneği düşmandan almak dahi faydalıdır. Bir tarihte
Cumaibalâda bulunuyordum, köyleri gezerken Bulgarların çok bulunduğu bu
köyde genç ve güzel bir muallime gördüm. Hayretimi mucib oldu. Genç ve bu
kadar güzel bir kadının ücra ve 15 - 20 hanelik bir köyde işi ne idi? Kendisile
konuştum, neden burada bulunuyorsunuz, siz Sofya'da veya büyük bir şehirde
daha müreffeh bir hayat temin edebilirdiniz dedim. O kadın bana; beni iman
buraya şevketti, benim imanım, milletime olan bağlılığım beni burada çalışmağa
mecbur ediyor dedi. Eğer muallim mekteblerinde muallimleri yetiştirirken onlara
bu ruhu telkin edebilseydik, gönderilen yerlere giderler ve gittikleri yerlerde
dururlardı. Muallimlerin vazifesi yalnız A, B, C öğretmekten ibaret değildir. Bil
hassa bizim memleketimizde. Gittikleri yerlerde Cumhuriyetin, inkılâbın,
medeniyetin bütün esaslarını anlatacaklar, onlarla gece gündüz uğraşacaklar,
hakikî imanlı meslekli genç yetiştireceklerdir. Eğer bu ruh bu enstitülerde yerilmezse emek boştur. Genç Maarif vekili; sizden bunu rica ediyorum, bunu siz
yapabilirsiniz.
MAARİF V. HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) - Muhterem arkadaşlar, Yüksek
Heyetinize sunulmuş olan köy enstitüleri kanununun heyeti umumiyesi hakkın
da burada konuşulurken onu hazırlamak vazifesini yapmış olmakla kendini müftehir sayan bir arkadaşınızın bir kaç söz söylemesine de müsaade buyurursunuz.
Bu kanunu hazırlamağa saik olan sebebleri izah etmekle sözüme başlamak is
tiyorum. Bunun için de bizim bu gün ilk öğretim bakımından memleketimizin
umumî vaziyetini bir levha halinde huzurunuzda kısaca tasvir etmek istiyorum:
Bizim nüfusumuz 17 milyondur. Yuvarlak bir hesabla 4 milyona yakın in
sanımız şehirlerde oturur ve 13 milyon halkımız köylerdedir. Buna mukabil tah
sil çağında bulunan çocuklarımızın, klâsik surette hesab edildiği takdirde, yani
nüfusun % 12 si alınarak hesab olunduğu takdirde iki milyon kadar çocuğumuz
olmak lâzım. Bunun 785 binini okutmaktayız. Şu halde % 12 si hesab edilerek
alınan ve tahsil çağında bulunan çocukların ancak üçte birini okutabiliyoruz
demektir. Halbuki bu klâsik hesab dışına çıkıb istatistiklerimizin tahsil mec1359

buriyetini tahmil ettiği 7 ile 16 yaş arasındaki çocukların mikdanna bakacak
olursanız bu 3 354 000 dir. Orta mekteblerde ve bu derecede bulunan diğer okul
larda okuyan çocukları bu yekûnden çıkaracak olursanız, demek ki, 7 ile 16 yaş
arasında, takribi bir hesabla üç milyon çocuğumuz vardır. % 12 klâsik hesabile
aldığımız takdirde üçte birini okuttuğumuz bu çocukların 415 bini köylerde ve
370 bini şehirlerdedir. Şu halde 13 milyon köylü nüfusuna mukabil 370 bin
çocuk okutmaktayız. 4 milyon şehirli nüfusa mukabil 415 bin çocuk okutuyoruz.
Bunu hulâsa edecek olursak, şehirlerde oturan vatandaş çocuklarının yüzde 80'i
okuldadır. % 20'si okumaktan mahrumdur. Köylerde oturan 13 milyon vatan
daşımızın çocuklarım da nazarı dikkate alırsak bunun ancak % 25'i okutabiliyoruz,
% 75*ini okutamıyoruz. Binaenaleyh, okutmak, okutamamak nisbeti şehirli ile
köylü arasında hemen hemen tersinedir, işte sizlere arzedeceğim levha budur. Bu
levha karşısında bulunan Hükümetiniz vaziyeti halledici bir tedbir bulmak için
çalışmış ve 13 milyon gibi büyük bir kütlenin oturduğu, yaşadığı köy muhitindeki evlâtlarımızı yüzde yüz okutmak için emek sarfetmiştir. Bu kanun o emeğin
ifadesidir. Başvekillik zamanından beri bu dava üstünde dikkat ve büyük emeği
ni sarfetmiş olan Millî Şefimiz, hepiniz hatırlarsınız, beşinci kurultayda bu
davaya temas etmiş ve şöyle demişti:
"Katği olarak inanıyoruz ki köylümüzün tahsilini ve maişetini daha yüksek
bir dereceye vardırdığımız gün, milletimizin her sahada kudreti bu gün güç tasav
vur olunacak kadar yüksek ve heybetli olacaktır".
Bu cümlelerin içerisine gizlenmiş olan büyük ideali gerçekleştirmek için bu
sözlerden önce de şunları söylemişlerdi:
"Önümüzdeki senelerde nüfusumuzun çoğunu teşkil eden köylümüzün gerek
tahsil, gerek geçim hususunda seviyesini yükseltmeği başlıca hedef tutacağız. Bu
hususta elde edeceğiniz neticelere çok ehemmiyet ve kıymet veriyoruz".
Geçen sene Büyük Meclisin altıncı intihab devresinin birinci toplantısının
açış nutukları içerisinde de şu direktifleri buluyoruz: "Maarif işlerimizi yeni
Meclisin tarihimizde mümtaz bir farikası olarak ehemmiyetle ellerinize almanızı
beklerim. Malî ve umumî şartlarımız sıkıntıya maruz olsalar bile maarif iş
lerimizin ana istikametlerde ilerlemekte geç kalmıyacağını ve her halde esaslı
tedbirlerin zamanında alınmasını ümid ediyorum. Hükümet ilk tahsile amelî ve
ana tedbirlerle el koymuştur. Bunları süratle tedkikinize alarak karara bağ
lıyacağınıza kaniim". İşte Millî Şefimizin direktif olarak bize verdiği bu esaslar
dairesinde ilk öğretim davasım halledeceğine inandığımız bu kanunla huzu
runuza gelmiş bulunuyoruz; davayı halletmek için bir arkadaşımın da burada
söylediği gibi filî hakikatin, realitenin kendisine bakmak ve ondan ilham alarak
hareket etmek lâzımgeldiği kanaatinde idik ve böyle yaptık. Köylerimizin umumî
vaziyetini mütaleaya almca gördük ki, 40 bin köyden ancak (8) bininin nüfusu
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dört yüzden yukarıdır ve 32 bin köyümüzün nüfusu dört yüzden aşağıdır. Bu 32
bin köyün 16 bininin nüfusu da 150 den azdır. Binaenaleyh, 16 bini 150 den
aşağı, mütebaki 16 bini 150 den yukarı ve 8 bini 4 yüzden yukarı olan köyleri
öğretmenlemek ve burada bulunan köylümüzün çocuklarını okutmak üzere ted
bir almak mecburiyetindeyiz. Bu gün köylerde fiilî olarak çalışmakta olan okul
larımız 4 500 dür. Eğitmenli okullarımız da 4 bin ve orada okuttuğumuz çocuk
ların adedi ise 19 bindir. Şu halde köylerimize göndereceğimiz öğretmenleri
birinci kademede nasıl hazırlamak lâzım geliyor; evvelâ bunu düşünmek iktiza
ediyordu. Onu halle çalıştık.
Şimdiye kadar şehir muallim mekteblerinden köye gitmiş olan ve orada
hakikaten idealist bir ruhla çalışmış bulunan öğretmen arkadaşlarımız yok değil
dir. Onların mühim bir kısmının köylerde duramamış olmaları sadece bir idea
lizm noksanından ileri gelmemiş; hazırlama hususunda gittikleri muhite intibak
edecek melekeyi onlara vermemiş olmamızdan doğmuştur. Dava, sadece bir
vatanperverlik, bir mefkûrecilik davası olarak mütalea edilemez. Bunu filî olarak
bildiğimiz için o şekilde bu gençleri yetiştirelim ve hayat tarzları o şekilde olsun
ki kendilerine köyde vazife verdiğimiz takdirde tabiî olarak okul hayatları devam
ediyormuş gibi olsun, vazifelerine memnuniyetle gitsinler, bu işleri seve seve
görsünler diye düşündük. Onun için köy enstitülerini kurmağı düşündük. Köy
enstitülerinin mahiyetlerini anlatmadan evvel burada iki arkadaşımın işaret ettiği
bir noktaya parentez içinde cevab vereyim. O da enstitü tâbirine dairdir. Biz bu
müesseselere köy öğretmen okulu demedik. Çünkü evvelce bu isimde müesses
ler vardı. Bunları ona bağlamak istemedik. Bunlar yepyeni şeylerdir.
Enstitü kelimesini biz frenklerin telâffuz ettiği tarzda aldık ve buna alıştık.
Bu isim, bazı memleketlerde büyük, yüksek amelî müesseselere verilmektedir.
Meselâ Ziraat enstitüsü bu manâ ve mahiyette isimlendirilmiştir. Ziraat enstitüsü
bir yüksek okuldur, içerisinde amelî faaliyetler vardır, ilmî araştırmalar yapılır.
Fakat bir kısım memleketlerde bu ismi yalnız böyle yüksek derecedeki okullara
veya ilim müesseselerine vermezler. Daha aşağı derecede olanlara da vermek
tedirler. Fransa'da ve İtalya'da böyledir. Bizde de buna alışılmıştır. Bildiğiniz gibi
İsmet Paşa Kız enstitüsü, nihayet orta derecede bir okuldur. Buna enstitü denil
mesinin sebebi içerisinde talebesini amelî faaliyete sevkedici, tatbikat yaptırıcı
ve meleke kazandırıcı bir takım atelyelerin ve faaliyetlerin bulunmasıdır. Biz köy
enstitüsünü sadece içerisinde nazarî tedrisat yapılan bir müessese olarak al
madık, içerisinde ziraat sanatları, demircilik, basit marangozluk gibi amelî bir
takım faaliyetlerde bulunduğu için okul adile anmadık, enstitü diye isimlendir
meyi, muvafık gördük.
Enstitüde yetişecek öğretmenlere umumî ve meslekî kültür bakımından
lüzumlu olan, bilgiyi vereceğimiz gibi, bunlara köye gittikleri vakit köy hayatın1361

da âmil, prestij sahibi, kendisine fikir sorulabilecek, reyi alınabilecek insan
olabilmesi için amelî bilgiler de verilecektir. Bunun bel kemiğini, amelî bilgi ve
melekenin esasını, gidecekleri, çalışacakları muhit köy olduğuna göre, ziraatin
teşkil edeceği şüphesizdir. Onun için enstitüleri kurarken bunları nerelerde aç
mak lâzım olduğunu iklim bakımından, ziraat şartları bakımından tedkik etmek
ve o suretle bunları tesis etmek muvafık olacağı kanaatinde bulunarak Ziraat
vekâletinden sormağı muvafık bulduk. Öyle yaptık. Binaenaleyh enstitülerin
tesis edileceği mıntıkalar ihtisas vekâleti olan Ziraat vekilliği tarafından tesbit
edilmiştir. Yine parantez içinde ve bu vesile ile bu hususta endişe izhar eden ar
kadaşıma cevab vereyim:
Bu işte idarî bir mahiyet mevzubahs değildir. Filân vilâyet büyük, filân
vilâyet küçük meselesi yoktur. Arzettiğim gibi ziraî mahiyet ve iklim mev
zubahistir. Bilfarz İsparta'da açılacak enstitüde Konyalı çocuklar da okuyacak, bu
köy enstitüsünde Konya'nın ilk öğretmen eksiğini tamamlayacak elemanlar yetiş
miş olacaktır. Bu itibarla müessesenin muhakkak büyük vilâyettir diye Konya'da
olması zarurî değildir. Yetiştirdiğimiz elemanlar orada da vazife görecekler ve
ziraî şartlara göre iş yapmayı İsparta'da öğrenmiş olacaklardır.
Enstitülere alınacak talebenin seçiminde düşündüğümüz şu olmuştur; şim
diye kadar ilk öğretmen yetiştirmekte uğradığımız hataya şu veya bu mülâhaza
ile yeniden düşmemek için katği olarak köyde yaşamış ve köy ilk okullarının her
iki devresini bitirmiş çocukları almayı doğru bulduk. Arkadaşlarım biliyorlar ki,
bir seneden beri memleketimizde mevcud üç sınıflı köy ilk okullarını beşe çıkar
mak yolundayız. Bu sene bunların dördüncü sınıfları tam teşekkül etmiştir. Bir
kısmının beşinci sınıfları da açılmıştır. Önümüzdeki sene dördüncü ve beşinci
sınıflar tamamen açılmış ve işler bir hale sokulmuş bulunacaktır. Binaenaleyh
esasen köyde mevcud olan ve bu seneden evvelki senelere kadar üç sınıflı olan
köy okulları beşe çıkmış olacaktır. Oradan gelecek çocukları, şu veya bu şekilde
tereddüde mahal vermeksizin, imtihan ederek, karakterlerini yoklıyarak ve
bedenî kabiliyetlerine bakarak, seçip enstitülere alacağız.
İçtimaî bir sınıf doğurma meselesi mevzubahs değildir. Partimizin prog
ramında da yazıldığı veçhile esasen rejimimiz sınıf ve imtiyaz kabul etmez. Yal
nız hayat tarzı bakımından meslekî zümreler, biz ister kabul edelim, ister kabul
etmiyelim, mevcuddur, çiftçi vardır, demirci vardır, tüccar vardır, memur vardır.
Bunlar bir takım çalışma ve iş zümreleridir. Başka bir siyasî ayrılık ifade eden
kümeler değildirler. Böyle olduğuna göre zaten köylü ve çiftçilik etmekle meş
gul olan vatandaşlarımızın çocuklarını okutmak için onların hayatından başka bir
hayatla ülfet etmemesini istediğimiz ve o bakımdan yetiştirdiğimiz insanları yeni
bir sınıfın müvellidi addetmeği bendeniz doğru bulmuyorum. Kaldı ki bizim ar
zumuz, bir arkadaşımızın da burada izah ettiği gibi, köyün içerisinde bilgili, sıh1362

hatli, memleketine bağlı ve müstahsil vatandaş yetiştirmektir. Yoksa köylüyü, bu
arzettiğim bilgi ve melekelerle teçhiz edip onları şehre akın eder vaziyete getir
mek değildir. Onları müstahsil, kendi tarlasında ve muhitinde kuvvetli yapmak
ve istihsal kabiliyetini arttırıp memleketin sosyal seviyesi kadar ekonomik
seviyesini de yükseltmektir. Binaenaleyh sınıf teşekkülü hatıra gelemez.
Bu suretle köylere sevkedeceğimiz öğretmenleri yetiştirecek bu mües
seselerin gayesini tebarüz ettirdikten ve oraya alacağımız çocukları alacağımızı
arzettikten sonra iki noktayı yüksek huzurunuzda tebarüz ettirmek isterim: Bu
enstitüden çıkacak öğretmenler ilk tahsil vermek bakımından şehir öğretmen
okulundan yetişecek arkadaşlarından aşağı olmıyacaktır.
Çünkü bizim köyde vereceğimiz ilk öğretim, şehirde vereceğimiz ilk öğ
retimden aşağı olmayacaktır. Bunları beş senede yetiştiriyoruz. Köy okullarında
da ilk tahsili beş senede veriyoruz. Fakat fark şuradadır: Köy ayrı bir muhittir,
tabiat ve ekonomik bakımından. Burada o muhite hazırlıyoruz, şehirdekini de
şehir muhiti için hazırlamaktayız, o kadar. Onun içindir ki, enstitülere alacağımız
gençleri beş senelik bir tahsile tâbi tutacağız. Şu halde aynı zamanda bir program
mahiyetinde bulunan bu kanunun ilk hedefine, bizim hesabımıza göre, 15 senede
varacağız demektir, içinde bulunduğumuz seneyi kaybetmiyoruz. Yeni ala
cağımız talebe ile kadrosunu 3 bine çıkaracağımız 4 köy öğretmen okulunu bu
enstitüler zümresine almak suretile bu sene ve bundan sonraki 4 sene içerisinde
ve 5 sene sonra 3 bin mezun vermeğe başlayacağız. 10 sene içerisinde 30 bin
hoca elde etmiş olacağız. Elde edeceğimiz, yetiştireceğimiz bu hocaları geçindir
me bakımından ayrı bir kaideye, ayrı bir usule tâbi tutmayı zarurî gördük. Çün
kü bu gün mevcud olan kanunî mevzuat ve usulleri alırsak köy için bize lâzım
olan 30 bin öğretmeni gerek yetiştirmek ve gerek yetiştirdikten sonra maaşlamak, bu günkü bareme göre onların terfih vaziyetlerini teğmin etmek bir defa
zaman bakımından asırlara muhtaçtır. Çünkü biz şehir muallim mekteblerinden
her sene 500 - 600 mezun almaktayız. Bununla asırlar beklemek lâzımdır. Para
itibarile de hiç değilse 70 - 80 milyonluk bir program yapmak icabediyor. Hal
buki takdim ettiğimiz kanunun esbabı mucibesinde de izah edildiği gibi, biz 27
milyon liralık bir program yaptık. Bunun 3 milyon lirası bina inşaatı, 24 milyonu
da maaş, tahsisat ve yeme, içmedir. Bu itibarla yetiştireceğimiz öğretmenleri
maaş bakımından, gidecekleri muhite göre teçhiz etmeği ve onlara rahat yaşama
imkânlarını vermeği düşünüyoruz. Bunun için köylerimizin ve köylümüzün
umumî hayatına ve vasatı hayat şartlarına baktık. Gördük ki, köylünün başını
sokacak bir yeri, bir evi, çalışacak bir tarla ve tarlada çalışması için iktiza eden
vesait elinde bulunursa buna ayda vereceğimiz 20 lira, onu terfih etmekte, seve
seve çalışmakta, kendisini, ailesini ve çocuklarını geçindirmekte kâfi bir maişet
medarı olacaktır. Binaenaleyh, 20 lira ücretle enstitü mezunu öğretmenlerimizi
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çalıştırmayı muvafık bulduk. Bunu şehirde bulunan öğretmen arkadaşlarımızla
kıyas etmek doğru değildir. Çünkü şehirde oturan öğretmenlerimize, bizzat mes
ken verememekteyiz. Hayat vasıtası olmak üzere ellerinde yalnız maaşları bulun
maktadır. Bilhassa büyük şehirlerde almış oldukları maaşla geçimlerini ancak
karşılayacak vaziyettedirler. Maaştan maksad geçim olduğuna göre köy öğret
menlerine vereceğimiz 20 lira diğer vesait teğmin edildiği için şehirde oturan
muallimlerin maişet medarından aşağı sayılamaz. Bir arkadaşım da başka bir
kaygı izhar ettiler: Bu genç öğretmenler vazife aldıktan sonra başka işlere gider
ler, Devlet memuriyetine kaçarlar, buna mâni olacak tedbirler almalıdır buyur
dular. Bu tedbir işin mahiyetinden çıkmak üzere alınmış demektir. Çünkü biz tar
lasını vereceğiz, tarlasını ekmek için her türlü vasıtayı vereceğiz; evini vereceğiz
ve bundan ayrı olarak da ücret vereceğiz. Bu yasama imkânlarını kendi tahsil
seviyesine göre bu arkadaş başka yerde bulamıyacaktır ve başka yere git
meyecektir. Kaldı ki köy öğretmenine biz otuz senelik bir hizmeti mecbure tah
mil ediyorduk. Encümendeki arkadaşlar bu otuz seneyi yirmiye indirmeği
muvafık buldular, biz de kabul ettik. Şu halde yirmi senelik bir mecburî hizmet
leri var demektir. Bu mecburî hizmet şu düşünce ile konmuştur. Köyden al
dığımız, enstitüye getirdiğimiz ve oradan okutub çıkarttığımız bu gençler, kız ol
sun, erkek olsun iki vazifesi olduğunu ve bu vazifelerinin hayatlarının sonuna
kadar devam eder mahiyette bulunduğunu evvelden bilsinler. Vazifelerinden biri
memleket müdafaasıdır, ikincisi de köydeki çocukları okutmaktır. Bunun haricin
de vazifeleri yoktur. Bunu bilsinler ve böyle yapsınlar. Onun için kaçmak mevzubahs değildir, gitmek mevzubahs değildir. Esasen cazib noktaları olduğunu
kanun mütalea edildiği zaman bütün arkadaşlarımız görecektir.
Fazla söyleyerek başınızı ağrıtmak istemiyorum. Yetiştireceğimiz bu öğret
menlerle, 15 senelik programımız tahakkuk ettiği zaman asgarî bir buçuk milyon
köylü çocuğu okuma imkânını kazanacaktır.
Emin Sazak arkadaşım, eğitmenler hakkında bazı endişeler izhar ettiler. Eğit
menlerimiz hakikaten çalışkan, vazifesini sever ve bilaistisna her yerde müfid ol
maktadırlar. Kendilerinden memnunuz. Bu teşkilâtı idame etmek faydalıdır. Ve
bir müddet için zarurî olacaktır. Bunu şimdi getirdiğimiz kanunla karıştırmamak
lâzımdır. Çünkü eğitmenler askerlik vazifesini yapmış, ve bir senelik kurstan
geçmişlerdir. Onlara bu gün de filî olarak beş senelik ilk tahsil verdiremiyoruz.
Çünkü bilgileri ve melekeleri bunu yapmaya kâfi değildir. Eğer bu kâfi olsay
dı böyle bir tedbire ihtiyaç olmazdı. Eğitmenlerimiz de hizmete devam edecek
lerdir. Bilhassa nüfusu az olan ve seneler sonra öğretmen gönderebileceğimiz
yerler için kendilerinden azamî istifade edeceğiz. Onun için vaziyetlerinde bir
değişme mevzubahs değildir; çalışacaklar ve çalışmalarına devam edeceklerdir.
Bir arkadaşımız bu enstitülerin harb halinde kendilerinden istifade edilmesi için
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tedbir alınması lâzım geleceğini söylediler. Bu umumî seferberlik hazırlığı için
de - pek tabiî tegafül etmeyeceğimiz bir noktadır. Diğer taraftan da tasarruf tav
siyesinde bulundular. 70 milyon liradan fazla bir para ile ve bir asırda tahakkuk
edecek bir işi 27 milyon liraya yapmak için emek çeken bu arkadaşınızın, zaman
ve para bakımından tasarrufa ne derece riayet edeceğini takdir buyurur. Beden ve
ruh terbiyesi bakımından ne kadar dikkatli olduğumuzu bütün arkadaşlarımız,
zannederim, görüyorlar. Beden terbiyesi bakımından aksayan bir cihet olmuşsa
bu, mevcud talimatların ve o talimatları hazırlayanların hatasından ziyade tat
bikat bakımından bir takım aksaklıklar demektir ki, onları tashih etmek
vazifemizdir, tashih etmeğe çalışacağımız şüphesizdir.
Karakter terbiyesi; zaten bu bizatihi terbiyenin esasıdır, kendisidir. Terbiye
mefhumunda biz bedeni ayrı ahlâkî ayrı,fikriayrı telâkki etmemekteyiz. Bedeni
terbiye ederken ahlâkı vefikri,fikriterbiye ederken bedeni ve ahlâkı, ahlâkı ter
biye ederken diğer ikisini gözden ayrı tutmak bizce hatadır. Biz bu hatayı yap
mamak üzere çalışmaktayız.
Zannediyorum arkadaşlarımın endişe ve tereddüd mevzuu olarak burada söy
lemiş oldukları noktalara umumî olarak cevab vermiş bulunuyorum. Eğer tatmin
edemediğim cihetler varsa emir buyururlar. Tekrar cevab arzetmeğe amadeyim.
(Kâfi sesleri, Allah muvaffak etsin sesleri). Sözlerimi bitirirken vicdanî bir vazife
mi yapmak istiyorum. Bu kanun dört encümenden geçti: Maarif, Ziraat,
Dahiliye, Bütçe. Bu encümenlerdeki arkadaşlarım en küçük noktalara kadar
kanun hakkında fikir sordular, emek verdiler ve tadil ettikleri noktalardan bu
kanunu kuvvetlendirici bir netice verdi. Kendilerine huzurunuzda teşekkür et
meği bir borç bilirim (Estağfurullah sesleri), (iştirak ederiz sesleri).
Bu kanun en aşağı 15 sene sonraki bir hakikati bu gün bize tatlı bir hayal
olarak düşündürmektedir. Ben kendi hesabıma, milletimin naçiz bir irfan hizmet
kârı olarak bu hayalin büyük zevki içerisindeyim.
RUŞENİ BARKIN (Samsun) - Hepimiz, öyleyiz.
MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLÎ YÜCEL (Devamla) - Onu tasvib buyurmak
suretile Yüksek Heyetinizin bu kanunun tatbikma imkân vermesini rica ediyo
rum. (Bravo sesleri, alkışlar),
HALİL MENTEŞE (İzmir) - Arkadaşlar; memleketin en esaslı bir derdine
bir deva çaresi olmak üzere bu kanun lâyihası teklif edilmiş bulunuyor. Şimdi
ben hem çiftçi, hem hukukçu, hem de bir politikacı bir arkadaşınız sıfatile, bu
esaslı derde bu kanun hakikî teşhisi koymuş mudur ve devasını verebilecek
midir? Onun hakkında mülâhazalarımı arzedeceğim :
Arkadaşlarım; memleketin ziraî vaziyetini umumiyetle nazara alırsak vara
cağımız müşahede şudur : Bu kadar kısa mesafeler içinde bu kadar muhtelif ik1365

limleri sinesinde toplayan memleket dünyada hemen emsalsiz gibidir. Bu iklim
tahavvülleri nisbetinde de çeşidli verimi itibarile gene emsalsiz bir memlekete
sahib bulunuyoruz. Toprakları nisbeten bereketli, çiftçi ve çiftçi içinde yaşayan
ve çiftçilikle meşgul olan bir arkadaşınız sıfatile şunu söylüyorum ki; Türk çift
çisi dünyanın en çalışkan insanıdır. O güneş doğarken karısı ile, çocuğu ile
beraber işinin başına gider, ve güneş batıncaya kadar işinin başındadır. Maksad
çeşidli, ve toprak nisbeten verimli, işleyeni bu kadar çalışkan fakat verimi itibar
ile, işleyene verdiği kıymet itibarile seviye emsali bulunmayacak derecede
düşüktür. Vaktile Hükümet, 934 de zannediyorum, salâhiyettar büyük bir heyet
göndermiş, bu heyet memleketin içinde uzun tedkikler yapmış, onun hazırladığı
raporu çok dikkatle okudum. Hakikaten yüksek salahiyetli bir heyet olduğu yap
tığı tedkikden, derdi teşrih ederek davasını göstermekteki muvaffakiyetinden
dolayı gördüm ve takdir ettim. Bunlar köye gitmişler, köylünün 60 dönümlük
tarlası üzerinde işini tedkik etmişler, dakik hesablar yapmışlar, evvelâ en çok
verimli olan tütün mahsulü üzerinde tedkikat yapmışlar, bundan sonra hububata
dönmüşler, hesab yapmışlar. Her cebhesinde, uzun boylu söylemek istemiyorum,
tedkikler yaptıktan sonra vardıkları netice şudur ; bir Türk çiftçi ailesinin bir
senedeki gayri safî hasılatı 78 -150 liradan ibarettir.Hükûmette bu mıntakalarda
heyetler gezdirmiş, bir sene kadar mutahassıslar vasıtasile tedkikat yaptırmış,
köy köy gezdirmişler.
Onların vardığı netice de 130 lirayı göstermiştir. Şimdi bu kadar çeşidli ve bu
kadar verimli aynı zamanda böyle dünyanın en çalışkan insanlar tarafından işle
nilen bu toprakta neden kâr bu kadar az oluyor? Bunların vardıkları netice şudur:
Köylünün çalışma tarzı teknik değildir. Köylünün yaşama tarzı yani sıhhî ve ik
tisadî emisyon girmemiştir. Şimdi bu lâyiha bu iki derde çare olmak üzere sunul
muştur. Köye, çiftçiliği toprak üzerinde tatbik etmiş, çiftçiliği öğrenmiş öğretmen
gönderiyor. Sonra çiftçinin muhtaç olduğu sanatı yine öğrenmiş mürebbi gön
deriyoruz. Binaenaleyh oraya varacak olan çiftçinin çalışma şartları üzerinde teknikman ıslâhat yapacaklar demektir. Lâyihanın bir maddesinde gördüm. Kız
çocuklarına çocuk doğumu, ev işlerile ve saire gibi işleri de enstitüler gösterecek
tir. Arkadaşlar; çiftçinin yansı kadınıdır. Köyün, çiftçinin kalkınmasında çare
ararken bilhassa bu noktayı ihmal etmemek lâzımdır. Çünkü çiftçinin yarısı
kadındır. Kadın çocuğunu sıhhatli yetiştirir, evin idaresini iktisadlı bir şekilde
yürütürse çiftçi yarı yarıya kalkınmış demektir. Binaenaleyh maarifimiz bu cihet
ten tedbir almış demektir. Tebrik ederim. Fakat çiftçinin çalışma vesaitini ıslah,
çiftçinin yaşama tarzını ıslah çaresi yalnız maarifimizin alacağı tedbirlerle ola
maz. Bunun yanında daha bir çok tedbirler almak ve bunları plânlaştırmak ve
programlaştırmak zarureti karşısındayız. Maahaza derdi iyi teşhis ettiğinden ve
bu derdin muhtelif sebeblerini en iyi gördüğünden ve onun çaresini esaslı suret
te düşündüğünden ve kendisine düşen payı yaptığından dolayı Hasan Âliyi teb1366

rik ederim. Diğer cephelerde çiftçinin çalışma ve yaşama şartlarında alınacak
tedbirler hakkında Başvekil Hazretlerinin nazarı dikkatini celbederim. Asıl
salâhiyettar olan vekâleti harekete getirsinler, bu meseleyi esaslı olarak
konuşalım. Bendenizin bu hususta geniş bir şekilde grubumuzda konuşulmak
üzere bazı hazırlıklarım da vardır. Bu suretle bu meseleyi umumî cepheden
görüşmeğe vesile olur, Şimdi bu kanunu getirdiğinden dolayı Hasan Âliyi ve
Hükümeti bir çiftçi sıfatile candan tebrik ederim.
(Müzakere kâfi, maddelere geçilsin sesleri).
Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) - Bazı anlaşamamazlıklar var. Ben
hiç bir vakit Konya vilâyetine mahsus olmak üzere bir enstitü açılsın demedim.
Bu kadar dar düşünmem. Hattâ İstanbul mebusu da olsaydım dahi Konya'da bir
enstitü açılmasını isterdim.
İkincisi, buyurdular ki köy enstitüleri iklim ve toprak şartları nazarı dikkate
alınarak açılacaktır. Konya'nın ve İsparta'nın iklim şartları arasında münasebet
değil bilâkis zıddiyet aykırılığı vardır. Beş senelik istatistiklere nazaran aldığım
rakamları arzedeceğim: Bir defa sühunet vasatisi İsparta'da 14,5, Konya'da 11,9.
Kapalı günler İsparta'da 99, Konya'da 65. Senelik yağmur mikdarı İsparta'da 579
milimetre irtifa, Konya'da 300. İsparta'nın benzeri olan yerler Afyon, Ankara,
Bilecik, Bolu, Çorum, Eskişehir gibi yerlerdir. Konya ise Kırşehir, Kütahya,
Sivas, Sivrihisar, Tosya, Uşak'a benzer. Bu benzerlik düşen yağmur ve kar suyu
nun senelik mikdarlara aiddir ve İsparta oldukça yağmurlu, Konya ise kurak mın
tıkalardır.
Bunları Başvekâlet İstatistik Umum Müdürlüğünün neşretmiş olduğu rakam
lardan aldım. Eğer onlar yanlışsa ve Maarif vekilinin söylediği sözler bunları tas
hih eder mahiyette ise ben de kabul ediyorum, iklim ve ziraî şartlara göre yapılan
birliklerde Konya'nın İsparta'ya iştirak etmemesi lâzım gelirdi.
Konya'nın ziraî bir hususiyeti vardır. Konya kuraktır, Konya Türkiye'nin ençok buğday istihsal eden bir memleketidir. Senevi istihsali 412,645 tondur. Ar
kadaşlar bu mikdarın yarısına dahi yaklaşan bir vilâyetimiz yoktur. En çok buğ
day yetiştiren vilâyetlerimizden üç tanesini alıyorum : Ankara 183 bin ton,
Adana 151 bin ton, Sivas 147 bin ton. Diyarbakır daha aşağı. En çok buğday
yetiştiren bu üç vilâyetin mecmuu kadar buğdayı Konya vilâyeti yalnız başına
yetiştirmektedir. Deminki maruzatımda mesahai sathiyeden bahsederken Konyanın üç dört vilayetin mecmuuna muadil cesamette olduğunu söylerim.
Sonra Klimatoloji noktai nazarından tedkik edilirse İsparta ile Konya'nın hiç
alâkası yoktur. Eğer böyle bir münasebet aranırsa Kırşehrine nakledelim, daha
doğrudur. Daha nasıl mukayese edelim, nasıl buyuruyorsunuz; (Kanun mad
delerinde yok sesleri).
BAŞKAN - Bir takrir vardır okuyacağız.
1367

Yüksek Reisliğe
Müzakere kâfidir, maddelere geçilmesini teklif ederim.
Bingöl
Necmettin Sahir
(Muvafık sesleri).
BAŞKAN - Teklifi reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul
edilmiştir.
Köy Enstitüleri Kanunu
MADDE 1 - Köy öğretmeni ve köye yarayan diğer meslek erbabını yetiştir
mek üzere ziraat işlerine elverişli arazisi bulunan yerlerde, Maarif vekilliğince
köy enstitüleri açılır.
BAŞKAN - Madde hakkında mütalea var mı?. Maddeyi yüksek reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2 - Bu enstitülerin 1 numaralı cedvelde gösterilen maaşlı muallim
ve memurları 3656 sayılı kanunun ikinci maddesine bağlı cedvelin Maarif vekil
liği kısmına ilâve edilmiştir.
BAŞKAN - Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3 - Enstitülere tam devreli köy ilk okullarını bitirmiş sıhhatli ve
müstaid köylü çocuklar seçilerek alınırlar.
Enstitülerin tahsil müddetleri en az beş yıldır.
Öğretmen olamayacağma kanaat getirilen talebenin ayrılacağı mesleklerin
tahsil müddetleri Maarif vekilliğince tesbit edilir.
FERİDUN FİKRİ (Bingöl) - Bu maddede iki noktayı arzedeceğim: Birisi köy
hükmü mesabesinde olan bazı vilâyet ve kaza merkezlerimiz vardır. Tamamile
ağrikol muhit mahiyetindedir. Binaenaleyh bunlar kaza merkezi, vilâyet merkezi
ise; meselâ Bingölün merkezi Çapakçur, Tunceli'nin merkezi Hozat'ta olduğu
gibi. Bunlar hakikati halde kasabadan bile madud değildir, köydür, hattâ zaif bir
köy mahiyetindedir. Binaenaleyh buraların çocuklarının bu nimetten mahrum ol
maları caiz olamaz. Böyle vilâyet ve kaza merkezleri olması yüzünden köy
mahiyetinde olan bir çok yerlerimizin çocukları bu istifadeden mahrum olacak
larda. Meselâ bu kanuna göre Bingöl'ün hiç bir çocuğu bundan müstefid
olamıyacaktır. Halbuki bilhassa bu gibi muhitlerin müstefid olması o muhitler
için faydalı bir hareket olur. Bu itibarla bendeniz bir takrir takdim ediyorum. O da,
esas olmak üzere "orta okulu bulunmayan vilâyet ve kaza ve nahiye merkezlerin
de" şeklinde fikrimi izah edebilirim. Meselâ Bingöl vilâyetinin hiç bir kaza ve
nahiye merkezinde köy mektebi yoktur. Tunceli vilâyeti de böyledir, Bitlis de
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böyledir. Buna mümasil vilâyetler halkı katiyen müstefîd olamıyacaklardır. Ben
deniz bu hususun tedkik edilmek üzere nazarı itibare alınmasını rica ederim.
Diğer bir mesele daha vardır: Şehir ve kasabalarda ilk tahsillerini ikmal eden
ve kanunî şartlan haiz olan köy çocukları dahi bu enstitülere alınabilmelidir. Bazı
şehir ve kasabalar vardır ki, kendisine civar köy çocukları gidip ora mekteblerinde okuyorlar. Binaenaleyh kanunun ibaresi mutlaktır. Buna göre memleketin bir
çok yerlerinde bir çok çocuklar bu mekteblerden ve bu kanunun teğmin ettiği
nimetlerden müstefîd olamıyacaklardır. Onun için prensib itibarile bu iş nazarı
itibare alınacak olursa encümence daha esaslı şekilde meselenin halline imkân
olur. Çünkü malûmu âliniz kanun bu şekilde kabul edilecek olursa enstitülere
yalnız tam devreli köy ilk okullarını bitirenler girecektir. Halbuki memleketin
umumî vaziyeti nazarı itibare alınacak olursa, dediğim şeklin esas itibarile doğ
ru olduğu görülür. Bir kere birinci arzettiğim şekilde, bir çok vilâyetlerimiz
katiyen bu kanundan istifade edemiyeceklerdir. İkinci şekilde ise bir çok köylü
çocuklarımız bundan asla nasibdâr olmayacaktır. Çünkü hepimiz takdir ederiz ki,
şehir ve kasabalara mücavir köyler vardır ve bu köy çocukları oralara devam et
mektedir. Bu çocuklarda kanunun aradığı vasıf mevcuddur. Çiftçi evlâdıdırlar.
Kanunun ruhu da budur. Kanunun ibaresindeki rekiklik yüzünden bunlar istifade
edemiyeceklerdir. Kanunun esas ruhunun siyaneti noktasından iki takrir takdim
ediyoruz. Birisi bendenize aiddir, diğeri arkadaşlarla müşterektir.
Bunları nazarı itibare alarak encümenlerce daha muadeletli ve kanunun esas
larına daha uygun ve adalet gayesini teğmin eder hükümler vazedilmesini ve bu
işin teğmin edilmesini bilhassa istirham ederim. Esasen müsabaka ile alınacağı
için Maarif vekâleti büyük hakkı takdir sahibidir, biz vekâletin hakkı takdirini
takyid değil, tezyid ediyoruz.
Gl. KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) - Bendeniz de bu maddenin encümen
lerde yeniden esaslı surette düşünülmesini rica edeceğim. Bu gün her milletin
bütün kültür vasıtalarını kullanarak tesisine çalıştığı bir millî vicdan ve millî
şuur vardır, biz ise, bütün medeniyet alemi ile temasta bulunan; şehir ve
kasabalardaki aynı şartları haiz olan çocukları köylere göndermeyeceğiz, yalnız
köy hayatını gören, gözünü köyde açmış, medeniyet alemi ile hiç bir teması ol
mayan bu asrın kültürünü taşımayan bir kısım vatandaştan alacağız. Onlara
hususî tahsil vererek götürüb köylülerimizde millî vicdan uyandıracağız. Mesele
yalnız ziraat yapmak hayatını teğmin etmek değildir. Bu gün bir milletin fikrinin
ve vicdanının aynı suretle çarpması lâzımdır. 40 - 50 sene sonrayı tasavvur buyu
run. Şehir ve kasabalardaki medeniyet alemi ile, ailelerinin görgüleri ile hiç
teması olmayan bir heyeti talimiyenin yetiştirdiği köylü sınıfının taşıdığı ruh ile
kasabalılar ve şehirliler arasındaki derin uçurumu tasavvur buyurun. Bilhassa
öyle bir vaziyette ki, bütün cihanda herkes birer doktirinle kendisine hazır asker
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ararken biz kendi devlet hayatımızı tedvir eden şehir ve kasabaları köylere gön
dermeyeceğiz. Onlardan köyleri mahrum edeceğiz. Uzun zaman sonra kendi
dilimizle onlarla anlaşamayacağız. Halbuki başka alemler onlara tamamı ile el
salmış olacaklar. Onun için bendeniz Maarif vekili arkadaşımızın fikrinde bulun
muyorum. Parti programımızda sınıf yok diyoruz. Fakat elimizle tesis ediyoruz
kanaatindeyim. Çünkü seneler ilerledikçe köyler ile şehirler arasında dehşetli bir
kültür farkı olacaktır. Millî vicdanlar ayrılacak memlekette tamamile ayrı iki
tabaka teşekkül edecektir. Aynı şartlan haiz, şehirlerde ve kasabalarda ilk mekteblerden çıkan ve köylere gitmeyi arzu eden vatandaşları da bu haktan mahrum
etmemeliyiz. Hususile orta Anadoludan Şarka doğru gittiğimiz zaman şehir
denen şeyler köyün biraz büyüğüdür. Bu gün Erzurum'u alınız, Sivas'ı alınız
orada memur çocukları ve tüccar çocukları hariç hepsi ziraatle ve köy hayatile
meşguldurlar. Köylere nazaran onların medenî alemle bir az daha fazla teması
vardır. Onun için köylülerimizi böyle kültür sahasında az görgülü yan münevver
lerin nüfuzuna hatta maddî manevî tahakkümüne bırakmağa bendeniz istikbal
için çok tehlikeli görüyorum.
BAŞKAN - Söz İbrahim Alâeddin Gövsa'nındır.
İBRAHİM ÂLAEDDİN GÖVSA (İstanbul) - İlk tahsilin mecburiyeti ve
meccaniliği hakkındaki kanun zannediyorum ki, 264 tarihinde intişar etmiştir.
İmparatorluk zamanında. Demek ki, yüz seneye yakin bir zamandan beri mem
leket tahsili bütün halk sınıflarına yaymağı istihdaf etti. Fakat o zamandan beri
yapılan bütün gayretlere rağmen hiç bir Hükümet muvaffak olmadı. Meşrutiyetin
ilânından sonra ilk tahsil hayatında bir kalkınma yapılmak istendi. Fakat yine ilk
tahsil ve terbiyeyi köylere göndermek mümkün olmadı. Cumhuriyet inkilâbından
sonra yapılmış olan fark hayli barizdir, istatistik malûmatını tekrara hacet gör
müyorum. Fakat ona rağmen yine ilk tahsili köylere göndermek imkânı olmadı.
Fakat şu noktayı da nazarı dikkatinize arzetmek isterim : Bütün imparatorluk
devrinde, meşrutiyet devrinde acaba köylerde hiç ilk tahsil yok mu idi? Şehir
mekteblerini az çok idare eden anasıra mukabil köylerde de yine bir takım anasır
vardı. O zamanın idealine göre telkinatım yapıyordu ve halka yine bir takım şey
ler öğretiyordu. Namaz surelerini, dinî telâkkileri öğreten köy hocaları vardı.
Bunlar haddi zatinde fena insanlar değildi. Çünkü köylünün içinden çıkmıştı.
Tâbi oldukları fikir seviyesi itibarile bütün yurddaşlara müfid olmağa çalışırlar
ken zararlı da oluyorlardı. Demek ki, asırlardan beri memleketin köylü halkı bun
ların terbiyesi altında bulunuyordu. Şimdi huzurunuza gelen kanun köylere yal
nız ilk tahsil ve terbiyesinin muktazası değil, aynı zamanda meydana gelmiş olan
büyük inkılâbların içtimaî, siyasî değişikliklerin esasını da telkin etmekle
vazifedardır. Bu noktayı pek ziyade haizi ehemmiyet telâkki edilmek icab eden
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kate almıştır ve bu noktayı nazarı dikkate aldığımız içindir ki, köyler için yetişe
cek muallimlerin behemehal köylerde yaşayacak ve köylerde yaşamış çocuklar
dan teşekkül etmesi esasını mahfuz bulundurmak istedik. Hükümetin bu teklifi
kanunun ruhu için zarurî bir şart olarak görüldü. Maarif vekilinin söylediği gibi
hakikaten köy mektebini biz köylü çocuklardan intihab edib, onları kendi köy
lerinde çalışmak üzere yetiştirelim dediğimiz zaman, şehir için ayrı, köy için ay
rı sistemler intihab etmişiz, ayrı düşünce tarzları yaratmışız, bunun mevzubahs
olmaması lâzımgelir. Çünkü köy mekteblerinde yetişmiş çocuklar, ayrı bir zih
niyete, ayrı bir esasa tâbi olacak değillerdir, o şekilde intihab edilmeleri, köyler
de yaşamasını teğmin etmek, köylere merbut kalmasını teğmin etmek içindir.
Şimdiye kadar muallim mekteblerinde, köylerde çalışacak gençler yetiş
miyor mu? Demin bir arkadaşımın onların iman ile kâfi derecede mücehhez ol
madığını söylediler. Ben muallim mekteblerinde uzun müddet çalışmış bir ar
kadaşınız sıfatile bu zehabı tashih etmek isterim. Eski muallim mektebleri köy
lerde çalışacak imanlı gençler yetiştirmiştir. Buna şüphe yoktur ve o gençlerden
pek çoğu köylerde de çalıştı. Fakat ne yapalım ki biz o köylerin ihtiyacına cevab
verecek mikdarda muallim yetiştirmek imkânına malik değiliz. Bütün köylere
gönderdiğimiz gençlere barem kanununun ayırdığı nisbette maaş vermek im
kânına sahib değiliz. Bu cihete gidecek olursak iş üç asra mütevakkıf olurdu.
Demek ki ne ideal itibarile ne mantalite itibarile şehirde çalışacak çocuklarla
köylerde çalışacak çocuklar arasında katiyen bir ayrılık mevzubahs olamaz. Bu
itibarla maddede Hükümetin getirdiği Maarif encümeninin ve diğer encümen
lerin tasvib ettiği şekilde köy çocuklarına hasredilmesi meselesini mahfuz bulun
durulmasını encümen namına bilhassa istirham ederim. Feridun Fikri ar
kadaşımız bir noktaya işaret buyurdular ki zahiren haklı gibi görünüyorlar. Bazı
vilâyet merkezlerinin meselâ Bingöl'ün çok küçük bulunmalarından dolayı bu
kanuna istinad edilirse o mekteblere talebe göndermek imkânını bulamayacak
lardır diyorlar. Bu mütalea zahiren çok haklıdır. Fakat düşünmelidir ki Bingöl
gibi bir iki vilâyetin vaziyeti şimdilik istisnaî bir vaziyettir ve ancak bu vaziyet
bir kaç seneye münhasırdır. O merkezlerde elbette şehirlilere mahsus mekteblerin açılması teehhür etmiyecektir. Bir iki sene sonra nüfusları da artacaktır. Şu
halde köy hakkındaki bir lâzimeyi şehirlere de, bir kaç istisnaî vaziyet dolayısile,
teşmil etmekle kanunun esasını bozmağa mahal yoktur. Öyle yaparsak kanunun
kuvvetinden ve tatbikatından beklediğimiz faydayı ihlâl ederiz. Bahis buyurduk
ları vilâyetlerin vaziyeti istisnaidir, mektebler açılacaktır, nüfus çoğalacaktır.
Binaenaleyh bu istisnayi bunu koymıyalım.
Encümen noktai nazarından arzedeceğim şeyler bundan ibarettir. Maddenin
aynen mahfuziyeti kanunun tatbikındaki ehemmiyeti teğmin edecektir. Bu ehem
miyeti deminden beri bu hususta söz almış olan bir çok arkadaşlarımızın kanaat
leri teyid etmiştir.
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KÂZIM NAMI DURU (Manisa) - Arkadaşlar, ben de takrirler üzerinde söz
söyliyeceğim. Bazı vilâyet merkezlerinin köy mesabesinde olduğunu söylediler.
Rençberlik itibarile bu memlekette şehirlerimiz dahi köy gibidir. Benim dairei intihabiyem olan Manisa şehri, memurları ve bir kaç esnafı çıkarılacak olursa
mütebakisi kamilen rençberdir, çiftçidir ve çiftçilikle iştigal ederler, İstanbul, İz
mir gibi ticarî şehirlerde dahi civar yerler rençberlik ederler, bahçivanlık ederler.
Eğer biz bu köy mekteblerini bu gibi şehirlere de teşmil edersek işin altından kal
kamayız. Bingöl merkezi bu gün köy halinde de bulunsa, nihayet vilâyettir. Şim
di küçüktür, fakat sonra büyüyüp şehir olacaktır. Binaenaleyh şehri şehir, köyü de
köy olarak telâkki etmek icab eder. Onun için maddenin burasını değiştirmemelidir.
Sonra gelelim kültür bahsine: Kültür nedir? Millî vicdanın muhtelif tecellileri
demektir. Durkhayımcı Sosyolog olanlar böyle düşünürler. Bendeniz de sosyolog
yamaklarından olduğum için böyle düşünüyorum. Kültürü irfan, ilim, teknik
manasında alırsanız o zaman değişir, fakat millî kültür hiç bir zaman ayrı değil
dir, şehir mektebinde de, köy mektebinde de aynıdır, öylece gidecektir. Millî vic
dana taalluk eden şeyler köy müesseselerinde dahi aynı süratle ilerileyecektir.
Çünkü kültüre taallûk eden dersler ilk mektebde ne ise - ki coğrafya, tarih, yurd
bilgisi gibi dersler ki bunlar kültür dersleridir - köy mekteblerinde de aynı
olacaktır.
Yalnız teknik değişecektir. Onun için bunlar memlekette ayrı bir vicdan
yaratacaktır, iki türlü millî vicdan olacaktır endişesi varid değildir. Bendenizce bu
iki takrire lüzum yoktur. Doğrudan doğruya maddenin kabul edilmesi lâzımdır.
EMİN SAZAK (Eskişehir) - Bendeniz kasabalara şehirliler giderse ne olur,
onun mahzurunu arzedeceğim:
Şimdi köy kâtibi diye bir bid'at çıkardık. Köylerde okumuş, yazmış insanlar
varken kasabalarda ne kadar kahveci çırağı, boyacı, serseri varsa köylere kâtib
olmuştur. Kasabalılar köylere gitti mi ve bunların adedi çoğaldı mı bunların her
birisi köyün sadrazamı, reisicumhuru olur. Fakat kasabalı köye akm edince köy
lü çeker bayrağı biz de insanız, tahsilimiz de aşağı değildir, bizi niye takyid
ediyorsunuz? Hadi bakalım diye Ankara'ya kadar gelirler, Meclisi çevirirler.
Köylü bunu yapmaz, hakkına razı olur, zaten aldığı paraya ve işine de razıdır. Bu
işte biter, ilerde bizde de ideal sahibi yüksek tahsil görmüş, köy hayatına, 15,20,
30 liraya razı olacak gençlerimiz yetişir babası ile geçinir, ille biz de köylü ola
cağız diye tuttururlarsa...
İnşaallah Finliler gibi yüksek ruhlu gençler yetiştirelim, biz de o vakit deriz
ki; haydi buyurun. Köylüye haydi çiftini sür demek kolaydır. Kasabalıyı oradan
koğduğun gün gelir ve mutlaka bir iş ister. Bütün köy vaziyeti budur.
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Terbiye meselesi denince muhterem Paşa Hazretlerinden bunu beklemezdim.
Çünkü bütün beraber çalıştıkları köyden yetişen arslanlarladır. Onlarla çalışmış
tır. Köylünün kasabalı ve şehirliden nesi noksandır? Kültür denince mektebde
tahsil görecek, memleket duygusunu, vatan sevgisini, milliyetini bütün
aşılayacaktır. Binaenaleyh hem lisanları ile, hem hareketlerile memleket sev
gisini muhakkak çok fazla aşılayacaklardır. Onun için bendenize göre bu mad
deyi buradan kaldıracak olursak ben bu kanuna Allah rahmet etsin diyeceğim.
FERİDUN FİKRİ (Bingöl) - Bu gün yapılmakta olan kanun, memleketin
beklediği en esaslı bir kanundur ve bu mahrum yerleri bilhassa istihdaf eden ve
bu gibi muhitleri nazarı itibare alan bir kanundur. Bu kanunun takib ettiği gaye,
bilhassa köylü muhitinde yetişmiş olan çocukları yine köylü sahasında hizmet et
mesi gibi bir vaziyeti esas tutulmuştur. Mazbata muharriri arkadaşımız ben
denizin Bingöl'den bahsettiğimi ileri sürerek mütalea beyan ettiler. Bendeniz yal
nız Bingöl'ü kasdetmiş değilim. Hâşâ böyle bir mantık asla hatırımdan geçmez.
Yalnız ben iki kaidei adaleti esas tutuyorum. Birincisi; kanunun ruhu nedir? Köy
lüyü ve köylü çocuğunu bu nimete nail etmek ve köyü umumiyet itibarile tenvir
edecek eleman yetiştirmektir. Köy mesabesinde olan bir muhiti her hangi bir teş
kilâtı idariyeye tâbi tutulduğundan, teşkilâtı idaresinin şeklinden dolayı bu hak
tan mahrum etmek ve kanunun takib ettiği prensibden mahrum bırakmak kaidei
madelete sığar mı? Lâyihai kanuniye nedir? Şeklen köy, ruhan ve vaziyeten köy
demektir. Bendeniz ondan ayrılmıyorum. Bu gün rica ederim, memleketin bir
çok kazalan, vilâyetleri vardır ki, bunlar idarî ve siyasî bir çok esbab ve mülâ
haza ile bir takım idarî vaziyetlere tâbidir, idarî bir takım kaidelerle vasıflandırıl
mışlardır. Fakat bunlar köydür ve köyden başka bir şey değildir. Şimdi biz is
tiyoruz ki oradaki çocuklar da bu mekteblerde okutturulsunlar, muallim olarak
köylerine avdet etsinler, köylerinde çalışsınlar. Yani bu kanunun teğmin ettiği
nimetlerden müstefid olsunlar. Eğer bu prensib kabul edilmeyecek olursa böyle
bir çok yerlerdeki vatandaşlarımız bu kanunun teğmin ettiği nimetlerden müs
tefid olamayacak ve köyüne gidib hizmet edemiyecektir. Kanunu niçin yapı
yoruz? Maksadı aslimiz nedir? Maksadı aslimiz memleketin köy dâvasını, mem
leketin mahrum muhitlerine muallim yetiştirmek, onları aydınlatmak, onları yük
seltmek, hars itibarile geri kalmış muhitleri Türklük gayei âliyesine ulaştırmak
tır. Biz bu suretle bir çok muhitlerimizi bundan mahrum edecek olursak kanunun
esas bünyesinin en mühim kısmını feda etmiş oluruz. Onun için bendeniz gayeye
aykırı bir teklifte bulunmuyorum. Mademki şehir olacaktır, mazbata muharriri
arkadaşım, yetişecek de, büyüyecek de, şehir olacak da, (Gülümsemeler) ne
zaman olacak? Bu sözlerini hayretle karşılarım. O zamana kadar bunları mahrum
mu bırakacağız? Bunu nazarı itibare almak lâzımgelir. Kanunu niçin yapıyoruz,
geri kalmış muhitleri ilerletmek için değil mi?
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Sonra ikinci bir nokta daha var. Maarif vekilimiz de çok iyi bilirler, bir çok
kasabalarımız köy mesabesindedir, onlara devam etmekte olan bir çok köy çocuk
ları vardır, onlar da köy çocuğudur, köy prensibini kabul ediyoruz, o köy çocuğu
nerede olursa olsun, hangi idarî bünyeye konulmuş olursa olsun bunu esas tutarak
o çocukları kanunun teğmin ettiği bu büyük nimetlerden müstefîd etmeliyiz.
MAARİF V. HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) - Evvelâ Gl. Kâzım Karabekir ar
kadaşımın bir sözüne cevab vermek istiyorum; bu yapılacak köy enstitüleri ayrı
bir terbiye prensibine tâbi tutulmayacaktır. Mevcud Tevhidi Tedrisat Kanunu ve
onun ruhu icra vaziyetinde olan insanlara emrediyor ki, bu memleket içerisinde
bir terbiye esası vardır; köy, kasaba, şehirde ve bunların dışarısında başka bir yer
varsa oralarda da ancak bu prensib tatbik olunur. Binaenaleyh, köy enstitülerin
de ayrı bir terbiye prensibi, diğer okullarda ayrı bir terbiye prensibi güdülemez.
Terbiye prensiblerimiz Parti programında yazılıdır. Onları tahakkuk ettirmek bize
düşen vazifedir. Bunun için köy, şehir ayrılığı mevzubahs edilemez. Amma köy
hayatı da şehir hayatı değildir. Hatta köye benzer mahiyette kurulan kasa
balarımız dahi bünye itibarile köy değildir. Binaenaleyh, terbiye vahdeti bu gün
mevcuddur, yarın da mevcud olacaktır, böyle bir ayrılık yoktur.
İkinci noktaya ve itiraza gelince:
Bu maddede "Beş sınıflı köy ilk okullarını bitirmiş köylü çocukları alınır"
denilmesinin sebebi bu çocukların esasen başka yerden gelmesine imkân ol
mamasıdır. Demin maruzatta bulunurken söyledim, bir sene sonra bütün köy ve
şehirdeki ilk okullar beş sınıflı olacaktır. Köylerin ilk okullarından çıkmış
bulunanlardan şu ve bu evsafta bulunanları seçib alacağız, dâva şudur: şimdiye
kadar şehir öğretmen okullarına, hatta köyden gelmiş çocukları aldığımız halde
kaloriferli, fazla konforlu tertibatlarile, bildiğiniz tarzı hayatta yetiştirdiğimiz
çocukları (Yine tekrar edeyim idealizm noksanından değil, alışkanlık olmadığın
dan dolayı) köye gönderemedik, çokları bu işi yapamadılar. Aynı hataya düşül
mesin diye bu kaydı katği olarak koyduk ve encümenlerdeki arkadaşlarla uzun
uzun münakaşalardan sonra onlar, bu kaydı takviye bile ettiler. Encümenlerde,
menşei köy olduğu halde kasaba veya şehire gelmiş, o hayata alışmış olanlar
gelib, kuracağımız bu müesseseye başlarken bir bozgunluk yapmasınlar diye
düşünüldü ve esasen biz de böyle düşünmüştük. Esasen kanunun adı, köy ens
titüsüdür. Burada yetişecekleri, köye göndermek istiyoruz. Köyü, kanun tarif et
miştir. Bu gün köye benzer kasabadır, köye benzer şehirdir diye indi bir tasnif
yapmağa hakkımız yoktur. Kanun nazarında nahiyeler köylere dahildir, kanun,
nüfusa göre bir tasnif yapmıştır, neresi köy, neresi kasabadır, tayin edilebilir.
Binaenaleyh, Heyeti Celilenizden istirhamım şudur; belki bir kısım köy çocuk
ları, enstitüye senede 3 000 çocuk alacağımıza göre bundan mahrum kalacaktır,
bu mahrum kalacak bir kaç çocuğu biz başka şekilde okutalım, fakat dâvanın
esasını bozmayalım ve bozmamak için maddeyi olduğu gibi; bırakalım. (Bravo
sesleri, alkışlar).
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Gl. KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) - Evvelâ şunu arz edeyim ki, bendeniz
verilecek tahsilin ayrılığından bahsetmedim. O çatı altında toplanacak olanların
saf köylü çocukları olduklarını, binaenaleyh, şehirler medenî alemin bir çok safa
hatı ile ilerlerken onların temastan ayrı olarak büsbütün saf vaziyette kalmaları ih
timali nazarı dikkati celp ediyor. Ha lbuki aynı kültür, aynı millî vicdana sahip
kılmak lâzımdır. Sorarım: müterakki devletler şöyle dursun Osmanlı camiasından
ayrılan Balkan devletleri dahi köylerini çoktan ıslah edip köy çocuklarını okut
muşlardır.
Biz bu usulü müterakki memleketlerden veya her hangi bir yerden, tecrübe
edilmiş bir yerden mi alıyoruz, yoksa bir çok işlerimizde olduğu gibi bir çok zan
ve tahminlerimiz üzerine onun iyi neticeler vereceğini düşünerek mi alıyoruz?
MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL (Devamla) - Derhal arz edeyim ki,
bir vatandaş şehirde hayat geçiriyor ve köyü tanımıyorsa o, millî şuur ve vicdan
bakımından ayrı bir mahiyet arz eder, köyde oturmuş şehri tanımıyorsa o millî
şuur ve vicdan bakımından ayrı bir mevcudiyet arz eder, şeklinde bir dâva mev
zubahsi olamaz. Şehirde otursun, köyde otursun, ülkümüz birdir. Bu ülkünün
duyuluş tarzı birdir. Belki seviye, tahsil, muhit insanların telâkkilerini değiş
tirebilir, fakat bu telâkkilerin esası, belkemiğini teşkil eden şey değişmez. Onun
için enstitüleri köy civarında tesis ediyoruz. Onlara şehri hiç göstermeyeceğiz,
zannımı nereden çıkardılar? Sonra, demin konuşurlarken köy öğretmeni için
(yarım münevver) demişlerdi, ilk tahsilini bitirmiş, beş sene de enstitüde okut
muşuz, demek bu insan, yarım münevverdir? O halde Türkiye'de yarım münev
ver olmayan, tam münevver kaç kişidir? Bunun dozu nedir? İlk tahsilini bitirmiş,
beş sene de ayrıca tahsil görmüş insan yarım münevver değildir, münevverdir.
Yüksek tahsil görmüş insanlar arasında da bir çok farklar olduğu bir çok
vesilelerle zahir ve bahirdir. Aynı tahsil derecesine ererler amma aralarında yine
binihaye farklar olduğu kolayca anlaşılır. Yüksek heyetiniz bu türlü farkları pek
iyi fark etmektedir.
Arkadaşlar; bu kanunla bizim yaptığımız şey, bir kopya değildir. Fakat indî,
uydurma bir iş de değildir. Bizim yaptığımız bu işi Bulgaristan'da başka mahiyet
te görürsünüz, Meksika'da başka şekilde bulursunuz, ilk öğretim meselesini bun
dan bir asır evvel halletmiş memleketlerde de başka şekillere tesadüf edersiniz.
Biz hiç bir memleketin ilk tahsil meselesini hallederken aldığı tedbirleri aynen al
madık. Hepsinin tarihini biliyoruz, cahili değiliz. Bunları kendi memleketimizin,
filî hakikatine ve içtimaî realitesine uyarak yapmış bulunuyoruz. Bu, bizimdir,
kimseden almadık; başkalan bizden alsınlar (Alkışlar).
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Bu, muvaffak olacak bir şey midir? Bunu nereden biliyorsunuz? Hayalidir,
demek istediler. Emin Sazak arkadaşımın burada gayet güzel söylediği gibi muh
terem selefim Ankan tarafından nüvesi kurulmuş bir şeyin tekâmülüdür. Bu gün
İzmir'de, Eskişehir'de, Kastamonu'da ve Trakya'da işlemekte bulunan ve bir çok
arkadaşlarımızın gördüğü ve görmeyenlerin de her zaman görebileceği mües
seselerimiz vardır. Üç seneden beri köy öğretmen okulu şeklinde işleyen bu
müesseselerde bir tek talebe inzibatî bir vaka yapmamıştır (Alkışlar). Yapmamış
tırlar. Değil ahlâksızlık, en küçük bir terbiyesizlik hareketine Maarif vekilliği
şahit olmamıştır. Bunu, sizlerin huzurunuzda söylemekle bu köylü çocuk
larımızın kendilerinin ve ailelerinin saffetini bir kere daha millet nazarında
tebarüz ettirmiş oluyorum.
RASİH KAPLAN (Antalya) - Irk temizliği, kan temizliği.
MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) - Onun için bu neviden bir
endişe mevzubahsi değildir. Yaptığımız işi, sade kendimizi bilerek değil, dünyayı
da bilerek yapmaktayız. Her ikisinin de gafili değiliz. Neşrettiğimiz şeyler de gös
teriyor ki bunların farkındayız. Şimdiye kadar yaptığımız işler de gösteriyor ki bu
yolda muvaffak oluyoruz. Evet, yapıyoruz ve muvaffak oluyoruz. Muvaffak ol
duğumuz şeylere devam edeceğiz. Selefimin bıraktığı yerden alıp ben devam
ediyorum; ben bırakırım, halefim devam eder. Fakat dâvamıza devam edilecektir.
Söyleyeceğim bundan ibarettir.
FERİDUN FİKRİ (Bingöl) - Bendenizin arz ettiğim nokta memleketin bir çok
kısımlarında idarî teşkilâta tâbi olarak mektepler vücuda getirilmiştir. Vücuda
getirilen mektepler idarî taksimata tâbidir. Bu formül aynen kabul edilirse bu
muhitler tamamı ile mahrum kalacaklardır.
Bu kanunun temin edeceği nimetten o muhitleri istifade ettirmek, Cum
huriyetin büyük iyiliğini bütün evlâdı millete yaymak lâzımdır, bendeniz vekâlet
ten soruyorum: Vekâlet bu kanunu tatbik ettiği zaman köy mahiyetinde ne kadar
muhite, ne kadar nüfusun ve ne kadar sahanın bundan mahrum olacağını tespit et
miş midir? Bir çok vilâyetlerimiz, kaza merkezlerimiz bu nimetten mahrum kalı
yor. Bu husus tetkik edilerek arz ettiğim yerlere de teşmil edilemez mi? Bunun
için Vekâlete bir salâhiyet vermek istiyoruz. Vekâlet böyle bir hakkı takdiri haiz
olursa ne gibi mahzurlar hâsıl olur?
MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) - Feridun Fikri ar
kadaşımızın hassasiyetini pek yerinde buluyorum. Fakat köy mahiyetinde kasaba
ne demektir anlamıyorum. Kasaba kasabadır, şehir şehirdir, idarî mesele mev
zubahsi değildir, kanun bunları tarif etmiştir. Yoksa bir sosyoloji mütehassısı gibi
şu ekonomik evsafta bu ekonomik evsafdadır diye bunları ayırmak vaziyetinde
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bulunmuyoruz. Amma yarın sosyal ve ekonomik bakımdan bu günkü köyler ve
şehirler vasıflarını değiştirebilir. Haklı olarak söyledikleri şey bâzı vilâyetlerimiz
de ilk öğretim bakımından daha dikkatli mesaiye lüzum olduğudur. Böyle olan
yerlerin hususî bir emeğe mevzu olacağı şüphesizdir. Takdir buyururlar ki, Maarif
vekilliği bunun farkındadır. Fakat imkânların nispetinde, kudreti nispetinde, yal
nız vekilliğin kudreti değil, mevzubahsi olan yerlerin ve içtimaî muhitin kudreti
nispetinde, gayret edip bu dâvayı halle çalışacaktır. Bundan şüphe etmesinler. Bu
olacaktır diye kanunun tarifi haricine çıkıp, elimizdeki kanunun mahiyetini değiş
tirecek bir kayıt koymağa biz taraftar olmuyoruz, nitekim encümenler de taraftar
olmadılar.
Sonra vekâletin daha serbest bulunması meselesine gelince : Ben Maarif
vekili sıfatı ile serbest kalmağa razı değilim. Bu hususta vekilliği serbest bırak
mayın diye ben sizden istirham ediyorum. Çünkü şu veya bu vaziyette kanunun
mahiyetini bozacak yollara gidilmesi ihtimali düşünülebilir.
Mesele, köylü çocuğunu hayat bakımından köylülük mahiyetini kaybetmek
sizin yetiştirmektir, bu dâvayı hiç bir suretle zayıflatmayalım diyorum. (Doğru
sesleri, Müzakere kâfi sesleri).
BAŞKAN - Takrirleri okutuyorum.
Yüksek Reisliğe
Üçüncü maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde tadilini teklif eylerim.
"Orta okulu bulunmayan vilâyet, kaza ve nahiye merkezlerindeki ilk okullar
la tam devreli köy ilk okullarını bitirmiş sıhhatli ve müstaid çocuklar seçilerek
alınır".
Bingöl mebusu
Feridun Fikri
Yüksek Reisliğe
3 ncü maddeye ikinci fıkra olarak aşağıdaki cümlenin kabulünü arz eylerim:
Şehir ve kasabalarda ilk tahsillerini ikmal eden ve kanunî şartları hâiz köylü
çocuklar da bu enstitülere alınabilir.
Bingöl mebusu
Feridun Fikri
Seyhan mebusu
S. Tekelioğlu

Ordu mebusu
H. Ekşi

Kastamonu mebusu
Abidin Binkayâ
Çankırı mebusu
Dr. A. Arkan

Yüksek Reisliğe
Şifahen arz ettiğim sebeplerle 3. maddeye şu fıkranın eklenmesini dilerim:
(2. fıkra olarak)
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Şehir ve kasaba ilk mekteplerini bitirmiş olanlardan aynı şartları haiz olanlar
dan isteyenler de alınır.
İstanbul mebusu
K. Karabekir
BAŞKAN - Takrirleri tekrar okutup yüksek reyinize arz edeceğim.
ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ ( Sivas ) - Takrir hakkında söz söy
leyeceğim.
BAŞKAN - Hangisi hakkında?
ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Devamla) - Takrirler okununca han
gisi hakkında olduğunu arz edeceğim.
(Bingöl mebusu Feridun Fikri'nin takriri tekrar okundu).
BAŞKAN - Bunun hakkında mı söyleyeceksiniz?
ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ ( Sivas ) - Hayır; bunun hakkında
değil.
BAŞKAN - O halde takriri reyinize arz ediyorum. Nazarı itibare alanlar... Al
mayanlar ... Alınmamıştır.
(Feridun Fikri ve arkadaşlarının takriri tekrar okundu).
ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ ( Sivas ) - Takrir münasebeti ile şunu
arz etmek istiyorum ki bazı yerlerde köyler kasabaya daha çok yakındır. Köy
mektepleri daha uzaktır. Binaenaleyh köy çocukları kasaba mektebine gelir, ak
şam evlerine dönerler. Bu şekilde şehir ve kasaba mekteplerinde okuyan köylü
çocukları bundan mahrum kalır (Ret sesleri).
BAŞKAN - Takriri tekrar okutacağım ve reyinize arz edeceğim.
(Takrir tekrar okundu)
BAŞKAN - Takriri reyinize arz ediyorum. Takriri nazarı itibare alanlar ... Al
mayanlar ... Takrir nazarı itibare alınmamıştır. (Gl. Kâzım Karabekir'in takriri
tekrar okundu).
BAŞKAN - Takriri yüksek tasvibine arz ediyorum. Nazarı itibare alanlar ...
Almayalar ... Takrir nazarı itibare alınmamıştır.
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir.
MADDE 4 - Enstitülere kabul edilenler sıhhî sebepten gayri sebeplerle mües
seseden ayrıldıkları veya çıkarıldıkları takdirde okudukları müddete isabet eden
masraf, kendilerinden veya kefillerinden alınır.
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BAŞKAN - Maddeyi yüksek reyinize arz ediyorum. Kabul edenler ... Et
meyenler ... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 5 - Bu müesseselerde tahsillerini bitirerek öğretmen tayin edilenler,
Maarif vekilliğinin göstereceği yerlerde yirmi sene çalışmaya mecburdurlar.
Mecburî hizmetlerini tamamlamadan meslekten ayrılanlar Devlet memuriyet
lerine ve müesseselerine tayin edilemezler. Bu gibilerin kendilerinden veya kefil
lerinden müessesede bulundukları zamana ait masrafın iki misli alınır.
BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) - Beşinci maddedeki bir hüküm hakkın
da encümenden izahat talep ediyorum. Orada deniyor ki; bu müesseselerde tah
sillerini bitirerek öğretmen tayin edilenler Maarif vekilliğinin göstereceği yerlerde
20 sene çalışmağa mecburdurlar güzel, otuz seneyi yirmi seneye indirmişler. Fakat
"mecburî hizmetlerini tamamlamadan mektepten ayrılanlar Devlet memuriyet
lerine ve müesseselerine tayin edilemezler" bunun üzerinde izahat istiyorum. Bu
nokta Kanunu Esasinin 92 nci maddesi ile kabili telif midir? Teşkilât-ı Esâsiye
Kanununun 92 nci maddesi diyor ki: "Hukuku siyasiyeyi haiz her türlü ehliyet ve
istihkakına göre Devlet memuriyetlerinde istihdam olunmak hakkını haizdir.."
Bunları hizmette tutmak, elden kaçırmamak için, cinayet islemiş gibi, Devlet
memuriyet ve hizmetinden mahrum etmek doğru mudur? Muhterem encümenden
izahat rica ediyorum.
BÜTÇE En. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) - Bu bir taahhüdün müeyyidesidir. Şu kadar sene hizmet edeceğim, etmezsem şu cezaya razıyım diyor, bir
taahhüdün müeyyedesidir. Böyle bir müeyyide Teşkilâtı Esâsiye kanunundaki
esas hukuka müessir olamaz. Bu şekli kabul etmiş, bu şekilde iş görüyor demek
tir.
BAŞKAN - Başka söz isteyen yoktur. Maddeyi yüksek reyinize arz ediyorum.
Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 6 - Köy enstitülerinden mezun öğretmenler, tayin edildikleri köy
lerin her türlü öğretim ve eğitim işlerini görürler. Ziraat işlerinin fennî bir şekilde
yapılması için bizzat meydana getirecekleri örnek tarla, bağ ve bahçe, atölye gibi
tesislerle köylülere rehberlik eder ve köylülerin bunlardan istifade etmelerini teğmin ederler. Bu öğretmenlerin disiplin işlerinin ne suretle görüleceği bir nizam
name ile tayin edilir.
BAŞKAN - Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 7 - Köy enstitülerinden mezun olan öğretmenler, ayda (20) lira üc
retle Maarif vekilliğince tayin edilirler. Muvaffakiyetle hizmet görenlerin ücret
leri 6 nci ders yılı başında 30,15 inci ders yılı başında da 40 liraya çıkarılır. Bu
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öğretmenlerin istihkakları üç ayda bir peşin olarak yılda dört defada ödenir. Öğ
retmenlerin aylık ücretleri ve vazife mahalline gitme zarurî yol masrafları Maarif
vekilliği bütçesinden ödenir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 8 - Köy enstitülerinden mezun olan öğretmenler hasta oldukları tak
dirde, 788 sayılı kanunun 84 üncü maddesinin A, B ve C fıkralarındaki hüküm
lere göre, ücretlerini alırlar.
BAŞKAN - Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 9 - Köy enstitülerinden mezun öğretmenlerin filî askerlik hizmetleri
esnasında kayıtlan terkin olunmayacağı gibi kendilerine asteğmenlik veya askerî
memurluk tevcihine kadar almakta oldukları ücretin üçte ikisi aylık tazminat
olarak verilir.
Aynı öğretmenler, seferberlik, talim, ve manevra gibi sebeplerle silâh altına
alındıkları takdirde, 3041 numaralı kanun ahkâmına tâbi tutulurlar.
MİLLÎ MÜDAFAA En. Rs. KAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) - Muh
terem Maarif vekilinin güzel ve mukni beyanatından sonra, köy enstitülerinin
talebesi beş senelik mektebi ikmal ettikten sonra alınacağı ifade olunduğuna göre
enstitü tahsillerinde ziraat ve sanat mebadileri de gösterilecek. Sanat mektepleri
orta mektep olduğuna nazaran bunların da orta mektep seviyesinden yukarı çık
mamaları zan ve hissini veriyor. O halde Maarif vekâleti bir mektebin tahsil dere
cesini tayin ve tespit ettiğine nazaran acaba bunlar orta mektepden yüksek bir
derecede, ihtiyat zabiti olacak bir derecede addedilecekler mi?. Bunu soruyorum.
MAARİF V. HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) - Orta okullar, malûmu âliniz üç
senedir. Bu enstitüler en az beş senedir. Binaenaleyh, üç senenin üstünde en az iki
sene daha tahsil görüyorlar demektir. Bu, orta okul tahsilinin fevkinde bir mes
lekî tahsildir ve lise muadilidir. Onun için General Kâzım arkadaşımın buyurduk
ları mahzur mevzubahis değildir.
Gl. KAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) - O halde, müsaade buyurursanız,
buraya (1076 numaralı kanun mucibince) ibaresini koyalım.
BÜTÇE En. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) - Esasen encümenler de buna
muvafakat ediyorlar. Kanun numarasının konması muvafıktır.
Gl. KAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) - Şöyle denmesi icap ediyor:
(Olunamayacağı gibi kendilerine 1076 numaralı kanun mucibince üsteğmenlik..).
BAŞKAN - Teklif edilen kayıt encümence de kabul ediliyor. Maddeyi en
cümence kabul edilen şekilde reyinize arz ediyorum.. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde bu şekilde kabul edilmiştir.
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MADDE 10 - Köy enstitülerinden mezun olanların, Maarif vekilliği bütçesin
den ve bir defaya mahsus olmak üzere vazifeye başladıkları ay içinde zatî teçhizat
bedeli olarak (60) lira verilir.
BAŞKAN - Mütalea var mı?. Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
MADDE 11 - Köy enstitülerinden mezun öğretmenlere istihsale yarayıcı alet
ler, ıslah edilmiş tohum, çift ve irat hayvanları, cins fidan gibi istihsal vasıtaları,
köy öğretmenlerinin tayin edildikleri okulların demirbaşına geçirilmek sureti ile
Devletçe parasız olarak verilir.
BAŞKAN - Mütalea var mı?. Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
MADDE 12 - Köy öğretmenlerinin tayin edildikleri okullara, köy hududu
içindeki ziraat işlerine elverişli araziden Köy kanununa göre satın alınarak öğret
menin ve ailesinin geçimine, okul talebesinin ders tatbikatına yetecek miktarda
arazi tahsis edilir. Köyde Devlete ait arazi bulunduğu takdirde okula tahsis edile
cek arazi tercihen bunlardan ayrılır.
BAŞKAN - Mütalea var mı?. Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
MADDE 13 - Köy öğretmenlerinin okul namına meydana getirdikleri her tür
lü işletmelerdeki mahsul, hayvan ve binalar kuraklık, sel, yangın, çok hasar yapan
nebat ve hayvan hastalıkları ve bilûmum cevvî hâdiseler gibi sebeplerle ziyana
uğradıkları takdirde işletmeyi yeniden tesis maksadı ile ve Maarif vekilliği büt
çesinden zamanında okul namına zarar ve ziyanı karşılayacak bir yardım yapılır.
BAŞKAN - Mütalea var mı?. Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
MADDE 14 - Köy okuluna ait her türlü demirbaş eşya, hayvan ve saire oku
lun malı olup bu işletmeden elde edilecek hasılat, öğretmene aittir. Ancak öğret
menin ayrılışında bu demirbaşlar yeni gelen öğretmene, bu mümkün olmadığı
hallerde yeni öğretmen gelinceye kadar köy ihtiyar heyetine, işletilmek üzere, ay
nen teslim edilir, işletmeyi köy ihtiyar heyeti tesellüm ettiği takdirde işler imece
ile yapılır. Bu suretle elde olunan mahsullerden satılması zarurî olanlar, ihtiyar
heyetlerince satılarak nakden ve diğerleri aynen muhafaza ve yeni öğretmene
devir ve teslim olunur.
İşletmeye ait eşya ve tesisat ile hayvanlar Devlet emvali muamelesine tâbi
tutulur.
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HAMDİ SELÇUK (Hatay) - 14 ncü maddenin tatbikatında bazı adaletsizlik
ler olacağından bendeniz endişe ettim. Burada deniyor ki "Mahsul muallime ait
olacaktır, muallim başka bir yere nakledilecek olursa mahsulü gelen muallim
alacaktır. İdrak edilinceye kadar işe ihtiyar heyeti bakacaktır. Harmanı kaldıracak,
ambara koyacak". Memleketimiz muhtelif iklimler arz etmektedir. Bilfarz
Hatay'da bir köyde bulunan bir muallim Kars köylerinden birine ağustosta nakledilirse. Hatay'da mahsul temmuzda idrak edilir, Kars'ta ise ancak teşrinievvelde
idrak edilir. Bu muallim hem Hatay'da mahsul alacak, çünkü idrak edilmiştir. Git
tikten sonra da teşrini evvelde Kars'ta da mahsulü alacak. Fakat Kars'tan gelen
muallim Kars'ta henüz idrak edilemediği için ve Hatay'a da gelirken mahsul
Hatay'dan ayrılan muallim tarafından alındığı için ondan da mahrum olacaktır.
Binaenaleyh birisi hiç istifade etmediği halde diğeri ikisinden de istifade edecek
tir. Ortada adaletsizliği mucip bir vaziyet vardır. Binaenaleyh Bütçe encümeni
müsaade ederse "mahsul, eken ve yetiştiren muallime aittir" dersek bu müsavat
sızlık ortadan kalkar.
BÜTÇE E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) - Bu maddenin müzakeresi Büt
çe encümeninde çok münakaşayı mucip oldu. Bütün ihtimaller düşünülmüştür.
Bir noktayı ehemmiyetle nazarı dikkate almak lâzımdır ki; köy okullarında
muallimlere verilen, hasılat ve menfaatin terkinden başka bir şey değildir. Vazifei
talimiyesi icabı olarak, kendisinin talebeye öğretmesi ve örnek olması itibari ile
ziraî mahsulü ve fidanlığın hasılatı bu muallime terk etmektir, vermektir. Yoksa
muallimin bu hasılata taallûk eden hiç bir hakkı kabul edilemez. Tesis edilen
arazi, fidanlık, alât ve saire encümende, başka manaya hamledilmemek için okul
demirbaşına kaydedilmesi lâzım geleceği de ayrıca maddeye ilâve edilmiştir.
Şimdi bu böyle olunca, muallimin infikâki halinde gelecek muallime devredil
mesini tabiî görüyoruz. Eğer işletilmesi icap ederse o hasılatın alınması, bir suret
le ziyaa uğramasın, kaybolmasın diye köy ihtiyar heyetince imece sureti ile yapıl
ması kanunda tasrih ediliyor. Bayın misal gösterdiği gibi Hatay vilâyetinden
Kars'a nakil gibi, bilmem ne gibi şeyler, tatbikatta bunlara mahal verilmeyecek
şeylerdir. Asıl bizim ehemmiyet verdiğimiz nokta, bu hasılatın muallimlere veril
mesi bir terk ve bahşayiştir. Yoksa kendilerine verilmiş bir hak değildir. Bu mak
satla Bütçe encümeni 19 ncu madde olarak bir madde koymuştur. Onda, infikâkten gayri, ölüm halinde, ne yapılması lâzım geleceğini ayrıca gösterdik. Bu mad
dede yardım sandığından ailesine muavenet edilmesi de tasrih edilmiştir. Bu bir
muallimin hakkına taallûk etmeyip bir vazifei talimiyedir.
HAMDİ SELÇUK (Hatay) - Bir muallimi, hasat zamanında veya buna yakın
bir zamanda, her hangi idarî bir icap dolayısı ile, Maarif vekâleti nakletmiş olur
sa vaziyet ne olacaktır?
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BÜTÇE E. M. M. SALAH YARGI (Devamla) - Bendenizin söylediklerimi
esas olarak kabul ediyorsanız bu itiraza mahal yoktur. Çünkü o okulun arazisin
deki, fidanlığındaki hasılat bahş ve terkedilmiş bir şeydir. Yoksa muallimin onun
üzerinde bir hakkı yoktur. Muallimin orada sebkeden emeği vazifei talimiyesinin
icabıdır. O itibarla ne zaman infikâk edecek, mahsulün idraki yakınlaşmış mıdır,
uzaklaşmış, mıdır, bunlar mezvubahsi olamaz.
BAŞKAN - Takrir okunacaktır.
Yüksek Reisliğe
Aşağıda yazılı hususun 14 üncü maddede nazara alınmasını teklif ederim:
(Yetişen mahsul onu eken ve yetiştiren öğretmene aittir).
Hatay
Hamdi Selçuk
BAŞKAN - Takriri nazarı dikkate alanlar ... Almayanlar ... Takrir nazarı dik
kate alınmadı.
Maddeyi yüksek reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir.
MADDE 15 - Köy öğretmenlerinin işleri, gezici başöğretmenler ve ilk ted
risat müfettişleri tarafından takip ve teftiş edilir.
Köy öğretmenlerinin işlerinin normal bir şekilde yürütülmesine Devlet teş
kilâtı mensupları yardım ederler.
BAŞKAN - Maddeyi yüksek reyinize arz ediyorum. Kabul edenler ... Et
meyenler ... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 16 - Köy öğretmenlerinin tayin edilecekleri okulların binaları ve öğ
retmen evleri Maarif vekilliğince verilecek plânlara göre köy kanununa tevfikan,
bölge ilk tedrisat müfettişi ile gezici başöğretmenin nezaretinde köy ihtiyar heyet
leri tarafından yaptırılır ve öğretmen tayin edilecek köylere keyfiyet üç yıl önce
bildirilir. Köy bütçesinde de ona göre tedbirler alınır. Öğretmenin ise başlamadan
evvel okul binası ile öğretmen evi tamamen bitirilir.
Köy okulları binalarının tamiri ve okulun daimî masrafları köy ihtiyar heyet
lerince temin edilir.
BÜTÇE En. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) - Maddenin sonlarında (öğret
menin) deniliyor. O (öğretmen) olacaktır. Yani (in) kalkacaktır.
BAŞKAN - Maddeyi bu tashihle reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir.
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MADDE 17 - Köy enstitülerine aşağıda adları yazılı müesseselerden mezun
olanlar öğretmen tayin edilirler:
1) Yüksek okullar ve üniversite fakülteleri mezunları,
2) Gazi terbiye enstitüsü mezunları,
3) Öğretmen okulları mezunları,
4) Ticaret liseleri ve orta ziraat okulları mezunları,
5) Erkek sanat okulları ve kız enstitüleri mezunları,
6) Köy enstitüleri mezunları,
7) İnşaat usta okulları mezunları,
8) Bunlardan başka her türlü teknik ve meslekî okullar mezunları.
Bu enstitülerde mutahassıs işçiler yevmiye veya aylık ücretle usta öğretici
olarak çalıştırılabilir. Köy enstitülerinde çalıştırılacakların ne suretle tayin
edilecekleri, terfi şekilleri ve bu enstitülerin idarî işlerinin nasıl yürütüleceği bir
nizamname ile tespit olunur.
FİKRET ATLI (Giresun) - Muhterem arkadaşlar; bugün huzurunuza gelen ve
şimdiye kadar münakaşasını yaptığımız şu kanunla maarifimizin, daha doğrusu
köy maarifimizin yeni bir sistem, yeni bir istikamet aldığı şüphesizdir. Bu is
tikameti kendi anlayışımıza göre tebarüz ettirerek, kanuna bir maddenin ilâvesini
teklif edeceğim.
Bu güne kadar köy mekteplerinde takip edilen sistem, yalnız köy çocuğunu
okur yazar yapmaktan ibaretti. Yani köy çocuğu okur yazar olsun, bu kâfi idi.
Fakat yeni girdiğimiz sistem, köy çocuğunun okur yazar olması değil, kendine ait
bilgilerle mücehhez olarak okur yazar yapmaktır. Köy çocuğuna okutulması
lâzım gelen şeyler nelerdir? Bunları kısaca tetkik edelim; en başta babadan kalma
iptidaî ziraat usulünü kaldırarak yeni sistemde bir ziraat usulü kurmak, elinde
bulunan hayvanlara bakılmasını öğretmek ve onlardan alınması lâzım gelen ran
dımanın alınmasını temin ederek onların hayatmda hem gıda itibari ile hem sıh
hat itibari ile bir varlığı temin etmektir. Üçüncü olarak da köylünün hayat bilgisini
tanzim edici dersler vermektir. Şu başta söylediğim birinci ve ikinci madde iledir
ki köylünün asıl kalkınmasını temin edici dersler vermek lâzım gelir. Ondan son
ra üçüncü madde yani köylünün içtimaî hayatının kalkınmasını, nihayet onun
elindeki ziraî ve hayvani vasıtalara bakımı öğrettikten sonra onun randımanı ile
edineceği para veya temin edeceği refah ile içtimaî hayatını yavaş yavaş, gittikçe
düzeltmektir. Demek ki evvelâ köylüye öğretmek istediğimiz ders yalnız okumak
yazmak değildir. Ziraate ait, hayvanata ait bilgiler itibari ile bu öğretmen okul
larının derslerini tanzimde Ziraat vekâletinin büyük rolü olacağı kanaatindeyim.
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Çünkü, memleketimizin, hepiniz biliyorsunuz ki iklim bakımından çok farklı
farklı ve ayrı ayrı karakterde yerleri mevcuttur. Meselâ benim mebus bulun
duğum yerde fındık ziraati vardır. Orada muhakkak ki halka ve çocuklara fındık
çılık öğretmek lâzım gelir (Gülüşmeler). Fakat Adana'da çocukların hiç şüphesiz
daha ziyade pamukçuluk öğrenmesi lâzım gelir. Diğer bir yerde de meyvecilik.
Memleketin kendi hususî karakterine uygun bir ziraat dersi vermek lâzım gelir.
Demek ki halk için kendi bulunduğu yerin hususiyet ve karakterine göre dersleri
tanzim etmek ve o dersleri mahsus muallimler ve o derslere mahsus kitaplar yaz
mak ve o derslere mahsus tedrisat sistemi takip etmek lâzım gelir. Demek ki ted
risatta Maarif vekâletinin Ziraat vekâleti ile daimî bir elbirliği yaparak beraberce
yürümesi lâzım gelir. Bu kanaatledir ki şu maddeyi huzurunuza arz ediyorum.
Lütfen kabulünü rica ederim.
BAŞKAN - Takriri okuyoruz.
B. M. M. Yüksek Reisliğine
Şifahen arz ettiğim sebeplerden dolayı lâyihaya aşağıdaki maddenin ilâvesini
arz ve teklif ederim:
Madde - Köy enstitüleri ders programları Ziraat vekâleti ile beraber hazırlanır.
Giresun
F. Atlı
MAARİF VEKİLÎ HASAN ÂLÎ YÜCEL (İzmir) - Kanun İcra Vekilleri
Heyetini tatbike memur ediyor. Yalnız Maarif vekâletini değil. Sadece ziraat
meselesi mevzubahsi olduğundan dolayı Ziraat vekaleti ile beraber ders program
larını yapmak doğru olmaz. Diğer dersler de vardır ki, muhtelif vekâletleri
alâkadar eder. Aynı mebdeden hareket edince o vekâletlerle beraber programları
halletmemiz icap eder. Bu da mümkün bir şey değildir. Onun için bu imkânsızlığı
Yüksek Heyete arz ediyorum.
FİKRET ATLI (Giresun) - Muhterem arkadaşlar, ders programlarında arz et
tiğim şey, Maarif vekili Beyin dediği gibi, diğer vekâletleri alâkadar edecek ders
leri kanun o kadar şümullü surette içerisine almış değildir. Ziraat, Ziraat vekâle
tine ait olan kısım, Maarif vekâletinin hiç bir zaman ihtisası dahilinde değildir.
Herhangi bir yerde, öyle zamanlar olacaktır ki, hususî bir ziraat sistemini yaymak
lâzım gelecektir. Ziraat vekâletinin elinde en mühim elemanlar hiç şüphesizdir ki
köy öğretmenleri, köy hocalarıdır, onlar vasıtası ile bunları yayacaktır. Onun için
beraberce hazırlayacakları program kanunda bir madde olarak kalırsa daima
Ziraat vekâleti ile, Maarif vekâletinin hemfikir olarak yürümesi icap edecektir.
Yoksa bu, umum diğer kanunları tatbik edecek olan Heyeti Vekilenin götüreceği
ve tatbik edeceği bir iş olmasa gerektir.
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BAŞKAN - Takriri okutuyorum.
(Fikret Atlı'nın takriri tekrar okundu)
BAŞKAN - Takriri nazarı itibare alanlar... Almayanlar... Takrir nazarı itibare
alınmadı.
Maddeyi kabul edenler .. Etmeyenler ... Madde aynen kabul edildi.
MADDE 18 - Bu kanun hükümlerine tâbi olacak köy öğretmenleri için
Maarif vekilliği tarafından, hükmî şahsiyeti haiz ve mercii Vekillik olmak üzere
"Köy öğretmenleri tekaüt sandığı" ve "Köy öğretmenleri sağlık ve içtimaî yardım
sandığı" teşkil edilecektir.
a) Tekaüt sandığının sermayesi ve gelirleri şunlardır:
1- Maarif vekilliği bütçesine köy enstitüleri masrafı olarak her yıl konulacak
tahsisat yekûnunun binde biri.
2- Aylıkları artırılan, sandığa dahil, köy öğretmenlerinin ücretlerinden kesile
cek ilk aylık zamları.
3- Sandık sermayesinin bütün gelirleri ile bilûmum müteferrik gelirler.
Tekaüt sandığının mevcut alacakları Devlet emvaline mahsus hak ve rüçhanları haizdir. Bu paralar ve alelûmum aidat ile faiz ve temettüleri bir gûna harç ve
resme tâbi olmadığı gibi haciz ve temlik edilemez. Hizmet müddetleri (30) seneyi
dolduran ve sandığa dahil bulunan köy öğretmenleri tekaütlüklerini talep edebilir
ler. Bu gibiler ayda 20 lira ücretle tekaüde sevkedilirler. Tekaütlük ücretleri üç ay
da bir peşin olarak ödenir.
b) Sağlık ve içtimaî yardım sandığının sermayesi ve gelirleri şunlardır:
1- Maarif vekilliği bütçesine köy enstitüleri masrafları namı ile her yıl konu
lacak tahsisat yekûnunun binde biri.
2- Sandığa dahil öğretmenlerin aylıklarından kesilecek yüzde birler.
3- Teberrular.
4- Sandık sermayesinin gelirleri ile sair bilûmum gelirler.
Her iki sandığın tediyeleri Divanı muhasebat vizesine tâbi değildir.
BAŞKAN - Mütalea var mı? Maddeyi yüksek reyinize arz ediyorum. Kabul
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
MADDE 19 - Bir öğretmenin vefatı halinde okula ait olup menfaati öğret
mene tahsis edilmiş bulunan emvalin ölüm yılı içinde elde edilecek hasılatının
yarısı yardım sandığına ve yansı da gelecek öğretmene verilir.
Ölen öğretmenin mirasçıları, okul emvalinin hasılatı üzerinde hiçbir hak id
dia edemezler.
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BAŞKAN - Mütalea var mı? Maddeyi yüksek reyinize arz ediyorum. Kabul
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
MADDE 20 - Köy öğretmenleri tekaüt sandığı ile Köy öğretmenleri sağlık ve
içtimaî yardım sandığının idaresi, işleyiş tarzı, öğretmenlerin tekaüde sevk usul
leri, yapılacak yardımların şekilleri, velhasıl bu iki sandığın bütün işlerine
müteferri bilûmum hususlar birer nizamname ile tespit olunur.
Bu nizamnamelerde hükmî şahsiyeti haiz Devlet müesseselerinde kurulmuş
mümasil sandıkların âzâlanna temin eylediği menfaatlere mütenazır menfaatler
gösteren hükümlerin bulunması şarttır.
BAŞKAN - Mütalea var mı? Maddeyi yüksek reyinize arz ediyorum. Kabul
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
MADDE 21 - Köylerde çalışan öğretmenlerin ve ailelerinin, köy okulların
daki talebenin sıhhat işlerine meccanen bakmak üzere Maarif vekilliğince sıhhat
müfettişi hekimler tayin edilir.
Köy öğretmenleri, öğretmenlerin eşleri ve çocukları Maarif vekilliği prevan
toryum ve sanatoryumunda parasız tedavi edilirler.
BAŞKAN - Mütalea var mı? Maddeyi yüksek reyinize arz ediyorum. Kabul
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
MADDE 22 - Bu enstitülerin tesisat, inşaat ve tamirat işleri 2490 sayılı arttır
ma ve eksiltme ve ihale kanununa tâbi değildir.
BAŞKAN - Mütalea var mı? Maddeyi yüksek reyinize arz ediyorum. Kabul
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
MUVAKKAT MADDE - A) 1 numaralı cetvelde gösterilen kadrolardan ilişik
2 sayılı cetvelde yazılı muallimlikler ve memuriyetler 1939 yılı umumî muvazene
kanununun 16 ncı maddesine bağlı (L) cetvelinin Maarif vekilliği kısmına konul
muştur.
B) 7.VII.1939 tarih ve 3704 numaralı kanunda adı geçen köy öğretmen okul
ları bu kanunla köy enstitülerine kalbedilmişlerdir. Mezkûr kanunun metnindeki
köy öğretmen okulları tabirleri köy enstitüleri şeklinde değiştirilmiştir.
18.1.1940 tarih ve 3782 sayılı kanunun 7 nci maddesi ile açılan (Köy öğret
men okulları her türlü masrafı) unvanlı fasıl (Köy enstitülerinin maaş ücret, ve her
türlü masrafları) şeklinde değiştirilmiş ve bu fasla fevkalâde tahsisat olarak (250
000) lira konulmuştur.
C) 1939 ve 1940 malî yıllarında bu enstitülerde çalıştırılacak ücretli müstah
demler kadrosu İcra Vekilleri Heyetince tespit edilir.
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D) 1939 malî yılı umumî muvazene kanununun 4 ncü maddesine bağlı (D)
cetvelinin Maarif vekilliği kısmında yazılı leylî talebeler meyanına (köy ens
titüleri) talebesi namile 2000 adet talebe kadrosu ilâve edilmiştir.
BAŞKAN - Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmiştir.
MADDE 23 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
BAŞKAN - Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
MADDE 24 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memur
dur.
BAŞKAN - Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmiştir.
Kanunun Heyeti Umumiyesini açık reye arz ediyorum.
Rey vermeyen arkadaşlar, lütfen reylerini versinler.
Rey toplama muamelesi bitmiştir.
Açık reylerin neticesini arz ediyorum:
Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünün 1936 malî yılı
hesabı katğisi hakkındaki kanuna (316) zat rey vermiştir. Nisab mevcuttur. Kanun
(316) reyle kabul edilmiştir.
58 917 000 liralık fevkalâde tahsisat verilmesi hakkındaki kanuna ek kanuna
(316) zat rey vermiştir. Nisab mevcuttur. Kanun (316) reyle kabul edilmiştir.
Köy enstitüleri kanununa (278) zat rey vermiştir. Nisab mevcutttur. Kanun
(278) reyle kabul edilmiştir.
MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) - Sayın arkadaşlarım, bizim
hazırladığımız, encümenlerin üstünde çalıştığı bu kanun lâyihasını şu anda kabul
etmiş bulunuyorsunuz. Bu kanunun memleketimizin istikbali, halkımızın maarif
ihtiyacı ve köylümüzün kalkınması bakımından haiz olduğu ehemmiyet, tas
vibinizle bir kere daha ve en esaslı surette tahakkuk etmiştir. Bunu görmekle
büyük bir bahtiyarlık duyuyorum ve şahsan, uzun yıllar kalbimde sakladığım bir
idealin tahakkukuna şahit oluyorum. Onun için Yüksek Heyetinize bütün
samimiyetimle, bütün yüreğimle bu tarihî anda en derin teşekkürlerimi arz ederim
(Alkışlar).
BAŞKAN - Ruznamede müzakere edilecek başka madde yoktur. Cuma günü
saat 15'te toplanmak üzere inikadı kapıyorum.
Kapanma saati: 18.55"
Bu görüşmelerden sonra, tasarı oylanıp kabul edilecektir.
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Köy Enstitüleri Kanununa Verilen Reylerin Neticesi
(Kanun kabul edilmiştir)
Âzâ adedi

420

Reye iştirak edenler

278

Kabul edenler

278

Reddedenler

0

Müstenkifler

0

Reye iştirak etmeyenler
Münhaller
Afyon Karahisar
Ali Çetinkaya
Berç Türker
Hamza Erkan
Haydar Çerçel
İzzet Akosman
Mebrure Gönenç
Ağrı
Halid Bayrak
Amasya
Esad Uras,
İsmail Hakkı Mumcu
Ankara
Ahmed Ulus
ArifBaytın
Belkis Baykan
Dr. Taptas [Nikola]
Fevzi Daldal
Mümtaz Ökmen
Rifat Araz
Antalya
Cezmi Ercin
Dr. Cemal Tunca

148
3
[ Kabul edenler ]
Dr. Münir Soykam

Numan Aksoy
Rasih Kaplan
Türkân Örs
Aydın
Dr. Hulusi Alataş
Nazmi Topcuoğlu
Nuri Göktepe
Balıkesir
Fahrettin Tiritoğlu
Hacim Çarıklı
Hayrettin Karan
Hilmi Şeremetli
Memed Emir
Osman Niyazi Burcu
Rahmi Selçuk
Yahya Sezai Uzay
Bingöl
Feridun Fikri
Necmeddin Sahir
Bitlis
Tevfik Temelli

Bolu
Cemil Özçağlar
Dr. Zihni Ülgen
Emin Yerlikaya
Fethi Okyar
Hasan Cemil Çambel
Lûtfi Gören
Burdur
Dr. Ahmed Ruhi Yeşilyurt
İbrahim Necmi Dilmen
Memed Sanlı
Bursa
Dr. Galib Kahraman
Dr. Refik Güran
Dr. Sadi Konuk
Fazlı Güleç
Gl. Naci Tınaz
Muhittin Baha Pars
Mustafa Fehmi Gerçeker
Nevzad Ayaş
Refet Canıtez
Çanakkale
Hilmi Ergeneli

Reşad Nuri Güntekin
Rusuhi Bulayırlı
Ziya Gevher Etili
Çankırı
Dr. Akif Arkan
M. Abdülhalik Renda
Çoruh
Ali Rıza Erem
Asım Us
Atıf Tüzün
Mazhar Müfid Kansu
Çorum
Dr. Mustafa Cantekin
İsmail Kemal Alpsar
Münir Çağıl
Nuri Kayaalp
Süleyman Köstekçioğlu
Şakir Baran
Denizli
Dr. Hamdi Berkman
Dr. Kâzım Samanlı
Fahri Akçakoca Akça
Necib Ali Küçüka
Tahir Berkay
Yusuf Başkaya
Diyarbakır
Cahit Çubukçu
Dr. İbrahim Tali Öngören
Gl. Kâzım Sevüktekin
Rüştü Bekit
Veli Necdet Sünkitay
Zeki Mesud Alsan
Zülfü Tigrel
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Edirne
Dr. Fatma Memik
Faik Kaltakkıran
Fuad Balkan
Temel Göksel
Elâzığ
Fethi Altay
Fuad Ziya Çiyiltepe
Erzincan
Abdülhak Fırat
İskender Artun
Erzurum
Aziz Akyürek
Gl. Pertev Demirhan
Münir Hüsrev Göle
Nafiz Dumlu
Nakiye Elgün
Şükrü Koçak
Eskişehir
Emin Sazak
İstamat Özdamar
İzzet Arukan
Osman Işm
Yusuf Ziya Özer
Gazianteb
Ahmed Aksu
Bekir Kaleli
Dr. Abdurrahman Melek
Dr. Memed Ali Ağakay
Nuri Pazarbaşı
Giresun
Dr. Hasan Vasıf Somyürek
Fikret Atlı
Nafi Atuf Kansu

Gümüşane
Durak Sakarya
Edib Servet Tör
Hasan Fehmi Ataç
Yusuf Ziya Zarbım
Hakkâri
İzzet Ulvi Aykurd
Hatay
Bekir Sıtkı Kunt
Hamdi Selçuk
içel
Ahmed Ovacık
Dr. Muhtar Berker
Gl. Cemal Mersinli
Turhan Cemal Beriker
İsparta
Kemal Ünal Mükerrem
Unsal Remzi Ünlü
İstanbul
Abidin Daver
Ahmed Hamdi Denizmen
Ahmed Şükrü Esmer
Ali Kami Akyüz
Ali Rana Tarhan
Atıf Bayındır
Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel
Fakihe Öymen
Gl. Kâzım Karabekir
İbrahim Alâettin Gövsa
Şükrü Ali Ögel
Ziya Karamursal
İzmir
Benal Anman

Hasan Âli Yücel
Kâmil Dursun
Memed Aldemir
Nazmi İlker
Rahmi Köken
Reşad Mimaroğlu
Şehime Yunus
Şükrü Saraçoğlu
Kars
Esad Özoğuz
Gl. Muhittin Akyüz
Kahraman Arıklı
Ömer Küntay
Kastamonu
Abidin Binkaya
Dr. Tevfîk Aslan
Hacer Dicle
Muharrem Celâl Bayar
Nuri Tamaç
Rıza Saltuğ
Tahsin Coşkan
Kayseri
Ahmed Hilmi Kalaç
Nazmi Toker
Reşid Özsoy
Sadettin Serim
Kırklareli
Bürhanettin Denker
Hamdi Kuleli
Zühtü Akın
Kırşehir
Dr. Yusuf Ziya Somer
İzzet Özkan
Memed Seyfeli

Kocaeli
Ali Dikmen
İbrahim Dıplan
İbrahim Süreyya Yiğit
İbrahim Tolon
Orgeneral Ali Said Akbaytuğan
Salâh Yargı
Konya
Ahmed Hamdi Dikmen
Ali Muzaffer Göker
Galip Gültekin
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Vehbi Bilgin
Kütahya
Alâettin Tiridoğlu
Besim Atalay
Dr. Ali Süha Delilbaşı
Mustafa Bacak
Receb Peker
Sadri Ertem
Vedit Uzgören
Malatya
Dr. Hilmi Oytaç
Emrullah Barkan
Gl. Osman Koptagel
Memed Şevket Özpazarbaşı
Mihri Pektaş
Muttalib Öker
Nasuhi Baydar
Osman Taner
Manisa
Asım Tümer
Dr. Saim Uzel

Faik Kurdoğlu
Hikmet Bayur
Hüsnü Yaman
Kani Karaosman
Kâzım Nami Duru
Kenan Örer
Refik İnce
Rıdvan Nafiz Edgüer
Yaşar Özey
Maraş
Mansur Bozdoğan
Ziya Kayran
Mardin
Edib Ergin
Hasan Menemencioğlu
İrfan Ferid Alpaya
Muhittin Birgen
Rıza Erten
Muğla
Hüsnü Kitabcı
Sadullah Güney
Niğde Cavid Oral
Dr. Abravaya Marmaralı
Faik Soylu
Halid Mengi
Naim Tirem
Ordu
Dr. Vehbi Demir
Hamdi Şarlan
Hamdi Yalman
Hüseyin Ekşi
İsmail Çamaş
Selim Sırrı Tarcan
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Rize
Ali Zırh
Dr. Saim Ali Dilemre
Fuad Sirmen
Kemalettin Kamu
Samsun
Amiral Fahri Engin
Hüsnü Çakır
Meliha Ulaş
Naşit Fırat
Ruşeni Barkın
Seyhan
Gl. Naci Eldeniz
Hilmi Uran
İbrahim Mete
Sinan Tekelioğlu
Şemsa İşcen
Tevfîk Tarman
Siird
Naki Bekmen
Sinob
Cemil Atay
Cevdet Kerim İncedayı
Afyon Karahisar
Cemal Akçın
Ağrı
Dr. Hüsamettin Kural
İhsan Tav
Amasya
Nafiz Aktın
Ankara
Aka Gündüz
Eşref Demirel
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Hulusi Oruçoğlu
Sivas
Abdurrahman Naci Demirağ
Atıf Esenbel
İsmail Memed Uğur
Remzi Çiner
Şemsettin Günaltay
Tekirdağ
Nazmi Trak
Tokad
Cemal Kovalı
Galib Pekel
Hasip Ahmed Aynına
Muammer Develi
Nâzım Poroy
Resai Erişken
Sıtkı Atanç
Trabzon
Halil Nihad Boztepe
Raif Karadeniz
Salise Abanozoğlu
Şerif Bilgen
[ Reye iştirak etmeyenler ]

Tunceli
Haydar Rüştü Öktem
Mitat Yenel
Sami Erkman

Urfa
Gl. Ahmed Yazgan
Sami İşbay
Van
Hakkı Ungan
İbrahim Arvas
Münib Boya
Yozgad
Ahmed Sungur
Celâl Arat
Ekrem Pekel
Salim Korkmaz
Sırrı İçöz
Ziya Arkant
Zonguldak
Hasan Karabacak
İbrahim Etem Bozkurt
Mustafa Bozma
Şinasi Devrin
Rifat Vardar

Dr. Şakir Şener
Falih Rıfkı Atay
İsmet İnönü (Rs. C.)
Balıkesir
Muammer Eriş
Feyzi Sözener
Şakir Kmacı
Gl. Kâzım Özalp
Yahya Galib Kargı
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Antalya
Muzaffer Akpınar
Tayfur Sökmen
Bilecik
Aydın
Dr. Muhlis Suner
Adnan Menderes
Dr. Mazhar Germen (Rs. V.) Salih Bozok

Bitlis
Süreyya Örgeevren
Bolu
Dr. Emin Cemal Suda
(Hasta)
Bursa
Atıf Akgüç.
Fatin Güvendiren
Çanakkale
AtıfKamçıl
Avni Yukaruç
Çankırı
Fazıl Nazmi Örkün
Hüseyin Cahid Yalçın
Ziya İsfendiyaroğlu
Çorum
Eyüb Sabri Akgöl
İsmet Eker
Denizli
Emin Aslan Tokad
Edirne
Osman Şahinbaş
Elâzığ
Fazıl Ahmed Aykaç
Fuad Ağralı (V.)
Sabit Sağıroğlu
Erzincan
Aziz Samih
İlter Saffet Arıkan (V.)
Salih Başotaç
Erzurum
Dr. Ahmed Fikri Tüzer
Gl. Zeki Soydernir
Salim Altuğ

Gazianteb
Memed Şahin
Ömer Asım Aksoy
Giresun
Gl. İhsan Sökmen
İsmail Sabuncu
Münir Akkaya
Talât Onay
Gümüşane
Şevket Erdoğan
Hatay
Abdullah Mursaloğlu
Abdülgani Türkmen
Memed Tecirli
İçel
Emin İnankur
Ferid Celâl Güven
İsparta
Hüsnü Özdamar
İstanbul
Dr. Refik Saydam (Bş. V.)
Galib Bahtiyar Göker
Gl. Refet Bele
Sadettin Uraz
Salâh Cimcoz
İzmir
Celâl Bayar
Dr. Mustafa Bengisu
Halil Menteşe
Mahmud Esad Bozkurd
Sadettin Epikmen
Kars
Fuad Köprülü
Hüsrev Kızıldoğan

Şerafettin Karacan
Zihni Orhon (M.)
Kastamonu
Hilmi Çoruk
Rauf Orbay
Kayseri
Faik Baysal
Ömer Taşcıoğlu
Salih Turgay
Suat Hayri Ürgüblü
Kırklareli
Dr. Fuad Umay
Şevket Ödül
Kırşehir
Hazım Börekçi (M.)
Kocaeli
Dr. Fuad Sorağman
Kemalettin Olpak
Ragıb Akça
Konya
Ali Riza Türel (Hasta)
Dr. Osman Şevki Uludağ
Fuad Gökbudak
İzzet Erdal
Kâzım Gürel
Kâzım Okay
Mustafa Ulusan
Naim Hazim Onat
Şevki Ergun
Tevfik Fikret Sılay
Kütahya
Hüseyin Rahmi Gürpınar
Muhlis Erkmen (V.)
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Malatya
Rize
Tekirdağ
Mahmud Nedim Zabcı
Hasan Cavid
Cemil Uybadın
Vasıf Çınay
Raif Dinç
Faik Öztrak (V.)
Samsun
Manisa
Rahmi Apak
Memed Ali Yörüker (Mazur) Yahya Kemal Beyatlı
Osman Ercin
Süleyman Necmi Selmen
Maraş
Tokad
Zühtü Durukan
Dr. A. Kemali Bayazit
Gl. Sıtkı Üke
Seyhan
Hasan Reşid Tankut
Trabzon
Ali Münif Yegena (M.)
Memed Erten
Daniş Eyiboğlu
Damar Arıkoğlu
Mardin
Faik Ahmed Barutçu
İsmail Safa Özler
Dr. Rıza Levent
Hamdi Ülkümen
Gl. Seyfı Düzgören
Siird
Hasan Saka
Ali Rıza Esen
Muğla
Mitat Aydın
Hulki Aydın (Hasta)
Cemal Karamuğla
Sırrı Day
Or. Gl. İzzeddin Çalışlar (M.) Şefik Özdemir
Urfa
Sinob
Yunus Nadi
Memed Emin Yurdakul (M.)
Cemal Aliş
Muş
Yusuf Kemal Tengirşenk Razi Soyer
Hakkı Kılıcoğlu
Refet Ülgen
Sivas
Şükrü Ataman
Gl. Akif Öztekin Erdemğil (M.) Şeref Uluğ
Niğde
Yozgad
Hikmet Işık
Dr. Rasim Ferid Talay
Veled İzbudak
Mergube Gürleyük
Hazim Tepeyran
Zonguldak
Mitat Şükrü Bleda
Ordu
Necmettin Sadak
Halil Türkmen
Ahmed İhsan Tokgöz
Ali Canib Yöntem
Yusuf Ziya Özençi"175
Ziya Basara
17 Nisan 1940'ta kabul edilen 3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanunu, önceki
deneme okullarının enstitüye dönüştürülmesini ve ayrıca 17 yeni köy enstitüsü
açılmasını öngörüyordu. Bu okulların her birinin bir çevresi olacak ve çevre için
de yer alan illere, nüfusa göre öğrenci kontenjanı ayrılacaktı. Enstitülere, beş yıl
lık köy okullarını bitirenlerle üç yıllık okulları bitirenlerden iki yıllık hazırlık
sınıfını başarıyla tamamlayanlar alınacaktı.
Karma öğretim sistemine dayanan enstitülerin öğretim süresi beş yıldı. Öğ
rencilerin ilk üç yıllık başarı seviyelerine bakılarak en başarılı olanlar öğretmen175 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, Cilt: 10, içtimâ: 1, Kırk birinci inikad, 17.IV. 1940,
70-92, 99-102. ss.
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lige, diğerleri öteki köy hizmetlerine yönlendirilecekti. Okullar aynı zamanda bir
tarım işliği ve sağlık ocağı olarak da görev yapacaktı.
Enstitülere alınan öğrenciler, okulların yapım işlerinde ve örnek tarım uy
gulamalarında da görev aldılar.
Köy Enstitüleri'ne öğretmen yetiştirmek maksadıyla 1942-1943 öğretim
yılında Ankara Hasanoğlan Köy Enstitüsü'ne bir yüksek köy enstitüsü eklendi.
Köy Enstitüleri'nin en başarılı öğrencileri öğretmenler kurulu kararı ve imtihanla
üç yıllık bu okula alındı. Köye yönelik bir araştırma enstitüsü olması da
düşünülen Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü'nde eğitimciler, üniversite öğretim
üyeleri ve devlet yöneticileri görev aldı. Derslerin bir kısmı Ankara'daki bâzı
fakülte ve yüksek öğretim kurumlarında görülüyor, bâzı uygulamalı dersler ise il
gili devlet kuruluşlarında yapılıyordu.
1948'de Van'a bağlı Erciş'te açılanla birlikte toplam sayısı 21'e ulaşan köy
enstitüleri 17 bini öğretmen, eğitmen ve teknik eleman, 3 bini sağlık memuru ol
mak üzere 20 bin dolayında mezun vermiştir.
Çok partili rejime geçildikten sonra (1946), Demokrat Parti'nin yoğun eleş
tirileriyle karşılaşan Köy Enstitüleri bu dönemde bir duraklama geçirmiştir.
1947'de Reşat Şemsettin Sirer'in Millî Eğitim Bakanlığı döneminde, eğitim prog
ramları büyük değişikliklere uğramış ve Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü
kapatılmıştır. Demokrat Parti'nin iktidara geldiği 1950 seçimlerinde sonra Köy
Enstitüleri'nin programı klasik ilköğretmen okullarının programıyla birleştiril
miştir (1951). Daha sonra 6234 sayılı Kanunla, Köy Enstitüleri 1954'te kapatıl
mıştır.
Köy Enstitüleri Hakkında
Değişik Görüş ve Değerlendirmeler
Cumhuriyetin eğitim kuruluşları içinde, hakkında Köy Enstitüleri kadar
değişik görüş ve değerlendirmeler yapılan başka bir kuruluş olmamıştır.
Bu itibarla, Köy Enstitüleri hakkındaki değişik görüş ve değerlendirmelere,
burada satırbaşları ile ve değerlendirmelerin yapıldığı kaynaklara atfen yer ver
mek isteriz.
Eğitimci Hıfzı Raşit Öymen, Köy Enstitüleri konusunda şu görüşleri ifade
eder:
"İnönü, Köy Enstitüleri Kanunu çıktığı zaman devlet başkanı bulunuyordu. O
zaman 'Hayatımda sonuna kadar takip edeceğim tek kuruluştur' diye söylediği
sözü Köy Enstitüleri giriş kapılarında levhalara yazılıp asılmış veya okula giriş
panosu biçimine sokulmuştur.
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Ne var ki, İsmet İnönü'nün çok partili hayata geçildiği zaman, bu hayatm tür
lü cilveleri kendisini ne kadar derin düşüncelere, zaman zaman hayatî tehlikelere
düşürmüş olduğu halde bunlara direnmeye çalışmışsa da Enstitülerin kapamş
devrinde kapanmaya engel olmaya gücü yetmemiştir. Ayrıca başlangıçta gerek
eğitmen yetiştirmede gerekse Enstitülerin köyü karamsar göstermede kuşkulan
olmuştur.
[Köy Enstitüleri], kanımızca 10 yıl içinde 3 perdelik bir devir yaşamıştır ki,
birinci devir yani ilk kuruluş dönemi süreci yadırganma devridir. Bu yadırganma
süresi kısa sürmekle beraber, Maarif Vekâletinin kendi kadroları da bu devreyi
yaşamıştır.
2. devre, Köy Enstitülerine karşı hayranlık duyulan bir devredir ki, sayıların
da çoğalma ve yurdun her köşesine uzanılma dönemini teşkil eder. Bu durumun
gerçekleştirilmek istenmesinde, devlet reisi İnönü'nün önem vermesi ile başlayan
ve her tarafta benzerlerinin istenmesine önayak olan politikacıların ve vekâlet
bünyesi içinde Cevat Dursunoğlu gibi, bu kuruluşların kolayca yıkılmaması için,
sayılarını çoğaltmanın Hakkı Tonguç'a tavsiye edilmesi gibi, öncülük yapanların
işe sahip çıkmaları ile belli olmuş ve çok partili hayatın doğuşuna ve tek dereceli
seçimlerin başlamasına kadar sürmüştür, denilebilir.
3. devir, Köy Enstitülerinin birer umacı gibi görülme dönemidir ki, bunun
başta muhalefet partileri olduğu kadar bizzat kurucu parti içinde de bir takım
aleyhdarlan belirmiş, hattâ muhalefet bakanları ile benzeri kuruluşlara taraftarlık
etmiş olanlar da görülmüş ve bir nevi aşın sol yuvalar ve mihrakları halinde gös
terilmek istenmiştir." 176
1960 yılında Columbia Üniversitesinin Teachers College bölümünde doktora
tezi olarak kabul edilen ve İngilizce aslından Türkçeye çevrilen "Türkiye'de Köy
Enstitüleri" adlı eserde şu değerlendirme yapılmaktadır:
"Türkiye'nin eğitim tarihinde girişilmiş deneylerin hiçbiri, Enstitülerin büyük
güçlüklerin arasında ve kısa zamanda gösterdikleri başanlan gösterememiştir.
Vanlan sonuçların birisi de, Köy Enstitülerinin sâdece eğitim dâvasına bir
çözümleme bulmakla ve bu çözümün doğruluğunu gösteren basanlar meydana
getirmekle kalmayıp, Türk toplumu üzerine hiçbir eğitim müessesesinin yapa
madığı ölçüde tesir ettiğidir.
176 Hıfzı Raşit Öymen: "Köy Enstitülerinin Kuruluşu'nun Tarihi ve Problemleri". Türk Tarih
Kurumu, Atatürk Konferansları, [y.y., t.y.J, 29,45-46. ss.
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Gericilik ve demagojinin makas ateşi arasında Köy Enstitülerinin, Türk ev
riminde çok kere olduğu gibi, gelenekçilik ve oportünizm satırına teslim edilmesi
mukadderdi."177
Gazeteci Sabiha Zekeriya Sertel, 20 Nisan 1940 tarihli Tan Gazetesinde:
"Köy Enstitülerinin temin ettiği büyük faydalar nelerdir? Bunları sadece, köy
çocuklarının ziraî ve kültürel bilgisini arttıran mektepler mânasında anlamamak
lâzımdır. Köy Enstitüleri, kurulduğu mıntıkanın yalnız çocuklarına tahsil veren
müesseseler değildir. Bulunduğu muhitin ziraî, sıhhî, kültürel, içtimaî seviyesini
yükseltecek, içtimaî merkezlerdir. Bu müesseselerde çocuklara nazarî olduğu
kadar pratik sahada, ziraat, fennî istihsal, hayvancılık, köylünün ziraî inkişafını
temin eyleyecek bilgiler verildikten başka, hıfzısıhha, içtimaî hıfzısıhha bilgiler
de verilir.
Koyu bir cehaletin içinde kıvranan köylere, kültür seviyesi yükselmiş bu
müessese mezunlarının yayılması ile, muhitlerinde tutuşturacakları ışığın, içtimaî
tekâmüle, memleketin beklemediğini teşkil eden köy kütlelerini yükseltmek şartile vereceği hızı tasavvur ettiğimiz zaman bu büyük faydanın karşısında göz
lerimizin sevinçle yaşarmasına imkân yoktur.
Köy Enstitüleri ilk hamlede bu kadar geniş içtimaî bir harekete geçemezse
bile, bunu gaye edindiği takdirde, plânlı ve sistemli bir faaliyetle bu gayeye vara
cağı muhakkaktır. Şimdiye kadar açılan müesseselerde yapılan tecrübeler bu
gayeye varılabileceğini göstermiştir."178
Sosyal psikoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan, deneysel psikolojinin Tür
kiye'deki öncülerinden ve sosyoloji alanındaki çalışmalarını Türkiye'nin kültürel
yapısı ve meseleleri üzerinde yoğunlaştıran, köy monografisi konusundaki çalış
malara da öncülük eden Prof. Dr. Mümtaz Turhan, Türkiye'nin aydınların ihane
tine uğradığını öne sürerek, ülkenin geri kalmışlığını önemli ölçüde solcu aydın
ların yetersizliğine ve yanlış yönlendirdiğine dayandırır ve Köy Enstitüleri hak
kında şu görüşleri ifade eder:
"Enstitülerin köyü ve bunun neticesi olmak üzere Türkiye'yi kalkındıracak
tipte öğretmen yetiştirdiği iddiası ise gülünç olmaktan ziyade açınılacak bir id
diadır: Köylü sadece kırılan sabanını tamir edemediği, penceresinin camını takamadığı, kapısını bizzat yapamadığı veya okur yazar olmadığı, bâtıl itikatlara sap177 FayKırby: Türkiye'de Köy Enstitüleri [y.y., t.y.J, 7, 9, 342. s.
178 Aytn Tarihi, No.: 77, Nisan 1940, 63. s.
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landığı, gelenekçi olduğu için kalkınamıyor olsaydı ve bu Enstitü mezunları da
bunları temin etseydi, iddia bu kadar saçma olmazdı. Hakikatte köylü bâtıl itikat
lara inandığı veya gelenekçi olduğu için değil, toprağının vasıflarını, hangi güb
reyi ve tohumu kullanması lâzım geldiğini, iklim şartlarını bilemediği ve lüzum
lu âletlere, vasıtalara sahip olamadığı için kalkınamamaktadır. Bu bilgileri de bir
ilk mektep tahsili veremiyeceği için okur yazar olmasının kalkınma bakımından
bir ehemmiyeti yoktur. Bâtıl itikatlarına ve gelenekçi olmasına gelince, bunlar da
kalkınma itibariyle pek mühim değildir. Çünkü bunlar kalkınamamanın sebepleri
değil, neticesidir. Zaten ilim bakımından bu iddialarla köylünün bâtıl itikatları
arasında bir fark yoktur. Çünkü bir inanç, bir kanaat veya fikir, vakıaya, realiteye
uymadığı için bâtıl itikat olduğuna göre; mevzuunun hiçbir kıymeti olmadığı gibi
köylünün kafasında olmasıyla münevverin kafasında bulunmasının da bir ehem
miyeti yoktur. Bâtıl itikat, hem cehaletin kisvesine bürünebilir, hem de ilmin
kılığına girebilir. Neden köylünün bâtıl itikatları zararlı, münevverinkiler faydalı
olsun? Bu yönlerden Köy Enstitüsü mezunları kıymetlendirilecek olursa onların
bu büyük dâvanın adamı olmadıkları kendiliğinden meydana çıkar.
Bununla şüphesiz bu gençlerin değersiz olduklarını söylemek istemiyoruz.
Bilâkis tanıdıklarımız arasında temizliklerine, dürüstlüklerine, idealistlik ve çalış
kanlıklarına, fedakârlıklarına hayran kaldığımız gençler vardır. Hele anlayışlılık
larını takdir etmemek mümkün değildir. Fakat onların bu vasıflara sahip olmaları
bu dâvayı başarmalarına kâfi gelmez. Çünkü bu dâva onların kudret ve bilgileri
dışındadır. Bir insan bilmediği, bizzat yapamadığı şeyleri başkalarına nasıl öğ
retebilir?
Köyü kalkındıracak bilgi ilmî bir ihtisas bilgisidir...
Bu bilgileri değil Köy Enstitüsü, alelade bir lisanla üniversite dahi veremez...
Bundan başka köyün asırlar boyunca hususî şartlara göre gelişen kendine has
iyi kötü bir kültürü olduğu kabul edilmelidir. Her kültürde olduğu gibi dünyanın
en halis, en özlü ve en mukavemetli iki unsurunu, Mehmetçik ile anasını yetiş
tiren bu kültürde de peşin hükümler, bâtıl itikatlar, zararlı unsurlar bulunabilir.
Fakat yalnız bunları görüp hakiki kıymetlerini, onun özünü görememek büyük bir
gaflet olur. Onun için köy cemaatını, kafası sapık fikirler, peşin hükümler ve baş
ka neviden bâtıl itikatlarla doldurulmuş asrî mollaların eline bırakmak kadar teh
likeli bir şey olamaz.
...bu müesseselerin köyü kalkındıracağı iddiası bir masaldan başka bir şey
değildir."179
179 Mümtüz Turhan: "Köy Enstitüleri Masalı". Neden Köy Enstitüleri Değil. yay. haz.: Yücel
Hacaloğlu. İstanbul, 1962, 7-9. ss.
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Gazeteci-yazar İlhan E. Darendelioğlu'nun tesbit ve görüşleri ise aşağıdaki
şekildedir:
"17 Nisan 1940 tarihinde kurulan Köy Enstitüleri hattı zatında bir çok
larımızın zannettiği gibi masum Türk çocuklarını kötü emel ve gayelere âlet edil
mek düşüncesiyle kurulmuş değildir. Bu teşekküllerin ilk kuruluş gerekçe ve
gayeleri hakikaten köyün ve dolayısıyla onun zihnen kalkınması, memleketimiz
deki okuma dâvasını hal etme, köyün iktisadî kalkınmasını sağlamak gibi mem
leket sever düşüncelere müstenitti.
Ama, bu ideal ve gayeler başlarken kötü ellere, çarpık zihniyetlere terkedilince, Köy Enstitüleri faydalı olmaktan çıkmış, birer fesat yuvası olmak istidadını
kazanmıştı. Hasanoğlan, Ârifîye, Kızılçullu, Düziçi, Gölköy, Pazarören, Ortaklar,
Çifteler gibi köy ve nahiyelerimizde yetişen binlerce Türk çocuğunun bozul
duğunu iddia etmek büyük bir insafsızlık olur. Ancak bu teşekkülleri kızıl ide
olojilerine âlet etmek isteyen bir zümrenin mevcudiyeti ve gayreti artık gün ışığı
na çıkmış bir hakikattir.
Şurasını da hatırlatalım ki, en büyük tahrik ve kızıl faaliyetler Köy Ens
titülerine öğretmen yetiştirmek üzere (yüksek kısım) haline getirilen Hasanoğlan
Köy Enstitüsünde yapılmak istenmiştir. Zira buradan yetişecek hocalar vasıtasıy
la bütün enstitüleri kızıla boyamak düşüncesi en akla yakını idi. Nitekim,
Hasanoğlan'daki derslere, Sabahattin Ali, Pertev Boratav, Sabahattin Eyüboğlu,
Behice Boran, Meliha ve Niyazi Berkes'ler sık sık gönderilmiş, enstitülerde kuru
lan kitaplıklarda ise kızıl, dinsiz, ruhsuz zevatın eserleriyle Yurt ve Dünya, Adım
lar, Ant, Pınar, Gün, Ses gibi komünist dergilerin okunmaları sağlanmıştır.
Köy Enstitülerindeki inkârı imkânsız tahrik ve hâdiseleri, faaliyetlerine dâir
bâzı hususları şöyle sıralıyabiliriz:
1- Enstitülerde (Manifeste Commüniste) Marks ve Engels'in kaleme aldığı
meşhur komünist beyannâmesi teksir edilmek suretiyle yayılmak istenmiştir.
2- Rus eğitim sistemi öğülmüş, tedrisatın ona göre yapılması telkin edilmiş
tir.
3- Düziçi Köy Enstitüsü'nde Türk Bayrağındaki Ay-Yıldız yerine orak çekiç
çizilmiştir.
Gene aynı enstitüde bayrağımız kirletilerek toprağa gömülmüştür. Bunun
sanıkları hâlâ hayatta ve basındaki solcu ve komünist yazarların himayesindedir.
4- Sabahattin Ali ve diğer komünistlerin derslerindeki konuşmalardan bir kıs
mı aynen şunlardır:
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"Bu gün biz hâlâ rejimi (yâni komünizmi) kabul edemiyorsak, bu o rejimin
kötülüğünden değil, bizim kafamızın geriliğindendir."
"Arkadaşlar, köle olarak yaşayan köylüyü kurtarmak, bize kalmıştır. Biz bu
memleketi kurtarmak için aşağı tabakayı teşkil edecek köylüye bağırmakla iş
çıkaramayız. Bunun için yapacağımız iş hükümeti devirerek yerine geçmek, şeh
rin apartman sahibi ile köyde nemli zeminde ve toprak altında yaşıyanın hakkını
eşit etmektir. Bunun yerine getirilmesi için yegâne çâre, komünistliğin ilân edil
mesidir."
"Aile kudsiyeti bir saçmadan başka bir şey değildir. Senin karın, benim karım
diye tabiat bir şey ayırt etmemiştir. Bu insan egoizmasının meydana çıkardığı bir
şeydir. Bunları ortadan kaldıracak eleman biziz."
5- ....Bu gençlik kendi Rusyasına geleceğin örnek memleketi diye bakar.
6- Enstitülerde Kari Marks ve Engels'in hayatları vazife olarak verilmiş ve
öğretilmiştir.
7- Kız ve erkek talebelere Rus mekteplerini andıran bir kayıtsızlık ve edep
sizlik içinde serbesti verilmiş, bâzı kız talebeler ise, âdi ve çirkin taarruzlara
mâruz bırakılmıştır.
8- Köy Enstitüleri dergisi ile açıkça ve aleni burjuva ve kapitalist düşmanlığı
yapılıyor ve teşvik ediliyordu." 18°
Necip Fâzıl Kısakürek'in ifadesiyle:
"Köy Enstitüleri, Anadolu çocuğunu ruh kökünden ayırmak için kurulmuş
yaman bir komünizma tezgâhı... Ankara civarında kurulan Hasanoğlan Köy Ens
titüsü, öbür Köy Enstitülerine öğretmen yetiştirmek gayesiyle kurulan merkez ve
ocak ana mihrak... Zehir dağıtım üssü..." 181 olarak değerlendirilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı başmüfettişlerinden Fethi İsfendiyaroğlu tarafından
yapılmış olan teftişlerde ortaya çıkarılan ve Millî Eğitim Bakanlığı'na sunulmuş
olan raporlarda, Köy Enstitüsü Dergilerinde rejim aleyhtarı, millî ahlâka, millî
duygulara aykırı, millî bünyemizi kemiren ve millî bütünlüğümüzü yıkmak
amacını güden muzır ve maksatcı yazıların yer almış olduğu ifade edilmiştir.
Fethi İsfendiyaroğlu, raporunun bir yerinde şunları yazar:
"Köy Enstitülerimizdeki çocukların ne yaşlarına, ne başlarına, ne de eğitim
şartlarına ve Bakanlığımızın emirlerine hiçbir bakımdan uymayan bu yazılar ve
180 İlhan E. Darendelioğlu: "Köy Enstitüleri." a.g.e„ 11-15. ss.
181 Necip Fâzıl Kısakürek: Türkiye'de Komünizma ve Köy Enstitüleri. İstanbul, 1962, 10, 31. s.
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konular, maalesef bu dergilerde âdeta ana mevzuların yerini almış bulunmaktadır.
Bu çirkin makalelerden, muzır hikâyelerden ve fena telkinli şiirlerden başka bir
de askerlik aleyhinde, ordu mensuplarımızla alay eden çok küstah yazılar da var
dır. Bu kötü maksatla yazılmış olduğu muhakkak olan cümlelerin bir kısmı bâzı
hikâyelerin içine sıkıştırılmıştır. Askerlikten çürüğe çıkmak için ayağını tren al
tına koyanlar, askerliğin uzun sürmesinden şikâyetler; hep erkekler askerde ol
duğu için köyde doğumların olmamasından bahisler; askere gidip geldikten son
ra mal-mülkü şunun bunun eline geçmiş olanlar gibi bir çok fena maksat güden
satırları birer misal olarak arzederim."182
Başlangıçta inandığı Komünizimden bilâhare dönen Devlet Tiyatrosu sanat
kârlarından Aclan Sayılgan, "İnkâr Fırtınası" adlı kitabında, Köy Enstitüleri
vasıtasiyle gerçekleştirilmek istenen kızıl oyunun bütün içyüzünü kaynakları ile
birlikte ortaya koyduğunu ileri sürer.
Aclan Sayılgan, Köy Enstitülerinin kurucusu İ. Hakkı Tonguç'un, "Eğitim
Yolu ile Canlandırılacak Köy" adlı kitabının 1947de yapılan ikinci baskısında, ilk
legal Türk Komünist Partisi diye bilinen siyasî teşekkülün başındaki üç kurucu
dan biri olan Edhem Nejad'ın komünistliğinden asla bahsetmeden, onun ilköğ
retim reformlarını övdüğüne işaret etmekte ve "Köy Enstitülerini kurmak, Tür
kiye Gizli Komünist Partisi'nin ilk merkez komitesi âzası Edhem Nejad'm
vasiyetinin yerine getirilişi idi" demektedir.183
Fethi Tevetoğlu, İ. Hakkı Tonguç'un izinden yürüdüğü, fikir ve plânlarını ger
çekleştirmek istediği Edhem Nejad'ın hakikî hüviyetini, Moskova'da Kızılşark
Matbaası'nda 1923 yılında Arap harfleriyle basılmış 83 büyük sayfalık bir kitap
tan nakleder:
"28-29 Kânunusâni 1921, Karadeniz Kıyılarında Parçalanan Mustafa Subhi
ve Yoldaşlarının İkinci Yıldönümleri" adını taşıyan, Millî Mücadelemizi Kızıl İh
tilâle çevirip, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını yok ederek Türkiyemizi Sov
yet Sosyalist Birliği'nin bir peyki yapmak isteyenlerin yayımlamış olduğu kitap
ta, Edhem Nejad tarafından kaleme alınmış "Dârülmualliminli Gençlere" başlık
lı yazıda (75-77. ss.);
"Mazlum Türkiye'yi ölümden kurtaracak kızıl inkılâptır. Kahrolsun buna kar
şı duran kuvvetlere!.." denmektedir.184 (bkz.: Alttaki klişe, ilk iki satır)
182 Fethi Tevetoğlu: Türkiye'de Sosyalist ve Komünist Faaliyetler. Ankara, 1967, 590, 595. ss.
183 Aclan Sayılgan: İnkâr Fırtınası. İstanbul, 1962, 191-198. ss.
184 Fethi Tevetoğlu: a.g.e., 602-604. ss.
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Bugün hayatta olmayan yazar ve senatör Dr. Fethi Tevetoğlu'nun bu konuda
ki tesbit ve değerlendirmeleri şöyledir:
"Yüksek gayeler ve iyi maksatlarla kurulduğu sanılan Köy Enstitüleri'nde,
millî eğitim yoluyla Türkiye'de komünizmin yayılması ve yerleştirilmesi plânı
tatbik edilmek ve gerçekleştirilmek istenmiştir.
Daha önce 1962, 1964 ve 1967de Cumhuriyet Senatosu'nda vesika ve delil
lerle ortaya koyduğumuz husus şudur:
Faydalı, zarurî ve millî düşüncelerle kurulmuş Köy Enstitülerine bir küçük
kızıl şebeke sızıp çöreklenmeğe çalışmıştır. Bunların yıkıcı telkin ve komünistlik
faaliyetleri 1946'da vatan ve milletsever, komünizm düşmanı, gerçek Atatürkçü
silkiniş sonu, hâdiselerin sorumlusu Hasan Âli Yücel, Millî Eğitim Bakan
lığından uzaklaştırılmış ve yerine vatansever, koyu milliyetçi, memleketin asil
bir evlâdı Reşad Şemseddin Sirer getirilmişti. Bu zaruret, Türk maarifmdeki kor
kunç komünizm plânının ortaya çıkması sonucu idi."185
Hakkı Tonguç'un oğlu,
"Engin Tonguç'un babasının eğitim yoluyla canlandırmayı düşündüğü köyü
ve köylüyü, Köy Enstitüleri'nden yetişen 'bilinçlenmiş köylü aydınlar olan yeni
185 Fethi Tevetoğlu: a.g.e., 589-590. ss.
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tip öğretmenler aracılığıyla sınıf şuuru uyandırmanın en uygun tabanı olarak
değerlendiren -'Köy Enstitüleri sistemi başlı başına ne bir okuma-yazma kampan
yası, ne bir köy kalkınması sorunu, ne bir öğretmen yetiştirme çabası, ne bir okul
yapımı girişimi idi. Temel amacı bakımından, tarihsel koşulların hazırladığı bir
olanaktan yararlanarak iktidara katılıp elde edilen yürütme gücü ile emekçi sınıf
lan bilinçlendirmek ve devrimsel süreci hızlandırmak için girişilmiş bir devrim
stratejisi ve taktiği idi.'-185/1 sözleri çok dikkat çekicidir." 185/2
"Engin Tonguç, Köy Enstitülerinin ideolojik yönünü: 'Kurulan sistemle
güdülen amaç, bilinçlendirilmiş emekçi halkın siyasal bir güç durumuna getiril
mesiyle alt yapı devrimlerini isteyecek, sömürü düzenini zorlayacak, bu yöndeki
çabalara temel olacak, süreci hızlandıracak bir ortam yaratmaktır'.-185'3 sözleriyle
vurgularken... öte yandan Server Tanilli'nin devletçi bir kalkınma modeliyle Köy
Enstitülerini kuran, Kurtuluş Savaşı'ndan çok partili döneme gelinceye kadar tekparti iktidarı etrafında oluşan ve iktidarı elinde tutan 'küçük burjuva aydın- bürok
rat kadrolarının, o sıralarda, artık tarihsel misyonlarını yitirdikleri' 185/4 için bu
kurumların 'sınıfsal gelişmelerin mantığı bakımından yıkılmaya mahkûm kal
dığını' 185/5 belirtmesi de tartışmanın diğer bir yönünü dile getirmektedir." 185/6
Köy Enstitüleri Kanunu'nun Meclis tartışmaları ve oylaması, CHP'nin kendi
içinde homojen bir yapıda olmadığını ortaya koymaktadır. Köy Enstitüleri
Kanunu'nun oylamasında mebuslar tepkilerini 'örtülü* bir şekilde göstermiş; çok
sayıda mebus oylamaya katılmamıştır. Kanun tasarısının görüşülmesi sırasında,
kabulü halinde ortaya çıkacak durumlara dikkat çekenlerin başında Kâzım
Karabekir gelmektedir. Kanun, 278 mebusun katılımıyla ve oybirliği ile kabul
edilmiştir. Oylamaya katılmayan mebus sayısı 148'dir.
Çok partili döneme geçilen yıllarda, İsmet İnönü ortaya çıkan politik geliş
melere ayak uydurarak, Köy Enstitüleri'nin ve Millî Eğitim Bakanı Hasan Âli
Yücel ile İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç'un tasfiye edilmelerine
ses çıkarmamıştır.
185/1 Engin Tonguç: Devrim Açısından Köy Enstitüleri ve Tonguç. [y.y.J 1970, 270.S.
185/2 Osman Kafadar: "Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tartışmaları". Modern Türkiye'de Siyasî
Düşünce; Cilt: 3: Modernleşme ve Batıcılık. İstanbul, 2002, 375. s.
185/3 Engin Tonguç: a.g.e., 265. s.
185/4 Server Tanilli: Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz, İstanbul, 1996, 67. s.
185/5 Server Tanilli: a.g.e., 67. s.
185/6 Osman Kafadar: a.g.e., 377. s.
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Aydınların Hümanizm Tartışması
25 Şubat 1940 gecesi Yücel dergisi idarecileri (Muhtar Enata, Orhan Burian,
Behçet Kemal Çağlar vb.) Şişli Halkevi binasında, Millî Şef dönemi kültür poli
tikasının hangi doğrultularda şekilleneceğinin ilk işaretini veren bir toplantı
düzenlediler. "Hümanizma" konusunun tartışılacağı toplantıya Hüseyin Cahit
Yalçın, Mustafa Sekip Tunç, Mithat Cemal Kuntay, Orhan Seyfı Orhon, Behçet
Kemal Çağlar, Celâleddin Ezine gibi tanınmış yazar ve fikir adamları davet edil
mişti.
Toplantı metni Yücel'in mart sayısında yayımlandığında, davetli olanların
tam bir anlaşma içinde bulunmadıkları görüldü. Derginin nisan, mayıs ve haziran
sayılarında Orhan Burian "Hümanizma ve Biz" adlı üç yazı yayımlayarak çağdaş
Türk düşüncesinin hümanizma kavramına yaslanması gerektiğini ifade etti.
Ağustos ve eylül aylarında Celâleddin Ezine Hamle dergisinde "Türk
Hümanizmasının İzahı" başlığını taşıyan iki yazı yayımladı. Yücel'in ağustos
sayısında Behice Boran "Sosyoloji Bakımından Hümanizma" adını taşıyan bir
yazıyla tartışmaya katılırken, Yakup Kadri Karaosmanoğlu da 15 Ekim 1940
tarihli Cumhuriyet gazetesinde "Hümanizmaya Doğru İlk Adım" başlıklı bir yazı
neşretti.
Tartışma büyümeye adaydı. Nitekim 1942-1945 yıllan arasında hümanizma
konusu, Türkiye'deki sağ ve sol kavgasının en belirgin teması olacaktır. Her tar
tışma gibi bunun da bir evveliyatı vardı ve Doğu-Batı çekişmesine dayanıyordu.
Batı klasiklerinin çevrilmesi, gündeme Tanzimat hareketiyle birlikte gelmiş
tir. Ancak, hümanizmin bir kültür ve felsefe hareketi olarak vurgulanması ve daha
ötesi gerekliliğinin savunulması şüphesiz Cumhuriyet döneminin bir olgusuydu.
1934'lerde Kâzım Nami Duru, Ülkü dergisinin Temmuz sayısında "Hümanizma"
başlıklı bir makale yayımlayarak, Orta Asya mitolojisini temel alan Türk tarih
tezine bir alternatif hazırlıyabileceğini imâ etmişti. Bununla birlikte, asıl büyük
çıkış, Atatürk'ün ölümünden hemen sonra CHP'nin yayın organı Ulus gazetesin
den gelmiş; Burhan Belge 5 ile 22 Aralık 1938 tarihleri arasmda 18 makale
yayımlayarak hümanizmin Türk düşünce ve kültürünün temelini teşkil etmesi
gerektiğini savunmuştur.
1935'te "İnsanî Vatanseverlik" adlı bir kitap yayımlamış olan Hilmi Ziya Ül
ken, 15 Aralık 1939'da kendisinin çıkardığı "İnsan" dergisinde "Tanzimat ve
Hümanizma" adlı bir yazıyla tartışmaya katılmış ve Burhan Belge'ye yakın bir
tutum sergilemiştir. Ancak Ülgen, eski kültür çevremizden kopulmaması gerek
tiğini de ilâve etmeyi ihmal etmemiştir.
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1942'de milliyetçi Hasan Ferit Cansever, "Türk Yurdu" dergisinde "Milliyet
çilik ve İnsaniyetçilik" adlı iki makale neşrederek hümanizme karşı çıkmıştır.
Bu arada "Yücel" dergisinin uzlaşmacı tutumu ile sağ kanadın devreye gir
mesinden rahatsız olan sol kanat, Behice Boran ve arkadaşlarının çıkardığı
"Adımlar" dergisinde 15 Haziran 1943'te "hümanizma" konusunda bir anket
düzenledi ve Aralık 1943'e kadar konuyu, dönemin yasalarının izin verdiği çer
çeve içinde, sosyalizme eklemeye çalıştılar. 17 Haziran 1943 tarihli Millet der
gisinde Prof. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu "Hümanizmin İki Mânâsı" ve 23 Tem
muz 1943 tarihli Ulus gazetesinde "Hümanizma Cereyanı ve Sokrafın Mevkii"
başlıklı iki yazısıyla milliyetçiliği savunmuştur. Hümanizma tartışmasına daha
sonra Yavuz Abadan, Muzaffer Başoğlu gibi üniversite öğretim üyelerinin de
aralarında bulunduğu isimler katılmıştır.
1940 yılında "Yeni Sabah" gazetesinde Kâmuran Demir imzasıyla yayım
lanan "Fikret'in Eserlerini Yakmak Lâzım" başlıklı yazıyla başlayan ve Prof.
Mehmet Ali Aynî, Eşref Edip ve Sabiha Zekeriya Serterin başrollerini oynadık
ları Akif - Fikret tartışmasının da bu hümanizm tartışmalarının bir yan ürünü ol
duğu söylenebilir.
Tercüme Dergisi'nin Yayımlanması
Millî Eğitim Bakanlığı, Batı ve Doğu dillerindeki eserlerin Türkçe'ye kazan
dırılmasını kolaylaştırmak maksadıyla, 19 Mayıs'ta, iki ayda bir çıkarılmak üzere,
Tercüme adlı bir dergi yayımlamaya başladı. Yayımlama görevi, Birinci Neşriyat
Kongresi'nde alınan karar gereğince kurulan Tercüme Bürosu'nca yerine
getirilecekti.
Yayımına sık sık ara veren, kimi zaman iki sayı bir arada olmak üzere 87 sayı
çıkan Tercüme Dergisi 1966'da yayım hayatına son vermiştir,
Maârif Vekili Hasan Ali Yücel'in
Tercüme Dergisi'nin Yayımı Münasebetiyle
19 Mayıs 1940 Tarihinde Yaptığı Konuşma (186)
" Medeniyet bir bütündür. Şarkı, garbı, yeni veya eski dünyası; şahsiyet fark
ları ne olursa olsun, bu bütünün birer tezahürü sayılabilir. Biz Türkler, tarihin tür
lü çağlarında ona yeni unsurlar katmış ve ondan, bizim için yeni olan unsurları
hiç taassup göstermeden bol bol almışızdır. Sıklet merkezini Avrupa'da tutmakta
olan medeniyet bütününe Tanzimat ve daha evvelki uyanma devresinden beri
186 Hasan Ali Yücel: a.g.e„ 65-66. ss.
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Türk cemiyeti de teveccüh etmiş bulunuyor. Türk münevveri, pek az istisna ile,
başta lâtin âleminin en kuvvetli mümessili Fransız sosyetesi olmak üzere, bilhas
sa Meşrutiyette Cermen âlemi ile de sıkı temasa başlayacak, Avrupa cemiyetini
kültür cephesinden tanımağa çalışmıştır.
Kültür tanışkanlığının fikrî manzarası, her zaman ve her yerde, dil ve yazılı
eser alışverişi ile olmuştur; bizde de aynı hal vaki oluyor. Tercüme; zihnî, fikrî ve
medenî bir intibak olduğuna göre; gün günden daha mütekâmil bir "ana diline
nakil" hareketi bizde de tekevvün etmiştir. Münevverlerimiz, kendi aralarında
verimli bir birleşme yapamadıkları ve bu işlerde başka memleketlerde büyük müessiriyeti olan naşirlerin bilgili önayak oluşlarına imkân bulunmadığı için ter
cüme dâvamız bir türlü rasyonel bir tertibin zincirini takip edemedi. Hususi teşeb
büs ve teşekküllerle vücut bulması temenniye çok lâyık olan bu büyük kültür
dâvasının devlet eline intikali, bu sebeplerle bir zaruret olmuştur.
Maarif Vekilliği'nin tercüme işi ile ciddî surette meşgul oluşu, bu hareketin
devlet kadrosu dışında inkişafına bir başlangıç olmak içindir. Bir asırdır nice nice
eserleri tercüme ve basma için emek verildiği halde, dünya şaheserlerinden başlıcalarmın millî kütüphanemizde bulunmayışı, gelişigüzel çalışıldığının en kuv
vetli, fakat en acıklı bir delilidir.
Neşriyat Kongresini topladığım zaman, diğer ana kültür meseleleri içerisinde,
tercüme işini de bir programa bağlamak, başlıca düşüncelerimizdendi. Maarif
Vekilliği, kongrenin verdiği direktifler dâhilinde, tercüme işinin organizasyonunu
kurmağa muvaffak oldu; dâvamıza yardımını ve emeğini katan arkadaşlarıma
teşekkür etmeyi borç bilirim.
Tercüme, bizim nazarımızda, mekanik bir nakil hareketi değildir. Herhangi
bir eser, ana dile geçirilmiş sayılabilmek için bu işi yapanın, müellifin zihniyetini
benimsemesi, daha doğrusu müellifin mensup olduğu cemiyetin kültür ruhuna
gerçekten nüfuz etmesi lâzımdır. Böyle olunca da cemiyetten alacağı mefhumlar
la kendi cemiyetinin fikir hazinesini zenginleştirmesi tabiîdir. Bunun içindir ki,
ana dilimizin, bu inzibatlı fikir çalışmaları ile, yepyeni tekâmül imkânları
kazanacağına inanmaktayız. Her anlayış bir yaratma olduğuna göre, iyi bir müter
cim, büyük bir müellif kıymetindedir.
Muayyen kitapların tercümesi teşebbüsü yanında bizzat tercümenin ne olduğu
ve nasıl olması lâzım geleceği hakkında bizden başka milletlerin bu hususta neler
yaptıklarını da görüp göstererek tercüme işine bir istikamet ve hız vermeği ihmal
etmedik. Tercüme Mecmuasını bu maksatla Türk münevverine takdim ediyoruz
ve kendilerini bu vasıfta sayanları bize yardıma davet ediyoruz.
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Türk Müziği
Yeniden Konservatuvar Programında
Millî Eğitim Bakanlığı'nın 9 Aralık 1926 tarihli emriyle İstanbul konser
vatuarında eğitimine son verilen Türk Müziği, 1940'ta yapılan bir yönetmelik
değişikliğiyle, enstrüman eğitimi olmaksızın, yeniden konservatuvar programına
girdi. Aynı yıl Türk Musikisi İcra Heyeti yeniden yapılandırıldı ve 1953'te de,
Derleme Heyeti'nin tespit edeceği halk türkülerini seslendirmek üzere bir Folklor
Tatbikat Topluluğu kuruldu.
Türk Musikisi İcra Heyeti, yeniden yapılandıktan sonra ilk konserini 1941'in
mayıs ayında verdi. Taksim Belediye Gazinosu'nda ve Fransız Tiyatrosu'nda
verilen konserlerde İsmail Dede Efendinin eserlerine yer verildi. Daha sonraki
yıllarda kadrosu geliştirilen Türk Musikisi İcra Heyeti'ni 1940'tan başlayarak Ali
Rıza Şengül, Ercüment Berker, Nevzat Atlığ, Mesut Cemil, Refik Fersan ve Nuri
Halil Poyraz çalıştırdı ve yönetti. 1951'de heyetin şefliğine Münir Nurettin Sel
çuk getirildi. Bu görevlendirmeden sonra heyet her yıl Şan Sinemasında Şehir Orkestrası'yla dönüşümlü olarak verdiği periyodik konserlerle en parlak dönemini
yaşadı. Konserleri Münir Nurettin Selçuk'un yanı sıra Kemal Gürses, Radife Er
ten, Emin Ongan, Mefharet Yıldırım, Muzaffer Birtan gibi şefler yönetti.
Anadolu'dan derlenen halk türkülerini tanıtmak ve gelecek nesillere aktarıl
masını sağlamak maksadıyla kurulan Folklor Tatbikat Topluluğu ise kurulduğu
ilk yıllarda daha çok Türk Musikisi İcra Heyetiyle birlikte konserler veriyordu.
Sonraki yıllarda bağımsız konserler düzenlemeye başladı. İlk yıllarda Sadi Yaver
Ataman'ın çalıştırdığı ve yönettiği topluluğun yönetimini sonraki yıllarda Adnan
Ataman üstlendi.
Maârif Vekili Hasan Âli Yücel'in
Devlet Konservatuvarı Kanunu'nun
Büyük Millet Meclisi'nde Görüşülmesi Sırasında
13 Temmuz 1940 Tarihinde Yaptığı Konuşma 187
"MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) - Arkadaşlar; 1934
senesinde 2541 numaralı ve 25 Haziran tarihli bir kanun çıkmıştı. Bu kanunun adı
Dr. Osman Şevki arkadaşımızın dediği gibidir. Bu kanunda, kurulacak mües
sesenin teşkilâtına dair maddeler vardır. Burada Müzik Öğretmen Okulu, filâr
monik orkestra ve temsil şubesinin teşkil tarzı zikredilmiştir. Temsile ait olan
kısım 18 inci maddede üç satırda ifade edilmekle iktifa olunmuştur. Aradan iki
757 Hasan Âli Yücel: a.g.e., 68-73. ss.
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sene geçtikten sonra Maarif Vekilliği bu arz ettiğim numaralı ve tarihli kanunun,
tesisini kendisine emrettiği Müzik Öğretmen Okulunu ve filârmonik orkestrayı
kurmuş ve işletmeğe başlamış. Fakat evvelâ filârmonik orkestrayı, daha tafsilâtlı
ve daha iyi şekilde idare edici bir kanuna lüzum hâsıl olmuş, 1936 haziranımn
12'sinde ve 3045 numaralı kanun çıkmıştır. Bugün yüksek huzurunuza getir
diğimiz Konservatuvar Kanunu, bu 2541 numaralı kanunun 18 inci maddesinde
kısaca zikredilmiş ve dört seneden beri kurulup mevcut teşkilâtını organize etmek
ve ilerisi için daha iyi çalışabilecek bir müessese kurmağı temin için getirilmiştir.
Biz Devlet Konservatuvannı iki faaliyet esasına göre tensik etmek istiyoruz.
Bu takdim ettiğimiz kanun bunu gösteriyor. Biri müzik, diğeri temsil. Müzik kıs
mında düşündüğümüz beynelmilel teknikte ve kıymette bizim ruhumuzu ve
tahassüslerimizi ifade eden sanatkârları hazırlamak, diğeri orkestrada musiki âlet
lerini çalabilecek, arasmda ileride virtüöz, büyük çalıcı sanatkârlar yetişmesini
temin edecek orkestra kısmıdır. Tek tek üzerinde çalışıp yetiştirilmesi iktiza eden
piyano, org ve harp gibi. Bundan sonra yaylı sazlar; keman, viyola ve viyolonsel
gibi. Sonra da nefesli ve vurma sazlar, bir de teganni. Bu altı şubede musiki
mesaisini tertip etmek, tanzim etmek ve bu arz ettiğimiz işleri yapıcı memleket
gençlerini yetiştirmek istiyoruz.
Temsil kısmında bir taraftan musiki diğer taraftan temsil kudretini gösterecek
opera; söyleyici ve oynayıcı, sahneye koyucu gençler yetiştirmek istiyoruz. Son
ra tiyatro şubesinde kız ve erkek sanatkârlarımızı yetiştireceğiz. Hattâ balelerde
ve diğer temsillerde baletleri de yetiştirmeği düşündük ve o şubeyi de kanuna
koyduk. Bugün elimizde mevcut olan ve işletmekte olduğumuz bu 4 senelik
müessesenin bazı şubelerinde talebemiz vardır. Operada, tiyatroda ve müzikteki
talebenin kadrosu 170'dir.
Temsil kısmından bu sene 9 mezun veriyoruz. Kanunda sarih surette zikredildiği gibi bu mezunlar, müstakbel Devlet Tiyatrosunun ilk ve kıymetli unsurlarıdır.
Bunları bir senelik bir staja tâbi tutuyoruz ve bunu muvaffakiyetle bitirenler Dev
let Tiyatrosunun yüksek tahsil görmüş ve mevcut kanunî mevzuat ile tâyin edil
miş unsurları olarak faaliyete başlayacaklardır. Dr. Ali Süha Delilbaşı ar
kadaşımızın bu çıkacak gençlerin alacakları ücretler hakkındaki mütalâatını hem
bunlar, hem de bütün diğer Devlet işine girecekler için şayanı temenni bir mev
zuu bulurum. Fakat bunlar Devlet memuru sıfatıyla işe başlayacaklar ve
çalışacaklardır. Şimdi 30 lira maaşın mukabil olan 85 lira ücret verilecektir ve
kendileri de bununla geçinmeğe kendilerini alıştıracak haleti ruhiyede, meslek
lerini seven ve para düşkünü olmayan gençlerdir. Bu para ile geçinebileceklerdir.
Arkadaşım müsterih olsun.
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Bu yetiştireceğimiz ve bir sene sonra Devlet Tiyatrosunun tabiî uzuvları
olarak tâyin edeceğimiz gençleri müstakil bir sahneye sahip kılmak için 6 aydan
beri çalışmaktayız. Bu her şeyden evvel bir mekân, bir bina meselesidir ve
modern, güzel bir binası, müştemilâtı ile beraber 3-3,5 milyon liralık bir iştir. Bu
3-3,5 milyon lirayı bulamadık diye verdiğimiz karardan ve yetiştireceğimiz genç
leri daha iyi yetiştirmek imkânından kendimizi mahrum etmek istemedik. Her
türlü vasıtadan istifade etmek ve 3,5 milyon lira ile olacak bu işi onun pek cüzî
bir kısmı ile yapmak yolunu aradık ve bunu bulduk. Evkaf Umum Müdürlüğü ile
anlaşarak Evkaf Apartmanının altındaki salonu, konferans salonunu ve onun sah
nesini bir tatbikat sahnesi ve salonu haline getirmek için teşebbüsata girmiş
bulunuyoruz. Zannediyorum ki eylül ayının sonlarında bu salonu elde etmiş bulu
nacağız.
Bu gençler orada, bir kısım arkadaşların teşrif edip gördükleri ve lütfen mem
nuniyetlerini izhar ettikleri takdirlerine lâyık şekilde, çalışmak imkânını bulacak
lardır. Şu halde bu kanun bir taraftan Devlet Konservatuvarın tesis etmeği istih
daf ettiği gibi, yetiştirilecek gençlerin ileride nasıl iş göreceklerini, nasıl tâyin
edileceklerini ve talebenin nasıl alınacağını da gösteriyor. Diğer taraftan bunların
muvakkat tatbikat sahnesinde, yapılacak büyük opera binasına intizaren, nasıl
çalışacaklarını göstermiş ve temin etmiş bulunuyor.
Kanunun mânası ve ruhu budur. Şimdi 2541 numaralı kanunda zikredilmiş
olan millî tabirini ve akademi kelimesini niçin kullanmadık da konservatuvar
dedik, onu izah edeyim:
Biz bir şeyin millî olmasını, mutlaka bu sıfatın üstüne yazılmasıyla an
lamıyoruz, Güzel Sanatlar Akademimiz var. Elbetteki orada yapılan resimlerin ve
ressamların bizim ruhumuza intibak eden, bizim renklerimizi, bizim hayatımızı,
bizim ışıklarımızı ifade etmiş olmasını tabiî istiyoruz. Mutlaka bunu istediğimizi
göstermek için "Güzel Sanatlar Millî Akademisi" mi demek lâzımdır? İstanbul
Üniversitesi bir millî müessesedir. Bunun tevsikına mı ihtiyaç vardır? İstanbul
Millî Üniversitesi mi demek lâzımdır? Biz, böyle bir tezkiyeye ve tekide her
müessesemizin ve her işimizin (millî olması bakımından) ihtiyacı olmadığı
kanaatindeyiz. O zaman her müessesenin başına niçin bir millî kelimesi getirmiyelim? Binaenaleyh Konservatuvar beynelmilel bir isimdir. Nitekim otomobil
böyledir, telefon böyledir, enstitü böyledir. Kendimiz yapsak bile millî telefon,
millî otomobil nasıl demiyorsak öylece konservatuvara da millî konservatuvar
demiyoruz. Bunu tevsike de ihtiyaç görmüyoruz. Bizce bunun tekit ve tezkiyesine
de ihtiyaç yoktur. Binaenaleyh oradaki millî tâbirini burada tekrar etmedik, diye
gayri millî bir iş yaptığımız zehabına düşmek bize bühtan olur. Böyle düşün
memiz kaabil olmadığını bütün arkadaşlarım gayet iyi bilirler.
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Musiki anlayışımıza gelince; biz ilimde ve sanatta daima en ileri tekniği ve en
müterakki olan metodu kendimize mesnet almışızdır. Ordu yaptığımız zaman biz
en ileriyi kabul etmişizdir. Biz, şu veya bu sebeple geri kaldığımız zaman da en
ileri orduların tekniğini almışızdır. Sanat da, ilim de bunun istisnasını teşkil et
mez. Bu demek değildir ki, bizim olan sanat eserlerinden tegaful etmekteyiz, on
ları küçük görmekteyiz. Onlara alâkasız durmaktayız, bu bu demek değildir... Biz
konservatuvarda her sene o işle meşgul olan arkadaşları memleketin dört bucağı
na gönderiyor, oralardan halk türkülerini topluyor, buraya gelen saz şairlerini din
liyor ve onlarm plâklarını alıyoruz. Arzu eden arkadaşlarım teşrif edip konser
vatuvarda bunları dinliyebilirler. Bunların diskleri toplanmış, dosyalan yapılmış
tır, her zaman dinlenilebilir. Sonra bizim büyük müzik sanatkârlarımızdan asla
gafil bulunmuyoruz. Itrî, Dede Efendi, Zaharya, arkadaşımın buyurduğu İshak
Efendiyi biliyoruz, bunlardan gafil bulunmuyoruz. Amma bunları bilişimiz,
edebiyatımızda Baki'yi bilişimiz, Fuzulî'yi bilişimiz, Şeyh Galip'i bilişimiz
gibidir. Bugün okullarımızda Baki'den haber veriyoruz. Fuzulî'den eser veriyoruz.
Şeyh Galip'ten gazel veriyoruz; fakat hangi çocuğumuza Fuzulî gibi yaz, Baki
gibi yaz, Şeyh Galip gibi yaz diyoruz? Böyle dersek gülünç oluruz. Bugün Itrî
gibi söyle, Galip gibi yaz demeğe imkân yoktur. Bunları bilecek, fakat bugünün,
medeni dünyanın kullandığı usulleri kullanarak, medeni dünyanın kullandığı alet
leri alarak Türk ruhunu, bizim ruhumuzu, bizim daüssılamızı, bizim ıstırap
larımızı, bizim zevklerimizi ve iştiyaklarımızı söyliyecek sanatkâr istiyoruz.
Bugün hicazdan marş, nihaventten senfoni, hüseynî faslında bir opera bes
telenebilir mi? Bizim müzik anlayışımız, bütün sahalarda olduğu gibi asla
mazimizden tegaful etmeksizin, bugünkü medeniyetin en ileri ve mütekâmil
vesaitini alarak kendi ruhumuzu terennüm etmektir. Devlet Konservatuvannın da
yapacağı şey budur. Sonra bizde asla bir inhisar zihniyeti yoktur. Devlet Konservatuvarında da böyle olacaktır. Dışarıda çifte telli çalmasınlar diye karar ve emir
verecek zihniyette insanlar değiliz. Ne isterlerse yapsınlar. İsteyen radyosunu
çevirdiği zaman, opera dinlemek isteyen onu dinlesin, isteyen Mısırı açıp çalın
makta olan herhangi bir peşrevi ve saz semaisini dinlesin. Hiç kimseye mutlaka
bunu dinleyin demiyoruz. Yalnız arkadaşlarımın buyurduğu gibi, bizim konservatuvardaki orkestrada benim pekâlâ aranızda çehrelerini sık sık gördüğüm ar
kadaşlarım bulunmakta ve dinlemektedir. Bir çoğunuz işiniz var, teşrif edemiyor
sunuz. Biz istirham ediyoruz ve davetname gönderiyoruz. Gelenler vardır.
Nitekim Millî Şefimiz, Reisicumhur olduktan sonra dahi lütfen konservatuvara
teşrif eder ve orkestramızı dinlerler. Orada verilmiş olan konserlerin hiç kimse
tarafından revaç görmediği zannü zehabına düşmek yanlış olur. Bir gün teşrif
buyurulursa görürler ki, gelenlerin beşte biri giriyor, beşte dördü yer olmadığı için
geri dönüyor. Revaç görmüyor, böyle bir şey yoktur.
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Bendeniz, bu kürsüde ve huzurunuzda bu mevzuularda akademik
münakaşalara girmekten âcizim. Onun için akademik münakaşalar kabul edecek
vaziyette değilim. Çünkü bu ilme vâkıf değilim. Yalnız arzettiğim fikirlerle on
lara esas olan kanaatlerin neticesine göre hareket ediyoruz ve bendenize öyle
geliyor ki, akıntıya kürek çekmiyoruz. Çünkü yaptığımız bir eser vardır ve bu
yaptığımız eser gerek memleketin içerisinde bu işi anlayanların, gerek memleket
dışından gelip de yaptıklarımızı görenlerin, (iyidir) takdirini almaktadır.
Binaenaleyh doğru bir yol tuttuğumuza kanaatim vardır, buna eminim ve operaya
hangi basamaktan çıkmakta olduğumuzu gayet iyi hissediyorum. Yapılan işlerle
alâkadar olan arkadaşlar da hangi basamakta olduğumuzu ve nereye doğru yük
selmekte bulunduğumuzu takdir buyururlar. Gerek kanun, gerek arkadaşlarımın
burada serdettikleri mütalâalar hakkında söyleyeceklerim bundan ibarettir. Başka
bir emredeceğiniz cihet varsa bildiğim kadar tekrar mâruzâtta bulunurum. n
MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) - Bu kanun vesilesiyle,
hakikaten ve şahsen hürmet ettiğim bir hissin ifadesi için buraya söz alıp gelen ar
kadaşlarımın tehalük gösterdiklerini görmek, bana büyük bir haz veriyor. Biz
duygumuza ve ruhumuza taallûk eden dâvalarda, kendimizin olmak ve ken
dimizin olanı söylemek için, demek oluyor ki büyük bir iştiyak duymaktayız. İş
te bu iştiyakladır ki bu arkadaşınız mesul bir Hükümet adamı sıfatıyla bu kanun
lâyihasını hazırlamış ve onu huzurunuza takdim etmiştir. Bunun aksine imkân var
mıdır? Ben sizce malûm bir insanım. Yazdığım yazılarla, muhtelif yerlerde yap
tığım konuşmalarla sizce ve memleket efkârı umumîyesince fikir ve kanaatleri
tanınmış bir adamım. Benim fikirlerim meçhul değildir, yazılıdır, mazbuttur. Ben
yalnız sanat gibi hissî olan beşer bilgisi aksamında değil, ilim gibi beynelmilel
olan marifet şubelerinde bile bir millet dâvasının mevzubahis olduğunu iddia ve
münakaşa etmişimdir. Onun için böyle bir dâva mevzubahsi olduğunda buraya
çıkan arkadaşlar bu hissi takviye ederek konuştukları vakit, bilsinler ki bundan en
çok haz duyacak benim. Yalnız mesele, bu millî duygumuzu nasıl ifade edelim;
sualine verilecek cevaptır. Şimdiye kadar yapılmış tecrübelerden istifade edip en
doğru yolu nasıl bulalım? Mesele buradadır. Yoksa dâvanın, arkadaşlarımın da
burada hassasiyetle söyledikleri kısmında hiçbir ihtilâfımız yoktur. Bizim düşün
düğümüz yol bu: Biz diyoruz ki garp musikisi, şark musikisi, alaturka, alafranga
musiki, böyle bir taksim, böyle bir tasnif yapmak doğru değildir. Bunun formülü
budur. Nitekim dünya edebiyatının şarkta verilmiş şaheserleri, garpta verilmiş
şaheserleri diye bir tasnif yapmağa ihtiyaç yoktur. Ebedî şaheser; sanat kıymeti,
(*)

Bazı milletvekillerinin konu ile ilgili düşüncelerini söylemeleri üzerine Hasan - Âli Yücel
tekrar söz almıştır.
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fikir kıymeti bakımından bütün insanların malı olacak hale gelmiş eserdir. Diğer
sanatlar da böyledir.
Burada İbrahim Alâattin arkadaşımızın izah ettiği gibi biz medeni ve
müterakki dünyanın kullandığı metotları kullanıyoruz. Bundan 100 sene evvel
benim büyük babam böyle mi giyinirdi? Hattâ bundan yirmi sene evvel benim
babam benim gibi giyinip benim gibi yaşar mıydı? Biz münasebette bulun
duğumuz ve icabında medeni eserlerini müdafaa etmeyi vazife bildiğimiz ileri in
san camisinin kıymetlerini kabul etmiş bulunuyoruz. Bunu asla Türklüğümüzden
ayrılıyoruz mânasına almamalıdır. Türk olmağa medeni olmak mâni olabilir mi?
Böyle düşünmeyeceğiz. Biz Türküz; yalnız musikimiz değil, her şeyimiz millîdir.
Çünkü millîyiz ve tepeden tırnağa kadar bu cemiyetin insanı, bu tarihin insanı ve
millî istikbalin insanıyız. Amma bunu ifade etmeğe ut kifayet etmezse utu bir
tarafa bırakırız, org lâzım gelirse onu alırız. O kilisenin değil, artık medeniyetin
âleti olmuştur. Yahut arkadaşımızın buyurduğu gibi bilmem santur şu kadar oktavmış, piyanonun yerini tutarsa onu alacağımızdan şüphe etmemelidir. Santura
bir düşmanlığımız yoktur. Santur ifade etmiyorsa o zaman orgu alırız. Yani bizim
santura, tanbura, yahut orga ne hususî bir dostluğumuz ve ne de ruhî bir düşman
lığımız vardır. Bizim dâvamız duygumuzu en iyi ifade edecek vasıtayı almaktır.
Şimendiferi biz icat etmedik diye onu almamazlık etmiyorsak, kendi duygumuzu
ifade etmek için herhangi bir vasıtaya müracaat etmekten de çekinmiyoruz. Rasih
Kaplan arkadaşım aynı fikri söylerken bunu bir yanlışlıkla söylediğimi ifade
buyurdular. Müzik histir, şüphe yok; edebiyat da histir şüphe yok. Amma biz
burada hiç hisle alâkası yokmuş gibi görünen kanunları müzakere ederken de
coşuyor, heyecanlanıyoruz; en çok heyecanlanan da arkadaşımdır. O his ve heye
can bizden gayrilerin yaptıkları vasıtalarla kaabili ifade ise hiç mahzur görmeden
o vasıtayı kullanabiliriz. Şüphesiz duygu duygudur. Hissimizi mütekâmil
vasıtalarla ifade etmek imkânı varsa neden bundan istifade etmeyelim?
Şimdi Dr. Saim Ali arkadaşımın teklifine geliyorum. Diyorlar ki; bir konservatuvar yapalım, bu Türk musikisini tetkik etsin. Bir de garp musikisi yapacak bir
konservatuvar kuralım. Biz buna asla ihtiyaç görmüyoruz. Çünkü Devlet Konservatuvarı diye yapmağı düşünüp, kanun lâyihasını yüksek huzurunuza takdim
ettiğimiz müesseseyi gayri Türk bellemiyoruz. Sonra buyurdukları ve bozarak
tekrar ettikleri isimler... Bunlar muvakkat şeylerdir. Mal bizimdir, biz kendi evlât
larımızı yetiştirmek istiyoruz. O isimler bu dâvaya delil olmaz. Bugün var, yarın
yoktur. Biz varız. Kaldı ki, beste yapıcı adam, sanatkâr yetiştirmek için, deminki
beyanatımda da arz ettiğim gibi peşrev nedir, halk musikisi nedir? beş sesli mi, üç
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sesli mi? bunları elbette bilmelidir. Öğretmeyeceğiz demiyoruz. Bilesiniz ki, bun
lar esaslı olarak hallolunmuş bir dâva da değildir. Bakteriyoloji ve mineralojiye
benzemez. Bakteriyoloji ve müşabihlerini olduğu gibi zahmetsizce alıyoruz, öğ
reniyoruz. Amma sanat öyle değildir. Onu kendimiz yapmak ıstırarındayız, onun
için müşkülâta maruzuz. Sanat hazırlop bir şey değildir ki, Avrupa'dan bizim için
yapılmış maddeler halinde onları kendimize naklediverelim. Fizikte, matematikte
bunu yapıyoruz, amma musikide yapamayız. Nitekim edebiyatta da yapamıyoruz.
Devlet, imkânları hazırlayan bir uzviyettir. Kâzım Nami arkadaşımın dediği
gibi, Devlet sanatkâr ihtira edemez. Böyle bir kudreti yoktur. Maarif Vekili
dediğiniz adam işte bendenizim. (Gülüşmeler). Ben, müzik sanatkâr, ben, büyük
romancı, ben, büyük ressam... evet, bunları ben icat ve ihtira edebilir miyim?
Bunu ne eslâfım edebildi, ne ahlâfım edebilir. Bunu millet, bunu halk, bunu
büyük kütle yaratacaktır ve bu iman iledir ki, halkın içerisine bu kudretin tohum
larını atmak için çalışıp çabalıyoruz. Dâva budur. (Doğru sesleri).
Onun için Tanzimatın düştüğü hataya biz asla düşmeyeceğiz. Türk konservatuvan, garp konservatuvan, bizde böyle ikilik olamaz. Bizde her şey birdir ve
ancak o zaman millîdir. Çift, millî olamaz. Bilesiniz, biz böyle düşünüyoruz. Ar
kadaşım endişe etmesin. Daha bu konservatuvar kanunu hazırlanmadan, yüksek
huzurunuza sevkedilecek şekli almadan ben bu işle meşgul olan arkadaşlardan
rica ettim, onlan tavzif ettim. Peşrev nedir, kaç türlüsü vardır, konserler verdirip
çaldıracağım. Arz ettiğim gibi halk musikisini dinleteceğim. Amma bütün bunları
ileri memleketlerin sanat tarihlerinde geçirmiş oldukları tecrübelerin dışında yap
mayacağım. Meselâ, Çeklerin eski bir halk musikisi vardır. İsmini söylediler,
hatırlayamıyorum, konservatuvarını yaptıktan sonra garp musikisini alıyorlar ve
musiki erbabını o yolda yetiştiriyorlar. Çeklerin kendi hissiyatının, Çek olduğunu
belli ettirecek surette ifade edecek adamlar böyle yetişiyor. Ruslar böyle yetiştir
mişler, başka milletler de böyle yapmışlardır. Bu tecrübeler önümüzde durup
dururken bunun üzerinde ve bizim tarihimizdeki bazı tecrübelere benzer şekilde
ikilik yapmayı istemiyoruz.
Bütün dâva budur. Dört kelime ile tekrar edeyim: Biz millîyiz. Türk olarak
resimde ışığımızı, musikide sesimizi, edebiyatta duygumuzu ve fikrimizi söy
lemek istiyoruz ve yaptığımız müesseselerde bunun tohumunu atıyoruz. Sanatkâr
yaratmak bizim elimizde değildir. Millî vicdan, millî kudret ve halkımız bunu
yapacaktır. Ona da yüzde yüz iman ediyoruz. (Bravo sesleri, alkışlar)."
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Maârif Vekili Hasan Âli Yücel'in
Konservatuvar Kanunu'nun Büyük Millet Meclisinde
Görüşülmesi Sırasında 15 Temmuz 1940 Tarihinde Yaptığı Konuşma 188
"MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) - Arkadaşlarım, bundan
evvelki celsede kanunun heyeti umumîyesini kabul buyurdunuz. Şimdi müzakere
mevzuu olan birinci maddedir. Arkadaşlarımın vaki itirazları içerisinde bu mad
deye, Devlet Konservatuvan maddesine taallûk eden noktaya hatta küçük bir
işaret dahi yoktur. Arzu edilen veya tenkit olunan nokta sadece bu müessese
içerisinde okutulacak derslere ve tatbik edilecek programlara aittir. Aşağıdaki
maddede müzik ve temsil olmak üzere iki şube mevzubahistir. Bunların birincisi
beş kısımdır. İkincisi ise iki kısımdır. Hiçbir arkadaşım tarafından birinci beş
değil de altı olsun veya üç olsun, bu iki kısım bir olsun veya beş olsun diye bir
söz söylendiğini bendeniz duymadım. Burada mevzubahsi olan şey sadece prog
ram ve tedrisat meselesidir ki biz onu kanuna koymadık. Şimdi konuşulan birin
ci maddede, vaki itirazlar içerisinde, bu maddeye taallûk eden hiçbir itiraz yok
tur. Yalnız temenni vardır. Diyorlar ki bizim halk musikimiz ve enderun musikisi
denilen bildiğimiz musiki tedrisat mevzuu olsun. Geçen gün yüksek heyetinize
uzun uzadıya maruzatta bulunmuştum. Orada Maarif Vekâletinizin ve onun men
sup olduğu hükümetin ve direktiflerini yapmakla kendimizi mükellef bul
duğumuz Partinin ve programının fikirlerine tercüman olmaya çalıştım. Aynı
zamanda sorulmuş suallere gene kudretim nispetinde cevap vermeğe çalıştım.
Binaenaleyh fikirlerimiz malûmdur, sorulmuş sualler de malûmdur.
Bunlara cevap verilmiştir. Havadan haberim yoktu. Hava sizin havanız, sizin
temsil ettiğiniz milletin havasıdır. Ben başka hava bilmem ve tanımam. Onun için
geçen gün de söylediğim gibi mevzubahsi olan musikinin materyalini, maddesini
esasen bugün toplamaktayız. Geçen gün de istirham ettiğim gibi arzu buyuran ar
kadaşlarım Cebeci'de Konservatuvara teşrif ederler, bizim halk musikisi hakkın
da topladığımız plâk kolleksiyonunu görürler ve oradaki âlete koyup çaldırır ve
dinleyebilirler. Bu sene de bu toplamaya devam edeceğiz.
Diğer taraftan biz musiki tarihimizde, musiki tarihimizin tetkik edilmiş olan
aksamını okutacağız, çünkü bu zannettiğiniz gibi henüz bir ilim halinde değildir.
Varsa kitabı söylesinler, ben de okuyayım, mektepte de okutayım. Bu daha tetkik
mevzuudur. Geçen gün tetkik edilecek dedim. Çünkü kâfi derecede tetkik edil
memiştir. Üstatlarını ben de çok iyi tanırım, çocukluğumdan beri tanırım. Rauf
Yekta Bey'i, Ali Rifat Bey'i tanırım. Hattâ Yekta Bey'in kütüphanesini satın almak
istedim. Kendisi ölürken vasiyet ettiği için vermediler. Biz kendi malımızın her
188 Hasan Ali Yücel: a.g.e., 73-74. ss.
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noktasıyla, her şubesiyle tepemizden tırnağımıza kadar alâkalıyız. Onun için
programım yaptığımız takdirde tedrisatın içine ne kadarı tedvin edilmişse o
kadarını koyup okutacağız, bunu Maarif Vekili sıfatıyla sarahatle söylüyorum.
Binaenaleyh istenilen şey budur. Bu istenilen şeyi bu kadarı ile bu mânada, bu
ruhta yapacağımıza söz veriyorum.
Birinci madde şekle taallûk ediyor, onun için lütfen kabulünü yüksek heyet
ten rica ederim.
MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) - Ben bu suale bir sualle
cevap vereceğim. Türk Cumhuriyetinin Maarif Vekili, sizin itimadınıza lâyık olan
bir arkadaşınız bu suale hayır diye cevap verebilir mi?
MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) - Siz vermeyeceksiniz program cevap
verecek.
MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) - Bütün terbiye mües
seselerinde İngiliz yetiştirmiyor, Fransız yetiştirmiyor, Alman yetiştirmiyoruz.
(Bravo sesleri, şiddetli alkışlar). Bunu bilmek Tazimdir. (Müzakere kâfi sesleri)."
Maârif Vekili Hasan Âli Yücel'in
Halk Musikisi Eserlerinin Derlenmesi Münasebetiyle
30 Temmuz 1940 Tarihinde Ulus Gazetesi'ne Verdiği Demeç 189
"Biz sanatın her şubesinde bugünü hangi ehemmiyet derecesinde görüyorsak,
yakın uzak dünleri de aynı dikkatle bulmak ve tanımak istiyoruz. Ses sahasında,
bugünün medenî ihtiyaçlarını karşılayacak müziğin doğması için bu müessese
içerisinde hiçbir fedakârlıktan çekinmeden kendimizin ve beynelmilel kıymetteki
insanların emeğini ve ihtimamını kullanıyoruz. Fakat bununla iktifa etmiyoruz.
Dört seneden beri arkadaşlarımız, Türkiye'nin Diyarbakır, Malatya, Urfa, Gazian
tep, Maraş, Adana gibi cenup mmtakasıyla, Trabzon, Erzurum, Gümüşhane, Er
zincan, Elâzığ, Sivas Vilâyetlerinden mürekkep ikinci bir mıntakayı İzmir, Kütah
ya, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli Vilâyetlerinden mürekkep üçüncü mın
takayı ve ayrıca Çorum'u, bu sene de Konya Vilâyetini halk musikisi eserlerini
toplama bakımından taradılar. Burada gördüğünüz arşiv, kendi vasıtalarımızla
toplanmış olan bu eserlerin hazinesidir.
Bunları yarının büyük kompozitörlerine birer duygu unsuru olmak üzere top
lamış buluyoruz. Nitekim bundan bir buçuk iki ay kadar evvel, Osmanlı aristok
rat müziğinin ve dinî ilâhilerin prototiplerini çalarak konservatuvarın talebelerine
dinlettik. Bir arkadaşımız bu hususta güzel bir konferans da verdi.
189 Hasan Ali Yücel: a.g.e., 74. s.

1415

Görüyoruz ki Konservatuvann mesaisi asla inhisarcı bir zihniyet taşımaksızın
müzik sahasındaki bütün varlığımıza teveccüh etmektedir. Büyük ve modern
Türk müziğinin, beynelmilel usullerin içinde inkişaf etmesi için bütün kud
retimizle çalışmakta bulunuyoruz.»
Âkif-Fikret Tartışmasının
Yeniden Gündeme Taşınması
1940 yılı, hümanizm tartışmaları ile irtibatlandırılabilecek siyasî muhtevalı
bir dâvaya da şahit olmuştur. 1940'ta "Yeni Sabah" gazetesi "Fikret'in Eserlerini
Yakmak Lâzım" adlı ve Kâmuran Demir imzalı bir yazı yayımladı, ardından da
Tevfik Fikret ile ilgili bir anket düzenledi. Anketi cevaplandıranların büyük bir
bölümü Fikret'i dinsizlikle suçladılar, oğlunun Hıristiyan ve papaz oluşunu gün
deme getirdiler.
Ardından "Sebilürreşad" dergisi ile başyazarı Eşref Edip tartışmaya katılmış
tır. Eşref Edip, Fikret'i dinsizlik ve vatansızlıkla suçlamış, bu arada 1912 yılındaki
Mehmet Akif - Tevfik Fikret tartışmasını yeniden gündeme getirmiştir. O tartış
mada Akif, "Târih-i Kadim" şiiri dolayısıyla Fikret'i suçlamıştı. Darülfünun öğ
retim üyelerinden Prof. Mehmet Ali Aynî de Fikret aleyhinde " Reybîlik,
Lâilâhîlik, Bedbinlik" adlı bir kitap neşretmiştir.
Tevfik Fikret aleyhindeki siyasî tonu belli yazılar ve üniversite gençliğinin
Âkifçiler - Fikretçiler şeklinde ikiye bölünmesi üzerine, Sabiha Zekeriya Sertel
"Tan" Gazetesinde "Kundakçı", "Fikret'i bir îrticaya Bayrak mı Yapmak İstiyor
lar" ve "Gençlik ve Fikret" başlıklı üç yazıyla karşılık verdi. Bu yazılar üzerine
"Yeni Sabah" gazetesi ile Eşref Edip, Sertel aleyhinde bir hakaret dâvası açtılar.
Hakaretten çok, bir siyasî dâvaya dönüşen duruşmalar sonunda Sertel beraat etti.
Sabiha Sertel, daha sonra, 1946 yılında savunmasını esas olarak "Fikret'in İde
olojisi ve Felsefesi" adını taşıyan kitabmı yayımlayacaktır.
Dünya Klasikleri Türkçede
Hasan Âli Yücel'in Millî Eğitim Bakanlığı döneminde yayımlanmaya baş
layan "Millî Eğitim Bakanlığı Dünya Klasikleri" dizisi, devlet eliyle gerçekleş
tirilen kapsamlı bir tercüme hareketi, önemli bir kültür faaliyeti oldu. Doğu ve
Batı klasiklerini Türkçe'ye kazandırma kararı 1938'deki Neşriyat Kongresi'nde
ele alınmış, 1940'da Tercüme Bürosu kurulmuştu. Üyeleri arasında Orhan Burian,
Azra Erhat, Vedat Günyol, Bedrettin Tuncel gibi isimlerin de yer aldığı Tercüme
Bürosu çalışmalarını önce Nurullah Ataç, sonra Sabahattin Eyüboğlu başkan
lığında sürdürmüştür. İlk beş yılda, Babil, Hint, Çin, İslâm, Yunan, Latin, Alman,
Amerikan, Fransız, İngiliz, İskandinav, İtalyan, Macar, Rus klasikleri ve eski
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Türkçe metinler olmak üzere, edebiyat ve felsefe bilim alanlarında 496 eser
yayımlanmıştır.
Klasiklerin ilk baskılan Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve Millî Eğitim Bakanı
Hasan Âli Yücel'in önsözleriyle çıkmıştır.
İnönü, önsözde: "Tercüme külliyatının kültürümüze büyük hizmetler
yapacağına inanıyoruz." derken;
Hasan Âli Yücel de bu hizmetin önemini şu sözlerle ifade etmiştir:
"Bir milletin, diğer milletler edebiyatını kendi dilinde, daha doğrusu kendi id
râkinde tekrar etmesi, zekâ ve anlama kudretini o eserler nispetinde artırması,
canlandırması ve yeniden yaratmasıdır. İşte tercüme faaliyetini, biz, bu bakımdan
ehemmiyetli ve medeniyet dâvamız için müessir bellemekteyiz."
-1941 YILI Yurt ve Dünya Dergisi
Aylıkfikirve sanat dergisi "Yurt ve Dünya" mn ilk sayısı 1 Ocak'ta yayımlan
dı. Behice Boran'ın çıkardığı dergi, toplumcu sol bir yaklaşımla toplumbilim,
tarih, ekonomi ve felsefe konularına eğiliyor, milliyetçi görüşlere karşı çıkıyor,
edebiyat ve sanata toplumcu sol bir açıdan bakıyordu. Behice Boran, Pertev Naili
Boratav ve Adnan Cemgil'in yanı sıra Niyazi ve Mediha Berkes, Muzaffer Şerif
Başoğlu, Burhan Arpad, Cemil Meriç gibi isimler yazılarıyla, Sabahattin Ali, Or
han Kemal, Kemal Bilbaşar, Rıfat İlgaz, Melih Cevdet Anday öykü ve şiirleriyle
dergide yer alıyorlardı. 21. sayıdan sonra Behice Boran dergiden ayrıldı ve
"Adımlar" ı çıkarmaya başladı; derginin sahibi Pertev Naili Boratav, genel yayın
yönetmeni Adnan Cemgil oldu.
"Yurt ve Dünya", yayımlandığı dönemde sayılan giderek artan milliyetçi der
gilerin görüşlerine en sert tepki gösteren sol tandanslı dergilerin başında geliyordu.
Aclan Sayılgan'a göre, 'Yurt ve Dünya' dergisi ile 'Adımlar' dergisi; Zekeriya
ve Sabiha Sertel'lerin yönetimindeki 'Tan' Gazetesi Türkiye Komünist Partisi'nin
yayın organıydı (Aclan Sayılgan: Türkiye'de Sol Hareketler (1871-1972). İstan
bul, 1972, 435.S.).
İslâm Ansiklopedisinin İlk Fasikülü Yayımlandı
Millî Eğitim Bakanlığı'nca yayımlanan "İslâm Ansiklopedisi" nin ilk fasikülü
6 Ocak'ta çıktı. Hollanda'nın Leiden kentinde Almanca, İngilizce ve Fransızca
olarak 4 cilt olarak yayımlanan (1908-1938) İslâm Ansiklopedisi'nin, Dr. Adnan
Adıvar başkanlığında bir heyet tarafından çevrilmesi ve telif maddeleri eklenmesi
yoluyla hazırlanan İslâm Ansiklopedisi'nin 13 ciltte tamamlanması hedeflendi.
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Türkçe metinler olmak üzere, edebiyat ve felsefe bilim alanlarında 496 eser
yayımlanmıştır.
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Yurtta Alınan Savunma Önlemleri
Nisan'da Alman ordularının Balkanlara girişi, savaşın Türkiye'nin çok yakını
na gelmesine yol açtı. Bu durum Türkiye'yi birtakım ek savunma önlemleri almaya
yöneltti. Türkiye başlangıçta "Çakmak Hattı" adı verilen Kırklareli ve Edirne'den
geçerek savaşı sınırda karşılayacak bir savunma sistemi kurmayı düşünmüş, buna
gücünün yetmeyeceğini anlayınca savunma hattını Çatalca'ya kadar çekmişti.
Savaşın Balkanlara inmesi üzerine Trakya ve İstanbul'un savunulmasının güçlüğü
karşısında Trakya'daki birlikler Anadolu yakasına nakledildi, Edirne ve Uzunköp
rü yakınlarındaki demiryolu köprüleri havaya uçuruldu ve Anadolu'da savunma
hatları teşkil edilmeye başlandı. Bu arada Trakya ve İstanbul'daki sivil nüfus
yoğunluğunun azaltılmasına çalışıldı. 9 Nisan'da İstanbul Valiliği'nce yayımlanan
bir tebliğle devletten maaş alan ve başka bir işi olmayan emekli, dul ve yetimlerle
İstanbul halkından Anadolu'daki (İzmir, Ankara ve Erzurum dışında) yakınlarının
yanına aileleriyle birlikte gitmek isteyenlerin devlete ait vapur ve trenlerle bedâvâ
nakledilecekleri bildirildi. 10 Nisan'da da sıkı yönetim Komutanlığı İstanbul,
Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale halkından Anadolu'ya geçmek isteyen
lerin devlete ait araçlarla nakledileceklerini açıkladı. 1 Mayıs'ta Anadolu'ya göç
edenlerin ilk kafilesi deniz yoluyla İstanbul'dan ayrıldı.
3 Mayıs'ta bir bildiri yayımlayan Yardımseverler Cemiyeti Başkanı Mevhibe
İnönü kadınları gönüllü hastabakıcılık, ordunun ihtiyacı olan malzemeyi hazır
lamak gibi millî savunma hizmetlerinde görev almaya çağırdı. Yardım Sevenler
Cemiyeti İstanbul Şubesi'nin teşebbüsleriyle İstanbul'da gönüllü hastabakıcılık
kursları açılmaya başlandı. Bu arada pasif korunma tatbikatları sıklaştırıldı. İçiş
leri Bakanlığı'nın mayıs ayında vilâyetlere gönderdiği genelgede hava sal
dırılarına karşı yeterli sayıda siper ve sığmak kazılması çalışmalarının ciddî bir
biçimde sürdürülmesi isteniyordu.
18 Haziran'da imzalanan Türk-Alman Saldırmazlık Antlaşması ve ardından
Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne saldırısı Türkiye'yi büyük ölçüde rahatlatmıştı.
Ancak, Türkiye yine de hava ve deniz birliklerinin dışında mevcudu 1.300.000'e
yaklaşan bir orduyu (barış döneminin üç katı) silâh altında tutmaya devam etti. 21
Ocak 1942'de askerlik hizmetinin süresi erler için 3 yıl, üniversite öğrencileri için
de 2 yıl olarak belirlendi.
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Maârif Vekili Hasan Âli Yücel'in
Bakanlık Bütçesinin Büyük Millet Meclisinde
Görüşülmesi Sırasında, 27 Mayıs 1941 Tarihinde Yaptığı Konuşma190
"Maarif Vekili Hasan Âli Yücel (İzmir) - Sayın Arkadaşlarım, bendenizden
evvel bu kürsüye gelen arkadaşlarımın mevzuubahs etmiş olduğu meseleler
Maarif Vekâletinizin mühim dâvalarını bir arada toplamış bulunuyor. Bu mese
leler hakkında düşünülmüş ve yapılmış hususları tafsilatiyle arzetmek pek uzun
zamana mütevakkıf olacaktır. Onun için bunlara gayet kısa, mümkün olduğu
kadar hulasa ederek temas edeceğim ve o suretle maruzatta bulunacağım.
Bundan önce Cumhuriyet rejiminin, maarif işlerine verdiği ehemmiyeti
tebarüz ettirme bakımından son beş sene içerisinde umumi bütçeden vekil
liğimize ayrılmış olan paraların bir mukayesesini ve bu sene de bize ilave edilmiş
bulunan bir buçuk milyon liranın tarzı tevziini arzedeceğim.
1937 senesinde Maarif Vekaleti bütçesi 12.229.317 lira imiş. Bugün huzu
runuza takdim edilmiş bulunan 1941 bütçesi 19.452.261 liradır. Aradaki fark
7.222.890 liradır. Şu halde beş sene içerisinde Cumhuriyet Hükümeti % 60'a
yakın bir zamla maarif bütçesini takviye etmiş bulunuyor. Bu sene muhtelif
vekalet bütçeleri burada mevzuubahs olurken ve umumi bütçe layihası hakkında
arkadaşlarımız umumi mütalaalar serdederken söylenildiği veçhile bütün tasarruf
itinalarına rağmen maarif bütçesine Cumhuriyet Hükümeti, encümenler ve yük
sek heyetiniz ilave yapmağı doğru görüyor. Bunu şükranla karşılamamak müm
kün değildir. Bu bir buçuk milyon lira, geçen seneye nisbetle lehe olan fark, bir
sene evvel kabul buyurduğunuz Köy Enstitüleri Kanununun tatbiki için masraf
kısmına ayrılmış 500.000 liraya yakın bir yekûndan başka, esasen senelerden beri
huzurunuza münakale mevzuu olarak getirdiğimiz ücretlere ve maaştan açık
larımıza taallûk ediyor. Bunun haricinde zamlar yatılı müesseselerimizde, % 30
hatta 40 yükselmiş bulunan yiyecek ihale bedellerini nazara alarak çocuklarımıza
az gıda vermek tehlikesine maruz kalmamak için muhtelif fasıllara yaptığımız
ilaveleri ihtiva ediyor. Şu halde aldığımız bir buçuk milyon lira yeniden bir teş
kilât olmak üzere köy enstitüleri ve mütebakisini esasen mevcut teşkilâtı, bu arzettiğim bakımlardan takviyeye tahsis edilmiş demektir. Bütçemizin mahiyeti ve
bu sene aldığımız ilavesi hakkında maruzatta bulunduktan sonra arkadaşlarımın
temas ettikleri meselelere geliyorum.
Feridun Fikri arkadaşım, mevcut tahsil kademelerinde programların iş
bakımından tanzim edilmemiş bulunduğunu öyle anladım, yanlış anladımsa tas
hih buyursunlar programların ve tedris usullerinin nazari bulunduğunu, bütün bu
190 Hasan Âli Yücel: a.g.e., 99-109. ss.
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nazari olan faaliyeti, tedris ve terbiye tarzını amelî ve pratik bir hale getirmek ve
memleket hayatı ile bunları münasebetli kılmak lüzumunu söylediler.
Hiçbir suretle iddia edilemez ki bizim maarifimiz bütün tahsil kademelerinde
nazariyatla ameliyatı ve bilhassa memleketin fiilî hakikati, realitisi bakımından
mesaiyi tam arzu ettiğimiz şekle getirmiştir. Böyle bir dâva serdine hiç kimse
tarafından imkân yoktur. Fakat bilmelidir ki konmuş olan esaslar ve yapılmış olan
birtakım tatbikat, buyurdukları cihetin Cumhuriyet Maarifince zamanında
düşünüldüğünü ve direktif olarak o müesseselere verildiğini ve hatta bunların tat
bik edilmekte bulunduğunu sarahaten göstermektedir. Mesela Erzincan ve
havalisinde zelzele olur, derhal İstanbul Üniversitesinin Jeoloji Ensititüsü
profesörleri ve idaremizde bulunan rasathanenin başındaki değerli alimimiz
giderler, tetkikat yaparlar, raporlannı verirler. Onlar ilim adamlarıdır, idarî sıfat
ları yoktur. Onların verdiği raporlara göre Hükümet karar alır, iş yapar.
Okullarımızda programların tanzimi mevzuubahs olur, derslerin öğleden ev
vele alınması, öğleden sonra çocukların müzakereye sevkedilmesi suretiyle çalış
tırılması ileri sürülür. Derhal İstanbul Üniversitesinin Tıp Fakültesi Hıfzıssıhha
Şubesi bununla alakadar kılınır, noktai nazarları alınır, bunlar tetkikat yaparlar ve
sözleri dinlenir.
Ankara Fakültesinde lisans veya doktora tezi olmak üzere burada bulunan
mütehassıs profesör, enstitünün şefi, mesela Türkiye'de orman meselesini ele alır,
Türkiye'de ormanların bir haritası çıkarılır. Diğer taraftan Türkiye'nin fizik coğ
rafyasına ait tetkikat yapılır. Bu söylediğim şeylerin hepsi raporlariyle,
haritalariyle mahfuzdur. Alâkadar olan arkadaşlara bunları takdim imkânı her
zaman vardır.
Daha nazarî şeylere geleyim: Matbu bir hakkı telif kanunu mevcut değildi.
Bunu hazırlatmak lazımdır. Ankara ve İstanbul Hukuk Fakültelerine bir mevzu
olarak bu, verilir. Bir, bir buçuk sene çalışırlar, bir kanun projesi hazırlarlar.
Orada bulunan bir profesör hakkı telif hakkında Türkçe bir lügatçe de vücude
getirir ve bu neşredilir. Üniversitemizin smai kimya şubesinden verdiğimiz
mezunlar, bugün memleketin mühim fabrikaları dahil olmak üzere sınai mües
seselerde çalışmaktadırlar, müfit olmaktadırlar. Dişçi mektebinde yalnız nazariy
at okutulmaz, dişçilik öğretilir, diş yaparlar, diş tedavi edilir. Eczacı mektebinden
çıkanlar memlekette aranır insanlardır ve pratik iş görürler. Bu, her fakültenin
kendi mahiyetine, yüksek mekteplerimizin hepsinin kendi vasıflarına göre böy
ledir ve tedrisat, programlar hayata müteveccihtir.
Umumî kültür veren yerlere gelince; burada Feridun Fikri arkadaşımla beraber
olmağa imkân yoktur. Çünkü bunların gayesi bütün dünyada müşterek surette
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taayyün etmiştir. Bu müesseseler umumî kültür vermek bakımından pratik bir gaye
istihdaf etmezler. Oradan hayata çıkıp normal bir şekilde bir iş tutmak imkânı
mevcut değildir. Bizde ortaokul mezunlarının memur olmasına müsaade ediş, tah
silin memlekette taammüm etmemesinden ve muhtelif vesilelerle burada mevzuubahs olduğu veçhile memurlarımızın kalitesinin arzu edilen vasati seviyeye er
memiş olmasındandır. Yoksa ortaokuldan çıkmış, orada okumuş bir genç hayatın
muhtelif safhalarında muayyen bir meslek bakımından kolayca müfit olamaz. Şu
halde umumî kültür veren müesseseler yüksek tahsile ihzar edici bir mutavassıttan
ibarettir. Kendileri bir bütün değildirler. Umumî kültür veren müesseselerde tatbik
edilecek usul ve tarz, düşünme bakımından genci teşkil etmek, forme etmek ve
millî terbiye, insanî terbiye, hümanist duygu bakımından takviye etmeği istihdaf
eder. Bunların içerisinde kızlarımıza ev idaresi, çocuk bakımı birer fikir olarak bir
ders halinde verilmektedir. Fakat okul içerisine bizzat küçük çocuk getirerek bunu
böyle kundaklıyacaksın, böyle meme vereceksin, altını böyle temizliyeceksin diye
bir ders dünyanın hiçbir yerinde olmadığı gibi bizde de yoktur. Bu ancak kız sanat
okullarında yapılır. Ankara'da Kız Enstitüsünde bu şekilde çalışılmaktadır. Ar
kadaşlarımız arzu buyururlarsa gidip görebilirler. Orada biz hakikaten küçük
çocukları almışız ve öğretmen olacak kızlarımıza bunları öğretmekteyiz.
İlkokula ve ilk tahsile gelince: İlkokul programlarında bu arzettiğim pratik,
amelî cihet hatta mübalağa bile edilmiştir. Pek haklı olarak talebe velilerinden bil
mem reçel yapmak, turşu kurmak bunlara ne lüzum vardır diye gelip şikâyet
edenler olmuştur. İlkokulda ve ilk tahsil içinde pratik hayat mevzuubahs olduğu
vakit hakikaten reçel, turşu yapmak ve yemek pişirmek mevzuubahs değildir. Bu
pratik itiyatları evde tatbika çocuğu teşviktir. Bu mevzuuda bilhassa ziraat ciheti
ni arkadaşlar ileri sürdüler. Bunun her yerde ve istisnasız tatbiki imkânsızlığı
gayet zahir ve bahirdir. Mesela yine yakından bir misal alalım. Burada bilfarz
Mimar Kemal Mektebinde ki bir kısım arkadaşlarımızın çocukları da vardır ziraat
bakımından verilecek pratik bilgiyi bu çocuklar apartmanlarının hangi odasında
tatbik edecektir, evinin hangi bahçesinde yapabileceklerdir? Bu, köy mektepleri
için mevzuubahs olabilir. Biz hakikaten köy mekteplerimizde programlarımızı
ziraat bakımından; el işleri, tahta işleri ve demir işleri bakımından tanzim etmişiz
dir. Binaenaleyh, pratik bir terbiye tarzı mevzuubahs olduğu vakit en yüksek tah
sil müesseselerinden ilkokula kadar hayatileşme prensibini götürmekteyiz.
Arkadaşım pek yerinde olarak sanat okullarından bahis buyurdular. Sanat
okullarımızı adet itibariyle artırmaya, içinde bulunduğumuz dünya şartları şim
dilik müsait değildir. Fakat, randımanını artırmak bakımından ve aldığımız ted
birlerle talebeyi çoğaltıp, yetişecek talebenin keyfiyetini yükseltme bakımından
muvaffak addolunabilecek mesaide bulunmaktayız.
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Sanat okullarımızın mezunlarının nerelere verildiğine gelince; şimdi arzedeceklerimle yapılmış olan hizmet kendiliğinden tezahür edecektir. Geçen sene
bütün okulları tatil ettiğimiz halde erkek sanat okullarını devam ettirdik. Bu sene
diğer okulların 15 Mayısta ders ve imtihanlarını bitirip kapadığımız halde, erkek
sanat okullarını devam ettiriyoruz, çalıştırıyoruz. Bunun sebebi, bilhassa Millî
Müdafaa Vekâletinin bu okullardan verdiğimiz mezunlara olan ihtiyacını tatmin
dir. Geçen ders yılında Millî Müdafaa Vekâleti emrine telsiz makinisti yetiştiril
mek üzere mezun verdik. Yine geçen sene mezunlarından büyük bir ekseriyetini
tayyare fabrikalarına gönderdik. Tayyare dafi toplarında ve ışıldaklarında maki
nist olmak üzere bir kısım yetişkin genç verdik. Ordu hizmetinde kamacı ve
motorcu olarak kullanılmak üzere bu yıl da seksen kadar genç mezun veriyoruz.
Millî Müdafaa Vekâleti geçen sene ve bu sene bize yetiştirilmek üzere kendi büt
çesinden para ayırıp talebe vermektedir. Bunun adedi beş yüze çıkacaktır. Millî
Müdafaa Vekâleti bundan evvel Avrupa memleketlerine staj için talebe gön
deriyordu. Bugün artık göndermiyor, bize veriyor. Ve bizim yetiştirdiğimiz genç
lerden Millî Müdafaa Vekâleti olsun, Genel Kurmayımız olsun memnundurlar.
Daha fazla izahat vermek istemiyorum. Yalnız bu işte çalışan arkadaşlarım için
huzurunuzda, hem yüksek bir iltifat, hem bir teşvik vesilesi olur diye, Sayın
Mareşal Fevzi Çakmak'in şimdi arzettiğim mevzuuda Maarif Vekâletine yazdık
ları bir tezkereyi okuyacağım.
Maarif Vekâletine
Ordu hesabına yüksek mühendislik veya mühendislik tahsil edecek subay ve
talebe, tahsil planları mucibince umumî ve meslekî olmak üzere amelî staj yap
mak mecburiyetindedirler. Geçen seneden itibaren Maarif Vekâleti sanat mektep
lerinde yaptırılmasına müsaade buyurulan umumî talebelik stajının tamamen
maksada uygun bir şekilde cereyan etmekte ve bu stajdan ecnebi fabrikalarında
yaptırılan umumî talebelik stajı derecesinde istifade edilmekte olduğu anlaşıl
maktadır. Talebelik stajından bir kısmının memlekette ve verimli bir şekilde yap
tırılmış olmasındaki maddi ve manevi faydalar malûmu devletleridir.
Binaenaleyh sanat mektepleri tarafından da ayrıca gösterilen yardım ve alâkadan
mütehassis ve müteşekkir olduğumu yüksek saygılarımla arz ederim.
Genel Kurmay Başkanı
Mareşal
Fevzi Çakmak
Sanat mekteplerimizin adedi, arzettiğim gibi, içinde bulunduğumuz şartlar
devam ettiği müddetçe yine on kalacaktır ve artmıyacaktır. Fakat yine arzettiğim
gibi randımanı ve talebe yetiştirmesi hususundaki artış eskisinden daha çok
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olacaktır. Biz zaten işin bu cephesiyle iktifa etmemekteyiz. Bilhassa İzzettin
Çalışlar arkadaşımı tatmin edecek zannederim, başka noktada mesaide bulunu
yoruz. Bu da köy kurslarıdır. Sanat mekteplerinin öğretmen kısmından çıkart
tığımız gençleri, kız ve erkek, köylere gönderiyoruz. Erkek sanat mektebinden
gidenler köylerde teneke işi, basit demir işi, tahta işi yaptırmaktadır ve oraya yaş
kaydı olmaksızın köylüler gelmektedirler. Büyük bir tehalükle bundan istifade et
mektedirler. Çünkü beş ay içinde arabasının dingili kırıldığı vakit onu tamir ede
cek kadar demir ve tahta işini öğreniyorlar.
Kızlara gelince, hanım öğretmenlerle yaptığımız kurslarda bilhassa temizlik,
çocuğa bakma, sonra basit dikiş ve biçki, yama yapma ve köy hayatına göre on
ların gözünü açıcı, tamamiyle amelî malûmat vermek bakımından çalışmakta
bulunuyoruz. Bu bütçede ufak da olsa bir küçük zam vardır. Bununla bu kursları
artırmak imkânına sahibiz.
Gerek Feridun Fikri arkadaşımın gerek muhterem Generalin, beden terbiyesi
mevzuunda söyledikleri, çok yerinde ve pek haklı temennilerdir. Biz beden ter
biyesi işini nazariyatı itibarile organize etmiş sayılabiliriz. Fakat bunun tatbikatın
da eksiğimiz büyüktür. Bu eksik bilhassa öğretmen cihetindedir. Beden terbiyesi
hocalığı ağır bir iştir. 23-24 yaşında Gazi Enstitüsünün Beden Terbiyesi Şubesin
den çıkmış olan bir genç beden terbiyesi öğretmenliğinde 35-40 yaşına geldiği
zaman büyük bir yorgunlukla vücudunu hakikaten yıpratmış oluyor. Bir kısmın
da da hastalıklar görülüyor. Bilhassa kalb hastalıkları. Çünkü kâfi derecede öğret
men olmadığı için haftada haddi azamide 24 saat ders veriyor ve bu 24 saatle de
vücutları yıpranıyor. Binaenaleyh, Beden Terbiyesi Şubesine, yedirdiğimiz, içirdiğimiz ve 3 sene bütün ihtiyaçlarını tatmin ettiğimiz halde müsabakaya iştirak
edenler azdır, gelmek istemiyorlar. Bugün bu müessesenin mevcudu -beden ter
biyesi şubesinin- 64'tür. Bunlar evvelce muallimlik etmiş olarak gelenlerdir ve as
kere gitmiştirler. Halbuki, bu kaynak müesseseyi hiç olmazsa 200-300 kişilik bir
hale getirmek ve bu suretle beden terbiyesi anasırını artırmak lâzımdır. İtiraf et
mek gerektir ki, bunu yapmış ve bunda muvaffak olmuş değiliz. Yalnız program
lardaki beden terbiyesi saatleri ile beden terbiyesi hususunda iktifa edilmiş ol
duğu zannına düşülmemelidir. Memleketin muhtelif yerlerinde okullararası spor
lar, koşular ve müsabakalar yapılmaktadır. Bu müsabakalarda ve spor şenliklerin
de bu sene 57.000'den fazla genç vazife almıştır.
Hepsine telkin ettiğimiz nokta şudur: Şahsan da gidip gördüğüm zaman
daima bu noktayı ihtar etmekteyim. Bakıyorsunuz bir çocuğun kulaklarının arkası
kir içinde, boynu kir içinde, dişleri simsiyah. Bunu alıp da kolunu bacağını sallat
mak veyahut koşturmakta bir fayda yoktur. Beden terbiyesinden bizim an
ladığımız ve telkin etmek istediğimiz şey uzviyeti iyi muhafaza etmek ve onu iyi
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kullanmasını öğretmek ve bu arada bunu takviye etmek için, bir vazife olarak
spor temrinleri yapmaktır. Bugün yüz mektebimiz varsa beşinde ancak spor
salonumuz mevcuttur. Kış oldu mu zaten tikimi tikimi talebe ile dolu binaların
içerisinde talebeyi toplayıp verimli bir iş yapmak mümkün değildir. Ne bir preo,
ne bir beden terbiyesi salonu olmayınca ders senesinin mühim bir kısmında haki
ki bir beden terbiyesi yaptınlamamaktadır. Beden terbiyesini yalnız derslerden
ibaret zannetmemeği bir de şu noktai nazarla arzetmiş bulunuyorum. Askerlik
dersleri aynı zamanda beden terbiyesi dersleridir. Ve biz bedenle ruh arasında, ah
lâki terbiye ve millî terbiye arasında sıkı münasebetlerin bulunduğuna kaniiz.
İnzibat meselesi dolayısıyla arkadaşımın yaptığı dün ve bugün mukayesesine
iştirak etmeksizin açıktan arzediyorum, bizlerin ve bizden evvelki nesillerin
devirlerinde bugün hikâyelerini dinlediğimiz birçok ahlâksızlıklar yok denecek
kadar azalmıştır ve bu azalış memlekette beden terbiyesinin gençler arasında
yayılmış olmasiyle de izah olunabilir. Çünkü yaşına göre yaptığı sporla esrar iç
mek veyahut kötü yerlere gitmek bunlar bugün gençlerde tesadüf edilmiyen
hususlardır. Muhterem arkadaşımm buyurduğu gibi herhangi bir genç altı mantar
lı veya lastikli ayakkabı giymiştir diye ona fena bir sıfat vermek veyahut yazın
sayfiyede yakası olmıyan bir ceket giymiştir diye aynı sıfatı ona izafe etmekte bil
mem haklı olabilir miyiz? Bilhassa bunu bütün memleket gençliğine tamim et
mek zannetmiyorum ki doğru olsun.
İnzibat dâvasında muhterem Meclisin itimat buyurmasını bilhassa istirham
ederim, gayet sıkı ve müsamahasız bir usul takip etmekteyiz. Elimizde mevcut
anasır, bilhassa son sene zarfında askerî vazifelerini yapmak için mühim bir kıs
mının elimizden çıktıkları halde elde kalanlarla bir milyonu geçmiş bulunan kos
koca talebe kütlesini idare ettiğimizi unutmamak lâzımdır. Bu milyonluk kütle
içerisinde, ahlâksızlık hadisesidir diye bize intikal etmiş ve mukabilinde ceza ver
diğimiz vakalar, geçen seneye nazaran yarıya inmiştir. Geçen sene 200 küsur
talebe tecziye etmişiz, bu sene 113 talebe tecziye edilmiştir. Milyonluk kütleye
nisbet edersek bunun ne kadar lâşey olduğu meydana çıkar.
Biz memleket evlâtlarının hangi vasıflarda olmasını da düşünmüş ve tespit et
mişizdir. Kanunun bize verip, tatbikini emrettiği Maarif Şûrasından geçmiş bir
talimatname ile bu işi yürütmekteyiz. Orada deniliyor ki Türk talebesinin şu ah
lâk şiarlarını bilip bunların yolunca hareket etmesi istenir:
A- Türk Çocuğu doğru sözlüdür. Yalandan nefret eder.
B- Türk Devletinin kanunlarına, Türk cemiyetinin ahlâk kaidelerine, okulun
nizamlarına içinden gelerek ve bunları severek itaat eder.
C- Öğretmeni de ana ve babası gibi aziz ve kutsal tutan Türk ananesine sadık
kalır ve minnettarlık duygulan içinde öğretmenini sayar.
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D- Bütün arkadaşlarının da kendisi gibi aynı büyük varlığın, Türk Milletinin
ve Cumhuriyetinin evlâdı olduğunu hatırından çıkarmaz; onların haysiyet, şeref,
sıhhat ve haklarına riayet eder. Müşterek hayatın icap ettirdiği muaşeret ve neza
ket kaidelerine uygun hareket eder. Milletinin malını, kendisinin de içinde yetiş
tiği mukaddes ocak olan okulunu ve eşyasını korur.
E- Yurt ve millet hizmetine adanmış olan sıhhat ve kuvvetini zehirli ve zarar
lı maddelerle tahrip etmez.
F- İyi işler başarmak ve bunların yanında da dinlendirici ve neşe verici
faaliyetlerde bulunmak için çok vakta muhtaç olduğunu unutmaz. Vakit kazandırmayıp kaybettiren ve insanı kötü akibetlere sürükliyen kumar oyunlarından uzak
kalır.
G- Okulda geçecek zaman dışında kalan vakitlerini aile ocağında, spor alan
larında, halkevlerinde, kırda, bahçede güzel piyes ve filim seyrinde geçirir. İçki
yerleri, sefahatle sefaletin kaynaştığı mahaller, tembellik yuvası olan kahveler
onun gidebileceği yerler değildir.
İşte arkadaşlar, bu suretle, ahlâk bakımından, yetiştireceğimiz gençlerden
neler istediğimiz tesbit edilmiştir, bunu kovalamaktayız. Fakat bunun için maale
sef Maarif teşkilâtımız kâfi değildir. Onun içindir ki, vilâyetlerle, bilhassa nüfusu
çok olan İstanbul, Ankara, Samsun, Adana, İzmir gibi vilâyetlerle, temas etmiş
bulunuyoruz. Çocuklarımız fena bir itiyadın şevkiyle eğer kahveye gitmişlerse
polis onları oradan kaldırmaktadır. Bu suretle yalnız mülayim usullerle değil,
takip etmek suretiyle ve kendi vasıtamız noksan olduğu için vilâyetlerin emniyet
ve ahlâk bakımından muntazam anasırını da bu işe sevk ederek gençlerimizin ah
lâkını düzgün tutmak için emek çekmekteyiz.
Arkadaşım imtihan meselesini mevzuubahsettiler ve nitekim geçen sene Par
ti Grubunda aynı mevzuuda bendenize sual tevcih buyurmuşlardı ve o zaman da
cevap arzetmiştim.
Bu sene ortaokul ve lise imtihanları geçen seneye nazaran büyük nisbette müsbet bir salâh göstermiştir. Ortaokullarda birinci, ikinci sınıfların geçen sene doğ
rudan doğruya sınıfı geçenleri % 36 olduğu halde bu sene % 45 olmuştur. Geçen
sene umum mevcuda göre sınıfta kalanlar % 26 olduğu halde bu nisbet % 19'a in
miştir. Geçen sene ortaokulların sınıf geçenlerinden Devlet imtihanlarında muvaf
fak olanların nisbeti % 30 olduğu halde bu sene % 56'dır. Bilâkis sınıf dönemleri
geçen sene % 64 olduğu halde bu sene % 44'tür. Liselerde geçen senelerde birin
ci, ikinci sınıflarda sınıfta kalanlar % 30 olduğu halde bu sene % 17, son sınıf im
tihanlarında bütünlemeye kalanlar, geçen sene % 55 olduğu halde bu sene
% 50'dir. Liselerin olgunluk imtihanlarında geçen sene haziran devresinde muvaf1425

fak olanlar 897 yani mevcudun % 63'ü olduğu halde bu sene 2084 yani 897'ye
mukabil 2084'tür. Şu halde aldığımız tedbirleri, kendi evlâtlarımızı iyi yetişmek
hususunda sıkı tutmanın kendi lehlerine ve kendi iyiliklerine olduğunu görmek ve
göstermek vazifemizdir. Arkadaşım bu hususu burada söylerken dediler ki, bir
talebe 3 dersten birisinden dönerse bütün derslerden tekrar imtihana girmek başka
nerede vardır? Bu usul birçok memleketlerde vardır. Bunun Fransızca tabiri (eliminatoir) yani eleme imtihanıdır. Bütün derslerden yapılmaz. Esaslı addedilen ders
lerden yapılır. Onlarda da müsavi ve vasati derecede kuvvetli olmadıkça talebe
diğer derslerden imtihan olamazlar; çünkü yetişmiş sayılmazlar. Bu bizim mem
lekete mahsus usul değildir. Ortaokulun (eliminatoir) yani eleme imtihanı anadili,
matematik ve tabiiyedendir.
ALİ ZIRH (Rize) - Hesap yok mu?
MAARİF VEKİLİ HASAN - ÂLİ YÜCEL (Devamla) - Hesap, matematik
içindedir.
ALİ ZIRH (Rize) - Anlamazlar.
MAARİF VEKİLİ HASAN - ÂLİ YÜCEL (Devamla) - Anlarlar. Devam
edeyim. Öyle hâdiselere tesadüf ettim ki, bir tanesini size arzedersem, böyle bir
eliminatoir, eleyici imtihanın faydası derhal anlaşılacaktır, zannediyorum. Geçen
sene haziranda bir talebe imtihana girmiş, matematikten dönmüş, Türkçe ve
tabiyeden geçmiş. Eylülde tekrar üçünden girmiş, bu sefer Türkçe ve matematik
ten geçmiş tabiiyeden dönmüş, bu sene haziranda matematik ve tabiiyeden geç
miş, Türkçeden dönmüş. Şimdi bunun zahirine bakınca insan zanneder ki, gayri
tabiî gayri mâkul bir şeydir. Hiç de öyle değil. Bu çocuk anadili bakımından,
hesap düşüncesi bakımından ve etrafındaki canlı eşyayı tanıma bakımından hiç
olmazsa mutavassıt bir seviyede değilmiş. Nerden anlıyorsun bunu? Şuradan. İlk
imtihanda matematikten zafiyeti belli olmuş, tatilde ona çalışmış, fakat ötekilere
çalışmamış bu sefer tabiiyeden muvaffak olamamış, en sonunda da Türkçeden
muvaffak olmamış. Diyeceksiniz ki, Türkçe anadili nesine çalışacak ki onda
muvaffak olsun. Bu piyano çalmak gibi zaten elde bulunan bir melekenin im
tihanda tezahüründen ibarettir. Bu çocuğun kâğıdını tetkik ettim. Şimdi size
soruyorum, vicdanlarınıza bırakıyorum, buna numara verir misiniz? Suali
vekâletten gönderiyoruz, Türkçe suali. Suali bu sene okudukları kitabın ilk
sahifesinin ilk cümlesinden veriyoruz. Bu cümleler Atatürk'ün nutkundan alın
mıştır. Çünkü kitabın birinci parçası Atatürk'ün sözleridir ve Onuncu Yıl Nut
kudur. Suali o şekilde tertip etmişiz ki, bir şikâyet olduğu takdirde gerek öğret
menleri ve gerekse talebeleri esaslı şekilde murakabe edebilelim. Filân filân şeyi
yazarsa şu numara verilecektir diye numaralann bir baremini yapmışız. Bu şekil1426

de 10 numarayı baremlemişiz. Şimdi bu çocuk diyor ki, bu sözler Yusuf Akçora
Beyindir ve diğer cevaplar da bunun gibi... Rica ederim bu çocuğu geçirelim mi
efendim, orta tahsilini yaptı diyelim mi? Bu çocuk tabiî dönüyor. Şimdi bakınız
bu nasıl olmuş? İki imtihanda evvelce 5 almış veya 6 almış, geçmiş. Fakat dikkat
etmemiş okuduğu kitabın birinci parçasına. Diğer cevaplar da öyle. Demek ki, bu
çocuk evvelâ dikkatsizdir. Dikkatsiz, bilmiyor demektir bizim için. Çünkü tren
dikkatsizlikten dolayı çiğnemez adamı, altına düştüğü için çiğner. Bilerek kendini
trenin altına atan, intihar edenle dikkatsizlik edenin akibeti aynıdır. Onun için bir
dersten döndü, her dersten girsin. Aynı zamanda ve aynı anda anadilinden kuv
vetli olacak, hesap zihniyeti hâsıl olmuş olacak, ondan sonra eşya ve tabiatı bile
cek. Ve kendi nasıl doğar, nasıl büyür, nasıl ölür, bir çiçek nasıl tohumdan intaş
eder, bilecek. Bu hususi noktayı geçersek umumiyetle imtihan meselesi, arzettiğim nisbetler gösteriyor ki, büyük bir müsbet nisbette iyileşmektedir. Bilhassa
benim için evlâtlarımızın yüzde yüz geçmesi şayanı temennidir. Yalnız bu yüzde
yüz geçen evlâtlarımız elimizdeki bu vesait ile haddi asgaride vermek istediğimiz
şeyi iktisap etmiş bulunsunlar.
Kitap meselesi ve umumiyetle dil meselesine geliyorum.
Dil meselesi: Kültür dâvamızın ana safhalarından biridir. Bizim bugün, dil
bakımından, meselâ Mazhar Müfit arkadaşımızın söylediği gibi bir teşettüt man
zarası göstermektedir. Fakat bundan korkmamalıdır. Çünkü, dilini millîleştirmek
için, hamle yapmış memleketlerde bu, bizde olduğu gibi böyle bir asrın içerisine
değil, dört beş asrın içerisine girmiştir. Yeter ki istinat edilen prensipler, esaslı
surette tutulsun. Ve lâfla değil, bilgi ile emekle bu prensiplerin tahakkuku için bu
memleketin münevverleri, eli kalem tutanları gayret ve hizmet sarfetsinler.
Geçen gün bir mebus arkadaş, bana soruyordu: Rica ederim bu belleten mi,
bülten mi? Bugünkü haliyle hem belleten, hem bültendir. Frenkçe söylerseniz
bülten, Türkçeye kalbedilmiş şeklini söylerseniz belletendir. Şu halde bülten
kelimesi olmasaydı, belleten kelimesini tedai etmiyecektik, başka bir şey
diyecektik. Eskisi gibi risale diyecektik, mecmua diyecektik. Bülten kelimesinin
ilhamı ile belleten demişiz. Yoksa ondan evvel belleten diye bir tâbir mevcut
değildi. Peki bu belleten ise belleten, bülten ise bülten kat'î olarak ne zaman
olacaktır? Bu, ne zaman bir lügatimiz olursa o zaman kat'î olacaktır. O halde bu
lügati yapacak mısınız? Bendenize teveccüh edecek sual budur. Burada vaziyet
ten şikâyet eden Besim Atalay arkadaşımın da, diğer arkadaşlarımızın da dâhil ol
duğu bir teşekkül vardır, Dil Kurumu'nda çalışmaktadırlar, bir lügat hazırlamak
tadırlar. Bu lügatin mahiyeti şudur; bu alelıtlak bir terviç lügati değildir. Yani
falan kelimeyi behemehal kullanacaksınız, falan kelimeyi kullanamıyacaksınız,
bu iddiada bir lügat değildir. Ben şahsan böyle bir şeyi doğru bulmam. Bu yalnız
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terimlerde olabilir. Terimler tesbit edilir ve çocuklarımıza, hocalarımıza buna
böyle, şuna şöyle diyeceksin deriz. Fakat hiçbir adama hiçbir makam umumî
kelimeler için böyle demeyeceksin, şöyle diyeceksin demek selâhiyetinde değil
dir. Bu ammenin kabul tarzına bağlıdır ve nitekim birçok kelimeler bulmuşuz,
umuma aittirler, siz de görüyorsunuz ki, tutmamıştırlar.
Onun için umumî dile ait olan kelimeler bir sıkı inzibat ve tazyik mevzuu ola
maz. Kendilerini sevimli göstermeleri ve kabul ettirmeleri lâzımdır. Arzettiğim
gibi mektep kitabı yazdırıyoruz. Mektep kitabında yazdırdığımız terim meselesi
bizim bileceğimiz iştir. Usulüne göre terimleri yaparız. Çocuk, hoca kullanmağa
mecburdur. Ya sevimli görürsünüz, sevimli görmezseniz dahi onu öğrenerek
yetişmiş bir gence dert anlatmak için siz de onu öğrenmeğe mecbur olursunuz.
Ulus Gazetesinde arkadaşlarımızdan birinin iktisadi bir meseleye ait makalesi
vardı. Orada dörtken kelimesini pekâlâ kullanmıştı. Meselâ bu kelimenin murabbadan daha güzel anlaşılır ve daha sevimli olduğunu kabul etmemekte bilmem ne
mâna var? Dil Cemiyeti bu gün konuştuğumuz dildeki kelimeleri tesbit etmek
tedir. Orada (bağbozumu) bağ, bozum...
NAKİ BEKMEN (Siirt) - Bağbozumu malûmdur.
MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL (Devamla) - Tabiî malûmdur sizce
fakat ben bir imtihanda bulundum, çocuk bu tâbiri bilmiyor, arkadaşım bilebilir
ler. Alelıtlak bilmiyenlere göre lügat yapacağız. Bilfarz bir genç bir gazete görü
yor, adı ne? İkdam. İkdamı bilmiyorsa orada bulacak. Yani bugünkü dilde öz
Türkçe dediğimiz kelimelerden olsun, Osmanlıca dediğimiz kelimelerden olsun,
tedavül etmekte olan neler varsa o lügatin içerisinde hepsi olacak. Böyle bir lügati
Dil Cemiyeti hazırlamaktadır ve zannediyorum A harfini de bitirmişler (Gülüş
meler, acele etmişler sesleri). Ha, onu da söyliyeyim, bu işte acele ederseniz;
bakınız dil inkılâbı olalı 6-7 sene olmuştur, böyle bir şey çıkmadı, 27 sene sonra
dahi bir şey çıkmaz. Sabredeceğiz, sabırla bu işte çalışılacak, on sene, on beş
senede esaslı bir şey ortaya çıkacaktır. Oturup Şemsettin Sami lügatini al, orayı
burayı çevir, bununla lügat yapılmış sayılamaz. Bunu başka memleketlerde yarım
asır ve daha fazla zamanlarda yapmışlardır. Esasen biz dilde mefhumları tesbit et
mek için diğer cihetlerden de mesaide bulunmaktayız. Bir defa bir sanat lügati bir
sanat kamusu hazırlattık. Senelerden beri bu mevzuuda çalışmış olan bir ar
kadaşımız, -kendisi Güzel Sanatlar Akademisinde hocadır- üç bin sahifelik ve 2530 senelik emekle bu sanat lügatini yapmıştır. Bunda hem güzel sanatlara hem de
el sanatlarına ait bütün kelimeler vardır. Osmanlıcası vardır, halkın içerisinde kul
lanılan Türkçesi vardır, Fransızcası vardır. Osmanlıca bilen ondan arayabilir,
Türkçesini bilen Türkçesinden arayabilir, Fransızca bilen de Fransızcasından...
Mümkün olduğu kadar Türkçeleştirilmiş ve halkın içinde yaşayan kelimeler
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konulmuştur. Bunun da neşrine başlamak üzereyiz. Diğer cihetten coğrafî ve ta
rihi bir lügat mahiyetinde olan İslâm Ansiklopedisini neşrediyoruz. Görüyor
sunuz üçüncü cüzü de çıkmıştır ve zannediyoruz ki 15 sene içerisinde bütün an
siklopedi bitecektir. Diğer cihetten de yalnız tarihî ve coğrafî isimlere inhisar et
meksizin büyük bir ansiklopediye teşebbüs ettik; İnönü Ansiklopedisi. Bunun
için de mevcut vesaitle çalışmağa başladık. Bürosu kuruldu. İşin başında daimi
surette İbrahim Alâettin arkadaşımız hergün çalışmaktadır. Emrinde bir de büro
vardır. Bunun ilk safhası kelimeleri toplamaktır. Kelimeler aşağı yukarı toplanmış
ve memlekette tanınmış mütehassıslara gönderilerek reyleri sorulmuştur. Şimdi
onların süzülme faaliyeti yapılmaktadır. Muhtelif harflerin Türkçeleri tesbit edil
dikten sonra tercüme edilecekler tefrik edilecek. Yeniden bize ait olan, millî tari
himize, millî hayatımıza ait olan şahıslar da teklif sureti ile yazılmak üzere
alâkadarlara verilecektir.
Arkadaşım lise kitaplarında 4 dilden bahsettiler. 4 dil bilmiyorum. Fakat
hakikaten iki dil vardır. Dilin biri, yeni terimlerle yazılmış olan kitaplar, diğeri de
böyle olmıyanlardır. Fakat bunların sayısı iki üçü geçmez. Bu hal, meselenin
üzerinde durmamak, onu ihmal etmemekten mütevellit değildir. Mahiyetinin güç
lüğünden mütevellittir. Lisede muhtelif mevzuularda 40-50 kitap okunur. Neden
bir iki, üçü yeni terimlerle yazılmamıştır? Bunun sebebini bilmek lâzımdır. Bu
kitaplardan biri coğrafyadır. Arkadaşım da esasen coğrafya kitabından isim zik
rederek bahsettiler. Coğrafya kitabını yazdırmak için bugüne kadar yapılmış olan
tedrisatta bilhassa Türkiye Coğrafyası bakımından memleketimizi muhtelif noktai nazarlara göre okutmağı doğru bulmadık. Kimi Türkiye'yi fizikî noktadan 10
mıntıkaya ayırır, kimi beş mıntıkaya ayırır, kimifilandağlar, Torosun imtidadıdır
der; kimi müstakildir der. Biz bu şekilde kendi memleketimizin coğrafyasını
okutmayı doğru bulmadık. Coğrafya malûmu âliniz olduğu veçhile jeoloji, hay
vanat, nebatat, fizik, astronomi gibi muhtelif ilimleri içerisine aldığı için henüz
terimleri yapılmamış ilimler de bunların içerisinde olduğu için yeni terimlere göre
alelıtlak yazılması coğrafyaya ait terimlerin de yapılmasına mütevakkıftı. İki
seneden beri coğrafya terimlerinin yapılması için çalıştık. Terimler yapılmıştır.
Yalnız Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi'nin bu şimdi arzettiğim esaslar
hakkında verdiği raporlarla İstanbul'daki Üniversitenin coğrafya zümresinin
mütalâası birbirine tam tetabuk etmiyor. Halbuki Maarif Vakâletinin merkez teş
kilâtında bu iki müessesenin noktai nazarlarına hakem olacak bir teşekkül yoktur.
Onun için bütçe müzakeresi bittikten sonra memleketimizde bu mevzuda vazifedar, alâkalı ve bilgili zatları toplıyarak bir komisyon yapıp bir vahdet nok
tasına varacağız. Terimleri de orada toplayıp kitapları arzu ettiğiniz şekilde yaz
malarına çalışacağız. Felsefe kitabı da meselâ bunlardan bir tanesidir. Aşağı
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yukarı 18 seneye yakındır mekteplerde okunur, biri de benimdir. Ben de bunu
yeni terimlere göre yazamamışımdır. Sebebi mânevi ilimlerin terimleri
konamamıştır. Matematik ve tabiiyede olduğu gibi, coğrafyanın fiziğe ait olan
kısımlarında olduğu gibi bunların terimlerini koymak kolay değildir. Çünkü bun
lar umumî dilimize de geçmiştir. Meselâ ruh, zekâ, zihin kelimeleri. Bunlar üç
gen, dörtgen gibi değildirler. Çünkü dörtgeni, üçgeni mutlaka umumî dilimizde
her zaman kullanmağa mahal yoktur. Amma bu mânevi ilimlerde geçen bazı
kelimeleri, hattâ konuşurken bile kullanmaksızın ifadei meram etmek güçtür.
Meselâ can kelimesi. Can Türkçe imiş, ruha filân ne diyelim? Bunları bozmak
müşküldür ve çok cüretkârane olur. Ondan sonra da tutmadı diye geri dönmek
lâzımgelir. Binaenaleyh manevî ilimlere ait olan ıstılahları yapmak şimdiye kadar
mümkün olamamıştır.
Arkadaşım pek haklı olarak bir noktaya temas ettiler ki, onu temin etmek için
hakikaten ben yakından çalışmaktayım. O da şudur:
Orta tahsilde ve lisede bizim verdiğimiz terimlerle çocuk okur, yüksek okul
lara geldiği vakit bunların tekini işitmemiştir. Geçen sene Maarif Vekâletine mer
but olan yüksek müesseselere katî surette emir verdim; bu terimlerle yazılmamış
herhangi bir makale ve kitabı basmayacaksınız. Bu terimlerle hazırlanmamış
dersleri okutmıyacaksmız, not vermiyeceksiniz. 55, 60 yaşına gelmiş olan ar
kadaşlar da emek çekip bunları öğreneceklerdir. Bu sefer İstanbul'a gittiğimde
Üniversite Rektörü ile görüştüm, rica ettim bir ay mezuniyetten sonra gerek İs
tanbul'da ve gerek buradaki profesör ve doçentlerden yapılmış olan terim komis
yonlarında bu uzunca tatil müddetince meşgul olunarak bu iş bir esasa bağ
lanacaktır. Fakat buna rağmen, yapacağımız şeylerin gayet mükemmel olacağını
zannetmeyiniz, bunların eksikleri olacaktır, yapıldıktan sonra görülecek, tenkidler olacak ve bu tenkidlerin alâkadarlar tarafından doğru olan tarafları alınacak,
bu suretle arkadaşımızın işaret ettiği boşluk doldurulmuş bulunacaktır.
Ecnebi dillerinden, dilimize kelime girme meselesi, hakikaten benim ar
kadaşımla beraber olduğum bir noktadır. Lüzumsuz yere ecnebi dilinden; hangisi
olursa olsun, Türkçeden gayri her dil, bizim için ecnebidir; bunlardan kelime alıp
kullanmak yanlış bir şeydir. Biz bunu kendi elimizdeki teşkilâtla, bize merbut
olan müessesatta temin etmek için cehdetmekteyiz. Yapılmış tercümelerden bu
neviden Türkçeye benzemez şeyleri iade ettirmekteyim, o müesseseleri tenkid et
mekte, ikaz etmekteyiz. Amma dışarıda olan şeyleri, kanuni salâhiyetim nereye
kadarsa oraya kadar yaptığım için, herhangi bir vasıta ve müeyyide ile tashihe
muktedir değilim. Yalnız bir kısım noktalar vardır ki, buralarda zaruret onlara ec
nebi kelimeleri aldırmaktadır. Onlar için de ayrıca Dil Kurumumuzun alâkadar
olup emek sarfetmesi ve çalışması lâzımdır. Şoför, bir defa adı üstünde. Ekzos
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borusu, daha birçok teknik kelimeler alınmıştır ve kullanılıyor. Bir kısmını Türkçeleştirmişler, kontaktı kundak yapmışlar. Bunlar benim elim altında olan mües
seseler ve salâhiyetim dâhilinde işler değildir.
Arkadaşım Siyasal Bilgiler Okulu'nun müsabaka imtihanından bahsettiler. Ve
burada ecnebi dili bulunmasını tenkid ettiler. Mazhar Müfid arkadaşım cevap ver
di, fazla bir şey söyliyecek değilim. Bu müessese yalnız mülkiye memuru yetiş
tiren bir yüksek okul değildir, diplomat yetiştirir, maliyeci yetiştirir ve mülkiye
memuru da. Arkadaşımın pek haklı söylediği gibi mezunları sittin sene nahiye
müdürlüğünde kaymakamlıkta kalmıyacaktır. Kaldığı takdirde dahi bir ecnebi dil
bilmesi faydalıdır. Kaldı ki müsabaka yaparken Türkçe ve matematik için üs ver
diğimiz halde ecnebi dil için böyle bir kayıt yoktur. Mademki liseden geliyor ve
mademki orada ecnebi dili okutuyoruz, o halde bunu da soracağız. Arkadaşımızın
dediği gibi Anadolu mektepleri bu bakımdan İstanbul ve Ankara'dan aşağı değil
dir. Ecnebi dil tedrisatı, Erzurum'da İstanbul'dan aşağı değildir. Suad Hayri ar
kadaşım anlatıyordu, Kayseri'ye gitmiş, lisede Fransızca dersini görmüş, ken
dilerinin anlattıklarına göre, Ankara ve İstanbul'daki liselerimizde oradan daha
fazla Fransızca okutmuş değiliz. İstanbul ve Ankara'nın mektepleri ile diğerleri
arasında bir fark yoktur. Aynı hoca ve aynı kitaptır. Kitapları tevhit etmişizdir, tek
kitap gönderiyoruz. Biz ecnebi dilini bir yabancı dil konuşturmak diye almıyoruz.
Nizama girmiş bir dil vasıtasiyle bir tefekkür temrini yapmak, düşünme inzibatı
tesis etmek esasına birinci ehemmiyeti veriyoruz. Yoksa orada okuyacak çocuk
ların mutlaka Fransızca konuşmaları, yahut İngilizce konuşmaları bizim için gaye
değildir. Bizim için gaye, fikir terbiyesidir. Mütekâmil bir dile ve onun mantığına
intibak etmek bakımından bunu okutuyoruz. Binaenaleyh bir müsabaka yapılır
ken, ecnebi dilini gelen talebeyi seçici bir esas olmak üzere almak, doğru bir şey
dir zannediyorum.
İzzettin Çalışlar arkadaşım bizim bütçeden bahsederken 29 milyon lira dedi
ler. Bunu hayra alâmet ve delâlet sayıyorum. İnşallah bütçemiz bir gün huzu
runuza bu rakamla gelir.
Köy okullarında kızlar, istatistiklere bakılacak olursa, aşağı yukarı oğlanlara
yaklaşmaktadır. Kız çocuklarını büyük bir nisbette köylülerimiz mekteplere gön
dermektedirler. Buyurdukları gibi kız terbiyesi bakımından geniş ölçüde iş yap
mak, ancak dört sene sonra mezun vereceğimiz köy enstitülerinin 15 sene sonra
memlekete yayımı anında tahakkuk edecek bir şeydir.
Sonra, sözleri arasında muhterem arkadaşım, tam devreli köy okulu yoktur,
dediler. Bilâkis, belki ben yanlış anlamışımdır, hemen arzedeyim ki tam devreli
olmayan köy okulu kalmamıştır. İki seneden beri köy okulları beşe çıkarılmıştır.
3 sınıflı köy okulu yoktur.
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Umumî olarak arkadaşların bana emrettiği noktalara dilim döndüğü kadar
cevap verdim zannediyorum. Eğer noksan kalmış cihetleri varsa emir buyursun
lar onları da izah etmeğe amadeyim. (Kâfi sesleri)."
Refah Şilebinin Batırılması
İngiltere'ye sipariş edilmiş dört denizaltı ile dört uçak filosunu teslim alacak
personeli taşıyan "Refah" şilebi, 23 Haziran 1941 günü bir denizaltı tarafından
batınldı. Türkiye, II. Dünya Savaşı'ndan önce İngiltere'ye denizaltı, muhrip,
çıkarma gemisi ve uçak sipariş etmiş, ancak İngiltere'nin savaşa girmesi üzerine
gemilerin teslimi aksamıştı. İkinci Dünya Savaşı sırasında silâhlı kuvvetlerini
güçlendirecek silâh ve malzemenin temini Türkiye açısından önemliydi. Müt
tefikler ve özellikle İngiltere, Türkiye'nin Almanya safma geçmemesi için bir
yandan siyasî baskı yaparken, öte yandan da silâh ve malzeme temini konusunda
destek veriyorlardı.
1941 yazı başında İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Sir Hugessen, Tür
kiye'nin daha önce sipariş verdiği dört denizaltı (Burak Reis, Murat Reis, Oruç
Reis ve Uluç Ali Reis denizaltıları) ile dört uçak filosunun teslim edilebileceğini
Türk Hükümetine bildirdi.
Bunun üzerine subay ve erlerden meydana gelen bir heyetin İngiltere'ye gön
derilmesine karar verildi. Heyet savaş şartları sebebiyle önce denizyolu ile
Mısır'ın Port Said Limanı'na, oradan da havayoluyla İngiltere'ye gidecekti.
Mısır'a gitmek için "Refah" adlı yaşlı bir şilep seçildi. "Refah", Barziloy ve Benjamin Kumpanyasından kiralanmıştı.
Denizaltıları alacak mürettebat (19 deniz subayı, 63 astsubay ve erbaş, 68 er)
ile hava eğitim birliği (1 subay, 20 havacı öğrenci) 20 Haziran'da Mersin'e ulaştı.
"Refah" şilebi ertesi gün hareket edecekti. Port Said'de denizciler "Queen Mary"
gemisine aktarılacak, buradan konvoy halinde İngiltere'ye gideceklerdi.
Havacılar ise Afrika üzerinden hava yoluyla İngiltere'ye varacaklardı. Gemide ir
tibat subayı olarak görevlendirilen bir İngiliz hava yüzbaşısı da vardı. Geminin
mürettebatı 23 kişiden meydana geliyordu.
Refah, iki gün gecikmeyle Mersin Limanı'ndan 23 Haziran'da saat 17.30'da
ayrıldı. Gece saat 23.00 dolaylarında Kıbrıs'ın 10 mil açığında seyrederken bir
denizaltı Refah'ı batırdı. Bu saldırıdan toplam 32 kişi kurtuldu. Bunlarm büyük
bir çoğunluğu geminin tek sağlam kalan filikasıyla Mersin sahillerine çıkabildiler. Ölü sayısı 168'di.
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Konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde "Refah" gibi eski bir şilebin bu
amaca tahsis edilmesi meselesi olarak ele alındı. Görevlerinden istifa eden Millî
Savunma Bakanı Saffet Ankan ve Ulaştırma Bakanı Cevdet Kerim İncedayı suç
suz bulundular. Konuyla ilgili ikinci derecede sorumlu idarecilerin dâvası ise
1944'e kadar sürdü ve hepsinin beraatı ile sonuçlandı. Türkiye bu olayın hemen
ardından yeni bir eğitim birliği teşkil edip İngiltere'ye gönderdi. Ancak, İngil
tere'ye ısmarlanmış olan denizaltılar Türkiye'ye hiçbir zaman getirilemedi.
Refah şilebine yapılan bu saldırıyı hiçbir ülke üstlenmedi ve gemiyi kimin
batırdığı konusu açıklığa kavuşamadı. Fransızların ve İngilizlerin batırdığına dâir,
daha çok söylentiye dayalı açıklamalar Türk basınında daha sonraki tarihlerde yer
almakla birlikte, bu konuda hiçbir kesin delil sunulamamıştır.
Jürgen Rowher'in İkinci Dünya Savaşında Alman, İtalyan ve Japon denizaltılarının faaliyetlerini anlatan "Axis Submarine Successes" adlı kitabında,
Refah'm İtalyan donanmasına bağlı Yarbay Corrado dal Pozzo komutasındaki
"Ondina" denizaltısı tarafından batırıldığı iddiası yer almaktadır. Ancak, bu kitap
ta verilen bilgilerle Refah şilebinin batınlış günü, saati ve verilen koordinatlar ve
kurtulanların açıklamalarıyla uyuşmamaktadır.
Millî Müdafaa Vekili Saffet Ar ikan'in
Refah Şilebinin Batması Münasebetiyle
4 Temmuz 1941 Tarihinde Büyük Millet Meclisi'nde Yaptığı Konuşma191
"BİRİNCİ CELSE
Açılma saati: 15
REİS - Refet Canıtez
KÂTİPLER : Vedit Uzgören (Kütahya), Celâl Sahir (Bingöl)
3 - BEYANAT
1 - Millî Müdafaa vekili Saffet Ankan 'in Akdenizde batan Refah vapuru hak
kında beyanatı
REİS - Celse açılmıştır. Söz Millî Müdafaa vekili Saffet Ankan'ındır.
MİLLÎ MÜDAFAA V. SAFFET ARIKAN (Erzincan) - Muhterem arkadaş
larım; deniz subay, erbaş ve erlerimiz ve tayyare subay ve subay namzetlerimizi
191 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, Cilt: 20, İçtima: 2, Yetmiş Üçüncü İnikat, 4.VII.1941, 3133. s.s., T.B.M.M. Yıllık, Devre: VI, İçtima: 2 (1 Teşrinisani 1940-31 Teşrinievel 1941). An
kara 1942 T.B.M.M. Matbaası. 364-377. s.s.
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hamilen 23 Haziran 1941 pazartesi günü saat 17, 30 da Mersin'den Mısır'a
müteveccihen hareket eden Refah vapurunun; bilâhare anlaşıldığına göre yine,
aynı gün saat takriben 22,30 da bir infilâk neticesinde batmış olduğunu en büyük
teessürle Yüksek Meclise arzetmekle müteellim ve dilhûnum. Bu elîm vakanın
cereyanı şöyledir:
İngiltere'de inşası hitam bulmakta olan ve bir an evvel donanmamıza iltihakı,
matlup ve mültezem bulunan gemilerimizi tesellüm etmek ve tayyare kursları
görmek için hareket edecek olan deniz ve hava mensuplarını Mısır'a götürmek
üzere İstanbul'daki deniz nakliyat komisyonu tarafından tahsis edilen Refah
vapuru 16 haziranda İstanbul'dan hareket ve 21 haziran günü Mersin'e muvasalat
etmiştir. Gemiye binecekler de aynı gün Mersine varmışlardır, işbu kafilenin
25 haziranda Mısır'da bulunmaları; fasılasız ve gün kaybetmeksizin seferlerine
devam edebilmeleri için lâzım ve zarurî idi ve bunun için de Refah vapurunun
ayın 22 sinde Mersin'den kalkacak surette hareketi tanzim edilmişti. Halbuki ge
minin o gün hareket etmediğine vekâletçe ancak 23 sabahı ıttıla hâsıl oldu ve
telefonla Mersin'den sebebi soruldukta vaki teehhürün geminin su almak ve sefer
esnasında vücuduna zaruret görülen bazı noksanları ikmal ve temin etmek gibi iş
lerinden ileri geldiği anlaşıldı.
Halbuki yukarıda da arzettiğim veçhile, geminin ayın yirmi beşinde Mısır'a
varması lazım olduğu için hemen hareket etmesi lüzumu gemi kaptanına tebliğ
olundu ve gemi 23 haziran saat 17.30'da Mersin limanından ayrıldı.
25 haziran sabahı geminin yedi buçuk metre tulünde, iki metre yirmi santim
arzinde ve bir metre on santim derinliğindeki bir can kurtaran filikasile Karataş'a
çıkan 28 kişilik ilk kazazede kafilesi facianın da ilk haberini verdiler. Derhal
felâketzedeleri aramak ve kurtarmak üzere tayyare uçurmak, Mersin ve İsken
derun'da mevcut bütün motor ve yelkenli vesaiti tahrik etmek gibi esasen mahallerince başlamış olan bütün muavenet tedbirleri Genel Kurmay Başkanlığı ile bir
likte alındı. Kıbrıs'tan dahi mümkün olan tayyare ve motor gibi deniz vesaitinin
bu arama işine yardım etmeleri İngiliz makamatından rica edildi.
Arkadaşlar, kemali teessürle arzederim ki, facianın vukuu anından itibaren 36
saat gibi mühim bir zaman geçmiş olduğu ve infilâk tesiri ile geminin telsizinin
de işlemez bir hale geldiği içindir ki, bu çok güzide ve kahraman arkadaşlarımızın
imdadına yetişmek müyesser olamamıştır. 19 subay, 63 erbaş, 68 er denizden ve
bir subay, 20 talebe havadan ve 28 kişi de gemi mürettebatından mürekkep işbu
200 kişilik güzide kafileden, 28 kişi yukarıda arzettiğim can kurtaranla ve 4 kişi
de yapılan tarama neticesinde (ki, bunların 4 ü deniz subayı, 15 deniz erbaşı, 5'i
deniz eri ve bir hava subayı, dördü hava talebesi ve üçü de gemi mürettebatıdır).
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Ceman 32'si kurtulabilmiş, büyük ekseriyet maalesef vatan ve vazife uğrun
da şehit olmuşlardır. (Allah rahmet etsin sesleri).
Arkadaşlar: Hepimizi millî mateme garkeden bu facianın hangi sebeplerden
ileri geldiğini tahkike başlamış bulunuyoruz. Tahkikat en ufak teferruatına kadar
derinleştirilecek bu meyanda bilhassa geminin nasıl intihap edildiği, bu seferi
yapmağa müsait olup olmadığı, emniyet ve tahlisiye bakımından alâkadar
makamlarca tedbir alınıp alınmadığı Mersin'e vardıktan ve kafilenin hareketi
taayyün ettikten sonra emniyet tedbirlerinin vazifedarlarca kontrol ve takviye
edilip edilmediği velhasıl geminin tam sefer yapabilir bir halde yola çıkarılıp
çıkarılmadığı tahkik heyetlerimizce incelenmektedir. Mesulleri kayıtsız ve şartsız
kanun hükmüne teslim olunacaktır. (Bravo sesleri).
Arkadaşlar, geminin bir serseri mayinle mi battığı veya hain ve alçak bir elin
attığı torpito ile mi batırıldığı keyfiyeti üzerinde de ehemmiyetle durmakta ve bu
muammayı halletmek için bize bu doğruyu öğretecek en emin yollardan araştır
malar yapmaktayız.
Muhterem arkadaşlar, uğradığımız felâket çok büyüktür. Bu elim ziyandan
dolayı Donanma ve Hava kuvvetlerimize en derin teessür ve taziyetlerimi arzederken sizin hissiyatınıza da tercüman olduğumu zannediyorum. Şehitlerin
ailelerine Hükümetçe mümkün olan yardımın yapılması üzerindeyiz.
Maddiyatla telâfi edilemiyecek felâkete uğrayan bu vatandaşların derin elem
ve teessürlerini candan paylaşır aziz şehitlerimizin mukaddes hatıraları önünde
hürmet ve tazimle eğilirim.
HİLMİ URAN (Seyhan) - Aziz arkadaşlarım; Refah vapuru hâdisesini, Millî
Müdafaa vekilimizin ağzından dinlemiş ve teessürlerimizi tazelemiş bulunu
yoruz. Teessürlerimizi tazelemiş bulunuyoruz, diyorum çünkü bu hazin hâdise,
günlerden beri zaten hepimizin yürekleri üzerine çökmüş bir ıstırap yuvası halin
dedir. Daha ilk şuyuunu müteakip, gerek Meclis muhitinde, gerek memleket için
de, bu vakanın doğurduğu çok haklı teessürler ve derin ıstıraplar kuvvetinden hiç
bir şey kaybetmiş olmayarak, elan yaşamaktadır.
Arkadaşlar, dünyanın gerçi iki seneye yakın bir zamandan beri yer yer yanan
ateşler içerisinde bulunduğunu ve bir çok memleketlerde adeta kan gövdeyi
götürdüğünü biliyoruz. Ve bugünden yarına, herhangi bir millet için mukadder
olan akibeti kestirmenin kabil olmadığı bir devirde yaşamakta olduğumuzu da
bilmiyor değiliz. Bu itibarla aziz vatanımızın müdafaası uğrunda, eğer mukadderse, eğer icabediyorsa, Türk milletinin dahi bu ve bu gibi hâdiselerle ağır kah ver
gisi vermek mecburiyetinde kalabileceğini düşünmüyor değiliz. Fakat arkadaşlar,
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bu gün Refah vapuru hâdisesi diye yadeder olduğumuz bu vakadan bizim duy
duğumuz teessürle bütün bunları birbirine kanştırmamalıdır, bu çok yanlış bir şey
olur. Bizim bu günkü teessürümüz, bizim bu günkü elemimiz; ileride yine vatan
müdafaası içinde çok kıymetli yer alacak olan yüz bu kadar Türk çocuğunun yer
siz ve lüzumsuz şekilde bir teseyyübün, bir taksirin, bir lâkaydinin kurbanı olup
olmadığı endişesinden doğmaktadır. Bizim bu endişemize görüyoruz, Hükümet
bu gün tatminkâr cevap verecek bir mevkide değildir. Fakat yine görüyoruz ki,
Hükümet de aynı hassasiyetle parmağını meselenin üzerine koymuş ve hâdisenin
tahkikine başlamıştır. Biz de bu tahkikatı istiyoruz ve onun süratle, şiddetle ve
hâdisede en küçük taksiri olanları dahi meydana atacak şekilde isabetle yapıl
masını istiyoruz. (Bravo sesleri) Bizim huzurumuzu yakan bu faciadan duyabile
ceğimiz teselli ancak bu olabilir. Bunu arkadaşlar, Hükümetten hep rica edelim.
(Bravo sesleri ve alkışlar).
NAKIYE ELGÜN (Erzurum) - Arkadaşlar, Sayın Millî Müdafaa vekilimizin
ve Hilmi Uran arkadaşımızın mufassalan arz ve izah ettikleri bu müessif hâdiseden
doğan derin millî iztirap ancak adalet cihazımızın vakanın her noktasını aydın
latarak millet huzuruna, getirdiği gün belki biraz tahaffüf edebilecektir.
Bu sebeple hâdiseyi lâyık olduğu ehemmiyetle ele alan Cumhuriyet
Hükümetinin, bütün milletin ve bilhassa alâkadar şehit ailelerinin başlıca tesel
lisini teşkil edecek olan bu tahkikatın bir an evvel başlaması ve Millî Müdafaa
vekili tarafından vait Duyurulan yardımların müstacelen yapılmasını Grubum
namına temenni ederken bu kahraman şehitlerin huzurunda ve sizin Yüksek
Huzurunuzda kemali hürmetle eğilerek ailelerim ve bütün milleti bu derin onul
maz acıdan dolayı taziye ederim. (İştirak ederiz sesleri).
FÂZIL AHMED AYKAÇ (Elâzığ) - Arkadaşlar, bu feci hâdiseye muttali ol
duğumuz dakikadan itibaren gerek vicdanı millîde kendisini gösteren her türlü
teessür, gerek şimdi sizinle beraber dinlediğimiz, alkışladığımız vekil ve hatip
lerin beyanatı milletimizin bir hasisai fevkalâdesini bir kere daha tebarüz ettirmiş
oluyor. Biz bu vesile ile bir kere daha hem teessür duyarak, hem yüreğimiz
yanarak, hem de göğsümüz kabararak anlıyoruz ki, bu millet kahramanlığında ne
kadar büyükse, şefkatinde de, kerim gönüllü olmasında da, kendi güzide çocuk
larının hayatını her dakikasına kadar bütün canile takip etmekte de aynı derecede
hassastır. Hiç şüphe yoktur ki bu hassasiyetin asan, gerek vaki olacak tahkikatla
adlî safhada, gerek vaki olacak muavenetlerle malî ve sair zemininde en kibar ve
bu millete en lâyık tecellilerini gösterecektir.
Aziz arkadaşlarım, memleketin bu vesile ile şahidi olduğumuz bu iki necip
hasisasmın yanmda, müsaade buyurursanız ben bir asil vasfını daha arzedeceğim:
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Adaletperver hasisası. Arkadaşlar, bizim hassasiyetimiz en küçük bir nisbette de
olsa vatanımıza ait bir safhada, milletimize ait bir dâvada, su gibi, yaprak gibi tit
reyebilir. Lâkin hakperverliği yerine getirmek hususundaki metanetimiz zelzele
ile dahi sarsılmaz bir metanetle daima yerinde duracaktır. Binaenaleyh şu noktayı
tebarüz ettirmeğe lüzum görüyorum ki; suçlu olanların hepsi hakikaten korksun.
Fakat suçu olmayanlar hiç bir endişe duymasın. Çünkü gerek Heyeti muhteremeniz, gerek Heyeti muhteremenizin itimadına mazhar olan Hükümetin elin
deki kılıç adalet kılıcıdır. Bu adalet kılıcı hiç bir zaman masumun boynunu kes
mez. Bunu arzetmek için huzurunuza çıktım.
REİS - Verilmiş bir takrir var, okutuyorum:
Yüksek Reisliğe
Şehitlerin hatıralarına hürmet için 5 dakika ayakta sükût edilmesini teklif
ederim.
Ankara
Aka Gündüz
REİS - Takriri kabul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
(5 dakika ayakta hürmetle sükût edildi.)
REİS - Ruznameye geçiyoruz."
Refah Vapuru Hâdisesi Hakkında
Başvekâlet Tezkeresi ve Beş Kişilik Encümen Seçimi192
"BİRİNCİ CELSE
Açılma saati: 15
REİS - Şemsettin Günaltay
KÂTİPLER : Necmeddin Sahir (Bingöl), Vedit Uzgören (Kütahya)
REİS - Celse açılmıştır.
4 - RÎYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI
1 - Refah vapuru hâdisesi hakkında Başvekâlet tezkeresi
T. B. M. M. Yüksek Reisliğine
Refah vapuru hâdisesinin vukuu üzerine en büyük askerî adli âmir sıfatiyle
Genelkurmay Başkanlığının tahkikata memur ettiği Millî müdafaa vekâleti - müs192 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, Cilt 23, İçtimâ: 3, Yirmi yedinci inikat, 16.1.1942,
88-89. ss.
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teşarlığı tarafından 28.VII. 1941 tarihinde açılan, tahkikat neticesinde 11.IX. 1941
tarihli fezleke ile salâhiyetsizlik kararı verilmiş ve bu husustaki dosyalar Genelkur
may Başkanlığına gönderilmişti. Müşarünileyh makamca yapılan tetkikat
neticesinde 16.IX.1941 tarihinde alınan bir tezkere ile, meselede alâkadar Millî
Müdafaa Vekili Erzincan mebusu Saffet Ankan ile Münakalât Vekili Sinob
mebusu Cevdet Kerim İncedayı'nm da tahkikata dahil edilmesi lüzumu Baş
vekâlete bildirilmiş ve verilen cevapta, mesele ile alâkadar diğer zavatm ait olduğu
mahkemeye tevdii ile mezkûr muhakemenin cereyanı esnasında yukarıda ismi
geçen iki vekilin de dâvaya dahil edilmesi lâzımgeldiği kararına vâsıl olunduğu
takdirde icabeden muamele yapılmak üzere meselenin bildirilmesi yazılmıştı.
Bilâhara, Genelkurmay Başkanlığından 22.XI.1941 tarihinde alınan bir tez
kerede tenvir maksadiyle eski Millî Müdafaa ve Münakalât vekillerinin ifadele
rine müracaat zarureti hâsıl olduğu bildirildiğinden, mesele Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Reisliğine arzedilerek gerek eski Millî Müdafaa vekili Erzincan
mebusu Saffet Ankan ve gerek eski Münakalât vekili Sinob mebusu Cevdet
Kerim İncedayı, Büyük Millet Meclisi Riyaseti vasıtasiyle tenvir maksadiyle yazı
ile vâki olacak müracaata cevap vermeğe amade olduklarını bildirmişlerdi.
Ahiren 19.XII.1941 tarihinde Genelkurmay Başkanlığından alman tezkerede,
yapılmış olan tahkikatın neticelenerek, hâdisede alâkalı görülenler hakkında âm
me hukuku dâvası açıldığını ve ismi geçen iki zatın da dâvaya dahil edilmeleri
lazımsa da masuniyeti teşriiyeleri dolayısiyle, kanunen buna imkân görülemiyerek âmiri adli sıfatiyle vazifesizlik kararı ittihaz edildiği bildirilmiş olmakla,
Büyük Millet Meclisi Dahilî nizamnamesinin 170 inci maddesine uyarak tahkikat
evrakiyle bu hususta Başvekâlet ile Genelkurmay arasında cereyan eden
muhaberatın musaddak suretlerinin (14) dosya olarak yüksek makamlarına tak
dim edildiğini saygılarımla arzederim.
Başvekil
Dr. R. Saydam
YUSUF KEMAL TENGİRŞENK (Sinob) - Okunan tezkerede, Genelkurmay
başkanlığının, benim tâbirimle, tahkikat hâkiminin 22.XI.1941 tarihli tezkeresin
de, tenvir maksadiyle mebuslardan ikisinin ifadesine müracaat ettiğinden bah
sediliyor. Tahkikat hâkimliğinin bu tezkeresi mebuslara tebliğ edilerek cevap
verip vermiyecekleri soruluyor. Teşkilât-ı Esâsîyenin 17 nci maddesi hepimizin
malûmudur. Bir mebusun maznunen isticvabı Heyeti Umumiyenin kararma
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menuttur. Bu mebusun masuniyeti teşriiyesi dediğimiz hakkın esasını teşkil eder.
Sonra Nizamnamei dahilinin 182 nci maddesinde "Masuniyetin kaldırılması için
bir mebusun kendi talebi kâfi değildir" deniyor. Binaenaleyh, masuniyeti teşriiye
hakkı bir fert hakkı değil, maşerî bir hak oluyor, Meclisin hakkı oluyor. Teşkilât-ı
Esâsiye Kanunu maddesinde bahsolunan Heyeti Umumiye kararının nasıl verile
ceği yani teşriî masuniyetin nasıl kaldırılacağı Nizamnamei dahilinin 17 nci babı
ve 78 inci madde ile onu takip eden maddelerde sıra ile gösteriliyor. Herhangi bir
tahkikat hâkimliğiyle sorgu hâkiminin farkı yoktur. Tenvir için mebusun ifadesine
müracaati bizim Nizamnamei dahilimiz derpiş etmemiştir. Bunun için burada
müsaade ederseniz Büyük Millet Meclisi namına bunun caiz olmadığını herhan
gi bir tahkikat işinin yürüyebilmesi için Nizamnamei dahilimizin tâyin ettiği usul
dairesinde Büyük Millet Meclisi ne müracaat edileceğini arzetmek isterim.
(Bravo sesleri).
5 - SEÇİMLER
1. - Beş kişilik bir encümen seçimi
REİS - Başvekâlet tezkeresinin müteakip fıkralarında iki zatın muhakeme
edilmeleri icabettiği tasrih ediliyor. Buna göre Nizamnamedeki ahkâma nazaran
evvela böyle bir tahkikatın yapılmasına lüzum olup olmadığının tâyini için bir en
cümenin intihabı lâzımdır.
Şimdi bu encümenin intihabı için isimler okunacaktır. Buna göre arkadaşlar
beş zatın ismini yazarak bir kutuya atacaklardır.
SIRRI İÇÖZ (Yozgad) - Nizamnamei dahilide, gizli reyle yapılması hakkın
da sarahat olmadıkça reyi işari ile yapılır denmektedir. Onun için bence gizli reye
lüzum yoktur.
REİS - Gizli değil, beş zatın ismi yazılıp kutuya atılacaktır.
(Çanakkale intihap dairesinden başlanarak isimler okundu ve reyler kutuya
atıldı.)
REİS - Tasnife memur olacak arkadaşlar için kur'aya müracaat ediyoruz.
Erzurum Münir Hüsrev Göle, Çankırı Avni Doğan, Ankara Ekrem Ergun...
Bu arkadaşlar tasnifi yapacaklardır, isim varakası atmayan arkadaş kaldı mı? Rey
toplama muamelesi bitmiştir. Ruznameye devam ediyoruz."
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Refah Vapuru Hâdisesi'nin
Büyük Millet Medisi'nde Görüşülmesi193
"BİRİNCİ CELSE
Açılma saati: 15
REİS - Refet Canıtez
KÂTİPLER : Kemal Turan (İsparta), Cavid Oral (Niğde)
/. - Refah vapuru hâdisesi hakkında Başvekâlet tezkeresi ve beş kişilik en
cümen mazbatası (3/428) [1]
[1] 90 sayılı basmayazı zaptın sorumdadır.

REİS - Evrakı varide meyanından ruznameye almanlar arasında olan bu maz
batanın okunmasına geçiyoruz.
(Beş kişilik encümen mazbatası okundu).
REİS - Ekalliyettekilerin mütalâalarını da okuyoruz.
(Beş kişilik encümende ekalliyette kalanların mütalâaları da okundu).
ALİ RIZA TÜREL (Konya) - Efendim; muhterem encümenin raporu bizim
bir büyük facia karşısındaki kalp acımızı tazelemekle beraber ruhumuzu serinlendirici, ferah ve sükûnet verici mahiyeti dolayısiyle hepimizi bir cihetten de mem
nun etmiştir. Biz bekliyebilirdik ki vekillere isnat olunan fiiller daha vahim olsun.
Bunu bekliyebilirdik. Fakat çok büyük bir gönül ferahlığı ile görüyoruz ki vekil
lere isnat edilebilecek bir suç ve bir mesuliyet yoktur. Bunun sebeplerini muh
terem Receb Peker gayet kuvvetli bir mantık ve büyük bir ifade belagatı ile bize
anlatıyor. Bendeniz bu belagat karşısında, bir başka noktai nazardan mütalâa arzetmek niyetinde olmasaydım söz almıyacaktım.
Şimdi burada haizi ehemmiyet olan en mühim mesele, bu heyetin, bu beş kişi
lik heyetin elindeki dosyada mevcut malûmat karşısında tahkikata lüzum göster
mek veya göstermemek salâhiyetini haiz olup olmadığı meselesidir. Yani, bir
takım emmareler, deliller var, fakat biz bunları takdir edemeyiz, tahkikat yap
mağa da salâhiyetimiz yoktur; binaenaleyh tahkik heyetine gitsin, bunlar tenev
vür etsin, ondan sonra bu vekiller hakkında ademi mesuliyet karan verilsin veya
kendileri Divanı âliye sevkedilsin, diyorlar.
Bendeniz bu noktai nazarda değilim, ve bu noktai nazarda olmayışımın
sebeplerini, delillerini arzetmek için kürsüye geldim.
193 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, Cilt 23, İçtimâ: 3, Otuz dördüncü inikat, 2.11.1942, 217237. ss.; Cemil Koçak: a.g.e., 2.C, 126-134.ss.
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Elimizde mevcut malûmat bütün ihtilaflı noktalar herhangi bir şekilde hal
ledilirse edilsin bu hâdisenin mesuliyetini vekillere sirayet ettirmiyecek mahiyet
tedir. Ceza bakımından bu mesuliyet vekillere sirayet edemez, ceza bakımından
diyorum, çünkü cezai mesuliyeti müstelzim bir hâdise karşısındayız. Burada
siyasi mesuliyetle cezai mesuliyeti ayırmak lâzımdır. Mevzuubahis olan eğer
siyasi bir mesuliyet olsaydı vekiller Teşkilât-ı Esâsîyeye göre maiyetlerinin efal
ve harekâtından münferiden masul oldukları mevcut malûmat bir siyasi mesuliyet
sebebi teşkil edebilirdi. Fakat ceza mesuliyeti karşısındayız ve böyle bir
mesuliyeti toplanan malûmattan ve taayyün eden, tenevvür eden hâdisenin
mahiyetinden çıkarmağa imkân yoktur.
Arkadaşlar; bir ceza mesuliyeti ortaya konabilmek ve bunu muayyen bir şah
sa atfedebilmek için kanunlarımızın ve umumî ilim esaslarının aradığı birtakım
şartlar vardır. O şartların başlıcalan bildiğimiz gibi suçta maddi unsurun vücude
getirilmiş, manevi unsurun tekevvün etmiş olması ve nihayet diğer birtakım şart
lardır. Ortada bir suç vardır. Bir facia olmuştur. Bir çok kıymetli vatandaşlarımız
ölmüştür ve bu ölüm hâdisesi birtakım hatalardan ileri gelmiştir. Burada maddi,
manevi unsur vardır, manevi unsur hatalardır. Fakat bu hataların işlenmiş olmasiyle, hatanın içinde vekile kabili isnat olanların bulunması ayrıdır. Bundan
dolayı sözüme başlarken arzettiğim gibi büyük bir vicdan rahatlığı ve serinliği
duyuyorum.
Niçin vekillerde mesuliyet göremedim? Mevzuubahis olan suç gayrikasti suç
lardan, hatalı suç nevilerinden biridir. Bu bizim Ceza Kanunumuzda tedbirsizlik,
dikkatsizlik, meslek ve sanatta acemilik, ihmal ve teseyyüp sebebiyle bir zararlı
neticeye sebebiyet vermek namı umumisi, nevi umumisi altında sayılan bir çok
suçlardan tedbirsizlik ve vazifeye kâfi derecede ihtimam göstermemek neticesi
olarak ölüme sebebiyet vermek suçudur ve bu suçtan mesul olanların da zararlı
neticeye taallûk eder bir kastı yoktur. Hataları vardır. Hatalarda iştirak de olabilir
mi? Fakat muhtelif hatalar işlenmişse muhtelif şahıslardan derece derece sadır ol
muş hatalar işlenmişse bu hataları işliyenlerin hepsi müştereken mesuldürler. Yal
nız bir zararlı neticeye saik olan muhtelif fiiller işlenmişse bunlardan hangi fiili
işliyen cezaen mesuldür ve bu mesuliyeti ne dereceye kadar gider. Ondan sonra
hangi fiilleri işliyenler bu cezadan beri olurlar meselesi. Meselenin mühim bir
noktasıdır. Muhterem Receb Peker güzel bir tabirle mesuliyet vekile kadar sirayet
etmez buyuruyorlar.
Filhakika arkadaşlar, vekillerin vazife hudutları ve mesuliyet hudutları bizde
hususi bir kanunla tâyin edilmemiş olmakla beraber vekilliğin mahiyeti iktizasın
dandır ki birtakım esaslar bu hududu tesbit etmiştir. Bir vekil bir teknisyen değil1441

dir; bizim bildiğimiz umumî mânada bir memur da değildir. Mensup olduğu
vekâletin işlerini umumî istikametlerde sevk ve idare eden, yüksek murakabe
vazifesini yapan bir politik adamdır. Bu hâdisede her iki vekilin bu anlayışa göre
kendilerine düşen vazifeleri hakkıle yapmış olduğuna kaniim. Raporda izah
edilen ve Fuad Sirmen'in muhalefet şerhinde ifade edilen her iki vekilin vaz
ifelerini yapmış olduğu yolundaki ifadelerde vaziyetin böyle olduğunu gösterir.
Rapor uzun uzun okundu. Tekrara lüzum görmüyorum. Fakat bir iki noktayı
kısaca hülâsa edeceğim. Millî Müdafaa vekili Münakalât vekâletinden bir vapur
istiyor, denizyolları vapuru olsun veya olmasın. Bunlardan bahsetmiyorum. Beş
bin tondan aşağı olmamak üzere bir vapur isteniyor. Münakalât vekili işin ehem
miyet ve hususiyetini nazarı itibara alarak bunun temini teşebbüslerinde bulunuy
or. İstanbul'daki komisyon reisine müracaat ediyor. Ve bu komisyon derhal Refah
vapurunu temin ediyor. Bu vapur temin edildikten sonra Münakalât ve Millî
Müdafaa vekilleri şahsan bu vapurun emniyetle seyrüsefer etmelerini temin edici
bütün vasıtaları temin etmekle mükellef değildir. Bu derece derece kendilerinin
teşkilatında çalışan memurların, mütahassıslarm, teknisyenlerin vazifesidir. Ken
dilerine bir vapur temin etmişlerdir ve bu vapurun zamanında yola çıkmasını
temin etmişlerdir. Münakalât vekili, vapurun hareket etmek için Mersinden emir
beklendiği hakkındaki müracaata şu, şu şartlar dairesinde, şu tedbirler alınmışsa
hareket edebilir diye son dakikada dahi Receb Peker'in de temas ve izah buyur
dukları gibi vazifesini ihtimamla yapmıştır. Vapur şilepmiş, yolcu nakline salih
değilmiş, gideceklerin "bazı eşhasın" veya "Subay" olduğu hakkında ihtilaf var
mış, bunlar vekillerin umumî vazifeleri haricinde kalan cihetlere taallûk eder.
Arkadaşlar; Vekiller bu kadar ufak tefek hâdise ile meşgul olamazlar. Bu
hâdisenin hususi ehemmiyeti olduğu için bu noktalar göze batmıştır. Şu kadar
yelek varmış, su kadar lazımmış; şu kadar sandal varmış, şu kadar lazımmış
meseleleri bu büyük ve çok teessürümüzü mucip olan facia karsısında ortaya atıl
dı. Fakat bununla vekilin bizzat alâkadar olması ve vekilin bundan mesul olması
lâzım geleceğini kabul edersek o zaman bütün deniz kazalarının mesuliyetini
Münakalât vekiline, bütün demiryolları kazalarının mesuliyetini müdürü umumi
veya vekile kadar teşmil etmek vaziyetleri doğabilecektir. Siyasî mesuliyetle
cezaî mesuliyetin hudutlarını ayırmak lüzumuna işaretimin sebebi de budur.
Demek ki falan kaptanın acemiliği yüzünden batan geminin mesulü de Münakalât
vekilidir, çünkü acemi bir kaptanı geminin başına getirmiştir. Eğer mesuliyet
hududunu bu kadar teşmil edersek vekillerden ve mesuliyeti kabul eden adamlar
dan iş beklemek imkânı kalmaz.
Hulâsa arkadaşlar, bizim mevzuatımızda bu meşgul olduğumuz hâdiseyi taknin eden, hâdiseyi idare eden hükümlere muvazi diğer hükümler vardır. Meselâ,
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iadei muhakemede mahkemeler iadei muhakeme talebinin varit olup olmadığını
bir meselei mütekaddime olarak tetkik eder, varit görürse iadei muhakemeye
karar verebilir. Burada, bu heyet, dosyada mevcut malûmata ve kendisinin tetkik
ettiği evraka nazaran hâsıl ettiği intibaa göre bu işteki mesuliyetin vekillere kadar
sirayet edemiyeceğini pek âlâ söyliyebilecek vaziyette idi ve bunu söylemeli idi.
Arkadaşlar; bir mesulün, bir suçlunun adalet huzuruna şevki cemiyet için ne
kadar ehemmiyetli, ne kadar lüzumlu ise, suçsuz, hiç mesuliyeti olmayan bir
adamı da gitsin mahkemede işini halletsin diyerek onu mahkemede, tahkikat ve
muhakeme safhalarıyla uğraştırmak da o kadar hatalı ve zararlı bir harekettir
(Bravo sesleri) ve cemiyetin menfaatlarma o kadar aykırıdır. Cemiyetin vazifesi
masumları bir an bile zan altında bulundurmamaktır. Vicdanımdan gelen bir
kanaatla arzediyorum ki bu hâdisede, hattâ çok daha ileri bir takım fiiller ken
dilerinden sadır olabilirdi. Ben onları dahi bir mesuliyet sebebi görmezdim.
Mesuliyetin unsurları olan fiil; eğer bir teknisyen bu vapur gidemez, şu noksanı
vardır, dediği halde Münakalât vekili veya Millî Müdafaa vekili hayır gitsin diye
emretseydi işte ben o vakit mesuliyet tevcih ederdim. Binaenaleyh içtimaî men
faat mülâhazasiyle bu işin burada kalmasına karar verilmesinde büyük faydalar
mülâhaza ediyorum. Ben şahsen çok büyük ferahlık duydum. Arkadaşlarımın
hepsinin de aynı ferahlığı duyduklarından eminim, efkârı umumiyemiz de, şim
diye kadar tahkikat tabii gizli olarak devam ettiği için, şimdi neticenin bu ol
duğunu öğrenerek bu iş üzerinde vekillere tevcih edilecek bir mesuliyet bulun
madığını anlıyarak aynı kalp serinliği duyacaklardır. Bundan dolayı ben çok
seviniyorum (Bravo sesleri, alkışlar).
ENCÜMEN NAMINA YUSUF KEMAL TENGİRŞENK (Sinob) - Çok tees
süf ederim ki mazbata muharriri arkadaşımız bugün hastadır, o gelip ekseriyet
reyini müdafaa edemiyor. Onun için ben reyimi verirken ne gibi saiklerle verdim?
Onu arzedersem zannediyorum ki ekseriyetin de reyini müdafaa etmiş olurum.
Arkadaşlar; biz burada mesuliyet aramıyoruz, mesuliyet aramıyoruz arkadaş
lar. Evet beraberim Ali Rıza ile. Mesul bir adamı mahkemeye sevketmemek ne
kadar büyük bir kabahat ise, suçsuz bir adamı mahkemelerde süründürmek de o
kadar büyük bir kabahattir, bunda tamamiyle beraber. Fakat bizi harekete getiren,
bizim harekâtımıza nâzım olan, elimizdeki nizamlardır. Müsaadenizle hepinizin
bildiği hakikati tekrar etmek isterim burada.
Nizamnamei dahilinin 169 uncu maddesi... Mesele ehemmiyetlidir, onun için
başınızı ağrıtmış olsam da okumak için müsaadenizi istiyeceğim.
"Hükümetin vâki olan bir istizah veyahut bütçenin müzakeresi sırasında veya
neticesinde veyahut resen, Teşkilât-ı Esâsîye kanununun 46 ncı maddesinin birin1443

ci ve ikinci fıkralarında münderiç Hükümetin umumî siyasetinden ve vekâletlerin
ifa ve icrasına mecbur oldukları vazifelerden dolayı vekillerden birinden veyahut
İcra Vekilleri Heyetinden cezai veyahut malî mesuliyeti müstelzim efal vukuun
dan bahsile tahkikat icrası talep olunur. Reise bir takrir verilmek iktiza eder. Bu
takrir Reis tarafmdan Meclise arzolunur. Alâkadar vekil veyahut vekiller de key
fiyetten haberdar edilir".
Meclis tahkikata mahal var mıdır, yok mudur? O sualin yüksek huzurunuza
gelmesi bir bu yoldur. Yani bir vekilden cezai veya malî bir mesuliyeti müstelzim
bir fiilin sudurunu mebuslardan birisi bir takrirle Makamı Riyasete bildirir. O tak
rir Meclise gelir ve okuduğum veçhile bu takrir vekillere bildirilir. Haberiniz ol
sun, hakkınızda böyle bir şey var diye Meclisi Âli müzakere yapar. O müzakere
neticesinde takriri nazarı itibare alır veya almaz. 170 inci madde (Adliyece bir
işin takibi sırasında İcra Vekillerinden birinin vazifesinden mümbais bir husustan
dolayı vazife noktasından verilen bir kararla Meclise müracaat vukubulursa
Heyeti Umumiye bu hususta Meclis tahkikatına mahal olup olmadığını tâyin için
evvelemirde beş kişilik bir encümen teşkil eder ve Meclise bu encümen mazbatası
arzedilir). "Bildirilir" değil. "Vekiller keyfiyetten haberdar edilir" yok. Yani birin
de doğrudan doğruya vekili ittiham var, diğerinde vekilden cezai veya malî
mesuliyeti müstelzim bir fiilin suduru iddiası var. Takrirden vekile haber verilir,
Meclisi Âliye gelir. Onun müzakeresi neticesinde takririn nazarı itibara alın
masına karar verilirse, o zaman şöyle, böyle fiilin suduruna adeta bir zan hâsıl ol
muş olur, Meclis Tahkikat encümenine gider. 171 inci madde Meclisçe bu isin
tahkikini birleştiriyor. Yani Mecliste bu iki yoldan gelmiş olan müracaatın müza
keresini birleştiriyor. Ne diyor "Alâkadar vekil, bu takriri veren veya verenler
veya mazbatayı yapan encümen dinlendikten sonra takririn veya mazbatanın
nazarı dikkate alınıp alınmaması hakkında Büyük Millet Meclisi bilmüzakere
işarî reyle kararını verir." Bu sarahatlere göre arkadaşlar, burada bize havale et
tiğiniz iş ki, çok ağır mesuliyetli bir iştir, bence bu iş vekil arkadaşlarımızdan
filânın veya falanm mesul olması veya olmaması meselesi değildir. Ya? Adliyece
takibat yapılıyormuş, bir iş takip ediliyormuş, biz mecburuz elimizdeki nizam
name lâfızlarına dikkat ve riaayet etmeğe.. Adliyece bir işin takibi sırasında
suçun demiyorum, amma suç olmıyan bir iş de Adliyece takip edilir mi? Bir işin
takibi sırasında, vazife noktasından bir kararla Meclise müracaat vâki olursa,
Heyeti Umumiye bu hususta Meclis tahkikatına mahal olup olmadığını tâyin için
beş kişilik bir encümen seçer. Demek ki, seçtiğiniz beş kişilik encümenin vazife
si, Meclisçe tahkikat icrasına mahal olup olmadığını tâyindir. Suç var mı? yok,
takibata mahal yoktur. Suç var mı? Var. Vekilin vazifesinden mümbais mi? Değil.
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Tahkikata mahal yoktur. Vuzuh lâzım, açık olacak, bunu efkârı âmmeye koya
cağız. Çünkü bu iş Adliyeden geliyor. Hukuku âmme dâvası açılmıştır. Başkaları
da alâkadardır. Bunların muhakemesinde bu verdiğiniz karar müessir olacaktır.
Bence bu, bir nevi kazaî karardır. Evet Meclisten çıkan kararların mahiyetini
biliyoruz. Çünkü Müddeiumumi kararınızı alacaktır. Bize karan gelen makama
diyecektir ki: senin vekillerden sual sormağa hakkın yokmuş, devam et işine.
Veyahut vekillerden sual sormağa mahal vardır. Bu suali kim soracak? Bizim en
cümen değil. Eğer kabul buyurursanız bundan sonra sorabiliriz.
Mesuliyet meselesini muhterem Ali Rıza arkadaşımız pek güzel ifade ettiler.
Bunu inceleyecek olan bizim encümenimiz değildi. Eğer bizim encümenimiz ol
saydı, ben ve arkadaşlarım kemali cesaretle bunu yapar, önünüze mesuldür diye
getirirdik, veyahut mesul değildir diye getirirdik. Neden çekineceğiz vekili çağır
maktan? Çünkü soramayız, hariçten vesaik isteyemez, bir kimseyi dinleyemez.
Dikkat buyurulsun, bir vekilin ittihamı meselesi, bir vekilden cezaî veya malî
mesuliyeti müstelzim bir fiilin suduru meselesi değildir kararımız altına giren.
Ben arkadaşlar, bütün o ağır mesuliyetin, yükün altmda kendi kendime düşün
düm. Suç var mı? Suç var, bunda müttefikiz. Amma suç su suretle işlenmiş bu
suretle işlenmiş, bunda belki ayrılıyoruz arkadaşlar; bir suçun şu suretle, bu suret
le işlenmiş olmasını tahkik edecek, bizim encümenimiz değildir, bizim en
cümenimiz tahkik encümeni değildir. Bizim encümenimiz tahkika mahal olup ol
madığını tayin edecek bir encümendir, delili en büyük delili.
Arkadaşlar ben Büyük Millet Meclisinin en âciz bir âzası, ben bir mebus
Nizamnamei dahilinin bu 169 uncu maddesinin verdiği salâhiyete istinaden vekil
lerin birinden bir meseleden müstelzim mesuliyet, cezaî veya malî mesuliyeti
müstelzim, bir fiilin sudurundan bahisle Meclise bir takrir veremez mi idim? Bu
hakkı benden kim alabilir? Bu hakkım daima mevcuttur. Peki, bunu dedirtmek
için beş kişi bir araya toplanıyor, deniyor ki, abes olarak, siz zaten haiz olduğunuz
hakkı tekrar ediniz, bu, abestir. Nizamnameye böyle bir şeyi isnad etmek doğru
olmaz. O halde beş kişinin aradığı şey mesuliyet değildir arkadaşlar. Beş kişinin
aradığı şey, tahkikata mahal olup olmadığının tâyinidir. Ben vaktile bu madde
tadil edilirken cereyan etmiş olan müzakereleri biraz okudum ve diyorum ki, bu
beş kişilik bir encümen teşkili mesuliyet aramak için değildir. Bu beş kişilik en
cümen teşkili, doğrudan doğruya hariçte Adliye makinesinin işlemesi durmuş, o
durgunluğu izale etmek için Meclisin daha adetleri çok veya beş kişiden mürek
kep bir encümeni memur ederek, meseleyi tetkik edip tahkikata mahal olup ol
madığı hususunu Meclise arzetmesi için konmuştur. Yani bir nevi kaza vardır
burada. Arkadaşlar; kaza dedim, Adliyece takip olunmakta olan kazayı, tamamen
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teknik mânasında, sağ tarafı, sol tarafı da dinliyerek bir karar vermek mânasında
almayın. Biz sağ ve sol tarafı dinliyerek kaza yapamayız. Bundan Teşkilât-ı
Esâsiye bizi meneder. Amma bir vekil hakkında her vakit, filân yerde falan yer
de bir iddia dermeyan edilebilir. Vekil her gün icraatla meşguldür ve bu icraat es
nasında filân şeye de dokunabilir. Binaenaleyh Adliyece takip edilmekte olan her
hangi bir işte vekile şu veya bu isnatta bulunulabilir, bizim tahkik edeceğimiz şey,
vekili çağırıp bu işin sorulması lâzımgelir mi gelmez mi meselesidir.
Müsaadenizle biraz daha ileriye gideceğim. Ben bu mevzuubahis olan iki vekili
candan seven bir adamım. Arzedebiliyor muyum? Candan seven bir ar
kadaşınızım. Ben burada beş kişilik bir encümenin âzası olarak, vekilin
mesuliyetine mahal yoktur diye bana verilmiyen bir salâhiyeti kullanmağa kal
kışacağıma, o vekilin açık tahkikatla efkârı umumiyeye, âlemin karsısına pak çık
masını tercih ederim arkadaşlar. Ben kararımı bu kanaatle verdim. (Doğru sesleri)
BERÇ TÜRKER (Afyon) - Arkadaşlar; bendeniz Profesör Yusuf Kemal Tengirşenk ve Fikret Sılay ve Münir Çağıl'ın verdikleri mazbatayı bütün kuvvetimle
kabul ediyorum. Fakat bunu kabul ederken söyliyeyim ki, mevzubahis olan muh
terem vekillere karşı katiyen bir düşmanlığım yoktur. Bendeniz onları çok es
kiden tanırım, onları yürekten severim ve hürmet ederim. Fakat asıl mesele; ben
denizi bu kürsüyü muallâya getiren nokta şudur: Bizim mücehhez, yeni vapur
larımız varken nasıl olurda sinyor Barzilayin bir şilebi tutuluyor. Ve onun içine
bizim en güzide çocuklarımız konuyor. Nasıl oluyorda bu sinyor Barzilayin
külüstür şilebi ile cehennemi bir göl olan Akdenizden Mısır'a kadar seyahate
müsaade ediliyor. Binaenaleyh, bendeniz eski Münakalât ve Millî Müdafaa vekil
lerinin yerinde olsam derdim ki üç kişinin mazbatasını kabul ediniz ve bir tah
kikat yapılsın, çünkü işin iç yüzüne vakıf olmak lâzımdır. Kendileri mesul değil
dir. Fakat sinyor Barzilayin külüstür teknesi ile en güzide çocuklarımız cehen
nemi bir gölden Mısır'a kadar nasıl gönderiliyor. Bu meydana çıkmalı. Bendeniz
bunun için kürsüye geldim. Ve tekrar ediyorum bu katiyen şahsî bir mesele değil
dir. Bu üç kişinin mazbatası kabul edilsin ve tahkikat yapılsın, istirhamım budur.
ALİ RIZA TÜREL (Konya) - Müsaade buyururlarsa Muhterem profesör
Yusuf Kemalden nizamnameyi anlayış noktasında ayrılacağım. Nizamnamenin
171 inci maddesi diğer iki maddeyi birleştirir diyorlar. Bundan da anlaşılır ki, on
dan evvelki 170 ve 169 uncu madde aynı mahiyetteki hükümleri ihtiva etmek
tedir. Bunların mesuliyeti tayin membai ayrı olduğu için ayrı maddeler halinde
yazılması mecburiyeti hâsıl olmuştur.
Birinde mesuliyet talebi, meselâ bütçe müzakeresinin başında veya sonunda
bir mebus tarafından vâki olursa takrir verilir. Yani mesuliyet talebi Meclisten
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geliyor. İkincisinde adlî tahkikat yapılırken, bir duruşma yapılırken eski veya yeni
vekillerden bir veya bir kaçının memuriyet vazifelerinden mümbais bir fiilden
dolayı cezai ve malî mesuliyetleri mevzuubahis olduğu görülüyor. Mahkeme bu
vekilleri çağırıp tahkikat yapmak salâhiyetini haiz olmadığı için vazifesizlik
kararı veriyor, işte bu yoldan gelecek vekillerin muhakeme edilmesi prosedürünü
tayin ediyor.
Fikrimi belki anlatamamışım. Vekillerin mesul olup olmadıkları hakkında bir
karar istemiyoruz. Hâdise tahkikata, lüzum olmadığını gösterecek mahiyettedir
diyorum, bunun sebeplerini arzediyorum. Bundan dolayıdır ki, nasıl ki Receb
Peker tahkikata lüzum yoktur, şu şu sebeplerden dolayı diye yazıyor.
Meclisin bir abes madde yaptığına ben de kani değilim. Maddenin mânası
vardır, kararlarının elbette mânası vardır. Umumî mevzuatımızdan arzettim. Bir
vekil hakkında tahkikat açılmasına karar vermek, onu Meclis kararile ittiham et
mek yani maznun mevkiine geçirmek demektir. Bu kadar vahim bir neticenin
gelişi güzel bir iddia üzerine bina edilmesi, siyaset hayatımız için mahzurlu ol
duğundan dolayıdır ki dahili nizamnamemiz bu tahkikatın anılmasına karar ver
meden evvel Parlamento içinde heyet tarafından iptidai ve ihzari bir tahkikat
varılması gibi siyasi ihtiyatkârlığa uygun bir hüküm vazetmiştir, bunu bir heyet
seçelim de elesin diye konmuştur ve çok yerindedir. Buna nazaran seçilen heyet
bu tetkikatı yaptı ve Meclise aksettirdi. Herkes görüyor ve anlıyor ki bu tetkikata
nazaran bir tahkikat açılmasına lüzum gösterecek hiç bir sebep yoktur.
Arkadaşlar, maksadım tahkikat yapmağa salâhiyetim vardır, veya yoktur
diyebilirlerdi. Demek istediğim, bunu diyebilirlerdi, bundan ibarettir.
Sonra bir nokta söylediler. Bu karar diğer maznunlar hakkında da müessir ola
cak. Asla. Çünkü diğer maznunların vaziyeti tamamen ayrıdır. Bir suçta mütead
dit şerikler olabilir. Her şerik ayrı ceza görebilir. Maznunlardan bir kısmı beraat
eder, bir kısmı mahkûm olabilir. Binaenaleyh gerek raporda, gerek Receb Peker
arkadaşımızın muhalefet şerhinden çok iyi anlıyoruzki mesuller. Bunlar hakkında
tabii tahkikat devam edecektir. Basiretli bir insanin sarfetmesi lâzımgelen ih
timamı sarfetmeleri icabettiği halde bunu yapmayan bazı vatandaşlar varsa, bun
lar mesuldür. Vekillerin ta uzaktan bu ise müdahale etmiş olmaları bunlara
mesuliyet sirayet ettiremez diyorum. Mesuliyeti olmayan bir adamın burada hak
kında karar yermek, mesul olan adamların âkibetleri üzerinde tesir yapacak
mahiyette değildir. Bu noktadan vereceğimiz kararın diğerleri üzerinde tesirleri
yoktur.
Arkadaşlar; kanun, nizamname müstelzimi ceza tâbirini kullanır. Buna dikkat
etmek lâzımdır.
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Müstelzimi ceza olabilecek mahiyette bir fiil varsa vekil tarafından, tahkikat
açılmasına lüzum gösterebilir. Vekil hakkında müstelzimi ceza bir şey mi gör
düler? Vekile kabili isnat mıdır? Belki fiil müstelzimi ceza olabilir. Amma vekil
hakkında fiil müstelzimi ceza mıdır?
SIRRI İÇÖZ (Yozgad) - Teşkilât-ı Esâsîyenin 46 ncı maddesini oku.
ALİ RIZA TÜREL (Devamla) - Fiil vardır. Haddizatında müstelzimi cezadır
amma bunun vekillere bir mesuliyet tevcihi bakımından sirayet ve teması yoktur.
Bu bakımdan işin burada kalmasını rica edeceğim. (Bravo, güzel sesleri).
RECEB PEKER (Kütahya) - Arkadaşlar, 168 yiğit, yetişkin, olgun Türk gen
cinin hayatına mal olan bir hâdisenin tetkiki gibi ince bir vazife ile, seçtiğiniz beş
kişilik encümende çalıştık ve huzurunuza fikirlerimizin neticesini sunduk.
Bu işin kaybettiğimiz gençlerin millî hayatımızdaki paha biçilmez kıymeti
kadar mühim olan bir başka cephesi de vardır ki, biz bu hâdise üzerinde tetkikler
yaparken Devletin çalışma hayatında en tesirli unsuru teşkil eden vekillerin
mesuliyeti bahsi ile de meşgul olmuş bulunuyoruz.
Encümeni teşkil eden beş arkadaşımızdan hiç birisi ötekinden farklı olmıyan
bir gayretle bu işte hakikati aramak için bütün akli, vicdani ve tecrübi kudretlerini
ve dikkatlerini kullanmışlardır ve aramızda bunu mümkün olduğu kadar bir cep
heli; bir kararla veya biri ötekine yakın düşüncelerin muhassalası halinde huzu
runuza sunmak için ayrıca gayret sarf ettik. Fakat buna rağmen karara her biri
mizin görüş ufkumuzun hususiyeti derecesi tesir yaptı; nihayet huzurunuza bir iki
çeşit arzeden ayrı reylerle geldik. Şu noktayı arzedeyim ki böyle nazik bir
meselede akalliyet ve ekseriyet karariyle yüksek huzurunuza gelmek beni evvelâ
üzüntüye sevketmişti. Fakat sonra düşündüm, bu kadar görgülü ve ilgili arkadaş
ların bu kadar ehemmiyetli bir çalışması neticesi olan bu kararın böyle çeşitler arzetmesi Meclisin huzurunda ve milletin huzurunda her cihetinin konuşulmasına
ve bu meselede hatıra gelebilen bütün mütalâaların serbestçe münakaşasına im
kân vereceği için bunda çok faydalar var dedim, ve kendimi teselli ettim.
Arkadaşlar, fikirlerimin hülâsasını akalliyet reyi olarak huzurunuzda, sunulan
mazbataya, eklediğim yazı ile arzetmiş bulunuyorum. Hepsi okundu, dinlediniz;
Ekseriyetin fikrini izah eden Yusuf Kemal Tengirşenk'in sözlerini de işittiniz. Ek
seriyet tarafında bulunan arkadaşım Tengirşenk'in ifadeleri üzerine aramızdaki
görüş farklarının bilhassa bahis buyurdukları mesuliyeti arama noktasına taallûk
eden fikirlerimi izah için şimdi huzurunuza çıkmış bulunuyorum,.
Evvelâ usul noktasından başlıyacağım; Tengirşenk arkadaşımız Dahilî
nizamnamemizin Meclis tahkikatı işine taallûk eden 169, 170, 171 inci maddeler
den bahsettiler. Biz bunlarla beraber 177 nci maddeyi de bu arada gözden geçir1448

meliyiz ki, usul bakımından vekilleri bizden sonra kurulacak bir tahkikat en
cümenine veya kurulmuş olan Muhtelit encümene göndermek için onların
hareketlerinde cezai veya malî bir mesuliyetin görülmesi lâzımgeldiği anlaşılsın.
Bu meselede Meclisin müşterek bir kanaate varması için en önce bu usul nok
tasını iyi anlamak lâzımgeldiğinden sözlerimin başlıcasını bu noktalar üzerinde
teksif edeceğim. Bu üç maddeyi okudular; tekrar etmiyeceğim. Yalnız şunu arzedeyim ki, Dahili nizamnamenin arzettiğim dört madde içinde derpiş ettiği Mec
lis tahkikatı başlıca iki nevi arzeder. Bunlardan birisi İcra Vekilleri hakkında cezai
veya malî mesuliyeti müstelzim ahvalin görülmüş olması sebebiyle Meclis tah
kikatı açılmasını zarurî kılan şekildir. Bu şekil 169,170 ve 171 inci maddelerdeki
ifadelerin ve mânaların birbirini tamamlayıcı ahengi içerisinde ifade edilmiştir.
Bu üç maddeden 169 uncu madde bir veya bir kaç mebusun ya resen veyahut büt
çe müzakereleri ile istizah müzakerelerinde veya bu müzakerelerin sonunda
"Malî, cezai" mesuliyetten dolayı Meclis tahkikatı istemeleri halini gösterir. Bu
maddelerin başında "İki şekil" ibaresinin yazılı olması 170 inci maddede zik
redilen ve bizi bugünkü mevzuumuzu ifade eden şeklinde "Cezaî veya malî"
mesuliyetle alâkadar olduğunu gösterir. Bundan başka 171 inci madde de
alâkadar vekillerle beraber takriri veren mebusların veya mazbatayı yazan en
cümenin dinleneceğinin kayıtlı bulunması 169 ve 170 inci maddelerde zikredilen
her iki hal için de mesuliyet görmenin esas olduğunda şüphe bırakmaz. Demek ki,
170 inci maddenin 169 uncu maddeden yegâne farkı, vekile atfedilen mesuliyetin
169 uncu maddede mebus tarafından vukuu yerine 170 inci maddede bu atfın
Meclis dışında bir adliye makamından gelmesinden ibarettir. Zaten elimizdeki
muamelede adlî âmirin kararına esas olan tahkikat fezlekesinde de bu atıf yok
mudur? Şu halde bizim encümenimiz adli makamın bu noktai nazarını inceliyerek
Refah meselesinden doğan mesuliyetin vekillere sirayetine kanaat getirmeli ve
bunu Meclis huzurunda ispat etmelidir ki, vekiller hakkında Meclis tahkikatı açıl
masına karar verilebilsin. Yusuf Kemal Tengirşenk bir taraftan Refah faciası
suçundan dolayı sarahaten vekillere mesuliyet atfedemezken yine tahkikatın açıl
masını istiyor ki, bu Dahilî nizamnamemize uygun değildir.
Bu nizamnamenin 177 nci maddesinin serlevhası aynen şudur; "Mesuliyeti
mucip olmıyan işler hakkında tahkikat" demek ki, nizamname mesuliyeti mucip
olmıyan tahkikatı da derpiş etmiş bunun için dahi usul tedvin etmiştir, işte bu da
sarahaten ispat eder ki, 169 uncu madde gibi 170 inci maddede gösterilen yoldan
bir Meclis tahkikatına gidebilmek için, yani bizim elimizdeki meselede vekiller
haklarında Meclis tahkikatı açılmasına karar verebilmek için Refah faciası suçun
dan doğan mesuliyetin vekillere sirayetine kani olmamız lâzımdır.
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Encümenimizin yalnız kendine verilen evrakı okuması dışarıdan kimseyi sor
guya çekmemesi veya eldeki kâğıtlardan başka vesikalara el koyamaması da bu
işin tahkikat sahasına dökülmesi için sebep teşkil edemez. Çünkü emsali vaziyet
lerde hep böyle olacaktır. Eğer yalnız bu sebepler yüzünden tahkikata gidersek
Beşler encümeninin vazifesi mânâsız kalır. Çünkü herhangi bir suçun vekillere
sirayeti iddiasiyle adliyeden Meclise gelecek dosyalarda mutlaka yeniden sorula
cak bazı noktalar bulunabilir.
Bu suretle gelen herhangi dosyada mesuliyetin vekile sirayeti görülmediği
halde sadece sorulacak şey vardır diye Meclis tahkikatı açılmasına gidersek, mev
cut vesikalar hiç bir mesuliyet göstermediği halde, "Tahkikat encümeni veya
Muhtelit encümen belki bir mesuliyet bulur" diye vekiller hakkında Meclis tah
kikatı açtırmakla, Devletin en yüksek mesuliyet makamlarını işgal eden vekilleri,
Devlet için çok zararlı bir emniyetsizlik havası içinde tazyik etmiş oluruz, işte
bunun için kanun, mebusun teşebbüsiyle olsun, adli makamların müracaatı üze
rine beşler encümeninin kararı ile olsun bir vekil aleyhinde Meclis tahkikatı
açılabilmesi için cezai veya malî bir mesuliyetin vekile atfını ve bunun Meclis
karan halinde Meclisin kanaatinin eseri olmasını şart koşmuştur. Diğer taraftan
unutmamalıyız ki bu beşler encümeni bir parlamento organıdır. Fakat Meclis bir
kere bu işi Meclis tahkikatına mahal olduğu karariyle Muhtelit encümene gön
derirse işi bir adli organa tevdi etmiş olacaktır. Ondan ötesi mahkeme yani Divanı
Alidir. Bugünkü muhakeme usullerimizde alelade suçlarda bile müddeiumumi
mesuliyete kani olmuyorsa işi sorgu hâkimine göndermiyor. Arzettiğim bu usulün
ruhuna göre, bir vekilin mesuliyeti hakkında hariçten adli bir makamdan Meclise
bir müracaat vaki olunca, herhangi bir mebus hakkında âmme hukuku dâvası açıl
masında olduğu gibi masuniyeti kaldırmak için doğrudan doğruya Muhtelit en
cümene verip onun fikrini almak yoluna gitmiyor. Filhakika vekâletlerin Devletin
en nazik ve yüksek mesuliyet makamı olmasını dikkate alarak evvelâ onu Meclis
âzası arasından seçerek vücuda getirdiği beş kişiden mürekkep bir heyetine
malediyor ve onlara diyor ki "Nasıl mebuslar vekiller hakkında cezai veya mali
mesuliyeti mucip bir şeye muttali olunca takrir vererek Meclis tahkikatı açılması
için Meclisi gelip tahrik ederlerse siz de bunun gibi adli amirlikten gelmiş olan bu
meseleyi tetkik edin. Bu tetkik size cezai veya malî mesuliyetin vekillere sirayeti
hakkında bir seziş, bir kanaat verirse o vakit tahkikat açılmasını talep ederek bize
getirin, müzakere edelim ve ondan sonra bir tahkikata mahal olup olmadığı hak
kında bir karar verelim."
Demek ki "Biz mesuliyet aramıyoruz, fakat tahkikata da lüzum vardır" diyen
Tengirşenk ile aramızda bu noktadan büyük farklar ve karlı dağlar vardır.
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Muhterem arkadaşım mevcut olduğunda müttefik bulunduğumuz ölüme
sebebiyet verme suçundan doğan mesuliyetin Vekillere sirayeti hakkında kanaat
hâsıl etmeden tahkikata mahal olduğufikrinimüdafaa ediyorlar ki, ben bunu as
la kabul etmiyorum. Bir arkadaş veya bir kaç arkadaş bu fikirde olabilir, buna
müdahale edilemez. Fakat "biz mesuliyet aramıyoruz. Şu ve bu ahkâmdan çıkar
dığımız noktaya göre cereyan etmiş olan facia belki sirayet eder" demek istiyor
lar. Bu talep "daha ne kadar bu işleri tetkik edecek yerler varsa oraya gönderelim,
mesuliyet olup olmadığını onlar arasınlar" tarzında bir fikre münkalip oluyor.
Sonra muhterem arkadaşım Tengirşenk'in kürsüyü terkederken söylediklerini en
cümenimizin vazife duygusuna uygun bulmadım. Bu sözlerle daha ziyade insan
ruhu üzerinde tesir yapabilecek tarzda konuştular. Şöyle diyorlar: "Ben istiyorum
ki, iki eski vekil bizden sonraki heyete gitsinler, orada temizlensinler. Efkârı umu
miye bu temizliği öyle bir heyetten işitmekle müsterih olsun" Arkadaşlar, teşkil
ettiğiniz 5 kişilik encümen abes ve abesle iştigal eden bir encümen midir? Eğer
bu fikirleri doğru olsaydı beş kişilik böyle bir heyete lüzum olmaksızın, yani
mebuslar hakkında olduğu gibi vekiller hakkında da cezai ve malî bir mesuliyetin
mevzuubahis olduğu meseleler de doğruca Muhtelit encümene gönderilirdi, ön
ceden böyle bir encümenden geçirilmiş olması keyfiyetinin nizamnameye kon
muş olmasının hikmeti nedir? Muhterem arkadaşlar, elimizdeki dosyaların bize
verdiği malûmatın yekûnuna nisbetle mesuliyetin vekillere sirayeti hakkında bir
kanaat hâsıl olmuş ise encümenimiz Meclis tahkikatının açılması yolunda bir
karar verebilir, aksi halde biz de oraya gönderiverelim tarzında bir hareket, bu
Meclisin durumuna uymaz. Türkiye'de en büyük mesuliyeti omuzlarında taşıyan
vekillerin insiyatifini kırıcı bir vaziyet ihdas ederiz ki, bundan sonra da Mecliste
bu gibi işleri tetkik edecek olan encümenlerin de işi kendilerine mal etmiyerek
muhtelit encümene devretmesi neticesini doğurur ve bu usulleşirse Hükümetler
yan mefluç hale düşer. Arkadaşlar, değerli gençlerimizin bu kazaya kurban git
meleri sebebiyle gözlerimizi ıslatan kanlı yaşların izleri yüzümüzden hâlâ silin
memiştir. Fakat hâdisenin kanuni neticelerini tetkik ederken hissimize uyarak bu
suçtan doğan mesuliyetin vekillere sirayetine kani olmadan onlar aleyhine tah
kikat açmağa gidersek Devlet zarar görür ki, bundan kaçınmak gerekliğini
tebarüz ettirmeği vazife sayarım.
Benim kanaatime göre vekillere sâri bir mesuliyet olup olmadığı noktasına
gelince: Bu baptaki fikirlerimi mazbatanın altına yazdığım reyimin esbabı
mucibesinde arzetmiş olduğum zaman hâdisede suç vardır. Bu suç, tahlisiye ek
siklerinin tamamlanmaması suçudur. Suçlular da vardır. Bizim kararımızdan son
ra evrak Hükümete iade edilince vazifeli makamların suçluları takip edeceği
tabiîdir.
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Muhterem Berç Türker'in itirazlarına gelelim. Benim kendilerine vereceğim
cevap, muhalif kaldığım encümen ekseriyetinin fikirleri içinde mevzuubahis ol
muştur. Askerî hizmete gönderilen heyetimizin yolcu vapuru yerine şileple nak
ledilmelerinin muaheze mevzuu olamıyacağını encümen mazbatasma yazdığım
itirazda belirtmiştim. Müsaadenizle şahsi mütalâamı şimdi de ifade etmek isterim.
Hukuki bakımdan bir şileple yapılması yasak olan şey yolcu naklidir, insan nakli
değildir. Şilep tarifine giren bir vapur içerisinde yolcu nakledilmez, bunu kanun
menetmiştir. Fakat Refah şilebi ile yolcu nakledilmemiş, şilep toptan Millî
Müdafaa vekâleti tarafından kiralanarak hizmete gönderilen subay ve erlerden
mürekkep bir heyetin şevkine tahsis edilmiştir. Genelkurmay başkanlığında bu işi
inceden inceye tetkik eden ve ilgilileri isticvap eden heyet dahi bilhassa bu nok
ta üzerinde durarak onların tabiriyle söylüyorum, hâdiseyi bir yolcu nakli şeklin
de değil, bir askerî sevkiyat olarak ifade etmiştir. Heyetimize yolcu vapuru tahsis
edilmemesini, konfor eksikliğini kusur olarak ifade edenlere rast geliyoruz. Bunu
söyliyenler askerî bir hizmet yolundaki nakliyatı değil, pırıl pırıl valizleri ellerin
de bir turistik seyahat tasavvur ediyorlar. Hakikat şudur ki, Devlet, hem
heyetimizi götürecek, hem de Mısır'dan mallarımızı getirecek evsafta bir vapur
aramış ve o gün için bu maksatlara yarar en münasip vapur olarak Refah şilebini
bulmuştur. Devlet millî tonajı korumak için adedi pek mahdut vapurlarımızı
mümkün olduğu kadar az mikdarda harice göndermeği düşünüyordu. Ayrıca pek
pahalı olan navlun bakımından da bir vapurla iki işi görmek müreccahtır, bu işler
Hükümetin yüksek takdirine aittir. Heyetimizi bir yolcu vapuru götürseydi bu in
filâk olmıyacak mı idi? Şu halde suç şilep tahsisi değil, tahlisiye eksiğinin tamamlanmamasıdır.
Bu vapura bindirilen yiğit arkadaşlar veya yarın bir yere yollanacak askerler,
yerine ve maksadma göre sade bir şileple değil, icabında bir mavna ile de gön
derilebilir. Asıl aranacak şey, bu mavnanın emniyet şeraiti nasıldır, küreği, yel
keni dümeni veya omurgası iyi midir, tamam mıdır? Bütün bu ihtiyaçları temin
edilmiş midir? Hepsi tamamsa bu meclis, kendi takdiri çevresine giren bu işler
den vekili mesul tutmamalıdır.
Sonra memlekette bir demagoji havası yapılıyor, benim kulağıma da geldi.
Malûm vaziyet içinde Atina Sefirimiz Enis Akaygen'in yurda dönmesi için rad
yolarda da söylendiği gibi, bir yolcu vapuru gönderilmesi düşünülmüş de bunu
askerlerden esirgiyorlarmış. Bunu söyliyenler ya Devletin ne olduğunu, fevkalâde
zamanda Devletin askerî unsurları şevkte neler düşüneceğini takdirden âciz olan
zavallılar veya vaziyeti bilmiyenlerdir veyahut hissî düşüncelerin tesiri altında
amelî icapları göremeyenlerdir. Belki de bazı bozguncu unsurlar, şilep tahsisini,
hazin hâdisenin sebebi gibi göstererek bazı basit düşünen vatandaş tabakalarını
iğfal etmek için bundan istifade etmişlerdir.
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Berç Türker'in bir fikrine de şiddetle itiraz edeceğim. "Heyetimizin Ak
deniz'in cehennemi havası içinde" seyahatından bahsettiler. Bu tavsif nerededir,
hakikat nerededir? Tasavvur buyurun işe biraz da hayal ve şiir katıyorlar. Bence
bir haziran ayında, beş bin tondan büyük bir vapurun güvertesinde, arkadaşlar
arasında Akdeniz gibi dünyanın cenneti olan bir denizde 48 saatlik bir seyahat
yapmak gençler için bir cehennem hayatı değil, bilâkis aranılıp, arzu edilip bulunamıyacak bir nimettir, bir zevktir.
Berç Türker arkadaşımızın demagoji muhassalası olan bir havanın tesiri altın
da bu fikirleri söylemiş olmasından ıstırap duyduğumu da arzederim. (Bravo ses
leri).
Arkadaşlar; netice olarak şunu arzedeyim ki, esas tertibini yaparak emrini
vermiş olan bir vekil tarafından tatbikatta yapılan bir kusurun vukuuna ıttıla husul
bulmaksızın bir fenalık olmuşsa bunun müsebbibini bulmak, vazifesini yapmıyanlan aramak ve bunları cezalandırmak adalet ve hukuk bakımından bir va
zifedir. Fakat biz malûm vaziyet içinde bu mefhumları ayak altında çiğnemeden
Vekilleri Tahkikat encümenine gönderemeyiz. Benim fikrim budur. Vekillerden
hiç biri tahlisiye eksiği tamamlanmadan Refah'ın hareketine muttali olduktan
sonra bu harekete müsaade etmiş değillerdir. Bütün dosyalarda, vekillere bu yol
da bir kusurun atfına dair hiç bir iddia veya ima dahi yoktur. Vekiller hakkında
tahkikat açılmasına sebep olan vekillerin telefonla iş gördüklerinden şikâyet
ediyorlar, önceleri kırtasiye muamelelerinden, bürokrasiden şikâyet edilirdi. O
halde vekiller ne yapsınlar? Bugünkü meselemizde telefon muhaberesi ile iş gör
me yüzünden vekilleri ilzam etmeğe mahal görmüyorum. Şunu da arzedeyim;
Millî Müdafaa vekili, bu vapur tahsis olununca ait olan müsteşarı bununla vazifeli
kılmıştır ve deniz müsteşarı gideceklerin esbabı istirahatlerinin ve ihtiyaçlarının
temini için emir vermiştir. Tedbirlerde noksan vardır veya yoktur demiyorum. Bu
mesele, işin sonunu takip edecek adli makama aittir veya ait olduğu mahkemeye
aittir. İncedayı bu bapta Millî Müdafaa vekilinden telefon alır almaz alâkalı bir
surette İstanbul'dan bir vapur tahsisini istemiş, hemen netice almış. Bunu, o es
nada yanında bulunan deniz yolları dairesi reisi olan zâta derhal dikte ettirerek
Müdafaaya yollamış ve işi ait olduğu daireye vermiştir. Burada mazbata altındaki
yazımda ima ettiğim bir noktayı biraz teşrih etmek isterim. Deniz nakliyat daire
si reisi Ayetullah'ı katiyen tanımıyorum. Bu zat facia her tarafta şayi olup atmos
feri, ruhları tazyik ettiği sırada mesuliyete kendinin de karıştırılması ihtimalini
düşünerek o vakit büyük bir telâşa düşmüştür.
Elimizdeki dosyaların ifadesinden arzediyorum. Kendisine sualler sorulduğu
zaman "Vekil işleri telefonla yapardı ve bize haber vermezdi" demiştir ve "Vekil
İstanbul'dan vapurun tahsis ve tahriki hakkında aldığı cevabı, yanında idim, bana
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dikte ettirdi. Yanında olmasa idim, bize haber vermiyecekti" diyor. Bunu demek
için, insanın ne kadar insafsız olması lâzımdır.
Bir vekilin, bir işi, alâkalı dairesi reisi yanında bulunduğu zaman yapınca, o
işi yanında bulunmasa idi yapmıyacağına ve dairesine haber vermiyeceğine nasıl
hükmolunur? Bu daire reisi Bay Ayetullah'ın dosyada, vapur firmalariyle o gün
lerde ve daha evvel yaptığı hususi telefon konuşmalarının listesi vardır. Elbet
mahkeme bunları tetkik edecektir. Demek ki, vekiller kendilerinden sonrakileri
yani dairelerini bu işte de vazifelendirmişlerdir. Bir makinistin elindeki makineyi
veya bir makasçının makası açmak için elindeki samaforu sağ yerine sol çevir
mesi yüzünden büyük kazalar olabilir ve bir çok kahraman ölebilir. Mem
leketimizde çok şayanı dikkat, millî bir haslatımızdır, hattâ küçük bir millî uzvun
acısı hepimizi en derin acılarla sarsar. Fakat bugün duyduğumuz ıstırabın tesiriy
le hakikat haricine çıkarsak, memleketimizin Devlet mekanizmasını çalıştırmak,
işletmek hususunda icra kuvvetinin teşebbüs ve itimat vasıflarını kökünden sars
mış oluruz ve bundan Devlet çok zarar görür (Bravo sesleri, alkışlar).
İSMET EKER (Çorum) - Usul hakkında bir söz. Arkadaşlarımızın gerek usul
ve gerek esas hakkındaki güzel ve derin mütalâalarına bir şey ilâve etmek için
çıkmadım. Her iki tarafın noktai nazarında husule gelen farkı tebarüz ettirmeği
vazife telâkki ettim. Evvelâ şunu söyliyeyim ki, bu kadar güzel mütalâalardan
hakikaten, Ali Rıza bey arkadaşımızın dediği gibi, müsterih olmamak mümkün
değildir. Ben de aynı hissi duyuyorum.
Şimdi usule geliyorum. Evvelâ hâdiseyi ele alacağım ve onu bir usul süz
gecine koyduktan sonra neticeye geleceğim. Görüyorum ki hâdisenin bir suç
mevzuu olduğunu müttefîkan ifade etmişlerdir. Hâdisede suç mevzuu mevcuttur.
Bunda ittifak vardır. Fakat suçun vekillere sirayeti meselesinde anlayış nok
tasından fark vardır. Beşler komisyonunda bu meseleyi tetkik eden arkadaşlar, el
de mevcut olan vesaika istinad etmek suretiyle bu kanaata varıyorlar. Bu da
mesuliyetin sirayet edeceği kanaatidir. Diğeri de mesuliyetin sirayet edemiyeceği
kanaati; mevcut olan evrak ve delâil üzerine değil, suç mevcut olduğu için, suçta
müttefik bulunduğumuz için ve ancak bir tahkikat ile ve tahkikat neticesinde hâsıl
edilecek kanaata göre olacaktır.
Hulâsa edeyim: Demiyorum ki; mevcut evrakın mütalâasiyle suçun sirayet et
memesi kanaati bir taraftan mevcuttur, diğer taraftan bu madde usul maddesi ol
duğu için, bu suçun sirayeti hakkında Beş kişilik encümen takdire salâhiyettar ol
madığı için, suçun sirayet edip etmiyeceği tahkikat neticesinde elde edilecek
delâilin takdirine bağlıdır. Şu halde bir mebusun bir vekili itham etmesinde ver
diği ithamname, bir takrir, nasıl ki ithamnamenin mütalâasından hâsıl olan netice
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üzerinde Heyeti celile takdire salâhiyettar ise, bu iki nokta üzerinde de takdirini
kullanır. Benim kanaatim budur. Bilmem vaziyeti izah etmiş oldum mu? Demek
istediğim; komisyonun üç âzası; suçun sirayeti meselesi tahkik ve delâile müs
tenit olmalıdır, bu da bizde yoktur; diğer iki âza ise, mesuliyetin sirayetine mahal
yoktur, diyorlar. Takdir Heyeti celilenizindir.
(Reye, reye sesleri)
REİS - Buyurun Kemalettin Bey.
KEMALETTİN KAMU (Rize) - Bir sual soracaktım; Receb Peker izah et
tiler. Vaz geçtim.
FUAD SİRMEN (Rize) - Arkadaşlar; Dahili nizamnamenin şimdi okunan üç
maddesinden ne şekilde mâna istihraç edilmesi lâzımgeleceği hususunda ben
deniz tamamen şimdi fikirlerini etraflıca izah etmiş bulunan sayın Receb Pekerle
Ali Rıza arkadaşımın fikirlerindeyim. Yani kanaatim odur ki teşkil buyurduğunuz
beş kişiden mürekkep encümen tetkik ettiği dosyadan edineceği intibaa göre yani
o dosyada mevzuubahis edilen cezai veya malî mesuliyeti müstelzim olan bir fiili
hareketin vekillere kabili atıf olup olmadığı noktasında arayacağı nokta bir mücrimiyet kararı verecek olan hâkim derecesinde değil; bir maznunu mahkeme
huzuruna sevkedecek bir müstantikin vereceği kararda arayacağı kuvvetli deliller
derecesinde de değildir. Fakat onlara uzaktan ve yakından bir suç isnadı kabil
olup olmadığını tamamen takdir hakkına sahiptir. Bendeniz Dahilî nizam
nameden anladığım budur. Biz kendi aramızda bu meseleyi çok uzun konuştuk ve
hattâ zanediyorum ki, bir günden fazla zamanımızı işgal etti. Hattâ tetkikatımız
devam ettikçe bu neticeye varmak için müzakereler yaparken ister istemez bu
noktaya dönüyorduk. Fakat ekseriyet bizim fikrimize iştirak etmemiş bulundu.
Sayın Receb Peker'le bendeniz Nizamnamenin bu şekilde anlaşılmasında birleş
tik, akalliyette kaldık. Arkadaşlar bunun mesnedi olan fikirlerin sebeplerini
büyük bir belâgatle Peker izah etti. Bendeniz onun üzerinde fazla duracak deği
lim. Yalnız bir noktada kendi aklıma gelen bir nokta üzerinde imâli fikir ederken
bu noktayı da huzurunuzda ifade etmeği faydalı buldum.
Arkadaşlar; sayın Yusuf Kemal arkadaşımız Meclis tahkikatının açılmasına
mahal olup olmadığı kararını Meclisten almak için iki yoldan gidilebileceğini
söylediler. Hakikaten Dahili nizamname iki yol göstermiştir. Bir mebus, bir ar
kadaş, teşriî vazifesini ifâ ederken vekillerden birisinin cezai veya malî
mesuliyetini müstelzim bir hareketini görürse ve bunu mucibi tahkik bulursa bir
takrirle keyfiyeti riyasete arzeder. O takrir üzerine vekil dinlenir, takrir sahibi din
lenir, Yüksek Heyetiniz bir karar verir. O kararla beşlere gidilmez. Tahkikat açıl
masına veya açılmamasına karar verilir. Şimdi demin üzerinde durarak işaret et1455

tiğim gibi bu mebus arkadaş takriri verirken acaba içinden suç telâkki ettiği malî
veya cezai mesuliyeti müstelzim fiil ve hareketin o vekile isnat kabiliyetini sez
meden bu takriri verir mi? Hissetmese idi veremezdi. Tıpkı onun mütenazırı olan
beşler komisyonu da kendisine tevdi edilen evrakı tetkik eder ve neticede, arzettiğim gibi ve yine tekrar ediyorum, bir hâkim derecesinde kuvvetli delile bağlı ol
maksızın, bir müstantığın bir maznunu mahkeme huzuruna sevketmek için ara
mak mecburiyetinde olduğu kuvvetli delillerle mukayyet olmaksızın hâdiseyi tet
kik eder ve uzaktan veya yakından isnat şemmesi olduğunu görür ve bu noktamn
tahkikat noktasında tamamiyle aydınlanması kanaatında bulunursa onları sevkeder. Aksi takdirde lüzum yoktur der. Binanenaleyh intihap buyurduğunuz Beş
ler encümeninin zannediyorum ki, vazifesini ifa hususunda mebdei hareketinin
bu olması lâzımgelirdi. Arzettiğim gibi bu noktada encümenin ekseriyetiyle
mutabık olamadık, ayrıldık. Neticede Receb Peker'den de ayrılmamı istilzam
eden sebebi mazbatadaki muhalefet şerhinde izah ettiğim için bu noktayı ayrıca
izaha lüzum görmemekteyim.
EKREM ERGÜN (Ankara) - Efendim; bendeniz encümen namına beyanatta
bulunan sayın arkadaşımız Tengirşenk'i dinledikten sonra söz almış bulunuyo
rum. Hâdisenin hukuki ve nazari kısımlarını benden evvel maruzatta bulunan çok
kıymetli sayın arkadaşlar izah ettiler. Yalnız benim burada üzerinde durmak is
tediğim bir nokta vardır. Bu da çok sayın Tengirşenk'in son beyanatıdır. Buyur
dular ki, bu encümenin hakkı takdiri yoktur, olsa bile hâdisenin efkârı umumiyede
yapmış olduğu tesirin daha kuvvetli bir surette tenviri maksadiyle bu işin Tah
kikat encümenine gitmesi lâzımdır.
Muhterem arkadaşlar, bendeniz Türk milletinin efkârı umumiyesinin Yüksek
Meclisinizde tecelli ettiğine şüphe edenlerden değilim. (Bravo sesleri). Büyük
Türk milletinin Büyük Meclisine tam ve kâmil bir surette inam vardır. Bu inanı
imandan daha kuvvetlidir.
Asıl maruzatıma geçiyorum: Elimizdeki ve bizim bugün tatbik mevkiinde
bulunduğumuz Dahilî nizamnamenin esas ve ana hatlarını tebarüz ettirdiler.
170 inci maddeyi yüksek müsaadenizle okuyacağım ve kısaca maruzatta bulu
nacağım.
"Adliyece bir işin takibi sırasında icra Vekillerinden birinin vazifelerinden
münbais bir husustan dolayı vazife noktasından verilen bir kararla Meclise müra
caat vuku bulursa Heyeti Umumiye bu hususta Meclis tahkikatına mahal olup ol
madığını tâyin için evvelemirde beş kişilik bir encümen teşkil eder ve Meclise bu
encümenin mazbatası arzedilir."
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Burada Nizamnamei dahilimiz tahsisen bir karardan bahsediyor. Bu karar, ilk
tahkikat neticesinde verilen bir karardır veyahut esnayi muhakemede tebarüz
eden bir hâdise üzerine verilmiş bir karar olacaktır. Adli cepheden karar aldığımız
vakit o kararın istinadettiği delâili ve sübut evrakını birer birer tetkik etmek
icabeder. Bu hâdise ise, mazbatadan anladığımıza göre, bir tahkikat neticesinde
verilmiş bir karar olduğu anlaşılıyor.
Bendeniz öyle isterdim ki, Muhterem encümen bu mazbatada, işte Millî
Müdafaa vekili hakkındaki kararda zikredildiği gibi şu, şu, şu sebeplerden dolayı
mesuliyeti lâzımdır: Eski Münakalât vekilinin yine tahkikle verilmiş olan karar
da tasrih edildiği gibi; şu, şu, şu sebeplerden dolayı mevcut delâile nazaran hak
kındaki muamelenin şu olması lâzımdır tarzında, gayet açık bir kararla neticeyi
elde etmesi icabediyordu. Okuduğumuz mazbatada buna dair bir şey olmadığı
gibi, akalliyette kalan arkadaşlarımız ve bilhassa burada hâdiseyi çok açık bir
surette izah eden sayın arkadaşımız Recep Peker çok vazıh bir surette bunu işaret
ettiler. Binaenaleyh bizim Dahilî nizamnamemizin 170 inci maddesindeki şu kay
da göre, yani takdiri delâile, Meclisçe intihap edilen beş kişilik encümenin hak ve
salâhiyeti vardır. Arkadaşlar; yüksek Meclis bu hususta vereceği karar ile - ben
deniz tereddüt etmiyorum - Milletin efkârı umumiyesini, hassasiyetini tamamiyle tatmin edecektir. Binaenaleyh bu heyetin bu hükmü vermekte esbabı mucibesi
çok zayıftır. Öyle anlıyorum, böyle anladığımı da tekrar arzederim. Bu kararın
sarih olarak verilmesi icabeder. Bu işin, bu esasa nazaran, Meclis Tahkikat en
cümenine gitmesine lüzum ve mahal yoktur.
MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) - Arkadaşlar; yazılı kararı okuduk. Muh
telif fikirde bulunan arkadaşları da dinledik. Kanaatlerimizi, kararlarımızı ifade
etmek vazifesi kaldı. Ben de intibaımı arzetmeği bir vazife bilirim. Sizin his
siyatınıza, kanaatlerinize tercüman olabilirsem kendimi bahtiyar addetmiş ve bir
de iyi vazife ifa etmiş olurum.
Dinledim; iki taraftan biri bize delil gösterdi, kanaati vicdaniyemizi tatmin
edecek noktalara dayandı. Encümen ekseriyetinin kararını müdafaa eden Yusuf
Kemal arkadaşımızın sözleri beni tatmin edemedi. Çünkü biz mesuliyet aramak
vazifesiyle mükellef değiliz dediler. Şu halde verdikleri kararda bir kimseyi suç
lu gösteren bir şey yoktur. Sonra suç görüyoruz dediler. Bir tenakuz yaptılar ve
asıl birinci fikirlerini teyit edecek bir lâkırdı söyliyerek dediler ki, efkârı umu
miye tatmin edilmiş olur, bir kere de Tahkik heyetine gitsin, daha faydalıdır. Yani
efkârı umumiyeyi bir adalet yoluyla tatmin etmeğe kalkıştılar. Bence adalet mut
lak ve katidir. Ne efkârı umumiyeyi tatmin etmek için, ne de daha yüksek şeyler
için alet edilemez. Bence efkârı umumiye, mücrimleri tesbit etmiş ve hükmünü
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vermiştir. Ben de, dinlediğim şeyler ve duyduğum şeyler eğer doğru ise, hüküm
verenler arasındayım. Bu mücrimlere iki vekilin, haksız olarak, velev muvak
katen olsun, ilâve edilmesinde, ne memleket için, ne adalet için, ne Meclis için
fayda vardır. Arkadaşlar, 168 kişinin ölmesi bilâ istisna, mertebe gözetilmek
sizin, derece itibariyle fark gözetilmeksizin, bütün milleti muztarip ve müteessir
etti. Bu işe sebep olanların ceza görmelerini görmekle teessürümüzü tahfif etmiş
olacağız. O teessür müebbettir, izale edilemez. Kıymetli 168 kişinin, bu suretle
kaybedilmiş olması bizim için dağı derundur. Fakat, bir kere Meclise gelmiş, bir
kere vekillerin ismi mevzuubahis olmuş, mademki mevzuubahis olmuş, efkârı
umumiye mutmain olsun diye, bir kere de Tahkik heyetinden geçsin demek,
bütün hayatını bu memleket için vakfetmiş olan ve kendilerini yakından
tanıdığımız, bu işde vazifedar oldukları memurlarının sui hareketinden dolayı
bizden namütenahi fazla ve ikinci bir teessüre duçar olmuş olan arkadaştan,
bugün hafif bir sebeple, bir iki, üç ay değil, hattâ bir gün dahi milletin nazarında
şüpheli vaziyette bırakamayız. Zaten muhakemenin görüldüğü zaman, eğer on
ların ismi geçerse ve onların mesuliyeti zaten nihayet Yusuf Kemal Beyin de
dediği gibi ve hattâ söylenmeyip de zabıttan anladığımız üzere bir imadan ibaret
tir. Eğer muhakemede onların isimleri geçerse ve onların suçlu olduklarına delâlet
eden ufak bir imada bulunulursa, onların çekeceği azap ve ceza, Tahkikat
heyetine gidip gelmelerinden duyacakları cezadan bin kat daha fazla olacaktır.
Teferruata girmiyeceğim. Bilmem neredeki vapurun hangi levazımının tamam
olup olmadığını, bu işin içinde bulunanların ve anlıyanlann teslim edecekleri
gibi, vekiller ne dereceye kadar ve nasıl bilebilirler?
Sözüme nihayet verirken söylemek istediğim şey şudur: Hakikî mücrim olmıyan bu arkadaşların, efkârı umumiyeyi tatmin için, muvakkaten olsun, Tah
kikat Heyetine sevkedilmek suretiyle bir vazife görmek şeklinde değil, hakikî
mücrimlerin tecrim edildiğini görmek hepimiz için bir teselli olacaktır. Receb
Peker'in, Ali Rıza'nın Fuad Sirmen'in kıymetli ve itminanbahş beyanatı yanında,
ona muarız olan fikirlerin bizi tatmin edecek mahiyette olmadıklarını gördüm.
Receb Peker'in fikrine iltihak ediyorum. Bu suretle adalete de, hakka da hizmet
etmiş oluruz.
REİS - Müzakerenin kifayeti hakkında bir takrir var, okutuyorum.
Yüksek Reisliğe
Müzakere kâfidir. Evvelce takdim edilen takririn reye konulmasını teklif
ederim.
Bursa mebusu
Dr. Sadi Konuk
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ENCÜMEN M. M. YUSUF KEMAL TENGİRŞENK (Sinob) - Mazbata
muharriri olarak cevap vereceğim.
Aziz arkadaşlar, güya ben müddeiumumiyim, falanın filânın mücrimiyetini
istiyorum, o hale geldim.
EMİN SAZAK (Eskişehir) - Hakikaten öyle.
YUSUF KEMAL TENGİRŞENK (Sinob) - Değil, değil. Tenakuz isnadedenler, bilmem adli hususatta cehalet isnadedenler. Bunların hiç biri yoktur. O halde
arkadaşlar, ben de açık, serbest söyliyeyim. Çünkü ben şimdiye kadar şu vekil
şunu yapmıştır, bu vekil bunu yapmıştır demedim ve demiyeceğim. Çünkü bu,
encümenin vazifesinden hariçtir. Ne kadar zorlasalar demiyeceğim, çünkü Receb
Peker'in mesuliyet meselesine avdet ediyorum. Ayrıca burada rica ederim, olabilir
ki bir sürçü lisan olur, yanlış kelime söylerim, bundan istifadeye kalkmamalı. Biz
mesuliyet aramıyoruz sözü, biz bu vekil mesul müdür değil midir? Bunu arıyoruz
manasınadır. Bu vekil mesuldür mânasında değildir. O mesuliyeti ispat edecek
delil aramak mânasında değildir. Çünkü arzettiğim gibi, eğer Nizamnamei
dahilinin vekile cezai veya malî mesuliyeti müstelzim bir fiile taallûk eden mad
desi mucibince, acaba bir takrir verilmiş olsaydı ve o takriri veren, o vekil mesul
dür deseydi ne olurdu?
Ben diyorum ki, vekile sual sormak lâzımdır. Bu sual neticesinde ihmali sabit
olacaktır diyorum. Fakat o sualler şimdiye kadar sorulmamıştır. Bunu burada sor
madan hâdiseyi kapatmak mı istiyoruz? Mesele burada. Sorulamamıştır. Çünkü
önümüzde Teşkilât-ı Esâsiye ve Dahilî nizamname vardır. Onun için mesuliyet
meselesi üzerinde duruyorum, takdir ediyorum. Bu vekiller mesuldür diyebilmek
için vekillere bir sual sormak lâzımgelir. Bu sual sorulduğu vakit, salâhiyettar
makam icabında vekilin mesuliyetini görecek, icabında vekilin beraatine karar
verecektir.
Arkadaşlar, rica ederim Nizamnamei dahilinin 176 ncı maddesi: "Encümenin
nihai mazbatası - yani Tahkikat encümeninin nihai mazbatası - cezai ve malî
mesuliyeti müstelzim ise tahkikat evrakı Teşkilât-ı Esâsiye Kanununun 67 nci
maddesi mucibince Meclis kararıyla teşkil olunacak Divanı Âliye nihayet 15 gün
içinde tevdi olunur" diyor. Demek ki, mesuliyeti asıl takdir edecek, asıl tâyin ede
cek bu encümendir, biz değiliz arkadaşlar. Sarihtir bu. Başka bir encümene tevdii
ile biz meseleyi üzerimizden atmak mı istiyoruz? Hayır efendim, hayır; biz
Nizamnamei dahilinin 170 inci maddesinin bize vermiş olduğu vazifeyi yapı
yoruz. O haktan istifade ediyoruz. O vazifeyi yerine getirmek istiyoruz. Başka bir
şey değildir. Bizim mesuldür demeğe hakkımız yok, çünkü arzettiğim şeyler sizin
kararınıza bağlıdır. Neden üzerimizden vazifeyi atmak isteyeceğiz? Rica ederim.
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Uzun uzadıya mazbatada yazılmıştır. Nedir? Suç vardır ve bir vekilin vazifesin
den münbaistir, başka mesullerle vekil arasında irtibat var mıdır? Başka mesul
lerin fiili ile vekillerin fiili arasmda irtibat var mıdır, yok mudur, muhtacı tahkik
tir. Ne yapalım rica ederim? Yoktur mu diyelim? Yoktur desek, ortada vuzuh yok
tur, sarahat yoktur, aydınlık yoktur. Tersine olarak, bunların mesuliyetine dair
zannı galip teşkil edecek emareler mi vardır? Onu da bilmiyoruz.
Diyeceksiniz ki o halde niçin sevkediyorsunuz? Dediğim gibi, mazbatamızda
uzun uzadıya yazdık, filân vekil tezkeresinde diyor ki - bunları zikretmek is
temezdim, fakat arkadaşlar beni bunları arza mecbur ettiler - Filân vekil telefon
la vapur istedi. O vapuru filân komisyondan sordum. O, bununla eşhas gideceği
ni tayin etmedi, öteki hayır, diyor, bu senin vazifendir. Bilmem 33 talimatına
göre, asker sevkedildiği vakitte eratın miktarına göre orada kurtarma tedbirleri,
tahlisiye tedbirleri almak Deniz komiserliğinin vazifesi iktizasındandır. Bunlar
yapılmış mıdır? bilmiyoruz. Bilmiyoruz değil, daha doğrusu takdir edemeyiz.
Bilmem o komiser, telgraf çektim, cevap verilmedi diyor. Şu veya bu şekilde bir
çok ifadeler vardır. Biz bunları takdir edemeyiz. Çünkü Tahkik komisyonu
değiliz. Sonra Fuad Bey arkadaşımız Beşler komisyonu ile bir mebusun takriri
arasında âdeta bir fark yoktur gibi bir şey söylediler. Onun için maruzatta bulun
dum. Bence çok esaslı bir fark vardır. Birinci ittiham mevzuubahistir diğerinde
vekillerden sual sormak vardır. Bu sual, demin arzettiğim gibi, vekilin büsbütün
beraetini de meydana çıkarabilir, mesuliyetini de. Mesele, sual sormağa mahal
var mıdır, yok mudur, buradadır, Muhittin Baha'nın çok beliğ sözleri ile beni
tenakuza düşürmesine hayret ettim. Arkadaşlar, biz adliyeciler, ben hukukçu, ef
kârı umumiyenin arkasına sığınarak adaleti hiç bir zaman feda etmeyiz, öyle doğ
duk, öyle büyüdük. Adaletin her vakit esas olduğunu bilenlerdenim. Adalet hiç
bir vakit, hiç bir şeye feda edilemez. Ben size evvelce adli mülâhazalarımı arzettim; yani Nizamnamei dahiliden çıkan adli, hukuki mülâhazalarımı arzettim. On
lar bittikten sonra da daha ileriye gidiyorum arkadaşlar, şöyle olursa dedim. Bunu
alıpta, sen tenakuza düşüyorsun diye kafama vurmak o muhterem mebusa caiz
midir? Maksat aşikâr. Sonra dediler ki: mesulleri biliyoruz, o mesuller arasında
iki vekil daha görmek bizi dilhun eder. Evet arkadaşlar, ben daha ileri gidiyorum,
o vekillere daha mesul demiyorum, o vekillere sual sormak lâzımdır diyorum.
Vekilleri mesul edecek, bizden sonraki encümendir.
Ben samimi söz söylüyorum. O iki vekil arkadaş hakkında ittiham yap
mıyorum. Yalnız aradığım adalettir. Diğer arkadaşların da söylediği gibi, sizin, ve
sizin vasıtanızla da efkârı umumiyenin tatminidir. Böyle bir tatmin adaletsizlikle
olmaz, adaletle olur.
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Hulâsa edecek olursak tekrar ediyorum, encümende, namına söz söylediğim
ekseriyet, mazbatasını çok sarih yaptı ve şu, şu, şu noktaların sorulması lâzımgelir
ve bu noktalar sorulmak lâzımgelir derken, bu noktalar, yani vekile mesuliyet tah
mil eden noktalar tahkik edilecek olursa bunlar meydana çıkacaktır, bu maksatla
söylemiyorum ve söylemiyoruz. Meselâ, bakınız, yine meselâ diyorum, beni yine
tenakuza düşülmesinler, meselâ diyorum, vekil, bende filân vesika var diyor, biz
de o vesika yoktur. Sonra filân mülakatta şöyle oldu, böyle oldu diye o mülakatı
hikâye edecektir, nakledecektir. Bu gemilerin tutulması meselesine, teferruata gir
miyorum. Receb Peker arkadaşımın dediği, bir şilep tutulur mu, tutulmaz mı?
Buralara girmiyorum. Buraları bizce tahkikat nevindendir. Bizim bu tahkikata
salâhiyetimiz yoktur. Onun için, hulâsa ediyorum, biz mazbatamızda; suç vardır,
suç vekilin vazifesinden mümbaistir, yani vazifelerine taallûk eder, vazifelerini
ifa sırasında yapılmıştır, bu suçta daha bir takım mesuller vardır, bu mesullerin
fiilleriyle vekillerin mesuliyeti arasında irtibat var mıdır, bunu tahkik edecek bir
makam vardır ve bunun kül halinde muhakemesi vardır diyoruz. Bu külden vekil
leri çıkararak, onları o makamın karşısına koymak lâzımdır. Bunun için söyledim,
maksadım başka bir şey değildir.
Binaenaleyh arkadaşlar, bizim kanaatimiz bu işte vekillere sual sormanın,
adaleti meydana çıkartacağıdır. Bu adalet meydana çıktığı zaman da efkârı âmme
tatmin edilmiş olacaktır.
EMİN SAZAK (Eskişehir) - Bir sual soracağım. Mesele iki vekile sual sorul
masına kalıyor. Acaba biz burada bu suali sorup da işi halledemez miyiz?
YUSUF KEMAL TENGİRŞENK (Sinob) - Nizamnamei dahilî kendi eliniz
de, tadil ederek sorabilirsiniz.
EMİN SAZAK (Eskişehir) - Maksadımı arzedeyim. Sırf elimizdeki kâğıdı mı
okuyacağız? Eski müstantık kadar salâhiyetimiz yok mu? Beş kişilik komisyon
okumuş ve vekillere sual sormak lüzumunu hissetmiş. O sualleri burada sorsak da
işi halletsek olmaz mı?
YUSUF KEMAL TENGİRŞENK (Devamla) - Buna ben cevap verecek
değilim. Ben buraya gelmiyen arkadaş namına ekseriyeti müdafaa ediyorum.
Öbür taraftan yapılacak işler doğrudan doğruya Heyeti Celileye aittir. İstediğini
yapar, Nizamnameyi takdir eder. Vekillere sual sorar amma Nizamnameye uyar
mı, uymaz mı onu kendi bilir, ben bilmem.
Daha başka bir emriniz var mı efendim?
REFİK İNCE (Manisa) - Reis Bey, eğer müsaade buyurursanız usul hakkın
da söyliyeyim?
REİS - Kifayeti müzakere takriri var.
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REFİK İNCE (Manisa) - Usul hakkında müsaade etmezseniz sual sorayım.
Emin Bey arkadaşımız da bu noktaya dokundular, bu mesele bugün halledilmiyecek olursa, vekile sual soramadık diye yarın yine Tahkik heyetine gönder
mek vaziyeti hâsıl olursa bu meselenin halledilmemiş olmasından bizi müşkül
vaziyete sokar. Tensip ederseniz sorabilir mi, soramaz mı meselesini burada hal
ledelim, usul noktasından müzakere açılmasını rica ederim. Eğer buna müsaade
etmezseniz sual sormakla iktifa edeceğim.
REİS - Şimdi söz almadan Emin Bey söyledi, Emin Bey söyledikten sonra
size söz veremem diyemezdim. Fakat kifayeti müzakere takriri vardır, kabul edil
mezse müzakereye devam ederiz.
REFİK İNCE (Manisa) - Riyasetten rica ediyorum, sual mi sorayım, usul hak
kında mı söyliyeyim?
REİS - Buyurun, sorun.
REFİK İNCE (Manisa) - Şimdi efendim, benim elimde okuduğum Nizam
name maddesinde beş kişilik heyetin vazifesi, bir vekile atfedilen suçun tahkikata
mahal teşkil edip etmediğini tahkike memurdur, bu beş kişilik heyetin vazifesi,
simdi bu tahkikin mânası, bundan evvel de olduğu gibi, bizim Heyeti Umumiyeyi
tenvire mahsus bir hizmettir, vazifedir. Bu beş kişiden ikisi diyor ki; 169 uncu,
170 inci maddeler arasında fark yoktur. Şimdi bugün biz müsbet bir karar verir
sek, yani biz bunu soramayız, encümene bırakalım dediğimiz zaman, henüz biz
daha tenevvür etmeden o arkadaşlara maznun sıfatını takmış oluruz, o çünkü En
cümenin yapacağı iş bir tahkikattır. Tahkikata sevketmek demek, onların alnına
maznuniyet damgasını yapıştırmak demektir. Binaenaleyh bu karan vermeden
evvel, bunlara maznun dememiş olmak için bence biz, üç kişiden ibaret olan ek
seriyetin kendine mahsus içtihat vazifesini hukuki olarak kendisine tahmil edilen
yola gitmemiş, kelimelere dayanarak ruhu nazarı dikkate almamış, gerek Fuad ar
kadaşımızın ve gerekse Receb Peker arkadaşımızın dokunduğu gibi, 169 ve 170
ve 171 inci maddeler arasındaki ahenk düzeltilmemiş ve tahkikat yapılmamış, ek
siktir. Bu içtihat doğru değildir. Bu üç kişinin içtihadı, eksik tahkikatla vekillere
maznun demek gibi bir vaziyet ihdas edebilir, binaenaleyh bu noktadan Yusuf
Kemal arkadaşımızın müdafaa ettiği o ekseriyet, hiç olmazsa niçin gelipte Mec
lise, bizim bu noktada salâhiyetimiz var mıdır, yok mudur dememişler de katî
karar vermişlerdir? Böyle bir sual kendilerine sorulabilir. Bu beş kişilik komisyon
üçünün ekseriyeti, tenevvür edemiyoruz, vekillerden sorabilir miyiz, yoksa bun
ları Tahkik heyetine mi bırakalım diye bize sorsalardı, biz hallederdik. Bunu sor
madan niçin bizi müşkül mevkide bırakıyorlar? Bunu soruyorum.
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YUSUF KEMAL TENGİRŞENK (Devamla) - Nizamnamenin maddesi
aşikâr. Rica ederim, Meclis tahkikatına mahal olup olmadığını tâyinde, üç kişi
sarahaten Meclis tahkikatına mahal vardır, diyor amma, bunu söylediği zamanda,
maznundur, mesuldür demiyor. Siz hâlâ Adliyeye kıyasen bunları maznun diye
sevkediyorsunuz, diyorsunuz. Ben şahsan o kanaatte değilim. Bence bu mâna
yoktur. Böyle bir mâna yoktur.
HAMZA ERKAN (Afyon Karahisar) - O halde ne diye sevkediyorsunuz?
YUSUF KEMAL TENGİRŞENK (Devamla) - Arzettim. Vekilden bir sual
sormak lâzım geliyor, soramıyoruz. Arzettiğim gibi, siz bu mesele hakkında bil
miyorum makabline şâmil olur mu? Bunları siz daha iyi bilirsiniz Nizamnamei
dahiliye bir şey ilâve edersiniz, bizim encümene veya başka bir encümene tahkik
ettirirsiniz. Vekillere sual sordurursunuz ve yahut burada sorarsınız. Bunların
hepsi size aittir. Biz böyle elimizdeki Nizamnamei dahilinin maddesini tatbik
ederken, niçin bize gelmediniz, biz bunlara sual sorabilirmiyiz diye demiyor. Rica
ederim, böyle olsaydı sualle kalır mı idi, daha öbür taraflara sirayet etmez mi,
şurada burada tahkikat yapmak lâzım gelmez miydi? Bunlar öbür encümenin va
zifesi içine girmez mi? Maruzatım bu kadardır.
HASAN FEHMİ (Gümüşane) - Kifayeti müzakere aleyhinde söyliyeceğim.
Arkadaşlar; encümenin mazbatasını ve akalliyetin fikirlerini ve Meclise gön
derilen 11 dosyayı (14 sesleri) 14 dosyayı ve arkadaşların noktaî nazarlarını din
ledik. Bu meselenin esası hakkında mütalâalar dinlediğimiz gibi, usul hakkında
da dinledik. Nizamnamemizin herhangi bir maddesinin mânasını tâyin, müzake
remizin en büyük kısmını aldı. İki, üç arkadaş bu maddeye başka mâna, diğer bir
kaç arkadaş daha başka mâna veriyorlar. Bendenizce Nizamnamenin mânâsım
tâyin etmek, 2 - 3 arkadaşın işi değil, Meclisin işidir. Bununla beraber bu madde
yeni tatbik edilmiyor. Şimdiye kadar bir kaç defa tatbik edildi, fakat ihtilaflı bir
mâna çıkmadı. Bu ihtilaflı mâna bu defa çıkıyor. Bendeniz usul üzerinde o kadar
fazla durmayacağım. Nizamname nihayet bir usulü müzakere tâyin eder. Meclisin
bunu kendisi yapmıştır. Meclis, tatbikatı ile onun mânasını vermiş olur. (Güzel
sesleri) Beş kişilik komisyondan üç zat, sorulacak iki nokta üzerinde İsrar ediyor
lar. Akalliyette kalan iki arkadaş da diyor ki; bu iki noktaya alınacak cevaplar,
müsbet veya menfi dahi olsa, cezaî mesuliyetin vekillere sirayetini istilzam etmiyecek mahiyettedir, binaenaleyh biz buna lüzum görmedik. Ekseriyet de, yani
diğer üç arkadaş da diyor ki; bu vaziyette belki mesuliyet de sirayet edebilir,
bizim salâhiyetimiz yoktur, şahit çağırıp sormadık... Salâhiyetleri vardı, yoktu,
nizamname üzerinde durmayacağım.
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Muhterem arkadaşlar, esası, usule niye feda ediyoruz? Bu arkadaşlar
buradadır, gelirler, lütfen bizi tenvir ederler. Encümenin tevakkuf ettiği nokta
üzerinde bizi aydınlatırlar. Mebuslukları bakidir, iş kendileriyle alâkalıdır ve
burada nizamname tadili mevzuubabis değildir. Bu hakkı kimse kendilerinden
nez'edemez. Bu, kendilerine ait bir iştir. Biz burada isticvap şeklini arzetmiyoruz.
Lüzum görselerdi bu izahatı verirlerdi. Demek ki lüzum görmediler.
Şimdi esas meselede, müzakerenin ilk safhalarında söz söyliyen arkadaşlarım
meseleyi çok güzel izah ettiler. Onun için tekrar etmiş olacağımdan endişe ediyo
rum. Fakat arkadaşlar bir çok misallerden bahsettiler. Tren kazasından şundan
bundan bahsettiler. Bizzat kendim harbi umuminin son senesinde, Gülcemal
vapuriyle 12 bin kişi ki bunun 6 bini asker olmak üzere Arnavutköyü önünde
hemen hemen batıyorduk. Sonra beş binini çıkardılar. Böyle fevkalâde ahval, res
men Meclis karariyle Hükümet tarafından ilân edildiği bir sırada, bilmem Sey
rüsefer talimatnamesinin bu kadar binilecek, bu kadar binilmiyecek gibi, tâli ve
müteferri hükümleri üzerinde zannederim durmağa lüzum ve mâna yoktur.
Receb Peker arkadaşımız ilk sözlerinde temas ettikleri gibi, bu işin en can
alacak noktası, tahlisiye vesaitinin eksik bulunmasıdır. İstanbul'da bulunan bir
vapurun tahlisiye vesaitinin eksik veya tamam olmasını, Ankara'da bulunan
vekillere doğrudan doğruya cezaî mesuliyet tevcih edecek vezaiften addetmek
mümkün müdür, değil midir? (Değildir sesleri).
İstanbul'da Millî Müdafaanın bir Deniz Sevkiyat Dairesi vardır, ayrıca bir
Deniz Nakliyat Komisyonu vardır, komisyonun kumandanı vardır, geminin kap
tanı vardır, bu gidecek sevkiyatı şevke memur olan bir sevk zabiti vardır, Mer
sin'de Deniz Okulu kumandanı ve aym zamanda Mıntaka Deniz kumandanı var
dır. Bu zevat bu işe memur edilmiştir. Bu kadar geniş bir teşkilât içerisinde, bu işe
memur olan zevat mevcut iken, Ankara'da oturan vekiller gidip bizzat bu gibi
vesaiti kendileri mi müşahede edecektir? Vesait tamamdır veya eksiktir mi
diyeceklerdir? Rica ederim, bunlar bence işi..
RASİH KAPLAN (Antalya) - Ne yapıyorsun? Vatandaşlar demek o çürük
vesaitle taşınıyormuş. Vekâletin vazifesine taallûk eder.
REİS - Rica ederim, müdahale etmeyin.
HASAN FEHMİ ATAÇ (Devamla) - Bunda aranacak mesuliyet teşkilâtın tek
nik kısmına taallûk der. Eğer böyle olmak lâzım gelirse...
RASİH KAPLAN (Antalya) - Bu...
HASAN FEHMİ ATAÇ (Devamla) - Rica ederim; sözümü kesmeyin. Gelip
buradan söylersiniz.
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O halde 260 000 memurun vazife mesuliyeti salâhiyeti diye hiç bir şey yok
tur, onlar vekillerin emirberidir, teknik alât, ihtisas dairesi diye bir şey yoktur,
binaenaleyh her şeyden mesul vekillerdir, diğerleri vekillerin emirberidir. Rica
ederim bu mudur, teşkilâtımız? Böyle bir şeyi böyle bir mantıki kabul eder
misiniz? Her teşkilâtın kendine göre vazifesi vardır. Bunun mukabilinde bir
mesuliyeti vardır.
Eğer mesuliyet aramak istiyorsanız, asıl bu işlerle meşgul teknik dairelerde
arıyacaksın. Yoksa vekiller birer birer kamaraları muayene edecek değiller ya. Bu
mu teşkilât? O halde teşkilâtın mânasını daha iyice anlıyamadığımız gibi bir neti
ceye vâsıl oluyorsunuz (Gülüşmeler).
ALİ ZIRH (Rize) - Sadede gel, sadede.
HASAN FEHMİ ATAÇ (Devamla) - Sadetteyim, tam sadette (Gülüşmeler).
Ortada hepinizi dilhun eden bir hâdise vardır. Bunun mesulleri teknisiyen
dairelerdir. Vekiller, şu okunan mazbatalarda gördüğümüz izahlara göre, tama
men vazifelerini yapmışlardır. Bu mazbatalar neşredildiği zaman, maddeten ve
fiilen alâkadar olan mağdurlar dahi göreceklerdir ki, vekâlet makamları vezifelerini tamamen yapmışlardır, ihmal varsa ki vardır, terahi varsa ki vardır, tah
lisiye vesaiti noksanlığı ki esası teşkil eder, bunu teknisiyenlerde arıyacaksınız.
Bunun neticei fîiliyesi budur. Bugün farzı muhal olarak Divanı Âliye göndersek
çıkacak netice budur. Oradan bana itiraz eden arkadaşlarıma sorarım, hangi man
tık, hangi usul, hangi kaide cezada vekâleti kabul etmiştir. Mücrimlerin cezasını
vekiller mi çekecektir?
FERİDUN FİKRİ (Bingöl) - Usul hakkında söz istiyorum.
REİS - Usul hakkında söylenmiştir.
RECEB PEKER (Kütahya) - Müsaade buyurun söz söyliyeceğim.
REİS - Kifayeti müzakere takriri vardır.
RECEB PEKER (Kütahya) - Ben söyliyeyim de Heyeti Umumiye isterse
kabul etmez.
FERİDUN FİKRİ (Bingöl) - Takrir hakkında söz istiyorum, çünkü Hasan
Fehmi Bey kifayet aleyhinde söylememiştir.
REİS - Söyledi.
RECEB PEKER (Kütahya) - Bendeniz arzedeyim, siz ret buyurunuz.
REİS - Müsaade buyurun takriri okutuyorum,
(Bursa Dr. Sadi Konuk'un takriri tekrar okundu).
REİS - Takriri reyinize arzediyorum, kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmemiştir. Müzakereye devam ediyoruz.
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Gl. İZZEDDİN ÇALIŞLAR (Muğla) - Sayın arkadaşlar; Refah hâdisesi iki
mühim zarar doğurmuştur. Birisi vatan müdafaa vasıtalarının İngiltere'den mem
lekete getirilememesi, orada kalması, bu suretle ordu kuvvetinin büyümesine en
gel olması, ikincisi; bu vatan müdafaası vasıtalarını getirmek için giden yetişmiş,
güzide denizaltı ve hava unsurları ki onlar da aynı zamanda ayrı ayrı birer vatan
müdafaası vasıtasından ibaretti onların da yok olması suretiyle büyük bir zarar
husule geldi. Bu büyük iki zararı mucip olan sebepler, alınan tedbirlerin, hazır
lanan vasıtaların kifayetsizliği ve çok mühim olan bu işin tam bir ciddiyetle idare
edilememesidir.
Beşler Encümeninin iki sayın âzası; birisi Receb Peker diğeri Fuad Sirmen,
bu işte vekillerin hiçbir taksiri olmadığını ve vekiller tarafından yapılması lâzımgelen bütün tedbirlerin tamamiyle ve yerinde, ciddiyetle yapıldığını beyan
ederek, vekiller hakkında hiç bir tahkikata girişilmemesini arzu buyuruyorlar.
Halbuki vakanın neticesini ve o neticeyi hazırlıyan sebepleri gözönüne aldığımız
zaman gerek Refah vapuru gibi çürük ve lâzım gelen emniyet ve diğer vesaiti
havi olmayan bir vapurun tahsisi ve gerekse bu vapur tahsis edildiği takdirde
bunun noksanlarının itmamı için böyle mühim bir sevkiyatın, işi elinde tutarak
yapılıp yapılmadığının takdiri ve kanaat getirilmesi meselesinde büyük kusurları
ve ihmalleri olduğu meydandadır. Deniz yollarından herhangi daha elverişli bir
vapurun tahsis edilmemesi noktasında Receb Peker'in bu noktayı reddetmesi doğ
ru değildir. Fevkalâde ahvalde, buyurdular ki, mavnalarda da asker nakledilebilir.
Fakat fevkalâde ahval yoktur. Deniz vasıtalarımızın hepsi elde ve kabili istimal
idi. Millî Müdafaa vekâleti, bu çok mühim vatan müdafaa vasıtalarının, deniza
şırı yerlere nakledilmesi için elindeki vasıtaların en iyisini seçmekle mükellef idi.
Bir harp cephesi halinde, geniş bir harp nakliyatı halinde bütün gemiler meşgul,
bu vaziyette yetiştirilecek bir kuvvet için mavna, kayık, motor de tahsis oluna
bilir. O, başka bir cihettir. Arzetmek istiyorum ki, bu işte Millî Müdafaa vekâleti
lâzım gelen ehemmiyeti vererek işi takib etmemiş ve Refah vapurunu, bu güzide
vatan müdafaa vasıtalarını nakil için tamamiyle hazırlandığına kanaat getirmeden
sevk ettirmiştir.
Bilmiyorum, hukuki ve diğer mevzuatımıza göre bu işte malî veyahut cezaî
suçlar mevcut olup olmadığını ben izah edecek değilim. Fakat meydanda olan bir
ihmal mevcuttur ve bu ihmalden dolayı hâsıl olan büyük, ağır zararlar da unutulamayacak kadar mühimdir.
Hiç bir suç meydanda yoktur, binaenaleyh hiç mesuliyete ve tahkikata lüzum
yoktur dediğimiz zaman, Devletin bütün büyük işlerini deruhte eden büyük zevat
için iyi bir ders verilmiş olmıyacaktır ve ileride bu gibi büyük, ağır mesuliyetleri
takipten mesul olanlar lâzımgelen ehemmiyeti vermiyecekler, binaenaleyh millet
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ve Devlet mutazarrır olacaktır, işte bunları düşündüğümüz vakitte, hepimizin vic
danımızla varacağımız netice, her halde encümen ekseriyetinin vardığı kanaat
gibi bir tahkikat açılması neticesi olacaktır. Benim vicdanî kanaatimi arzetmem
borcumdu. Çünkü mebus olmak sıfatiyle vazifem, Devlet ve Hükümet işlerinde
doğru gördüklerimizi takdir etmek, teşvik etmek ve doğru görmediklerimizi, doğ
ru olmayan işleri, yolsuzlukları, ihmalleri tahkik etmek ve onlar üzerinde iş
lemektir.
REİS - Buyurun.
FERİDUN FİKRİ (Bingöl) - Ben de söz istemiştim.
REİS - Yazıldı bundan sonra.
RECEB PEKER (Kütahya) - Yusuf Kemal Tengirşenk arkadaşımızdan sonra
ben de söz istemiştim. Fakat reisimiz müsaade buyurmadılar. Ben de encümen
deki reyime nisbetle kendi yazımın mazbata muharririyim. Gerçi encümenin
akalliyetindeyim. Fakat muhterem Tengirşenk encümen ekseriyeti namına söz
söyleyince ben de onun zıddı olan fikirlerimi müdafaa etmek mecburiyetindeyim.
Kifayet takririne rağmen ona söz verdikleri gibi bana da verseler doğru olurdu.
Riyaset makamı lütfen müsaade buyurdular. Bunu söylemekten maksadım bir iti
raz değildir. Riyaset makamının yüksek otoritesine derin hürmetim vardır. Bu
noktayı izah ettikten sonra esas meseleye geçiyorum..
Muhterem Tengirşenk yeniden söz söylerken en mühim olarak üzerinde dur
duğum bir noktaya hiç temas etmediler ve bana cevap vermediler o da, Dahilî
nizamnamenin 169, 170, 171 inci maddelerinde zikredilen kısımlarda vekiller
hakkında malî ve cezaî mesuliyeti intaç edecek bir tahkikat bahis mevzuu ol
duğunu ispat eden en mühim delilin mesuliyeti mucip olmayan tahkikatın yalnız
nizamnamenin 177 nci maddesinde ayrıca gösterilmiş olmasıdır. Hattâ bu mad
denin başında serlevha olarak "mesuliyeti mucip olmayan tahkikat" yazısı da var
dır ki bu iki vekil hakkında bugün yaptığımız müzakerenin en mühim noktasını
teşkil eder. Yani biz 170 nci madde mucibince incelediğimiz meselede vekiller
hakkında cezaî veya malî bir mesuliyet görmeden tahkikata mahal olduğuna karar
veremeyiz. Hiç şüphesizdir ki, önümüzdeki mesele 177 nci maddeye temas eden
alelıtlak bir mesele hakkında malûmat almak üzere mesuliyeti mucip olmaksızın
tahkikat açılması şekli değildir. Ve Onun için 5 kişilik encümeniniz ekseriyetinin
de bu meselede mesuliyetin vekillere sirayeti kanaatına varmadan Yüksek
Heyetinize tahkikata mahal olduğu karariyle gelmesi doğru olamazdı. Fakat Ten
girşenk arkadaşımızla diğer muhterem encümen arkadaşlarımın mütalâalarına da
hürmetim vardır. Onun için teferruat hakkındaki fikirlerine temas etmiyeceğim.
Yalnız sözleri arasında (sormadan kapatmak mı istiyorsunuz) dediler.
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Bu kadar ince bir mesele Büyük Millet Meclisinde müzakere edilirken bir
mebus arkadaş diğer bir mebusun arzettiği yolu (sormadan kapatmak) diye tarif
edemez. Bu ifade ile büyük bir hata yapmışlardır.
Muhterem Tengirşenk'e şunu arzedeyim ki, sormadan kapatmak yoluna git
mek isteyen bir Mecliste bir tek kişi mevcut değildir. Herkes tam, samimî bir duy
gu ile mühim bir Devlet meselesinde en doğru hareket tarzını arıyor. Büyük Mec
lis kararına hâkimdir. Doğrudan doğruya aranan şey elimizde bulunan usuller ile
hakikatin kendisine varacak kısa yolu bulmaktır.
Muhterem Orgeneral Çalışlar'in şimdi dinlediğim beyanatları arasında, için
de bulunduğumuz vaziyetin biraz aydınlatılmasına ihtiyaç olan noktalar var.
Buyurdular ki, "Fevkalâde vaziyet karşısında değiliz. Heyetimiz niçin Denizyol
larının güzel vapurlariyle gitmemişlerdir"
Arkadaşlar; bu hâdisenin cereyan ettiği haziran ayı, bütün Akdenizin, bil
diğimiz bütün muharebelere sahne olduğu bir zamandı. O zaman Hükümet bir
takım esaslı tedbirler almış ve mümkün olduğu kadar tehlikeleri karşılamak için
yurt dışında fazla vapur bulundurmamak ve elinde bulunan vasıtaları o günün siyasi
icaplanna göre yakında belirmesi muhtemel olan harp tehlikesine karşı elde tutmak
gibi bir mühim noktayı daima gözönünde bulundurmuştur ve bu, fikir sevkiyatta
tatbikatta daima esas olmuştur. Denizyollarının başka bir vapuru bu iş için gitmiş
olsaydı ve vekillere sâri olamamakla beraber yine bazı kusurlar mevcut olsaydı yine
aynı mayınla, aynı yerde, aynı saatte, infilâk akıbetine maruz kalmıyacak mı idi?
Biz burada Türk ordusuna mensup bir takım yiğitlerin vazife ve askerî bir hizmete
sevkedilirken ne çeşit vapurla gitmesini değil, çünkü bu takdire aittir, Hükümete
veya vekile mesuliyetin sirayeti olup olmadığını mütalâa ediyoruz.
Biz Refah'ta bulunan kurtarma unsurlarının eksik olması yüzünden fazla
ölüme sebebiyet verilmesini ve bundan doğan mesuliyeti mütalâa ediyoruz.
Arkadaşlar; bu hâdisenin cereyan ettiği zamanlar zarfında Refah vapuru gayet
antipatik, bir isim olarak halka intikal etmiştir. Fecî hâdise bu vapurun içinde
cereyan etmiştir. Denmiştir ki vapurun, çürük olduğu söylenmiştir. Refah yakın
da esaslı bir tamir görmüştür. Sefere hazır olduğuna dair vesikası vardır. Her taraf,
güverte, makine, kazan, telsiz vesaire mühendisleri tarafından muayene edilerek
raporları verilmiştir. Üst tarafı hissî temayülâtın ifadesidir, içinde bulunduğumuz
vaziyet harp hali değilse de bir yakın harp ihtimaline karşı iki işi bir vapura gör
dürmeği icabettirecek bir vaziyet olduğuna şüphe yoktur. Hangi vasıtaların hangi
işlere tahsisi icabedeceğini takdir etmek o gün için Hükmetin en vazıh haklan
arasında idi. Böyle bir vapurla, böyle bir heyeti göndermekte suç arayan sayın
generalin ifadelerinde bizim mevzuumuz olan mesele için istifadeli bir nokta ol
madığı kanaatındayım.
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Arkadaşlar, mesuliyet bahsinde, zararın müsebbiplerini ararken bunlar arasın
da, şu veya bu vekil vardır dediğimiz zaman mesuliyetlerin sirayetini açıkça
tebellür ettirecek noktalar ifade edilmedikçe hükümler hissî kalır. Ve mesuliyet
görülmeden tahkikata mahal görmek ise Beşler encümenini nihayet bir kâğıt
havalesinden başka bir şey yapmıyan bir teşekkül saymak olur. Vazife verdiğimiz
encümen elinde bulunan bütün vasıtaları, ne kadar dosya verilmişse hepsini tet
kik ettikten sonra bu mesuliyetin sirayetine kani olmalıdır ki, tahkikat açmak tek
lifinde isabet görülsün.
Refik İnce arkadaşımız usule ait bir meseleyi tahrik ettiler. Bu vesile ile bunu
da izah edeyim. Bu mesele şudur: "Encümende sorulmayan noktalar var. Bunlar
sorulsaydı mesele aydınlatılmış olmaz mı idi ve sormağa mâni ne vardı?" Bu bap
ta müşterek encümenin görüşü olarak arzedebilirim ki, vaziyet şudur. Nizam
namede icabında bütün lüzum görülenleri sorguya çekmek ve bütün vesikalara el
koymak salâhiyeti; Meclis tarafından bir vekil hakkında Meclis tahkikatı açıl
masına karar verildikten sonra kurulacak ayrı encümene veya Muhtelit encümene
aittir. Bu sarahat ile beraber bizim encümenimizin alâkalıları dinlemek veya Dev
let vesikalarına bakmak salâhiyeti hakkında nizamname tamamen sakittir. Diğer
taraftan bizden evvel geçmiş misalde Beşler encümeninin yalnız mesele hakkın
da Meclise sunulan dosyaları tetkik ile iktifa etmesi de bu usulü fiili bir geçmiş
halinde tesbit etmiş bulunuyor.
Bundan başka bizden evvel bu vazifede çalışan encümenin bu husustaki
salâhiyetsizliğini o zaman Meclis Umumî Heyetine sunduğu mazbatada kaydet
miştir. Biz de bu suretle aynı hareketle iktifa ettik. Yalnız bir arkadaşın tebarüz et
tirdiği bir nokta vardır ki, işi tenvire medar olacaktır. Sorulacak noktalar nelerdir?
Bu hususta Yusuf Kemal Tengirşenk arkadaşımız bazı fikirlerini ifade ettiler.
Dedikleri noktalar sorulsa bile vekillerin cevabı her ne olursa olsun bence netice
ye tesir yapmaz. Vekiller tarafından vapur tâyin etmek, heyeti seferiyesini yerin
de ve zamanında hazırlamak gibi işler yapılmış ve üst tarafı aşağıdaki
kademelerin idare elemanlarına intikal etmiştir. Emri ve tertibatı alan her vazife
li, vaktinde vazifelerini görmüş olsalardı bu faciada ölüm nisbeti pek çok eksilecekti. İşte bu sebepledir ki, mazbata altına yazdığım haşiyede söylediğim gibi
bu meselede suç birdir ve bu da fazla ölüme sebebiyet vermek kusurlarından
doğar. Yoksa vapurun batması vaziyete göre gayri kabili içtinap idi. Bizim en
cümenimiz de bu noktaları düşünerek bu kanaate vardık. O zamanki Münakalât
vekili Refah vapurunun tahsisini telefonla İstanbul'a bildirmiş cevabı alır almaz
yanında bulunan Deniz dairesi şefine dikte ettirmiş ve kâğıdı Millî Müdafaaya
göndermiş o daire şefi de onu almakla ona muttalidir. Binaenaleyh, vekile ait
muamele bu itibarla tamamdır. İkisi arasında ihtilâf, hâdiseden sonraki yazış1469

malara aittir ki, mesuliyete bir tesiri yoktur. Bu yazışmaların bir kısmı da vekil İncedayı'nın İstanbul'da bulunduğu zamanda cereyan etmiştir. Binaenaleyh, bu
bapta sorgu ile ve yeni malûmat aramakla varılacak yeni bir netice yoktur. Son
sözü Yüksek Meclise bırakalım. Bence işte elimizde bulunan vasıtalara göre
vekillere cezaî veya malî bakımdan bir mesuliyetin -Siyasi değil- sirayetini gös
teren unsurlar bulunmadığından ve malûm vaziyete göre yeniden bazı şeyler sor
mak şıkkında dahi görüşümüzde bir değişiklik ummağa yer olmadığından Umumî
Heyetin iki vekil hakkında Meclis tahkikatı açılmasına karar vermesine mahal
yoktur.
Başvekâletin bu iş hakkında Meclise gelen tezkeresine bağlı dosyada adlî
amirliğin Refah faciası suçlularının tesbiti sırasında vekillerle iştirak ve irtibat
görmüş olması meselesine gelince bu görüş Meclisi takyit etmez. Bu kanaatimin
sebeplerini de mazbata altındaki yazım ile ben yine Meclisteki sözlerimi istinat
ettirdiğim esaslarda izah etmiş bulunuyorum. Vekillerin vekillik icabı olan
hareketlerinde mesuliyet görmek veya vekâletler memurlarına teveccüh edecek
mesuliyetin vekillerin şahıslarına sirayeti olup olmadığını takdir etmek nihaî
olarak Meclis Umumî Heyetinin yüksek hakları cümlesindendir.
Gl. KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) - Arkadaşlar Beş kişilik encümenin leh
te ve aleyhteki fikirlerini dinledik. Tabii bizde de aynı surette lehte ve aleyhte
fikirler hâsıl oldu. Efkârı umumiyede de, esasen mesele çok mühim olduğu için,
her gün lehte ve aleyhte bir çok şeyler söyleniyor. Şu halde karar sırası Heyeti
Celilenize geldiği zamanda biz hangi kanaati vicdaniye üzerine kararımızı vere
ceğimize elimizde düstur olmak lâzımdır. Hissimize tâbi olabiliriz. Çünkü bu
vatandaşlar fena bir vapurla battı deyince bir galeyan hâsıl oluyor. Yok diğer ar
kadaşlar lehte söyleyince yani tahkikata lüzum yok diyince o halde aleyhte
bulunanlar da daha fena bir cereyan hâsıl oluyor. Onun için Dahilî nizamname bu
işi tamamen bertaraf etmiştir. Bu madde mucibince vekilleri de dinliyerek kanaati
vicdaniyemizi ondan sonra izhar etmeğe sıra gelir. Şu maddeyi müsaadenizle
okuyayım:
171 inci madde diyor ki; "Alâkadar vekil ve takriri veren veya verenler veya
mazbatayı yapan, encümen dinlendikten sonra takririn veya mazbatanın nazarı
dikkate alınıp alınmaması hakkında Meclis bilmüzakere işarî reyle kararını verir."
Biz şimdiye kadar yalnız encümeni dinledik. Encümendeki arkadaşlarımız da sırf
encümen çalışması noktasından fikir beyan ettiler. Benim mütalâam : Yusuf
Kemal arkadaşımız bu maddelere istinadederek beyanatta bulunmuş, Receb
Peker arkadaşımız ise bu noktada bundan ayrılarak beyanatta bulunmuştur.
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Diyorlar ki, biz bunu bir tahkik encümenine verirsek bu Beş kişilik en
cümenin hüviyeti ne olur? Hayır arkadaşlar, nizamname sarahatle söylüyor. Beş
kişilik encümen bu kadar mühim bir işi tahkik ve tâmika kâfi değildir. Onun için
dir ki bu encümenin içinde ne bir bahriyeli koyduk, ne de diğer mütehassıs ar
kadaşlardan bulundurduk. Bu arkadaşların vazifesi, bu evraka bakarak tahkikat
için Meclisi Âli yeni bir encümene veyahut Teşkilâtı Esâsiye ve Adliye encümen
lerinden mürekkep bir heyete bu evrakı havale etmeli mi etmemeli midir?
Vereceği karar budur. Bu da gayet sarihtir. Vekilleri de dinledikten sonra Heyeti
umumiye kararını verir. Heyeti Umumiyenin tahkikat icrasına karar verince Teş
kilâtı Esâsiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümene veyahut
beşten on beşe kadar âzâdan teşekkül eden bir Tahkikat encümenine havale eder.
Demek ki işin ehemmiyetine göre on beşe kadar âzalı bir encümen teşekkül eder.
İhtisas meselesi olunca mütehassıslar toplıyacak. Şu halde hulâsa ediyorum; 170
inci maddede Beş kişilik encümenin yani intihap ettiğimiz encümenin vazife,
salâhiyetini tâyin ediyor. Yani tahkikata lüzum var mı, yok mu? Ondan sonra
Heyeti Celilenizin vazifesini çizmiştir. Vekilleri dinlerler, Beş kişilik encümeni
dinlerler. Sonra kendi kararını ittihaz eder. Kendi karan tahkikat olunca o zaman
karar verilir: Acaba Muhtelit encümene mi havale etmeli, yoksa işin ehem
miyetine göre on beş kişiye kadar âza ile teşekkül edecek olan encümene mi?.
Binaenaleyh, bendeniz bu işte vekillerimizin de beyanatta bulunmasını, ondan
sonra Heyeti Celilenizin karar vermesini teklif ediyorum.
REİS - Beş kişilik bir encümen vekilleri isticvap eden bir encümen değildir.
Bu mazbata üzerine kendiliğinden vekiller arzu ederse izahat verebilirler. Yoksa
Heyeti Umumiye izahata davet edecek değildir.
BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) - Söz istiyorum. (Vazgeç sesleri). Vaz
geçecektim, ancak Muhterem Receb Peker sözlerimi iyi anlamamışlar, tavzih için
söz aldım. Akdeniz cehennemi bir göl dedim. Tabii bu sözü heyecanım içinde
söyledim, halbuki hali harpte bir deniz demeli idim. Sonra, Refah vapuru külüs
tür dedim, kendileri değildir diyorlar. Elimizde Refah vapurundan başka hiç
vapur kalmamışsa sözlerimi geri alırım. Fakat bendeniz söylüyorum ki, Refah
vapuruna çocuklarımızı bindireceğimiz yerde, bütün tahlisiye vesaitini cami
vapurlarımız vardı, onlara bindirseydik daha iyi olurdu demek istiyordum.
Bununla beraber Cenabı Hakkın bir lütfü olacak, torpil yiyen bir vapur deniz
üzerinde 4 saat durmuştur. Eğer tahlisiye vesaiti, simitleri filân bulunsaydı, bu
çocuklar kurtulurdu. Vicdanım bunu söylüyor.
FERİDUN FİKRİ (Bingöl) - Arkadaşlar, Başvekilimizin imzasını muhtevi
olarak gelen tezkerede şu fıkralar vardır : (Ahiren 19. XII. 1941 tarihinde GenelKurmay Başkanlığından alınan tezkerede, yapılmış olan tahkikatın neticelenerek,
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hâdisede alâkalı görülenler hakkında âmme hukuku dâvası açıldığını ve ismi
geçen iki zatın da dâvaya dahil edilmeleri lazımsa da, masuniyeti teşriiyeleri
dolayısiyle, kanunen buna imkân görülemiyerek âmiri adli sıfatiyle vazifesizlik
karan ittihaz edildiği bildirilmiş olmakla...) Şimdi dikkat buyurulunca görülüyor
ki, burada cereyan etmekte olan tahkikat esnasında iki arkadaşımızın dahi bu
mevzuda tahkikata tâbi tutulması hakkında bir vaziyet hadis olmuştur.
Binaenaleyh bunun beş kişilik encümenin karariyle halledilmesine imkân olup ol
madığının mütalâa edilmesi lâzımdır. Halledilecek mesele budur. Beş kişilik en
cümen üçe ayrılmıştır. Ekseriyeti teşkil eden arkadaşlarımız burada bir takım
hususları mevzuubahis ediyor. Telefon mükâlemesi, şilep meselesi, askeri
otoritenin sevkıyatı idare etmesi meselesi gibi. Bütün bunlar tahkikat mevzuunun
haricine çıkılamayacağını yani tahkikat mevzuu ikmal edilmedikçe, tahkikat
meselesine gidilmedikçe şu hususun reddinin hukukan imkânı olamıyacağı
vaziyetini ortaya koymuş bulunmaktadır. Malûmu âliniz âmiri adliliğin tesbit et
tiği husus, tıpkı adlî bir tahkikat mahiyetindedir. Adli tahkikat esnasında tezahür
eden şu vaziyet üzerine Beş kişilik encümenin tetkika mahal olmadığı hakkında
verdiği kanaat müsbet olmuş olsaydı meseleyi bir kademede bitirmek belki müm
kün olurdu. Böyle bir karar karşısında değiliz. Bilâkis o kararın mahiyeti ne olur
sa olsun, içinde ne gibi maddeler bulunursa bulunsun müsbet şekilde tahkikatın
açılması neticesine varmış bulunulmaktadır. Şimdi bu vaziyet karşısında arkadaş
larımızın bu hususta mütalâalarına müracaat etmek aynı zamanda diğer
alâkalıların bunlarla olan karşılaşma vaziyetlerini tesbit etmek, hulâsa görür, işi
tir bir adalet cihazı olan bir kazai organla bu vaziyeti karşılamakta adlî ve huku
ki isabet olduğu mütalâasındayım. Çünkü bu şekille mevzu aydınlatılmamaktadır.
Zira bir kere halledilmiyen bir mesele vardır, işin içinde adı geçen arkadaş
larımızın bu hususta ne dediklerini dahi işitmiş ve öğrenmiş olmıyoruz. Şu ana
kadar halledilmiyen mesele, arkadaşlarımızı dinliyebilir miyiz, dinliyemez
miyiz? Arkadaşlarımız şu Beş kişilik heyet tarafından dinlenebilir mi dinlenemez
mi? Bu mesele dahi halledilmiş bulunmamaktadır. Bu vaziyet karşısında şu şu
kazai mevzua cevap verecek eleman elimizde bulunmıyor. Biz şunu diyeceğiz,
kazai bir talep karşısındayız. Bunu da kazai bir talep ile kazaî bir talebi, kazaî bir
cevapla karşılamamız icabeder.
ZİYA ARKANT (Yozgad) - Meclis serbesttir.
FERİDUN FİKRİ (Devamla) - Müsaade buyurun, Meclis serbesttir, amma
serbestliğin hududu kanunisi nizamname ve Teşkilâtı Esâsîye esasları ile muay
yendir. Binaenaleyh bu vaziyet karşısında meni muhakeme mahiyetinde bir or
ganın, meni muhakeme karan verebilecek mahiyette bir organın Meclis bünyesi
içinde faaliyette bulunup bu arkadaşlanmızın vaziyetleri hakkında karar vermek
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kanuni ve hukuki bir zarurettir Hallolunacak en mühim mesele budur. Şimdi maz
batayı tetkik ettiğimiz zaman ne görüyoruz? Arkadaşlarımızın biri hakkında üç
arkadaş, diğer biri hakkında dört arkadaş bir talep vaziyetine geçmiş bulunuyor.
Bendenizin şahsi kanaatim, bir mütalâa yürütmüş olmamakla beraber, ben akalliyette kalmış olan Fuad Sirmen arkadaşımızın İncedayı hakkındaki tefrikına
taraftar değilim.
Onu tefrik, kendi noktaî nazarıma göre, mazbatada ekseriyetin fikri, maz
batanın muhteviyatındaki iki arkadaşın durumu üzerinde karşılaştırıldığı zaman
ikisinin de durumunu aynı şekilde görmüşümdür. Binaenaleyh İncedayı ar
kadaşımız hakkında tahkikata lüzum olup, diğer arkadaşınız hakkında lüzum ol
madığı hakkındaki mütalâaya iştirak etmiyorum. Bendenizce ekseriyetin
mütalâası yani meseleyi Yusuf Kemal arkadaşımızın dediği gibi, mesuliyetleri
kanaati hâsıl olmuş ve bundan dolayı sevkedilmiş mahiyetinde değil, bilâkis bu
işin tamamiyle aydın edilmesi ve netice olarak Receb Peker arkadaşımızın yük
sek bir nefha ile yüksek duygularla ifade ettiği ve bendenizin şahsi intibaımca da
yerinde olan, yani duygu itibariyle yerinde gördüğüm ve fakat nihayet varılacak
bir münteha kademesi bulunan, yani mebde noktası değil, münteha noktası olarak
hakikatin tebarüzü bakımından, fayda noktasından varılacak bir kademe olarak
mütalâa ederim. Aksi takdirde ekseriyetin mazbatasında tasrih edilmiş olan nok
talar cevaplanmış olmaz. Bunları cevaplamak için arkadaşların mütalâasma
müracaat etmek lâzım gelir. Görüyorum ki arkadaşlar, şu dakikada karşısında
bulunduğumuz müşkülât, elimizde olan 170 nci maddenin bünyesinden doğmak
tadır. Ya bu maddenin bünyesini tadil edelim, makabline teşmil suretiyle, o or
ganın aralarında ihtilaf olduğu için bir tesis ile bu işin halli cihetine gidelim. Yani
170 inci maddeyi tekemmül ettirelim, arkadaşlarımızın malûmatını alalım ve
lüzumlu olan noktaları karşılaştıralım. Çünkü malûmu âliniz Nizamnamei
dahilinin...
MAZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) - O maddeyi ezberledik artık.
FERİDUN FİKRİ (Devamla) - O maddeyi okumayacağım, hakikatin tahassulü için çalışıyoruz.
MAZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) - Aferin.
FERİDUN FİKRİ (Devamla) - Aferin, tabiî aferine de lâyıkız.
MAZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) - Sabahtanberi ezberledik bu maddeleri,
başka bir madde varsa oku.
FERİDUN FİKRİ (Devamla) - 173 üncü madde "Tahkikata memur olan en
cümen, Hükümetin bütün vesaitinden istifade ve istediği evrak ve vesaika,
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vazıyed eder" diyor. Arkadaşlar, sonra 174 üncü madde de: "Bu encümen, vekil
leri isticvap edebileceği gibi, hariçten herkesi şahit ve ehlihibre sıfatiyle dinlemek
salâhiyetini haizdir.
Davet olunan şahitlerin icabetleri mecburi olup haklarında Usulü muhakematı
cezaiyede mevzu ahkâm tatbik olunur" deniyor. Görülüyor ki, arkadaşlar, kulağı
var; gözü var, çağırabilir bir kuvvettir ve Başvekâletin tezkeresinde hallini talep
ettiği mevzua mukabele etmek cihazlarına maliktir.
RECEB PEKER (Kütahya) - Amma neticesi yoktur, beyhudedir.
FERİDUN FİKRİ BİNGÖL (Devamla) - Amma bu Beş kişilik encümen
nedir? Kulağı yoktur; dinliyemez, çağıramaz; isticvap edemez, hakikate vâsıl ol
manın elemanlarına malik değildir.
ALİ RIZA TÜREL (Konya) - Maliktir.
FERİDUN FİKRİ (Devamla) - Malik değildir, işte meydanda. Vekilleri dinliyemedik, şahit çağıramadık ve işin içinden çıkamadık. (Gürültüler)
Müsaade buyurun. Çıkmak kabil olabilirdi. Emin olun ki, böyle olsaydı yük
sek huzurunuza çıkıp da size vakit kaybettirmezdi.
MAZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) - Bu Beş kişilik encümen hakkındaki
madde ne olacaktır?
FERİDUN FİKRİ (Devamla) - Bilmem.
MAZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) - Bilmem olur mu? O halde anlamamış
sın.
FERİDUN FİKRİ (Devamla) - Anlamadık. Müsaade buyurun, Beş kişilik en
cümene taallûk eden maddenin mevzuu bu maddenin hükmü olamaz, bu cihazı iş
letemez. Hakikate vusul bakımından arkadaşlarımızı dinlemek ve netice itibariy
le tam bir kanaatle hakikatin bütün icabatını ortaya dökerek neticeyi almakta ben
deniz için büyük bir isabet vardır ve zannederim ki, böyle bir yola gitmek şim
diye kadar hukuk usullerinde mevcut olan yani bir vekilin yapılan bir adlî tah
kikat esnasında bir fiilinden dolayı herhangi bir suretle takibini iktiza eden bir
manzara görüldüğü için tahkikat safhası yani işin men'i muhakeme kademesine
vusulü için yapılması lâzımgelen mutat mekanizma bütün hukuku esâsiye
mukayesesinde Parlâmento cihazlarının görmesi ve çağırması ve delâili toplayıp
takdir etmesi mahiyetindedir. Delâili toplayınca arkadaşlar bu işin halli çok
kolaydır. Nizamnameye bir madde koyalım, ifade alabilsin, şahidi dinliyebilsin,
delâili takdir edebilsin ve bir neticei müsbiteye varabilsin.
MAZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) - Sonra öteki madde?.
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FERİDUN FİKRÎ ( Devamla ) - Bu işin mekanizması budur. Başka suretle
müsbet bir vaziyet bulmağa imkân olmaz. Arkadaşlarımızın ifadesini dinlemedik,
bu bakımdan bendenizce şimdiye kadar zaten bir kere tatbik edilmiş ve o da iş
lememiş bulunan 170 inci maddenin mahiyet itibariyle bu ihtiyaca vefa edecek
hüviyette olmadığı noktasını esaslı şekilde şu vaziyetimiz bize göstermektedir.
Binaenaleyh bunu imal edelim. Çünkü bunu cihazlandırmak ve bu gibi hâdiseler
de hayat müesseselerinin tekemmülü için müşevvik bir kuvvettir, işte şu hâdise
karşısında bunu cihazlandıralım.
SALÂH YARGI (Kocaeli) - Tadil lâzım.
FERİDUN FİKRİ (Devamla) - Hayır. Arkadaşlar, ben bir sureti tesviyeye var
mak ve işi müspet bir neticeye isal etmek maksadiyle, kabilse nizamnamenin
tekemmül ettirilmesi suretiyle mevzuun halli tarafına gidilmesini istiyorum. Am
ma o olmadığı takdirde benim kanaatim şudur ki Başvekâletin tezkeresinde talep
edilen bu husus hakkında verilecek cevabın tahkikata mahal olmadığına karar
verilmiştir şeklinde olacak bir cevabın esbabı mucibeye müstenit olmaması
bakımından arzedeceği hukuki eksikliktir. Esbabı mucibesiz olacaktır ve bir
hukuki eksikliği bulunacaktır. Halbuki biz bunu tekemmül ettirecek olursak
veyahut tahkikat safhasını intaç edecek olursak, bu behemehal arkadaşlarımız
hakkında menfi bir duygumuz olduğunu ifade eder mi? Asla. Asla ifade etmez.
Ben şahsen samimi surette söyleyeyim, duygu itibariyle arkadaşlarımızın
tamamiyle masum olduklarına, kaniim.
MAZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) - Mesele yok.
FERİDUN FİKRİ (Devamla) - Ancak bu kanaatim bir ihtisastır, bir duygudur,
ben isterim ki bu duygumu delâili hukukiye ile, delâili katiye ile ve ortaya konan
bütün elemanları birer birer sıralıyarak tesbit edelim ve bu suretle hakki ve
hüviyeti ifade eden bir metin vücude getirelim ve demeliyim ki havale edilen şu
meselede alâkalı görüldüğü beyan olunan zevatın malûmatına müracaat edil
memiştir. Bu hususta dosyada mevcut olan ve bu işle ilgili bulunan kimseler din
lenmiş, lâzımgelen evrak celbolunmuş, noksan cihetler tekemmül ettirilmiştir,
bütün bunlar olmuştur; Neticede alâkalı arkadaşların masumiyetleri tezahür et
miştir: Ben bunun lüzumuna kailim buna kailim. Bu böyle olmak lâzım gelir.
Çünkü bunun böyle olması yalnız değil hangi bir tahassüs meselesi değil, yani
şunu tatmin edeyim, bunu tatmin edeyim ve şu dedi koduyu keseyim. Asla böyle
bir şeye papuç bırakmak taraftarı olan bir arkadaşınız değilim. Adalet duygusun
da tam, katî, tereddütsüz, bütün vesaikiyle hazırlanmış ve bütün imanımla Büyük
Millet Meclisinin hariminde ve hukuki esaslar değişmez ve şaşmaz kadroları için
de bütün elemanlar dinlenerek hakikate vâsıl olunmuştur. Bu intibam husulünü
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adalet bakımından B. M. Meclisinin bünyesindeki hukuki otorite bakımından
zaruri ve lâbüt gördüğüm için bu kanaatimi ifade sadedinde yüksek huzurunuza
çıkmış bulunuyorum.
REİS - Daha söz almış beş arkadaşımız var. Fakat kifayeti müzakere hakkın
da da yeni bir takrir var, okutuyorum.
Yüksek Reisliğe
Müzakere kâfidir, reye konulmasını teklif ederim.
Samsun Mebusu
Nâşid Fırat
REİS - Takriri kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
O halde bir takrir daha var, onu okutuyorum.
Yüksek Reisliğe
Okunan mazbata ve kayıtlardan ve arkadaşların konuşmalarından anlaşıldığına
göre vekillerin mesuliyetini belirten bir dayanak görülmemektedir. Buna göre noktaî nazarını vazıhan belirtir bir dayanık görülmemektedir. Buna göre noktaî
nazarını, vazıhan belirten Receb Peker'in kanaatine uyarak Saffet Arıkanla Cev
det Kerim İncedayı'mn, ademi mesuliyetlerinin reye konulmasını teklif ederiz.
Yozgad

Bursa

Kırklareli

Ahmed Sungur

Dr. Sadi Konuk

Zühtü Akın

Tunceli

Kastamonu

Mardin

Sami Erkman

Dr. Tevfik Aslan

Rıza Erten

Konya

Rize

Aydın

Ali Rıza Türel

Saim Ali Dilemre

Adnan Menderes

Yozgad

İsparta

Manisa

Ziya Arkant

Kemal Turan

Hüsnü Yaman

Bursa

Ankara

Antalya

Fatin Güvendiren

Ahmed Ulus

N. Aksoy

Kayseri

Kütahya

Ömer Taşcıoğlu

Alâettin Tiridoğlu

Dr. SADİ KONUK (Bursa) - Efendim takrirde bir yanlış var, orasını çizmiş
tim, "ademi mesuliyet" değil, "tahkikatı mucip bulunmadığından.." olacak.
REİS - Takriri bu suretle reyinize arzediyorum. Nazarı dikkate alanlar lütfen
işaret buyursunlar.... Almıyanlar.... Efendim netice iyice anlaşılmadı. Takriri
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nazarı dikkate alanlar lütfen ayağa kalksınlar... Almıyanlar... Takrir nazarı dikkate
alınmıştır. Binaenaleyh Meclis, tahkikata lüzum görmemiştir. (Alkışlar)"
Başbakanlık tezkeresinin okunmasını takiben, beş kişilik bir encümen seçil
miş ve encümen tarafından hazırlanan ve 2.11.1942 tarihli 34 üncü inikada ait
zaptın sonuna bağlı bulunan 90 numaralı mazbata 2.11.1942 tarihinde okunduk
tan ve üzerinde meclis müzakeresi cereyan ettikten sonra Reisin "Binaenaleyh
Meclis tahkikatına lüzum görülmemiştir" yolundaki beyanatiyle mesele kapan
mıştır.
Maârif Vekili Hasan Âli Yücel'in
Devlet Konservatuvarının İlk Mezunlarına
Diploma Verilmesi Münasebetiyle
3 Temmuz 1941 Tarihinde Yaptığı Konuşma.

m

"Büyük Şefim, Yüce Reisicumhurumuz, Sayın Arkadaşlarım!
1941 yılının 3 Temmuz'u, Atatürk İnkılâbının insanlığa kazandırdığı hakikî
medeniyet kıymetlerinden birinin gerçekleştiğini istikbale nakledecek tarihtir.
Son asır içinde bizden önce gelenlerin Türk sanatı için gördükleri rüya, bu ta
rihe tahakkuk ediyor; o itibarla 3 temmuz 1941, emelle ve dilekle dolu bir dev
renin sonudur. Fakat bu tarih, aynı zamanda gelecek nesiller nazarında, vazifesi
ni başarmış insanların gönüllerinde duyabilecekleri kuruculuk saadetini ifade
edecektir. Onun için 3 Temmuz 1941; hayırlı, şerefli ve Türk Milletinin
medeniyet yolunda nelere kudretli olduğunu ispat edici bir başlangıç tarihtir.
Cumhuriyet Rejimi, bu başarıyı nasıl elde etti? Bu nokta üstünde durmak, fanî
şahıslara muvaffakiyet hissesi dağıtmak için değil, bizden sonra bizim yerlerimizi
alacak olan nesillere, nasıl çalışırlar ve nasıl hareket ederlerse muvaffak olurlar;
onu göstermek içindir. Günlük işler yapmayı istemeyip, milletlerinin ebediyetlere
saplanacak hayatını yüreklerinde yaşatanlar böyle yapmak mecburiyetindedirler.
Biz, yalnız hale değil, kendimizi, bilhassa istikbale hesap vermekle mükellef say
maktayız.
Arkadaşlarım,
Şimdi içinde bulunduğunuz Devlet Konservatuvarının ilk çekirdeği, 19241925 ders yılında bu binanın hemen yakınındaki küçük eski evlerde kurulan
Musiki Muallim Mektebidir. Bundan önceki geçmiş yıllarda ve devirlerde dev
letin bu mevzua esaslı bir surette el koyduğunu bilseydim, Devlet Konser194 Hasan Âli Yücel: a.g.e., 115-118. ss.
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vatuvannm doğuşuna oradan başlardım. Musiki Muallim Mektebi, hemen on se
neye yakın bir zaman okullarımıza müzik öğretmeni yetiştirmeye çalıştı. On sene
kadar sonra yeni bir ihtiyaç kendini şiddetle hissettirmişti. O zaman Maarif Vekili
olan Hikmet Bayur, Musiki Muallim Mektebi, Riyaseticumhur Filarmoni Orkest
rası ve temsil şubesinden mürekkep bir akademinin kurulmasını temin etmek
üzere bir kanun hazırladı ki bunun adı "Millî Musiki ve Temsil Akademisinin
Teşkilât Kanunudur." Büyük Millet Meclisinde kabul tarihi, 25 Haziran 1934'tür.
Bu Kanunun birinci maddesinde ülkü ve amaç şöyle ifade edilmiştir: "A. - Mem
lekette ilmî esaslar dâhilinde millî musikiyi işlemek, yükseltmek ve yaymak, B.Sahne temsilinin her şubesinde ehliyetli unsurlar yetiştirmek, C - Musiki Mual
limi yetiştirmek."
Bu amaca varmak için alınmış olan tedbirler kâfi değildi; nitekim talebenin
bu şubeye nasıl alınacağı, ne kadar okuyacağı, öğretim esasları kanuna girecek
şekilde fikir olarak olgunlaşmış bir halde bulunmuyordu. Bunun içindir ki aynı
yılın Haziranından sonraki aylarında Hikmet Bayur'u takip ederek vazife alan
Maarif Vekilimiz Abidin Özmen bu eksik cihetleri tesbit etmek üzere Türk
mütehassıslarından mürekkep bir kongre topladı. Bunun içinden ayrılan sekiz
Türk müzikçisinin hazırladığı raporda Türkiye Musiki ve Tiyatro Akademisinin
ana çizgileri tesbit edildi. Bu rapor, memleketin her türlü musiki ihtiyacını temin
edecek müzik ihtisas şubelerini havi bir müessesenin kurulması teklifini ileri
sürüyordu. Bundan başka musiki ve temsil sanatlariyle plâstik sanatların o
zamana kadar muhtelif tedrisat daireleri tarafından idare edilmeyip kendine has
bir mercie raptı düşünülmüştü. Rapor, müzik şubesi hakkında fikir vermekle
beraber temsil işleri için hemen hemen bir sakit vaziyette idi, onun için birinci ar
zu edilir şekilde sistemlendi; ancak ikinci kısım 10 Haziran 1935 tarihinde Büyük
Millet Meclisince kabul edilen teşkilât kanununda Güzel Sanatlar Ar Genel
Direktörlüğü adıyla Maarif Vekâleti içerisinde müstakil bir mercie nail oldu.
Mesele bitmiş değildi. Bu işin bilmediğimiz tarafları çoktu, işler ve şahıslar hak
kında türlü görüşler, türlü telâkkiler vardı. Tamamiyle yeni bir teşkilât istiyen ve
kanuni mevzuuların mücerret mefhumlarını tahakkuk ettirecek ana fikir ve teşeb
büslere muhtaç olan bu işi başarmak için Maarif Vekilliği, Avrupa'dan mütehas
sıs getirtmiye karar verdi. Gene aynı vekil arkadaşımızın zamanında Berlin Yük
sek Müzik Okulunun Kompozisyon Profesörü Paul Hindemit Türkiye'de müzik
kültürünün kurulması işlerinde Maarif Vekilliğinin müşaviri olarak tetkiklerde
bulunmak ve bu çalışmaların neticesinde tafsilâtlı bir rapor vermek üzere bir ay
için Ankara'ya davet edildi. Berlin'de imzalanan mukavelenin tarihi, 27 Mart
1935'tir. Hindemit, 1935 Nisan, 1936 Mart, 1937 ilkteşrin aylarında Ankara'da
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bulunmuş ve memleketimizde müzik hayatının kurulması için müteaddit raporlar
vermiştir. Sahne işleri için de Profesör Cari Ebert, 1935 senesinde opera ve
umumî sahne meseleleri üzerinde görüşmek üzere 10 gün için Türkiye'ye gelmiş
ti. Profesör bilâhare 1936 şubatında ve ikinci teşrininde tekrar memleketimizde
bulunmuştur. Gerek Profesör Hindemit, gerek Profesör Cari Ebert, büyük bir hüs
nüniyetle ve sahip oldukları yüksek bilgi ve tecrübeyle bu müessesenin esaslı bir
surette kurulup tam verimli olarak yürümesi için bütün varlıklarını vermiş olmak
la beraber ancak bir sene içerisinde bir veya iki ay memleketimize gelebildikleri
için, kendi tavsiyelerini yakından takip edemiyorlardı.
Muhterem selefim Saffet Ankan'ın bu dâvada sarfettiği emekleri burada şük
ranla anarım. Bütün bunları sizlere şunun için arzediyorum ki olup bittikten sonra
basit gibi görünen ve şurası burası kolayca tenkid edilen işler ne mütekâsif yorgun
lukların ne güçlüklerin ve ne gönül üzüntülerinin mahsulüdürler; bunu iyi bilmeli.
Müessesemizin tarihine devam edelim :
Profesör Cari Ebert'in devamlı surette sahne işlerinin başına geçebilmesi an
cak 1939 yılında mümkün oldu. Müzik işleri organize edilmiş bulunduğu için
opera ve sahne üzerinde duyduğumuz rehberlik ihtiyacı bu sahada artık mevcut
değildi. 1936 ilkteşrininde temsil şubesi için açılan imtihana çok az istekli çıktığı
için tekrar kabul imtihanı yapmak mecburiyetinde kalan bu müessese, artık bir
sanat şahsiyeti olmak üzere teşekkül etmiye başlıyor ve 1939 da bol bol talip
bulabiliyordu. 1934 senesinde çıkmış olan kanundan sonra geçen beş senelik dev
re içerisinde de bu kanunun maksat ve gayeyi ifade etmemekte bulunduğu ve teş
kilâtı tam olarak göstermediği anlaşılarak yeni ve ihtiyaçlara uygun bir kanun lâ
yihası hazırladık. Bu kanunla, hatta ismi üstünde teraddütler izhar edilen bu
müessesenin adı konuluyor ve teşkilâtı tesbit edilmiş bulunuyor. Büyük Millet
Meclisinde esaslı münakaşaları celbeden bu kanunla Devlet Konservatuvarı, nasıl
talebe alıncağına kadar, anayasasını kurmuş demektir. Hemen ifade edeyim ki
aradan geçen bir yıldan pek az fazla bir zamana rağmen müessesenin bizi mem
nun eden inkişafı, yeni bazı kanunî hükümler almıya Vekilliğimizi icbar edecek
hale gelmiştir. Bu değişmeyi, bir kararsızlık değil, canlı bir varlığın büyümesi ve
bilhassa çabuk büyümesi mânasına almalıdır. Yoksa ne koyduğumuz prensipler
den küçük bir fedâkârlık, ne tatbik ettiğimiz usullerden ufak bir inhiraf yoktur.
Arkadaşlarım!
Bugün Devlet Konservatuvariyle, şefleri ve azaları bize iftihar verecek,
tekemmül etmiş bir orkestra ve verimli çalışan bir temsil şubesi ve her ikisinin
mezcinden doğan bir operamız vardır diyebiliriz. Devlet Konservatuvarımız, baş1479

ta en büyüğümüz ve Şefimiz olduğu halde milletimizin gözünde ve kulağında ve
memleket meydanında imtihan vermektedir. Milletimizin büyük alâkası, alkış ve
sevgisi başladığımız işte muvaffak olduğumuzun ve olacağımızın delili olduğu
kadar teşvikçisidir de.
Gözden uzak tutulmamasını bilhassa istirham ederim ki insanlığın en müthiş
savaşlarından birini yaptığı böyle bir devirde ve harb yangınının dumanlan ve
kızıllıklarının göklerimize vurduğu böyle bir zamanda, tiyatro temsilleriyle opera
ile meşgul olmamız, güzel sanat dâvasına nasıl ciddî bir mâna verdiğimizin tari
he geçecek kadar kuvvetli burhanı telâkki edilmelidir. Biz, tiyatro ve opera şek
lindeki temsil sanatını, bir medeniyet meselesi halinde alıyoruz. Onun içindir ki
aziz memleketimizin her vaziyette müdafası için, her türlü fedakârlığı yapmakla
uğraştığımız şu anlarda, sanatın bu şubesindeki inkişafına da, onu durdurmak
değil, bilâkis yürüyüşüne hız vererek, devam ediyoruz.
Bir gün bizim gibi bütün insanlığın idrak edeceğine inanmış bulunduğumuz
Türk hümanizmasmın yepyeni bir safhası, Devlet Konservatuvarının bağrından
doğmaktadır. Türk hümanizması, beşer eserine istisnasız kıymet veren, ona
zamanda ve mekânda hudut tanımayan hür bir anlayış ve duyuştur. Hangi millet
ten olursa olsun insanlığa yeni bir düşünüş, yeni bir duyuş getiren her esere bizim
yüreklerimizin besliyeceği his, ancak saygı ve hayranlıktır.
Biz bu saygı ve hayranlık duygumuzu nazarî bir bakışla değil, yaparak ve
yaşıyarak, kendimizin kılarak ifade ediyoruz.
Müellif bizden olmıyabilir, bestekâr başka milletten olabilir. Fakat o sözleri
ve sesleri anlıyan ve canlandıran biziz. Onun için Devlet Konservatuvarının tem
sil ettiği piyesler, oynadığı operalar bizimdir, Türktür ve millîdir. Bizden olacak
müellif ve bestekâr da ancak bu yolda yetişecektir. Ömründe bir kere bile,
ananelerinin kurulduğu memleketlerden hiçbirinde, bir tek opera seyretmemiş
olan evlâtlarımızın, doğru bir rehberlikle nihayet üç dört sene içerisinde erdikleri
zafer derecesi, yalnız onların bu sahadaki başarılarını değil, Türk Milletinin
medeniyetin her cephesinde ne kudretli bir istidadın sahibi olduğunu göstermek
tedir. Bundan daha millî, daha öz nasıl bir hayat tecellisi olabilir?
Çok kereler Avrupa'nın türlü memleketlerinde yaşıyarak bu nevi eserlerin
dünyanın en yüksek temsil müesseselerinde sahneye koyulduğunu görenler gör
düm ki, meselâ Butterfly'ın temiz Türk kızı mümessilini seyrederken gözleri
yaşardı. Niçin? Sanat hayatının daha başlangıcında bulunan bu ve diğer genç
sanatkârlardan çok daha kuvvetlilerini görmüş oldukları halde, göz kapaklarından
akışını durduramadıkları sevinç yaşlarıyla bir rüyanın hakikat olduğuna şahit ol
duktan için...
1480

Türk sanatkârının sesi, sahnenin önünü çevreliyen duvarları aştı. Bir zaman
lar kuş uçmaz kervan geçmez diyarlardan olan en uzak Türk köylerine ulaştı. San
masınlar ki bu Türk çocuklarının kendi türkülerine benzemez bir eda ile söyledik
leri musiki eserine o köylüler kulaklarını tıkadılar. Hakikat bunun tam zıddınadır.
Türkten gelen her güzel şey, Türk için kendinindir. Türk çocuklarının ağzından,
gene Türkçe olarak gönüllerine çarpan bu ses dalgaları, her medeni temasa id
rakini açık tutan her seviyedeki Türk için bir bahar rüzgârı oldu.
Biz, yarınların insanlarıyız. Emeklerimizi, bilgi ve duygularımızı, yaptığımız
bütün işleri bizden sonra geleceklere bir miras değil, bir vasiyet olarak terkediyoruz. Aziz Millî Şefimizin "Biz sabırlıyız" derken gözlerinde parlıyan ışık
ların ne kadar uzak istikballere aktığını, yanı başında dinlerken bütün ruhumla
gördüm diyebilirim. Türk Milleti, bugün de beşer medeniyetinin aradığı ve muh
taç olduğu bir terakki unsurudur. Fakat yarın daha çok aranacağız ve bize daha
çok ihtiyaç duyacaklar.
Genç Sanatkârlar,
Son sözlerim sizindir : Cumhuriyetin ve inkılâbın ölmiyen kurucusu
Atatürk'le onun ideal arkadaşı ve yeni Türk medeniyetinin büyük mübeşşiri İsmet
İnönü, sizin böyle bir müessese içinde yetişip varolmanızın ilk ve kutsal sebep
leridir; buna herşeyden önce inanınız.
Bu hakikate imanımız derecesinde müstakbel hayatınızda muvaffak olacak
sınız. Sanat hayatınız, ancak fazilet ve ibda hayatı olmalıdır. Sanattaki muvaf
fakiyetlerinizle bütün dünyanın büyük saydığı insanları, Türk Milletinin zekâ ve
vicdanına ses olarak, söz olarak ve hayat olarak, sizler sindireceksiniz. Bu
sahadaki sanat dehasiyle Türk Milletinin yaratıcı dehası, sizin vasıtanızla temas
edecektir. Vazifeniz büyük, şerefli fakat güçtür. Hususi hayatınızı iyi tanzim et
tiğiniz nisbette sanat hayatınız düzgün gidecektir. Rehberiniz, iyilik ve güzellik,
işiniz daima yaratmak olmalıdır. Sizi, Türk Devlet Konservatuvannın ilk mezun
ları olarak selâmlarım. Aziz Şefimin, müzik ve temsil şubesinden ilk defa çıkan
sizlere lütfettikleri armağanlar, onları vereceğim arkadaşlarınızın şahsında hepi
niz için bir iltifat ve bir teşvik nişanesi olmalıdır. Sizlerin Türk evlâtları olarak
yüreklerinizde ve unutmıyan hafızalarınızda bu tarihî günün nasıl devam ede
ceğini biliyorum. Hepinize canımdan ve yüreğimden gelen sevgileri, muvaf
fakiyet dileklerini veririm."
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İnkılâp Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Rejimi
Fakülte, akademi ve yüksek okulların son iki yarıyılında okutulan "İnkılâp
Tarihi" derslerinin adı, 21 Kasım 1941 tarihinden itibaren "İnkılâp Tarihi ve Tür
kiye Cumhuriyeti Rejimi" olarak değiştirildi ve o tarihe kadar İnkılâp Ens
titüsünde verilen dersin, 1941-1942 ders yılından başlayarak her yüksek öğrenim
kurumunun kendi bünyesinde, haftada iki saat okutulması karara bağlandı.
Millî Eğitim Bakanlığı, alman yeni karar gereğince, dersin programını ve
muhtevasını, dersi verecek öğretim üyelerinin listesini hazırlayarak yüksek öğ
renim kurumlarına gönderdi. Aynca, verilen dersin sonuç ve yararlarını in
celemek, programlarda ve öğretim metodlannda gerekli değişiklikleri tesbit ve
teklif etmek, gençlerin millî ve siyasî terbiyesine yönelik İnkılâp Tarihi ve Tür
kiye Cumhuriyeti Rejimi dersiyle ilgili yayınlarda bulunmak üzere, İnkılâp Tarihi
Araştırma Enstitüsü'nün kurulması da karara bağlandı.
Türkçü Bozkurt, Millet ve Çınaraltı Dergileri
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuyla Türk milliyetçiliği, resmî devlet milliyetçiliğiyle özdeşleştirildi ve resmî ideoloji dışındaki milliyetçi görüşlerin yay
gınlaşmasına izin verilmedi. Tek parti döneminde farklı milliyetçi görüşler, özel
likle de pantürkist eğilimli olduğu ileri sürülen milliyetçilik anlayışı kovuştur
maya uğradı.
II. Dünya Savaşı yıllarında canlanan Sovyet karşıtı Türkçü yayınlar ve geliş
meler, İnönü yönetiminin savaş politikasına uygun olarak yakından takip edildi,
kimi zaman gelişmesine göz yumuldu, hattâ resmî politikasının aracı olarak kul
lanıldı.
Bu dönemde yayımlanan "Bozkurt, "Millet" ve "Çınaraltı", Türk milliyet
çiliğine farklı yaklaşımlar getiren Türkçü dergilerdi. Bir anlamda geri kalmışlığa,
ezilmişliğe, Batı baskısına bir tepki olarak görülen bu dönem milliyetçiliği,
çözüm bekleyen kimlik meselesine de bir cevap olarak kabul edildi.
Bu dönem dergilerinden Bozkurt 1939'da Reha Oğuz Türkkan tarafından ay
lık bir dergi olarak yayımlanmaya başladığından itibaren takibe uğradı; kimi
zaman kapatıldı. Dergi, aralıklarla 1942'ye kadar yayınını sürdürdü.
Aynı dönem dergilerinden "Millet" ve "Çınaraltı", II. Dünya Savaşı sırasında
milliyetçi görüşleri savunanların toplanma yeri hüviyetindeydi. Hüseyin Avni
Göktürk ve Remzi Oğuz Ank'ın 1942-1944 yılları arasında çıkardığı Millet'te
Anadolu coğrafyasıyla sınırlı bir milliyetçilik savunuluyordu. Derginin ilk
sayılarında Mümtaz Turhan, Osman Attila, Cahit Okurer gibi yazarlara yer veril1482

di. Daha sonra kadrosu genişletildi ve Ömer Bedrettin Uşaklı, Samet Ağaoğlu,
Nihat Erim, Mehmet Kaplan gibi isimler de dergide yazmaya başladı.
Orhan Seyfî Orhon'un 9 Ağustos 1941'de çıkarmaya başladığı "Çınaraltı" der
gisi ise diğer Türkçü dergilere göre daha ılımlı bir yaklaşım sergiledi. Dergi, İs
mail Gaspıralı'nın "dilde, fikirde, işte birlik" ilkesini savunuyordu. Yazı kad
rosunda Nihat Atsız, Zeki Velidi Togan, Fethi Tevetoğlu, Peyami Safa, Reha
Oğuz Türkkan gibi isimler vardı. Dergide Türk dünyası ile ilgili çeşitli folklorik
bilgilere de yer verildi, yurt dışındaki Türk dünyası tanıtıldı. Ayrıca, Atatürk, Ziya
Gökalp, Namık Kemal, Ahmet Haşim ve Ömer Seyfettin için özel sayılar yayım
landı. Dergi, 1944 yılında kapandı. Daha sonra yeniden yayımlandıysa da, 9
Haziran 1948'de yayımına son verdi.
- 1 9 4 2 YILI Ekmeğin Karneye Bağlanması
14 Ocak'ta İstanbul'da, 17 Ocak'ta Ankara'da, 22 Ocak'ta İzmir'de ekmeğin
karneyle dağıtımına başlandı. Bunu diğer büyük şehirlerdeki karne uygulamaları
takip etti. Şahıs başına günlük ekmek istihkakı 7 yaşına kadar olan çocuklar için
187, 5 gram, 7 yaşından büyükler için 375 gram, ağır işçiler için 750 gram olarak
belirlendi. Aile reislerinden alınan beyannamelere göre herkese, adına düzenlen
miş bir ekmek karnesi verildi.
Aylık olarak düzenlenen bu karnedeki fişler bir günlük ihtiyaca karşılık
düşüyor, gününde kullanılmayan fişler ertesi gün için geçerli olmuyordu. Ellerin
de ekmek karnesi bulunanlar günlük istihkaklarını diledikleri fırından veya tevzi
yerlerinden alabiliyorlardı. Karne uygulamasından amaç, buğday üretimindeki
düşüş sebebiyle ekmek tüketimini denetim altına almak, ihtiyaç fazlası ekmek
stoklamanın ortaya çıkaracağı sıkıntıları önlemekti.
Ankara'da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesine Bağlı
"Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü"nün Kurulması
"1. - Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesine bağlı bir "Türk İnkılâp
Tarihi Enstitüsü" kurulması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe ve Maarif en
cümenleri mazbataları (1/736)
REİS - Efendim; geçen celsede lâyihanın ikinci müzakeresine başlarken bir
takrir verilmişti. Takrir sahibi izahat vermişti. Fakat Maarif Vekili burada ol
madığından dolayı müzakere tehir olunmuştu. (Maarif Vekili yok sesleri).
Şimdi takriri tekrar okutuyorum. Müzakere devam edecektir.
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Yüksek Reisliğe
Şifahen izah ettiğim sebeplerden dolayı "Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü" yeri
ne "Türk İstiklâl ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü" denilmesini teklif eylerim.
İstanbul
Kâzım Karabekir
BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (İstanbul) - Arkadaşlar, biz bu enstitünün
kanununu gönderirken, bundan evvel inkılâp tarihi dersleri vardı. Onun yerine bu
enstitüyü kurduk. İsmin değiştirilmesine bendeniz bir lüzum görmüyorum. Zaten
teklif kanunun ruhunda mündemiçtir. Binaenaleyh inkılâp enstitüsü şeklinde kal
masını zannederim ki arkadaşımız da tercih buyururlar. O şekilde kalırsa daha
muvafık olur.
Gl. KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) - Söz istiyorum.
REİS - Buyurun...
Gl. KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) - Bendeniz geçen gün mütalâamı arzettim. Fakat beyanatları üzerine aynı fikri kabul edeceğimi buyurdular, bendeniz bu
fikirde değilim, İstiklâl kelimesini mümkünse her yere hakkedelim. Bilhassa için
de bulunduğumuz şartlar, bize istiklâl meselesinin çok önümüzde durmasını
icabettirir vaziyettedir. Biz inkılâp namı altına istiklâli koyuyoruz. Halbuki zaten
kanun metninde istiklâl ile inkılâp ayrılmamıştır. O halde serlevhadaki istiklâli
kaldıralım. Onun için bendeniz takririmde musırrım, sizler karar verirsiniz (Reye,
reye sesleri).
REİS - Bir takrir daha var okutuyorum.
Yüksek Reisliğe
Şifahen izah ettiğim sebeplerden dolayı (A) fıkrasındaki "Türk İstiklâl
Savaşı, Türk İnkılâbı..." yerine "Türk İstiklâlinin, Türk İnkılâbının..." denil
mesini teklif eylerim.
İstanbul
Kâzım Karabekir
(Birinci takrir tekrar okundu)
REİS - Nazarı dikkate alanlar lütfen işaret buyursunlar.... Almıyanlar Takrir
nazarı dikkate alınmamıştır.
(Gl. Kâzım Karabekir'in (A) fıkrasında değişiklik yapılması hakkındaki tak
riri tekrar okundu)
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REİS - Nazarı dikkate alanlar lütfen işaret buyursunlar Almıyanlar... Takrir
nazarı dikkate alınmamıştır. Birinci maddeyi okutuyorum:
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesine bağlı bir "Türk İnkılâp Tarihi
Enstitüsü" kurulması hakkında kanun
MADDE 1. - Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya fakültesine bağlı bir "Türk İn
kılâp Tarihi Enstitüsü" kurulmuştur. Bu enstitünün vazifeleri şunlardır:
a) Türk istiklâl savaşı, Türk inkılâbı ve Türkiye Cumhuriyeti rejiminin dayan
dığı esaslar hakkında her türlü araştırmalarda bulunmak;
b) Bu Konularla ilgili belgeleri ve yayınları toplayarak kütüphane ve müzel
er meydana getirmek ve bir arşiv kurmak;
c) Türk inkılâp ve rejimini memleket içinde ve dışında tanıtmak için dersler
ve konferanslar vermek ve her türlü yayınlarda bulunmak.
REİS - Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 2. - Fakültelerde ve yüksek okullardaki inkılâp tarihi ve Türkiye
Cumhuriyeti rejimi dersleri Maarif vekilliğince hazırlanacak programlara ve tâyin
edilecek esaslara göre bunların kendi kadrolarında vazifeli profesör, doçent ve
öğretmenleri tarafından okutulur.
REİS - Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. - Bütün resmî daire ve makamlarla belediyeler, millî kurumlar
kendi dosya ve arşivlerinde bulunan ve istiklâl ve inkılâp tarihiyle ilgili olan her
türlü evrak ve belgelerin asıl veya suretlerini ve eşyaları Maarif Vekilliği tarafın
dan lüzum gösterildikçe Türk inkılâp tarihi enstitüsüne verirler.
İstiklâl ve inkılâp tarihiyle ilgili olup her ne o suretle olursa olsun şahıs elin
de bulunan evrak ve belgelerle eşyaları Enstitüye bağışlıyanların adları Enstitüde
bulundurulacak "Şeref defteri" ne yazılır ve ayrıca resmî gazete ve radyo ile ilân
olunduktan sonra kendilerine bir "Şeref diploması" verilir.
Yukarıda yazılı evrak, belge ve eşyalar, istedikleri takdirde sahiplerinden Ens
titü İlmî Danışma ve Yönetim kurulunca biçilecek değerle satın alınır.
Bu kanuna ilgili evrak, belge ve eşyayı özel koleksiyonlarında bulundurmak
isteyenlerden bunların konulan ve vasıfları hakkında Enstitüye bilgi verenlerin
adları da "Şeref defteri" ne ayrıca yazılır.
Yukarıki fıkralarda yazılı evrak, belge ve eşyanın Türkiye'den çıkarılması
yasaktır.
REİS - Bir takrir var, okutuyorum :
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Yüksek Reisliğe
Şifahen arzettiğim esbap dolayısiyle "diploma" yerine "belge" konmasını arz
ve teklif eylerim.
Sivas Mebusu
A. Naci Demirağ
ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) - Muhterem arkadaşlar; bura
da bu gibi tarihî kıymetteki eşyaları bu kuruma verenlere Şeref diploması verilir
deniyor. Diploma, lisanımızda bir bilgi ve malûmatın vesikasıdır. Avrupa'da "diplom donör" diye kullanılan şeyler varsa da onun da yeri burası değildir. Nihayet
bir şeref sertifikasıdır. Türkçeleştirmek lâzımdır. (İstiklâl ve inkılâp tarihiyle ilgili
olup her ne suretle olursa olsun şahıs elinde bulunan evrak ve belgelerle eşyaları
enstitüye bağışlayanların adları Enstitüde bulundurulacak "Şeref defteri" ne
yazılır ve ayrıca Resmî Gazete ve radyo ile ilân olunduktan sonra kendilerine bir
"Şeref diploması" verilir) deniyor. Bendenizce bu "Şeref diploması" yerinde ol
muyor "Şeref belgesi" tâbiri kabul olunursa ve fıkra o şekilde tashih olunursa
daha doğru olur kanaatindeyim.
REİS - Encümenin mütalâası var mı?
MAARİF EN. M. M. İBRAHİM ALÂETTİN GÖVSA (İstanbul) - Efendim
"diploma" sözü hakkında Abdurrahman Naci Demirağ arkadaşımızın söyledikleri
mütalâa varidi hatır olabilir. Onun yerine "belge" denmesi, belki maddede teker
rür ettiği için ve "belge" kelimesi henüz halk arasında yaygın ve hüsnü tesir eden
bir kelime olmadığı için, tensip buyurulursa bunun "vesika" şeklinde değiştiril
mesini daha muvafık buluyorum. "Şeref kelimesiyle de daha ahenktar olacaktır.
ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) - Encümenin noktaî nazarına
iştirak ediyorum. "Şeref diploması" yerine "Şeref vesikası" daha iyi olur.
REİS - Abdurrahman Naci arkadaşımız "belge" yerine "vesika" tâbirini kabul
ediyorlar. Takriri bu şekilde tekrar okutuyorum. (Takrir tekrar okundu)
Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) - Hem inkılâp diyorsunuz, hem de belge
kelimesini kabul etmiyorsunuz.
REİS - Efendim reye koymak mecburiyetindeyim. "Diploma" yerine "vesika"
kelimesini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. Binaenaleyh takrir
nazarı dikkate alınmamıştır efendim.
(3 ncü madde tekrar okundu)
REİS - Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Mad
de aynen kabul edilmiştir.
HİKMET BAYUR (Manisa) - Usule dair söz istiyorum.
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REİS - Buyurun.
HİKMET BAYUR (Manisa) - Bütün umumî gidişimiz Türkçeleşmeğe doğ
rudur. Burada "diploma" yerine "belge" teklif edilmişken tekrar bunu Arapçaya
çevirip "vesika" diyoruz. Buna hayret ettim. Ben Hükümetin Türkçeleşmeğe doğ
ru gidişini ciddî ve samimî sayıyordum. Halbuki Hükümet bir şey söylemiyor.
Esasen bugün Maarif vekili de yoktur. Bunu müzakere edemeyiz.
REİS - Maarif vekili namına Başvekil söz söylemiştir,
ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) - Müsaade edermisiniz?
REİS - Açılacak bir müzakere mevzuu görmüyorum.
HİKMET BAYUR (Manisa) - Niçin görmüyorsunuz?
BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (İstanbul) - Hükümet buradadır. Maarif
vekili yoksa da Hükümeti temsil eden zat burada bulunuyor. Madde de aynen
kabul edilmiştir. Daha ne istiyorlar?
HİKMET BAYUR (Manisa) - Türkçe olmasını istiyorum.
BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (Devamla) - Güzel, siz yapıyorsunuz.
HİKMET BAYUR (Manisa) - Biz yapmıyoruz. Gürültüye getiriliyor. Takrir
vereceğimiz zaman, madde kabul edilmiştir deniyor. Söz istiyoruz, verilmiyor.
MADDE 4. - Enstitünün aşağıda yazılı zattan kurulan bir "ilmî danışma ve
yönetim kurulu" vardır:
a) Enstitü müdürü;
b) Fakülte ve yüksek okullarda "inkılâp tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti rejimi"
dersi veren profesör ve doçentler;
c) Cumhuriyet Halk Partisinin Türk Tarih ve Dil kurumlarının merkez idare
heyetleri azalarından memur edecekleri birer mümessil;
d) Maarif vekilliğince memur edilecek üç zât;
Kurulun kararları Maarif vekilliğince onaylanır ve yürütülür.
REİS - Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursun
lar... Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 5. - Enstitü çalışma esasları Maarif vekilliğince konulur.
REİS - Maddeyi reyinize arzediyorum., Kabul edenler işaret buyursunlar...
Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 6. - 3656 ve 3888 sayılı kanunlara ekli (1) numaralı cetvellerin
Maarif vekilliği kısmındaki "Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi" kad
rolarına işbu kanuna ekli (1) ve (2) numaralı cetvelerde derece, aded ve unvanları
yazılı maaşlı ve ücretli memuriyetler ilâve olunmuştur.
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(1) NUMARALI CETVEL
D.
8
9
9
9

Memuriyetin nev'i
Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü
Müdür muavini
Kütüphane memuru
Arşiv memuru
Müze memuru

Aded

Maaş

1
1
1
1

50
40
40
40

Aded

Maaş

1

140

(2) NUMARALI CETVEL
D.

Memuriyetin nev'i

8

Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü
Müdürü

REİS - Maddeyi merbutu cetvellerle beraber reyinize arzediyorum. Kabul
edenler işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MUVAKKAT BİRİNCİ MADDE - 4042 sayılı 1941 Muvazenei Umumiye
Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Maarif Vekilliği kısmındaki "Ankara Dil ve
Tarih - Coğrafya Fakültesi" müstahdemleri araşma işbu Kanuna bağlı (3) numa
ralı cetvelde yazılı kadro eklenmiştir.
(3) NUMARALI CETVEL
Dosya memuru ve daktilo
1
100
Hademe
1
30
REİS - Maddeyi merbutu cetvelle beraber reyinize arzediyorum : Kabul eden
ler işaret buyursunlar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MUVAKKAT İKİNCİ MADDE - Türk inkılâp tarihi enstitüsünün her türlü
tesis ve idare masrafları 1941 yılı büçesinin 715 inci faslının birinci ve ikinci
maddelerindeki tahsisattan verilir.
REİS - Maddeyi reyinize arzediyorum : Kabul edenler işaret buyursunlar...
Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 7- - Bu Kanunun hükmü neşri tarihinden başlar.
REİS - Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 8. - Bu Kanunun hükümleri İcra Vekilleri Heyetince yürütülür.
REİS - Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arzediyorum. Kabul edenler işaret
buyursunlar... Kabul etmiyenler... Kanun kabul edilmiştir."195
195 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, Cilt: 24, İçtimâ: 3, Kırkyedinci inikat, 15.IV.1942, 152154. ss.
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Maârif Vekili Hasan Âli Yücel'in Bakanlık Bütçesinin
Büyük Millet Meclisi'nde Görüşülmesi Sırasında
26 Mayıs 1942 Tarihinde Yaptığı Konuşma. m
"MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) - Arkadaşlarım, bu, dör
düncü bütçedir ki, huzurunuza Maarif Vekiliniz olarak bendeniz getirmiş
bulunuyorum. Bu dört bütçenin birincisi 14 küsur milyondu. Bu yılki bütçemiz
28.5 milyon liradır. Dün masraf bütçesini anlatırken Maliye Vekili arkadaşımın
buyurduğu gibi hepinize ve ancak o kadar, o nispette olmak üzere bana da iftihar
veren bu rakamın mânası, Cumhuriyet devrinde terbiye ve maarif meselesinin
hakikaten ilk safta tutulur bir dâva olduğunu ispat eder olmasıdır. Bu yıl ve yakın
yılların maarif için ayrılmış paraları, bütçenin umumuna nispet edilirse arzettiğim
ehemmiyet rakamla kendisini gösterir. 1935 yılı bütçesi içerisinde Maarif
Vekâletine ayrılmış olan miktar o yekûna nisbetle % 4.6'dır. 1942 yılının maarif
tahsisatının bütçeye nisbeti, % 7.2'dir. Takdim ettiğimiz bu yıl bütçesinde maaş
lar, maaş zamları, ücret açıkları dışında maarif işlerinin iki esaslı noktada temer
küz ettiği derhal tebarüz eder. Biri ilköğretim dâvamızın ruhunu teşkil eden köy
enstitüleri, diğeri teknik öğretimdir. Bununla diğer öğretim, kültür ve maarif
şubelerine ehemmiyet verilmediği zannı asla hâsıl olmamalıdır. Onlarda da in
kişafa imkân verici tedbirler, hepimizin takdir ettiğimiz imkânlar hududu içinde
düşünülmüş bulunmaktadır, ilköğretim dâvamız köy enstitülerinin hali ve istik
baliyle şiddetli alâkalı bulunmaktadır. Bugün 9 000 talebesi bulunan ve önümüz
deki yılın başında 12 000 ve bu yıldan sonra 15 000'e çıkacak olan köy enstitüleri
demek ki, iki sene sonra tam mevcutla mezun vermeye başlayacaktır. Yine bu
sene evvelce köy muallim mektebi olarak yapılmış bulunan müesseselerin köy
enstitülerine ilâvesi suretiyle elimize geçen talebeler mezun olacaklardır. Demek
ki, bu yıldan itibaren mezun vereceğiz.
Dün bütçenin heyeti umumîyesi hakkında konuşan arkadaşlarımızdan Halil
Menteşe'nin köy enstitülerinden mezun olacak gençlerin Ziraat Vekilliğince
ziraatin makineleştirilmesi mevzuunda yapılacak emekler içerisinde takviye ve
teçhiz edilmesi hususundaki fikirlerine aynen iştirak ediyorum. Arkadaşımın çok
ehemmiyetli bir noktaya parmağını koymuş olduğunu bu kürsüden size ifade et
mek isterim. Hemen söyleyeyim ki, bu cihet hükümetçe düşünülmüştür. Muvak
kat Encümen'de müzakeresi bitmiş ve bütçelerden sonra huzurunuza gelip
görüşülecek olan köy enstitüleri kanununda diğer vekâletler gibi Ziraat
Vekâleti'nin de bu mevzuda alâkası kanunî hükme bağlanmıştır. Kuvvetle ümit
ediyorum ki köy enstitülerinden mezun kıldığımız gençler, o kanunda gösterilen
196 Hasan Âli Yücel: a.g.e., 153-162. ss.
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usul ve tertip dâhilinde memleketin her yanına yayılmaya başladıktan sonra
Ziraat Vekilliği'nin, Sıhhat Vekilliği'nin ve diğer alâkalı vekilliklerin yapacakları
fiilî yardımlar, bu genç öğretmenlerin, bu gayretli mürebbilerin çalışmalarındaki
verimi artıracak vaziyette olacaktır.
Arkadaşlarım; biz, üç sınıflı köy okullarının yedi yaşında alıp, nihayet köylü
çocuğudur, biraz daha geç almış bulunsun, 12-13 yaşından sonra dış hayata bırak
tığı bu çocukların okuldan sonraki yakın yıllarda hemen bütün okuduklarını unut
tuklarını görmekte idik. Üç yıllık tahsilden, çekilen emekle mütenasip verim hâsıl
olmadığını anlamış bulunuyorduk. Bunun içindir ki, üç sene evvel toplanmış olan
Maarif Şûrası'nda bu mesele konuşuldu ve üç sınıflı okulların yavaş, yavaş beş
sınıfa çıkarılması temin edildi. Köylerimizin yayılış şekli, nüfuslarının kesafeti
itibariyle az çocuk verdiği ve büyük ekseriyet bu mesele konuşuldu ve üç sınıflı
okulların yavaş yavaş beş sınıfa çıkarılması temin edildi. Köylerimizin yayılış şek
li, nüfuslarının kesafeti itibariyle az çocuk verdiği ve büyük ekseriyet bu halde
bulunduğu için bir öğretmene, diğer ileri memleketlerde ileri oldukları zamanda
dâhi yapılan bir usulü tatbik ederek birinci sınıftan 10. ikinci sınıftan 8. üçüncü
sınıftan 5 çocuk, dört ve beşten de böyle az nispette talebe vererek bunları okuttur
mak mümkün olduğunu düşündük ve bunu tatbik ettik. Bu suretle elde ettiğimiz
netice son iki sene içerisinde 5 sınıflı ilkokul mezunlarını şehirde ve köyde 70 bine
kadar yükseltti. Evvelce bu rakam, bu kürsüden o zaman başvekil olan Millî
Şefimizin de şikâyetlerini mucip olacak kadar az bir durumda idi. Bu tedbirin fiili
faydalannı görmüş bulunuyoruz. Bunun başlıcası eskiden beş sınıflı ilkokuldan
çıkmış köylü çocuğu 1922-23'de üç bin iken şimdi bu 29 bine varmaktadır.
İlköğretim dâvasını söylerken bu cihete temas etmekliğim İsmail Uğur ar
kadaşımı tatmin etmek içindir. Buyurdukları gibi kendilerinin köyünde ve
tanıdıkları köylerde, söylerken dikkat edemedim, eğer hakikaten tek öğretmenli
200 mevcutlu bir okul varsa orayı mahallen öğretmence takviye etmek icabederdi. Oranın ilk tedrisat müfettişinin, maarif müdürünün, valisinin bununla alâkadar
olması lazımdı. Öğretmenin, başöğretmenin maarif müdürü ve valinin hallet
medikleri söylenen bu işle ben alâkadar olacağım ve tashih edeceğim. Esasen ilk
öğretim dâvasında bizim düşündüğümüz biraz önce arzettiğim kanun tasvibinize
iktiran ettikten sonra bu neviden okulları köy enstitüsünden çıkardığımız mezun
larla takviye etmek, bu suretle talebe adedi çok olan yerlerde mütaaddit sınıflar
açmaktır. Diğer yerlerde de böyle aksayan cihetler var mı anlamak ve bunları tas
hih etmek için umumî bir tarama yaptıracağım.
İSMAİL MEHMET UĞUR (Sivas) - Teşekkür ederim.
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MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL (Devamla) - Bütçenin heyeti
umumîyesi mevzuuubahis olurken burada maarife taallûk eden bir cihet daha var
dı ki o da İzzettin Çalışlar arkadaşımız tarafında söylenmiştir: Teknik öğretim
meselesi. Teknik öğretim dâvasına bilhassa son üç sene içerisinde büyük bir dik
katle el koymuş bulunuyoruz. Yaptığımız program ve geçen sene bütçesine konup
da geçen sene içerisinde gerçekleştirilmiş bulunan program aksamı o düşüncenin
fiili birer delilidir. Şimdi, daha geniş bir programın kendisine esas olduğu bir
büyük kanunla huzurunuza gelmek üzereyiz. Bu kanun dokuz senelik bir müddet
içerisinde günün, zamanın şartlarına en geniş imkânda uyularak gerçekleştirilmek
için yapılmış bir kanundur. Seksen bir milyon liralık portesi vardır ve her sene
dokuz milyon lira sarfolunmak suretiyle tahakkuk ettirilecektir. Bu kanun geçen
seneden beri başlayan, mevcut erkek sanat okullarını genişlettirmek, akşam sanat
okullarını çoğaltmak, kız sanat okullarını arttırmak ve (erkek-kız) köy kurslarını
bugünkü mevcudunun on, on beş misline çıkarmak, bu suretle ta köylere kadar
gitmek ve tekniği, makineyi götürmek, Ankara'da yapacağımız, yerini aldığımız
projelerini hazırladığımız büyük politeknikten, yüksek mühendis okulundan İs
tanbul'daki Mühendis Okulumuzun teşkilâtını genişletmekten başlayıp da halka
kadar makineye Türk'ün zihnini ve elini alıştıncı kılmak için ana programı ihtiva
etmektedir. Sanat okullarına hoca yetiştirecek öğretmen kısımlarını geçen
senelerden itibaren arttırmış bulunuyoruz. Yapı usta okullarımızı üçe çıkarmıştık.
Bu, gelecek sene içinde beşe çıkıyor. Adana, Bursa, Malatya ve diğer vilâyetler
de sanat okulları açıyoruz. Millî Müdafaa ile anlaşarak bir de motor usta okulu
kuruyoruz. Yapısı ilerliyor. Makineler için teşebbüse girişilmiştir, geleceğini
umuyorum. Demek iki senelik bir gayretle tayyare motor okulunu tesis etmiş ve
faaliyete başlatmış bulunacağız. Gazi Terbiye Enstitüsü'nün arkasındaki sahaya
gitmiş olan arkadaşlarım görmüşlerdir ki orada bir teknik mahalle kurulmaktadır.
Erkek sanat okulumuzun gelişmesi için günün bütün güçlüklerini yenerek
bina yapmak, makine yapmak ve fazla talebe almaktayız. İzzettin Çalışlar ar
kadaşıma şunu arzetmek istiyorum ki maarif işleri içinde teknik öğretim asla geri
bir kademede, geri bir safta değildir, öndedir ve bunun büyük delilleri, huzu
runuza getirdiğimiz, tasvip ettiğiniz ve daha lütfedeceğiniz kanunlar ve onların
her zaman dışarıda görülebilir tatbikleridir.
Bu suretle bütçemizin umumî heyeti görüşülürken arkadaşlarımın işaret
buyurdukları noktalara temas ettikten sonra, Fazıl Ahmet Aykaç arkadaşımın
beyanatına geleceğim. Fazıl Ahmet arkadaşımın daima güzelliğini, zarafetini se
verek dinlediğimiz sözleri; bugün aynı güzelliği, aynı zarafeti muhafaza etmekle
beraber edasında fazla kötümserlik, pesimizm gösteriyor. Nitekim Sayın
Karamursal'ın konuşmasında da aynı kötümserliği aynı pesimizmi görmüş, sez1491

miş bulunuyoruz. Bunu çok tabii bulmaktayım. Bu memleket çocuklarına baba
şefkatiyle bakan insanların onların bulundukları vaziyetten daha iyi olmalarını is
temesinden daha tabii birşey olmaz. Onun için her iki arkadaşımın sözlerindeki
samimiyeti kendi samimiyetimle karşı karşıya koyduğum zaman, Fazıl Ahmet'in
demin söylediği veçhile, ilimde, bilgide birbirimizden fazla farklar olmadığı gibi
samimiyette de aynı farksızlık ve müsavatı buluyorum. Bu sözlerin menşeini,
şikayet mi diyeyim, tenkid mi diyeyim, temenni mi diyeyim bilmiyorum. Her ne
olursa olsun bu ruhça rahatsız olmuş bulunmanın ifadesini; aynı baba duygusu ve
üstelik bütün memleket çocuklarının terbiye mesuliyetim üzerine almış ve bunu
vicdanının en küçük zerrelerine kadar duymuş bir insan sıfatıyla düşünmemek ve
bunlar hakkında aynı samimiyet ve aynı cüretle konuşmamak benim de elimden
gelmeyecektir.
Bir defa iki arkadaşımın da sözlerine dikkat ettim, onlarda şu iki esas mevcut:
Türk Milleti temiz ahlâklı, yüksek seciyeli, yüksek duyguludur, amma bu milletin
çocukları olan gençlik bu bakımlardan çok terbiyeye muhtaçtır; bu husustaki teh
likeleri hissederek bu noksanı derhal telâfi edelim. Bendeniz bunda tezat görüyo
rum. Türk Milleti büyük ve güzel ahlâklı telâkki olunuyor da bir milyonu geçmiş
aynı memleket çocukları sanki bu milletin özünden çıkmamış, ayrı mahlûklar
zümresi imiş gibi, ahlaken, fikren, cismen dûn telâkki ediliyor. Bendeniz bu nok
tada bir tezat görüyorum. Öyle tahmin ediyorum ki, arkadaşlarımızın söylemek
istedikleri şudur : Saim Ali arkadaşımızın da burada söylediği gibi, tarihimizin
hiçbir devrinde varamadığımız bir talebe kütlesini, bugün okul dediğimiz yerler
de ilkinden en yükseğine kadar, toplamış bulunuyoruz : Bu, en küçük yaş
lılarımızı alsanız, bunların bulundukları devirdeki talebe adedini bugünün talebe
adedine nispet etsek, kimbilir, kaçta kaç eksik çıkar? Bunlar içerisinde bir kısım
talebenin şu veya bu bakımdan noksanı var, bunları, düzeltelim. Eğer böyle değil
de bütün gençliğe bu fikri tamim ediyorsa bendeniz, Fazıl Ahmet arkadaşımın
tavsiye ettiği gerçekçilik ahlâkına bu tamimde uygunsuzluk buluyorum. Bu, asla
realist olmak değildir. Gerçekçilik böyledir : Bir hüküm vermek için, yine ken
dilerinin buyurdukları gibi, miktarını tâyin ederek, müşahedelerle bu müşa
hedelerin tamim sahasını ölçmek ve o suretle hüküm vermek. Biz, son senelerin
içerisinde, hepimizin bütün ailelerin, ana ve babaların ve bütün memleket çocuk
larının yakından hissettikleri çok ciddi, çetin ve sert bir terbiye usulü tatbik et
mekteyiz. Bu sert ve çetin terbiye usulü, dayağa dayanmamaktadır. Müsbet ve
menfi takdire dayanmamaktadır. Bunu tam yapabiliyor muyuz? Herhalde bunu
tam yapmak, bize idealdir. Bunun azimle yolundayız.
Son üç senenin inzibat vakalarmı adet olarak mülâhaza ederseniz; bundan üç
sene evvel 205 vaka bize gelmiştir. Kovulmak gibi sert vakalar. Geçen sene 113
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vaka gelmiştir. Bu sene şimdiye kadar gelen 60 küsur vakadır. Demek ki bizim
münasebette bulunduğumuz okul içerisinde hâdise olarak mevcut olan ve bizim
de istemediğimiz olaylar azalmaktadır. Bir zamanlar gazeteleri kirleten bir takım
kötü haberler duyardık: Bugün onları duymuyoruz. Falan yerde falan öğretmen
öldürülmüş, bir kere daha burada söylemiştim. Şeytan kulağına kurşun, böyle bir
şey işitmiyoruz. Bunlar yoktur. Bendeniz bugünü eski ile asla mukayese et
miyorum. Fazıl Ahmet'le orada beraberim. Eskiden ben Vefa'da okumuştum. Ben
nasıl sigara, esrar içilir, Acem'in kahvesine nasıl gidilir, kumar oynanır, bunları
biliyorum, unutmadım. Yalnız talebe değil, eski muallim ahlâksızlıklarını da asla
hafızamdan silmedim. Amma onunla bugünü mukayese etmiyorum. Çünkü bizim
idealimiz geride değil, ileridedir. Biz daima iyiye doğru, ileriye doğru gidiyoruz.
(Bravo sesleri). Onun için memleket gençliği, muhtelif cephelerden imtihan edil
diği zaman, teşkilâtımız içinde değil, sosyal hâdiseler içinde imtihan edildiği
zaman, bu gençlik, bana inanınız arkadaşlarım size kendini inandıracak kıymet
tedir. Bunu hiçbir zümreye hoş görünmek için,yaranmak için söylemiyorum. Bir
memleket dâvası mevzuubahis olduğu zaman bu gençlerin istisnasız, şu kadarcık
boylusundan tutunuz da boyumuzu geçmiş olanlara kadar büyük duygu ile, büyük
hassasiyet ile hareket ettiklerini görürsünüz. Öyle hadiseler olmuştur ki, bunları
hakikaten iftihar vesilesi ve arkadaşlarımın da dediği gibi büyük olan Türk Mil
letinin büyük ruhtaki çocuklarına lâyık hâdiseler olmak üzere sıralayabilirim.
Fakir bir balıkçının çocuğu, kaybolmuş bir parayı bulup vermiştir ve bu tek örnek
değildir. Herhangi bir mesele olmuştur, çocuğa sorulmuştur, yalan söylememiş,
doğruyu söylemiştir. Türlü türlü hâdiseler gördüm, bu hâdiselerde yetişmiş insan
ların, yaşlı başlı insanların kemalini ufacık çocuklar göstermişlerdir, içinden üç
tane, beş tane, kimbilir nasıl bir terbiye ile, nasıl bir zaruretle ve nasıl bir mahiyet
te olarak hakikaten kötü görünmüş evlâtlarımız varsa bunları da aynı seven ruhla
daha ihtimamlı daha dikkatli bütün teşkilatımız bendeniz de bütün öğretmen ar
kadaşlarım kadar vazifedar olarak düzeltmek zaruretindeyiz. Amma büyük bir
kütleye ezici bir ruhla, kötü görüşle ve onlara emniyetimizi kinci bir bakışla bak
mak, bendenizin daima seven, daima düzeltmeye çalışan görüşüme uymamak
tadır. (Bravo sesleri, alkışlar).
Arkadaşım Aykaç terbiyenin üç safhasından bahis buyurdular: Beden ter
biyesi, fikir terbiyesi, ahlâk terbiyesi. Bunları söylerken, Cumhuriyet Maarifi'nin
bu mevzuuda diğer memleketlerde olduğu gibi bir prensip ve bir usulü yok ol
duğunu bendenize ihsas eder beyanatta bulundular veya bendenize öyle geldi.
İfade etmeyelim ki Cumhuriyet Maarifi'nin bu mevzuuda da prensip ve usulü var
dır. Biz bir defa realist olmayı, gerçekçi olmayı müspet olan ilme intibakla an
lıyoruz. Müspet ilme intibak demek, hepimizin bildiği gibi olanı ancak olduğu
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gibi görmek demektir. Şu elektrik nasıl yanıyor, bunu olduğu gibi bilmek, müspet
bir bilgidir. Hayata ve olaylara, kâinata, öğretiminin derecesi nerede ise o
seviyede olmak üzere, böyle bir bakışla bakan her vatandaş, asırlarca milletimizin
kafasına musallat olmuş yanlış düşüncelerden dimağını bu terbiye ile kurtaracak
tır. Bu fikri şu veya bu şekilde ayrıca izah etmeyeceğim. Elektriğin kanununu
bilecek, kaç mumdur, kaç volttur, öğrenecek ve bunun esrarengiz bir şey ol
madığım anlayacaktır. Birinci dâvamız budur. Başımzı ağrıtmamak için tafsil et
miyorum. Bunun üniversitede, üniversiteden sonraki tahsilde dereceleri olduğu
gibi, ilkokulda da kendi seviyesinde, fakat aynı prensip ve aynı metodu gösterici
tarafı vardır. Müspet ilimle memleket çocuklarının dimağını teçhiz etmek esasen
hayata ve kâinata bakışta bir muvazeneyi tesise başlamak demektir. Bu muvazene
iki şeyle durabilir. Biri arkadaşımın da buyurduğu gibi beden kuvvetidir, diğeri
karakter kudreti. Biz her şeyimizin ideali, gayesi olmak üzere (Türk Milleti)ni al
maktayız. Ben varım, niçin? Türk Milleti için. Çalışıyorum, kimin için Türk Mil
leti için... Prensibimiz budur. Ve bu anlayıştır ki, bizi, geniş insani anlayışa
götürür. Bu olmadan insanlık muhabbeti, geniş beşer muhabbeti sağlam bir insan
ruhunda olamaz kanaatindeyiz. Böyle olduğuna göre madem ki ben varım ve
Türk Milleti için varım. Bu prensibi ahlâkımızın esası olarak alıyoruz. O halde
bedeni zaafa düşürücü kötü şeylerden kendini vikaye ediş, bu prensibin bedenle
tecellisidir; zihinde de bu türlü tecelli ettiği gibi. Biz bedenî, fikrî, ahlâkı araları
na duvar konmuş birer meleke gibi de almıyoruz. Birini yaparken diğerini ihmal
etmemeyi, biriyle meşgul olurken diğerini bir kenara bırakmamayı esaslı
dâvalarımızdan biri telâkki ediyoruz.
Okul hıfzısıhhası ve beden terbiyesi dâvası hakikaten lâzımı veçhile ve gereği
gibi ele alınmış bulunmamaktadır. Yalnız bilmelidir ki, bunun peşindeyiz. Bir kaç
seneden beri Başvekâlete bağlı olarak faaliyette bulunan Beden Terbiyesi Umum
Müdürlüğü bu bütçede, buna ait olan kanunun birinci maddesinde tâdil yapılmak
suretiyle huzurunuza gelecek ve tasvibinize arzedilecek, bu teşkilât da Maarif
Vekâleti'ne raptolunacaktır. (Çok güzel sesleri). Maarif Vekâletini, Refik Saydam
Hükümeti ve Cumhuriyet Rejimi bütün terbiye hareketlerinin mesul makamı ad
detmektedir. Bu itibarla organizmasını yeni alacağımız bu teşkilâtla, beden ter
biyesi işine de daha geniş ölçüde el koyma imkânı hâsıl olacaktır. Yalnız şunu
söyleyeyim ki, çocuklarımız açık havaya çıktıkları zaman sırtlarına gömlek dahi
giymeyecek, güneşin karşısında yanmış vücutlarıyla hareket yapacak hale gel
mişlerdir. İzcilerle yakından uğraşmaktayız. Devletçe, fertçe, ailece umumî yok
sulluğumuzun müessir olduğu cihetler dışmda bu memleket çocukları bedence de
kuvvetlenmektedir. Bu, yapılmış olan istatistiklerle, talebe arasında verem ve
diğer hastalık miktarının azalmış ve azalmakta bulunmasıyla sabittir. Yani mem1494

leket gençliği meyus olacağımız şekilde kambur, müteverrim, öksürüklü, yün
fanilasını ağustosta bile çıkarmaz bir vaziyette değildir. Şimdi böyle bir nesil Tür
kiye'de yoktur. Sonra bunlar yabancımız değildir ki... Hepinizin evlâdınız var,
torunlarınız var. Evlerinizdedir. Baktığınız zaman görürsünüz. Onun için Türk
gençliğinin terbiyesinde noksanlık, fizyolojik sefalet, sosyolojik düşüklük böyle
bir şey yoktur. (Dr. Osman Şevki Uludağ'ın söz istemesi üzerine). Arkadaşım söz
istiyor, görüyorum. Kendileri sormadan bendeniz cevap vereyim : Geçen sene
Maarif Teşkilâtı içerisinde hıfzısıhha şubesinin yapılmasını istemişlerdi. Ken
dileriyle konuştum. Merkez teşkilâtımız için hazırlık yapmaktayız. Henüz
neticelenmedi. Bu sene, görüyorsunuz, birçok yeni işlerimiz oldu, yetiştiremedik.
Bu, esaslı mevzulanmızdan biridir. İstanbul Tıp Fakültesi'ne okul hıfzısıhhası
için talebe alıp bu hususta ayrı bir branş yapmayı karar altına almışızdır. Bu
hususta Tıp Fakültesi'yle temas ettik ve lâzım gelen direktifleri verdik.
Şunu hemen söyliyeyim ki sizin adınıza ve vekiliniz olarak bulunduğum teş
kilâtın çalışması hususunda arkadaşımız Fazıl Ahmed'in bir noktadaki hükmü,
kendi hesabıma ve onların hesabına beni cidden kırmıştır. O da gösterişçilik it
hamıdır. Eğer yapılmış da görülmüş bir şey varsa bunun gösterilmek için yapıl
mamış olduğunu burada ifade etmeyi kendim için vazife bilirim. Eh, yapmışız,
görülmüş, o zaman tabii bendeniz de memnun olurum. Kim yaptığı bir işin görül
düğünü görür de memnun olmaz? Amma bu, inanmalıdır ki sadece memlekete
hizmet için yapılmıştır; bir şeyi göstermek için değil! Biz vazifemizi yapıyoruz
ve bütün arkadaşlarım vazifelerini yapıyorlar. Asla gösteriş yapmıyoruz. Bil
miyorum, belki yanlış anlamışımdır; öyleyse bu sözlerimden dolayı itizar ederim.
Yetiştirdiğimiz gençlerin vazife aldıkları yerlerde muvaffak olmadıklarını burada
resmi ağızdan hiç kimsenin söylediğini bendeniz duymadım. Dün Sayın Başvekil'in beyanatı içerisinde Devlet teşkilâtı için söylemiş olduğu şeyleri yetiştir
diğimiz insanların Devlet teşkilâtı içerisinde muvaffak olmaması mânasında alın
masını bendeniz doğru bulmuyorum. Onun için bu yetiştirdiğimiz insanlar nereye
gidiyorsa oralara sormak lâzımdır. Bendeniz sormaktayım, aldığım cevaplar müsbettir. Filân müesseseye otuz ortaokul mezunu gitmiştir ve bunlardan bedence
müsait değildir denmiş olabilir. Bunu nasıl Türk gençliğinin sıska, cılız olduğu
mânasına almıyorsak şurada burada bir iki tane fena çıktı diye hepsinin fena ol
duğu zehabına kapılmayı doğru bulmuyorum. Dahiliyeye veriyoruz, Hariciyeye
veriyoruz, askere veriyoruz. Mesul arkadaşlarım buradadırlar, lütfen çıksınlar, siz
millet vekillerisiniz ve siz Türk Milletini temsil ediyorsunuz, huzurunuzda "ver
diğiniz mezunlar işe yaramıyor." desinler. Böyle bir şey mevzuubahis değildir.
Amma yetiştirdiğimiz gençler daha iyi yetişmez mi? Bizde onun için çalışıyoruz
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yalnız o gençler değil mesela bendeniz de daha çok çalışırsam, daha çok seneler
tecrübe görürsem daha çok yetişkin insan olarak huzurunuza çıkarım. Bu, onun
gibi bir şeydir. (Gülüşmeler). Onun için terbiye, ahlâk, beden... bütün bu dâvalar
da biz, memleketin hizmetçisiyiz, arkadaşlar!...
Hayatımızın her anında bu memleket bize hangi vazifeyi verdiyse, birini
diğerinden asla küçük veya büyük saymayarak hepsine evet dedik, peki dedik ve
yapıyoruz. Başında bulunduğum bu teşkilâtın her uzvu da bu haleti ruhiyededir,
buna emin olunuz. Onun için memleket çocuklarını ve memleket çocuklarını ter
biye eden insanları bütün mevcudiyetimle size öğmekten haz duyuyorum, gurur
duyuyorum, iftihar duyuyorum. (Bravo sesleri, alkışlar.)
Arkadaşım dil meselesinden de bahsettiler. Başmızı ağrıtıyorum. Afifinizi
dilerim. (Estağfurullah sesleri) Söylemeye mecburum.
Dil meselesinde hakikaten bir kopma olmuştur. Esasen inkılâp, bu neviden
kopmalardır. Ve biz de Anayasamıza kadar bu sıfatı koymuşuz, inkılâpçıyız
demişiz ve ipi koparmışız...
Şimdi bu ip koparılmasında sarsıntı olmasın demek, olmayacak bir şeyi is
temektir. Böyle şey olamaz. Biz bu sarsıntıyı kudretimizin âzamisiyle, en aza in
dirmeye çalışmaktayız. Ve bunu ayarlamaktayız. Nasıl yapıyoruz? Buna, bir defa
terimlerden başladık. Bugünkü gençliğe öğretmek mümkün olmayan ve hepinizin
de imkânsızlığını takdir buyurduğu dessamı zû-selâsetüs - şerâfe nevinden şeyleri
attık.
Şimdi biz ne istiyoruz? Bunları öğretmeyelim. Müsellesi mütesaviyüssakeyn
demeyelim, öyle söylemeyelim. Bazı beynelmilel olmuş sözler var, onlan da al
mayalım. Sonra yeni Türkçesi var, kulağımıza iyi gelmiyor. Bunları da koy
mayalım. O halde ne söyleyelim arkadaşlar ve ne söyletelim? Eskisi fena, olmaz.
Yenisine alışmadık, söylemeyelim, beynelmileli kabul etmeyelim. O halde
susalım. Şimdi biz bunu, bu üç muhalif düşüncenin, herbiri kendi başına alındığı
vakitte haklı tarafı olan, amma üçü bir araya geldiği zaman telif imkânı bulun
mayan bu üç cereyanın içerisinde bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Tuttuğumuz
metot budur ve çocuklarımız bunlara alışmışlardır, korkacak bir şeyimiz yoktur.
Esasen bu dâvada da, bize haklı itiraz sevkeden artık kalmadı. Böylece yürü
yoruz. Şimdi kültür dâvamız olarak arkadaşımın işaret ettiği cihet kalıyor. Bizim
için Fuzuli'yle Fikret arasında, mânaya nüfuz etmek için onların lafını anlamak
hususunda hiçbir farkı yoktur. Hatta bizzat arkadaşımın bazı yazılarının öğretme
hususunda mesela Baki ile hiçbir farkı yoktur. O kadar yabancı, o kadar bize
uzaktır. Biz bunu nasıl ayırıyoruz? Şöyle ayırıyoruz. Lise onuncu sınıfın edebi
yat metin kitabında bir tarafta metin bir tarafta tercümeler, altında da basit gramer
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kaideleri gösterilmiştir. Hoca bu metni okutuyor, çocuğun bilmediği kelimeleri
izah ediyor, çocuk Baki ne düşünüyormuş, estetiği ne imiş, bunun dünya telâkkisi
ne haldeymiş anlıyor. Amma gel burayı oku bakalım : (Ey pây bendi dâm gehî
kaydü namünenk). Bunu, hepiniz haberdar olasınız ki, öğretmiyoruz ve öğret
meyeceğiz. İleri tahsilde, yüksek tahsilde bunları okuyacak insanlara ihtiyacımız
vardır. Orada Arapça, Farsça okutuyoruz. Gramerlerini yaptırdık. Ondan sonra
(Jean Deny) nin gramerini tercüme ettirdik. Bu eski Osmanlıca grameridir. İki
fasikülü çıktı. Evet umumiyet itibariyle çocuk eski edebiyat ve kültürümüzden
haberdar oluyor. Fuzuli diye bir şair var. Fuzuli'nin bugün onun da anlayacağı
sözleri yok değildir. Amma eski ilmi nücuma taallûk eden, herbiri bir şeye telmih
olan sözlerle çocukların zekâsını yormamak için cehdediyoruz. Eski öğretmenler,
bunlara alışmıştır okutmak ister. Hatta bu yüzden talebeyi döndürmek cihetine
giden olur. Bunlar bugünün edebî kültürünü verecek şeyler değildir. Bunu nasıl
telafi edelim? Sayfa, sayfa tercümeler basıp çıkarıyoruz. Dünyanın en büyük in
sanları ile Türk çocuğunun, Türk gencinin dimağmı temas ettiriyoruz. Fakat buna
Türk çocuğunun, Türk olanları hariç tutarak başlamış değiliz. Onun içinde bir
taraftan Goethe ve bir taraftan da Mevlâna var. Bir tarafta Fuzuli var, bir tarafta
Racine var. Onun için bizim yetiştirmiş olduğumuz çocuklar Gülistan'ın dokuzun
cu babını okumuş çocuklar gibi olmayacaktır. Başka çapta olacaklardır. Çünkü
biz, arkadaşımın da buyurduğu gibi, maziye bakmıyoruz, istikbale bakıyoruz, on
ları istikbal için yetiştiriyoruz. Dil ve kültür dâvasında kısaca tuttuğumuz yol,
ayarlama ve onun dozu bundan ibarettir.
Karamursal arkadaşımın, bilmiyorum, benden sordukları ayrıca bir şey var
mı? Temennilerine tamamen iştirak ediyoruz, vazifemizdir. Buyurdukları mev
zuda daha alâkalı daha ihtimamlı olacağız.
Belkıs arkdaşımızın buyurduğu cihet ilkokuldan önce çocuğun Devlet elinde
korunması ve terbiye görmesi davasıdır. Maarif Vekilliği Devlet organı olarak,
Anayasasına konmuş bir dâvayı halletmeden, yani ilk tahsil çağında bulunan
çocuklarını okutmadan başka bir dâvaya geçmeyi doğru bulmamaktadır. Bir defa
Anayasanın Devlete vermiş olduğu vazife ifâ edilmedikçe onun dışında vazife
yapmak esas vazifeyi de zayıflatıcı bir şeydir. Ana ve esas telâkkimiz budur. Am
ma bu cihet Maarif Vekâleti'nin ihmal ettiği bir noktadır diye düşünülmemelidir.
Çünkü hususi müesseselerle daima temastayız, Çocuk Esirgeme Kurumu'nun ol
sun, Maarif Cemiyetinin olsun, arkadaşımın haklı olarak işaret ettiği mevzudaki
çalışmalarıyla yakından alakadarız. Fakat Devlet işi olarak Anayasanın emrini
yapmadıkça, ilk tahsilin öncesi olan bu terbiye ve tahsil teşebbüsünde bulunmayı
bendeniz mümkün görmüyorum.
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Saim Ali arkadaşımın, ortopedi dolayısıyla söyledikleri şeyler haklı ve yerin
dedir. Biz Tıp Fakültesi'nde bilhassa son iki senede bütün güçlüklere rağmen in
kişaf imkânını temin edici işleri yapmış bulunuyoruz. Vasıta bulmak, alet bulmak
cidden müşküldür. Esasen çocuk hastenesinde üniversite yataklarını beri tarafa al
mak suretiyle bunu bir parça daha arttırmak tasavvurundayız. Fakat burada şim
diden söz verecek ve yapacak bir halde değilim.
Arkadaşlarım, maarif meselesi hakkında ne tenkidler, ne de cevaplar bitmez ve
bitmemesi de lâzımdır. Çünkü terbiye o mevzudur ve o iştir ki onun bitmesi demek
terbiye edenler ve terbiye edilenlerin bitmesi demektir. Terbiye edenler ve terbiye
edilenler bu memlekette her zaman varolacaktır ve onun için bu mevzu da bit
meyecektir. Ben size ancak dilimin döndüğü kadarını söyledim ve arkadaşlarımızı
tatmin edebilmek için elimden geldiği kadannı ifadeye çalıştım. (Alkışlar)...(,)
MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) - Arkadaşlarımın emirleri
vesilesiyle şunu arzedeyim ki, gençlerin memlekette yetiştikten sonra yabancı
memleketlerde tahsil etmelerini veya tahsilini oralarda tamamlatmak esasını doğ
ru buluyoruz. Bu bizim prensimizdir. Fakat orta tahsil görmüş gönder, lise tahsili
görmüş gönder, bunun zararlannı görmekteyiz. (Bravo sesleri). Yabancı mem
leketlerde tahsilin yüzde yüz faydalı olduğuna da kani değiliz, bunun zararlı taraf
ları olduğunu da görüyoruz. (Bravo sesleri).
Şimdi bu tarafı ifade ettikten sonra içinde bulunduğumuz harb müşküllerine
rağmen arkadaşımın arzu ettikleri cihetleri de tatmine çalışmaktayız. Meselâ harb
endüstrisi için talebe gönderiyoruz. Demiryolları tekniği için talebe gönderiyoruz.
Demin arkadaşlarımın bir vesile ile söyledikleri bu (sciences pures) sırf ilim
adamlarını daha geniş imkân içinde yetiştirmek için, meselâ üniversitenin bu sene
anatomi, fizyoloji ve buna benzer lâboratuvar işleri için doktora yapmış, doktor
olmuş gençlerden talebe göndereceğiz. Bunlar ileride profesör olacaklardır. Son
ra ne bileyim, tekniğin bizim memlekette mukabili bulunmayan kısımları vardır,
onlar için de öğrenci gönderiyoruz. Sonra matbaacılık tekniği için de bir talebe
gönderiyoruz. Bunun haricinde bugünkü imkânsızlıkları da gözönüne alıp fazla
açılmıyoruz. Vaziyetimiz budur? (Güzel, doğru, muvafık sesleri).
MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) - Kütüphane meselesi,
hakikaten bir memleketin ana kültür meselelerinden biridir. Arkadaşım gayet
(*) Bundan sonra bütçenin bölümlerine geçilmiş ve ecnebi memleketine gönderilecek öğrencilerin
öğrenim ve yol giderleri bölümü görüşülürken Bilecik Milletvekili Kasım Gülek'in yabancı
memleketlere çok öğrenci gönderilmesi hususundaki düşüncelerini söylemesi üzerine Bakan
tekrar söz almıştır.
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haklı ve yerinde mütalaalar dermeyan etti. Bizim yüksek okullarda ve üniver
sitede mevcut kütüphanelerimiz dışında, 50'si umumî bütçeden idare edilen, 29'u
vilâyetler bütçesinden idare edilen 79 kütüphanemiz vardır. Bu kütüphanelerin bir
kısım idare unsurlarını, hele şimdi, çok yaşlanmış olarak devralmış bulunuyoruz.
Bunları gençleştirmek için tedbir almaktayız. Demek ki, bir kısım kütüphaneler
tamamiyle üniversiter kütüphaneler, diğerleri daha ziyade umumî mahiyette kütüpaneler olmak üzere elimizde iki cins kütüphane bulunmaktadır. Üniversiter
kütüphaneler için geçen sene Almanya'da da tanınmış Doktor Gottschalk'ı İstan
bul Üniversitesine getirdik. Bu zat İstanbul kütüphanelerini gezdi. Üniversite
kütüphanelerini gezdi ve kütüphane işiyle meşgul mevcut arkadaşları gördü. İs
tanbul Vilayetiyle yaptığımız temasta eski Harbiye Nezareti, şimdiki Üniversite
merkez binasının civarında olan Ali Paşa konağını ve onun bulunduğu sahayı is
timlâk etmek ve oraya bir kütüphane yapılması İstanbul Vilayetiyle Vekâletimiz
arasında takarrür etmiştir. Ankara için de müsait zamanlar geldiği vakit büyük bir
millî kütüphane yapılması takarrür etmiştir. Kütüphanelerin idaresi, arkadaşımın
da buyurduğu gibi, hakikaten ilme, bilgiye ve melekeye ihtiyaç göstermektedir.
Bunun için bir nevi filoloji tahsili yaptıktan sonra iki senelik bir tahsil olmak
üzere kütüphanecilik için yeni teşkilât yapılmak üzere bir kanun hazırlamaktayız.
Bundan önce de Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi'nde talebesi elli olmak
ve bir sene sürmek üzere bir kütüphanecilik kursu açılmıştır, devam ediyor.
Burada ders veren arkadaşımız şimdi Maarif Vekilliği Yayım Müdürlüğünü yapan
ve Almanya'da kütüphanecilik tahsil etmiş bulunan mütehassıs bir arkadaşımız
dır. Bunun haricinde arkadaşımın da işaret ettiği gibi, atalardan bize kalmış kıy
metli eserleri tasnif ederek, fişlerini yaptırmak, bunların kayıtlarını vücuda getir
mek işiyle meşgul bulunmaktayız. Yalnız umumî kataloglar yapılması imkânı ol
madı. Çünkü bir kısım mühim kitapları kütüphanelerden, bulundukları yerlerden
almak zaruretinde kaldı. Onun için bunlar hariç olmak üzere bütün kataloglar
yeniden işlenmekte ve yapılmaktadır.
İstanbul'da bir reis, beş âzası olan Kütüphaneler Tasnif Komisyonu tarih yaz
malarını bitirmiştirler. Bunların tıpkı Brisith Müseum'un katalogu gibi, müellif
hakkında ve eser hakkında geniş tafsilâtla neşre başlamış bulunuyoruz. Şimdiye
kadar bu neviden tetkikatı yapılmış ve yazılmış otuz yedi bini geçmiş kitap mev
cuttur. Bütün bunların dışında ve bir kısmı yapılmakta bulunan, bir kısmı tasav
vur halinde kanuna bağlanılması düşünülmüş olan bu işlerin dışında bir esaslı
teşebbüsümüz daha var. Muhtelif seyahatleri esnasında Reisicumhurumuzun
kütüphane meselesine el koyması ve halkevleriyle Maarif Vekilliği'nin bu mev
zuda işbirliği yapıp geniş bir kütüphanecilik hareketi vücuda getirilmesi hususun1499

da arzulan ve emirleri bu teşübbüse sebep oldu. Cumhuriyet Halk Partisi ile
Maarif Vekilliği bu hususta temasa geçmiştir. Bizim kütüphanemiz olmayan yer
lerde Halkevi kütüphanesi var ise onlardan, bizim yok olduğumuz yerlerde onların
varlığından istifade edip, halkevi teşkilâtıyla tehvit ederek önümüzdeki sene ve
seneler içerisinde memlekette geniş bir kütüphanecilik hareketi yapılacaktır. Hatta
halk için kütüphanelerde mevcut olan kitaplar dışmda bugünkü ihtiyaçlara cevap
verecek eserler neşretmeyi ve bunları programlamayı hesaba katmış bulunuyoruz.
Onun için halkevi kütüphaneleri, umumî kütüphaneler, büyük merkezlerdeki
büyük millî kütüphaneler, halk için halkevleriyle beraber yapacağımız kütüp
haneler bu suretle programlanmıştır. Her imkân tahassül ettikçe gerek bina ve
gerek adam yetiştirmek hususunda bu programın gerçekleştirilmesine geçilecektir.
Arkadaşımın tahsisatı az görmüş olması bizim tabiî usulümüzün neticesidir. Hiç
bir zaman huzurunuza başlamadığımız bir iş için para almaya gelmedik. (Bravo
sesleri). Evvelâ parasız tarafım yapıyoruz, ondan sonra bize kolay kolay para
veriyorsunuz. Bu hususta da işin parasız görülecek tarafını tertipliyoruz. Ondan
sonra da bir gün para istemeye geleceğimden emin olabilirsiniz. n
MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) - Arkadaşım yalmz faslın
numarasına bakmışlar zannediyorum. Halbuki o kısım...
Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) - Mekanik kısım.
MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL (Devamla) - Sekizinci kısım Yük
sek Mühendis Okuludur. Buradaki kitap, mecmua tabı masrafları yalnız Yüksek
Mühendis Okuluna aittir. Fakat bunu söylemekle ihtarlarına alâkasız kaldığım
zehabı hâsıl olmasın. Bu tashih işiyle biz de meşgul olmaktayız. Fakat meselenin
ehemmiyeti seviye dâvası oluşundadır. Yüksek tahsil görmüş bir zat matbaaya
gelip sabahtan akşama kadar tashih edecek. Daha, yüksek tahsil görmüşlerimizin
adedi o hale gelmemiştir. Buna rağmen biz elimizden geldiği kadar yüksek tahsil
li gençleri, o vazifeye gelebilecek olanları çekip getirmeye çalışıyoruz. Bunun
hususî yetiştirmesi de vardır. Bunları yetiştirmeye çalışıyoruz. Tashih usullerinde
müelliflerden de şikâyet edilmektedir. Arkadaşım da zannederim müellif olarak
konuşuyor. Biz onlara şöyle tashih edeceksiniz diyoruz. Onlar büyük babasından
gördüğü gibi şöyle bir çizgi çekiyor, kenarından çiziyor. Onun için müellif
bakımından da bu alışkanlığı bozup düzeltmeye ihtiyaç var. (Gülmeler).
Binaenaleyh gerek musahhih ve gerek müellif, gerek mürettip seviyemiz yük
selince mesele hallolunacaktır. (Gülüşmeler, alkışlar)."
(*) Kitaplıklar giderleri bölümü görüşülürken Bilecik Milletvekili Kasım Gülek'in bu giderlerin
artırılmasıyla ilgili düşüncelerini söylemesi üzerine Bakan tekrar söz almıştır.
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Maârif Vekili Hasan Âli Yücel'in "Köy Okulları ve Enstitülerini
Teşkilâtlandırma Kanun Tasarısı" nın Büyük Millet Meclisinde
Görüşülmesi Sırasında 3 Haziran 1942 Tarihinde Yaptığı Konuşma.197
"MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) - Arkadaşlanm; huzu
runuza getirilmiş olan kanun, Partimizin ilköğretim için Hükümete vermiş olduğu
direktifi tam, yüzde yüz yerine getirmek üzere aldığı tedbirlerin mütemmimlerin
den olan bir hüküm ve teşkilât mecmuasıdır. Bundan iki sene iki ay önce köy ens
titülerinin köyde ilköğretimi temin etmek için kurulması hakkında hazırlanmış ve
yüksek takdirinize, tasvibinize mazhar olmuş bulunan kanun iki seneden beri
hayırlı verimini maddî olarak göstermiştir. Bugün Türkiye toprakları üstünde on
yedi yerde iki yıl içerisinde dokuz bin çocuğu, köylü çocuğunu içerisine almış
olan müesseseler, iyi çalışmaktadır. Bu çocuklar ders okuyacak dershanelerini
kendileri yaparlar, yatacakları yatakhaneleri kendileri yaparlar, çalışacakları atöl
yelerin duvarını, damını kendileri yaparlar ve kendi yaptıkları bu binaların
içerisinde düşünücü ve yapıcı olarak memleketin yarınki evlatlarını yetiştirmek
için terbiye görürler, ders görürler ve iş öğrenirler. Yine bahsettiğim kanun iki
sene önce müzakere edilirken burada, yüksek huzurunuzda söylediğim rakamları
bir kere daha tekrar edeceğim. Tahsil çağında bulunup okula giden çocuklardan
% 61 şehirlerde, ancak % 19 köylerdedir. Bir defa bu muvazenesizliği, izale et
meksizin ilköğretim dâvasını halletmek mümkün değilidir. Şu halde ilköğretim
dâvasını halletmek için tahsil çağındaki çocuklarını bu aşağı nispette okut
tuğumuz köylere bizim gitmemiz icabederdi ve işe oradan başlamak lâzım gelir
di. Onun için burada hocalık edecekleri yetiştirecek enstitülere köy enstitüsü
dedik ve o ruhla bunları kurduk. O kanun çıktığı tarihten beri ancak ikinci sene
bittiği halde çocuklar üçüncü sınıfladırlar. Kanun çıkmadan önce elimizdeki
bütün imkânlardan istifade ettiğimiz ve kabul buyurduğunuz bir münakale ile
hazırlayıcı tedbirleri aldığımız için bir sene kazanmış bulunduk. Onun için köy
enstitüleri bugün üç yaşında bulunuyor ve iki sene sonra mezunlarını vermeye
başlayacak. Her sene üç bin olarak hesapladığımız takdirde verecekleri mezunlar
la sekiz senede 24.000 öğretmen elde edeceğiz. Bugün elimizde mevcut olan eğit
menleri de 8.000'e çıkarmak suretiyle demek ki 32.000 talim unsuru elde etmiş
bulunacağız. Bugün elimizde şehirlerde ve köylerde vilâyet hususi idareleri
tarafından bütçelerine konulup vazife gördürülen 14 bin öğretmen de yakında
huzurunuza getireceğimiz ve Parti'nin bir içtimaında kabul ettiğiniz esaslara
dayanıp hazırlamış olduğumuz kanuna göre 15 bine çıkacaktır. Şu halde 24 bin,
32 bin, yuvarlak bir hesapla 49-50 binlik bir ilköğretim ekibi azami 10 sene için197 Hasan Âli Yücel: a.g.e., 163-168. ss.

1501

de vücuda getirilecektir. Bu bizim idealimizdir. Bunu tahakkuk ettirmek için
bugüne kadar yaptığımız işler, aldığımız tedbirler, yapanlara ve yapılanları gören
lere ümit vermektedir. Şu halde ilköğretim dâvasını bir bütün olarak almış ve
onun günden güne ve seneden seneye eksik taraflarını tamamlayarak gerçekleş
tirmek üzere ülkümüze yürümekte bulunmuşuzdur. Şimdi tasvibinize arzedilen
kanun, bu adımlardan birisidir. Bundan önceki 3803 numaralı kanunla köy ens
titülerini ve oradan çıkacak öğretmenlerin alacakları ücretleri, yaşama tarzlarını,
talim usullerini tespit etmiştik. Şimdi buradan çıktıktan sonra nasıl bir teşkilât
içine girecekler, nasıl çalışacaklar, onu da bu kanunla huzurunuza getirmiş
bulunuyoruz. Bu kanunun teşkilâta taalluk eden bir kısım var ki onunla hedef tut
tuğumuz amaç şudur; köy enstitülerinden vereceğimiz mezunlar tek tek dağılmasınlar ve görecekleri iş bakımından tek kalma dolayısıyla yardımsız, soracak
ları öğrenecekleri, müracaat edecekleri kimselerden ve kendileri gibi mezun ol
muş arkadaşlarıyla işbirliği yapabilecekleri ve insanlardan mahrum olmasınlar.
Hakikaten bizim için tam gaye diğer irfan sahalarında olduğu gibi bunda da sade
adam yetiştirmek değil, yetiştirdiğimiz bu insanları müsait muhitlerin içerisinde
ve lüzumsuz mücadelelerle yıpranmadan, yapıcı olarak verimlerini azami surette
memleketin hayırına dökebilmelerini temin etmektir. Bunun için her köylünün
karşısına, ilköğretim sahasında salahiyetli olduğu kadar köylünün teknik işlerin
de de melekeli insanı götürmektir. Bu gaye ve esası Millî Şefimiz yüksek
huzurunuzdaki açış nutuklarından birinde ifade buyurmuşlardı. Bu direktif, bizim
için ana düsturdu. Onu yerine getirmek için şu teşkilâtı koyduk. Köylerde eğitmenli okullar bulunacak, bir müddet bu devam edecek. Eğitmenli okullarda üç
sınıfta eğitmenler tedrisatta bulunacak. Oğretmenli okullar olacak; köy ens
titülerinden yetiştirdiklerimizle bugün köylerde çalışan öğretmenler arzettiğim bu
oğretmenli okullarda vazife görecekler.
Üç sınıfında eğitmen, iki sınıfında öğretmen bulunan okullarımız da olacak.
Birbirine uzak köylerin hepsinde okul açıncaya kadar o uzak köylerdeki çocuk
ları ilköğretimden mahrum bırakmamak için pansiyonlu, pansiyonsuz bölge il
kokulları yapılacak. Tahsil çağını geçirmiş veyahut tahsil çağının içerisinde, mev
cut kanunlarımızın verdiği salahiyetle okul talebesi olmaya müsait vaziyette gör
mediklerimiz için akşam kursları olacak. Bunlar dışında demircilik gibi erkeklere
ve ev çalışmalarında lâzım olan hususları öğretici olmak üzere kadınlara tahsis
edeceğimiz meslek kursları olacak. Şu halde bütün bu arzettiğim cinste okullarla
ve arzettiğim vasıfta insanlarla ilk tahsili köy şartlarına uyar, köy muhitine
tetabuk eder şeklide başarmaya gidiyoruz demektir. Bu teşkilât bir takım böl
gelere ayrılma suretiyle gerçekleştirilecektir. Başında öğretmenlerin ve eğitmen
lerin bulunduğu bu okullar, merkezleri, nahiye merkezleri olmak üzere bölgelere
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taksim olunacaktır. Bu bölgelerde bölge gezici öğretmenleri ve başöğretmenler
bulunacaktır. Binaenaleyh, gönderdiğimiz genç hoca bu bölgenin içerisinde ken
disiyle beraber çalışan diğer arkadaşları olduğunu ve başlarında kendilerinden
daha tecrübeli bir baş bulunduğunu her zaman hissedecektir. Bu bölgeleri birleş
tirip daha geniş bir mıntıka vücuda getirmeyi düşündük. Onun başında ilk tedrisat
müfettişleri bulunacak. Bu bölgelerin münasebette bulunduğu ve kendisinin
mezun verdiği köy enstitüleri öğretim bakımından, tedris usulü bakımından bu
köy öğretmenlerine birer merci olacaktır. Herhangi bir mevzuda, herhangi bir der
sin veya işin okutulması veya yapılması hususunda bir müşküle uğrayacak olur
sa bölge, köy estitüsü ile münasebette bulundukları için bu eksiklikleri tamam
layacaklardır ve bilmedikleri şeyleri anlamak, öğrenmek imkânına sahip olacak
lardır. Ondan sonra kazalarda maarif memurları, vilâyetlerde maarif müdürleri ve
hepsinin başında, her işimizin başında olduğu gibi, idare amiri olan valiler
bulunacaktır.
Arkadaşlar bu mevzuuda hemen söyleyeyim ki, Devlet işlerini yürütürken
idare amirlerinin hayırlı hizmetleri, hayırlı müdahaleleri muvaffakiyet için birin
ci şarttır. Maarif Vekilliği'niz, maarif meselelerinde bu düşünüşü fiilen yapmış
bulunmaktadır ve bunun hayırlı neticelerini görmektedir. Bu vesile ile de arzediyorum, köy enstitülerinin ve ilköğretim dâvasının büyük yapıcıları valileri
miz olacaktır. Herhangi bir vilayette bu iş yürüyorsa; bendenizce işler iyi yapıl
dığı zaman en büyük şeref nasıl valiye ait ise, yapılmadığı zaman da bu hususta
en büyük kusur valiye raci olacaktır. Bunu yapabilmek için, Zeki Mesut ar
kadaşımızın buyurdukları gibi sıkı, müessir bir merkez işbirliğine ihtiyaç vardır.
Vekâletler arasında, bilhassa Dahiliye, Sıhhiye ve Ziraat Vekaletleriyle Maarif
Vekaleti'nin merkezde sıkı bir işbirliği yapmasına ihtiyaç vardır. Hükümetiniz
onu düşünerek Sıhhiyenin ve Ziraatin memurlarına, Dahiliyeniz için valiler, kay
makamlar, nahiye müdürlerine bir takım salahiyetler vermiştir. Bugüne kadar bir
kültür müessesesine, Hıfzısıhha Umumîye Kanunu'nun verdiği salahiyet dışında
giremeyen hükümet tabibine ve Sıhhiye Vekaleti'nin diğer mümessillerine
kapılarımızı açıyoruz ve onları sevgiyle içimize alıyoruz. Ziraat öğretmenleri,
ziraat müfettişleri, ziraat müdürleri tabiî surette bu müesseselerin ziraat bakımın
dan murakıpları oluyor. Öğretmenlerimizi köy enstitülerinden çıkardığımız
zamanda onların gidecekleri köylerde sıhhat bakımından yapacakları işleri tak
viye etmek için Sıhhat Vekaleti, hatta bütçesine para koymak suretiyle bize yar
dım etmek vazifesiyle tavzif ediliyor. Ümit ederim, emniyet ederim ki kanunun
ruhunda mevcut olan ve maddelere serpiştirilmiş olan bu duyuş ve bu düşünüş
hakikatte de kendisini meydana koyacaktır. Bu olmadıkça Maarif Vekaleti'nin tek
başına bu dâvayı sırtlayıp dağın öbür tarafına götürmesi nihayet Ferhat'ın
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"bırakın, yolunda öleyim" demesi gibi bir mânaya gelebilecektir. Fakat tekrar
edeyim ki muhtelif vekaletlerin bu kanunun hazırlanmasında bize gösterdiği
geniş yardım zihniyeti, hatta ikinci, üçüncü, dördüncü derecede bulunan memur
arkadaşlarımın gösterdiği güzel niyet, bu emniyetimi takviye etmektedir.
Kanunun bütün dâvası, ilköğretim meselesini yüzde yüz halletmek olduğuna
göre bunun halline vasıta kılacağımız ve bu maksatla kendisini memur ede
ceğimiz insanın nasıl bir insan olduğunu ve olacağını, köyde öğretmen olarak ne
iş göreceğini huzurunuzda belirtmek isterim. Köye göndereceğimiz bu köy ens
titüsü mezunu öğretmen, şimdi elimizde mevcut 9.000 talebenin bize verdiği in
tiba ile söylüyorum, istisnasız çalışkandır. Tatile bile gitmek istemez, kendisine
verilecek işi bekler ve o işi yapar; ahlâklıdır, yalan söylemez, hırsızlık etmez,
civannda bulunan kız arkadaşlarının şeref ve haysiyetini kendi kardeşi olarak
muhafaza etmek şuurunda, liyakatında ve iktidarındadır. Okula gelir, okuldan
kaçmaz. Şimdiye kadar bir kaçma vakası, ancak kendisine öğretilen bir dersi
beceremeyeceği endişeyle olmuştur. Bu onun yüksek onurunu gösterir. Bu çocuk
ların zekâ bakımından, elyordamı bakımından ve işe intibak bakımından, ahlâk
bakımından Türk Milleti'nin büyük zümresinin hakikaten mümessili olduğuna
zerre kadar şüphe etmek benim için bir günah olur ve bu hakikati ifade etmemek,
vicdammca vazife bilmezlik sayılır (Alkışlar).
Çalışan, öğrenen ve köye, köydeki kardeşlerine faydalı olmak için çırpman bu
çocuklar, mezun olup hoca oldukları zaman yalnız okul binası içerisine vazi
felerini hasredecek değillerdir. Birinci işleri gittikleri muhitte içtimai bir kıymete
müspet olarak sahip olmaktır. Bir insan, öğretici sıfatıyla bir köye gider, bunda da
müspet bir kıymet sahibi olursa bunun için şu lâzımdır: Bir defa ahlâklı olmalıdır,
doğru sözlü, doğru özlü olmalıdır, memleketini sever olmalıdır, memleketine hiz
met etmek bütün hareketlerinin miyarı olmalıdır. Biz ahlâkı bu mânada anlıyoruz.
Ahlâklılık böyle olacaktır diyoruz. O zaman köy halkı ahlâkı bakımından, karak
teri bakımından, manevi mevcudiyeti bakımından ona müspet bir kıymet
verecektir. Bu manevi vasıflardan sonra köy hayatının maddi tarafında, ikaz edici,
söyleyici ve söylediği yapıldığı vakit hayır getirici tarafları olmalıdır. Meselâ bir
köylünün hayvanı hasta olmuştur. Takdir buyurursunuz ki biz bunları bir vete
riner olarak yetiştirmiyoruz. Amma o hayvana ilk müdâvat olarak ne yapmak
mümkündür, bilecek. Bunu yapmaya imkân yoksa bir baytara götürmek lâzımdır,
onu söylecektir. Bir anne, başı yarılmış çocuğunu getiriyor. Köy enstitüsünden
mezun ettiğimiz bu genç öğretmen, bir operatör değildir. Otursun da uzun, ince
ameliyat yapsın, buna imkan yoktur. Amma usulü dairesinde oksijenli suyla
yarayı yıkasın, tentürdiyotu sürsün, üstüne temiz pamuk koysun. Daha mühimse,
müdahaleyi icabettirecek bir vaziyet var ise kazasına, vilâyet merkezine gönder1504

sin, çocuğu muhakkak bir tehlikeden kurtarsın. Bunu yapabilsin. Sonra tohumu
muhafaza etmek ve tarlaya en iyi şekilde serpmek için, öğüt verebilsin. Ziraat
Enstitüsünde olduğu gibi toprağı ince uzun tahlil ve tohumu tetkik etmeyi tabiî
öğretmiyoruz ve bunları da istemiyoruz. Amma umumî olarak ziraat bilgisinde
fikri olsun ve köylüye rehberlik edebilsin. Öğretmen, bu şekilde köye hayatî
bakımdan, maddî ve mânevi yardımcı bir unsur olunca, esasen böyle olanı takdir
eden köylünün evlatlarına terbiye vermek için de hak kazanmıştır. Bizim için
hareket noktası çocuğu okutmak değil, yaşadığı muhitte önder olmaktır. Bu olun
ca çocuğu okutmak keyfiyeti de kendiliğinden hasıl olacaktır. Birinci nokta köy
deki öğretmen, Cumhuriyetin ve inkılâbın yayıcısı, bekçisi ve öğreticisidir. Kut
sal bildiğimiz ve bu memleketin, milletin hayatı için canımızı vermeye hazır
bulunduğumuz ana kıymetleri bu unsurlar vasıtasıyla halkımıza, merkezden uzak
köylere götürmek imkânı hasıl olacaktır. Köylünün maddî hayatında rehber ola
cak ve köylünün çocuğunu bizim düşündüğümüz ve istediğimiz gibi yetiştirmeye
çalışacaktır öğretmenin umumî olarak düşündüğümüz vasıfları bunlardır. Bu
kanunda, bu vasıflara götürücü imkânları hazırlayan hükümleri bulacaksınız.
Bu kanunda, bugün elimizde mevcut ilk tedrisat kanunu muvakkatinin mühim
bir kısmının zail olmuş hükümleriyle tatbik ve müessiriyet sıfatlarını kaybetmiş
olan maddelerinin yerini tutacak hükümler de vardır. Bunu şunun için düşündük:
Memleket ve millet, ilköğretim dâvasını tahakkuk ettirmek için elden gelen bütün
fedakârlığı yapacaktır, yapıyor da.. Millet, bu fedakarlığı hazmetmek ve iyi kar
şılamak için en iyi bir durumdadır. Herhangi bir vaziyette okulunu açtığımız, öğ
retmeninin gönderdiğimiz bir yerde çocuğunu göndermez bir vatandaş veya ken
disi gelmez bir çocukla karşı karşıya gelirsek, bu güç tesadüf edilir bir istisna dahi
olsa, şiddetli hükümlerle bunu önlemeyi düşündük. Evvelâ Anayasamızca, ilköğ
retimin meccani olduğu gibi mecburi olduğu, ruhuna uymak ve bu esası tahakkuk
ettirmek için bu kanuna hükümler koyduk. Talebenin ders vasıtaları, ziraat işleri
için kullanacağı aletlere kadar her şey düşünülmüştür, bunlara ait kanunda
hükümler vardır. Yetiştirdiğimiz öğretmenler için bugün mevcut mevzuata göre
taltif ve tecziyeleri hakikate, gerçeğe kâfi derecede uygun bulmadık. Onun için bu
gençlere verdiğimiz vazifelerin nevine ve mahiyetine uyar taltifler ve cezalar
koyduk. Bu mükafatlar esas itibariyle güzel ve yüksek sıfatlardır. İş eri olmak, ül
kü eri olmak gibi. Maddi fayda ve mahiyeti olmadığı halde Türklerin maneviya
ta eskiden beri vermiş olduğu kıymetleri tebarüz ettirecek, onların inkişafına im
kân verici vasıflar vermeyi düşündük. Bir çeşme yaptırılmıştır, üstüne adını koy
mak Türkler için o çeşmenin hayatından daha uzun yaşamak saadetini vericidir.
Bir öğretmen bir köyde devam edici bir iş yapmıştır. O öğretmenin adını o işe
koymak, dediğim gibi, onu ülkü eri saymak, ona mükafatların en büyüğünü ver1505

mektir. Maddî bir şey vermeksizin onun zaten beklediği, aradığı manevî vasıfları
ona bağışlamak ve öldükten sonra da içinde bulunduğu muhitte adını hayır ile
yadettirmek, Türk'ün asıl varlığına uygun taltif usulüdür. Cezalar da aşağı yukarı
bunlara tekabül eden şeylerdir.
Kanunun maddeleri müzakere edilirken görülecektir ki, biz bu dâvayı gerçek
leştirmek için hangi işi yapıyorsak ve hangi iş için hüküm istiyorsak mutlaka onun
müeyyidesini de oraya koymuşuzdur. Çünkü müeyyidesiz bir iş yapmaya imkân
olmadığı kanaatindeyiz. Bunun için cezai bir takım hükümler görülecektir. Köy
lünün okula, öğretmene ve umumiyetle kültüre, iyi ve güzel ve faydalı şeye iş
tiyakı bu hükümlerin nadiren tatbik edileceğine bizi inandırıyor. Fakat öyle de ol
sa biz bu hükümleri koymakta fayda mülahaza ettik. Kanunun esaslarını dayandığı
temeller bunlardır. Bunları böyle hülasa ettikten sonra Zeki Mesut arkadaşımın, bu
kanunun ruhunu tebarüz ettiren ve o vesile ile, o kanunu hazırlayanlara karşı gös
terdiği güzel duygulara, aynı içten duygularla mukabele ederim.
Kanunlar, düşüncelerdir. Fakat iyi kanunlar o düşüncelerdir ki, nasıl tahakkuk
edeceği evvelden hesaplanmış, en ince noktalarına kadar tasarlanmış, uzak ih
timalleri bile elden geldiği kadar tetkikten geçirilmiş olsun. Eğer Zeki Mesut ar
kadaşımın intibaı, Yüksek Heyetinizde de hasıl ise bu, bu kanunu hazırlayan için
en büyük mükafattır ve onlar için en büyük bahtiyarlıktır.
Köylü çocuklarının, köyler içinde kalması ve birçok memleketlerde gör
düğümüz sosyal bir dâva olarak ele alınmış olan, köyden şehre akının bizde baş
lamamasına çalışılması esastır. Fakat gerek Zeki Mesut arkadaşımın, gerek Berç
Türker arkadaşımızın istifayı durdurma bakımından endişelerinin yeri olmadığını
burada gür sesle ifade etmek isterim. Esas, köydeki çocuk, köyde kalmalıdır.
Fakat bunlar içinde bir büyük müzik yaratıcısı çıkacaksa, bir büyük matematik
bilgini çıkacaksa, bir büyük mimar çıkacaksa, bunlara mani olma değil, bunları
teşvik etmek tabiîdir. (Tabiî sesleri). Biz, Türk Milleti'nin bir bütün olduğuna
inanıyoruz. Onu köylü ve şehirli diye ayırmıyoruz. Köylü vatandaşımız köyde
oturmakla şehirlilerden başka vatandaşımız kasaba ve şehirde oturmakla köy
lüden gayri değildir. Her Türk istidat itibarıyla, verim itibarıyla, ruh ve zekâ
itibarıyla aynı yaratma hakkına, aynı ilerleme ve yükselme hakkına sahiptir.
(Bravo sesleri). Onun için çok temenni ederim ki, bu köy enstitülerinde okut
tuğumuz öğretmenler ve onların yetiştirecekleri çocuklarımız arasında, ar
kadaşımızın söylediği gibi, Mimar Sinan'lar, Barbaros'lar, Fatih'ler, Atatürk'ler,
yetişsin.
Arkadaşımın buyurduğu bir mevzua daha temas etmek istiyorum. O da iş terbiyesidir. Zeki Mesut arkadaşım, haklı olarak köy enstitülerinde tatbikine baş1506

ladığımız, kimseyi taklit etmeyerek kendi ihtiyaçlarımıza göre kendimizin olarak,
belki de başkalarına numune olacak şekilde kurduğumuz bu müesseselerdeki iş
ruhunun bugün mevcut olan müesseselerimize de sirayet ettirilmesini istiyor. Bu
temenninin halisliği kadar müşküllüğünü de arkadaşım benim gibi pek iyi bilir.
Temennilerine iştirak ediyorum. Tahakkuku için daha uzun senelere ihtiyaç ol
duğunu söylemek vazifemizdir.
Sözlerime son verirken Berç Türker arkadaşımın bir İngiliz şairinden naklen
söylediği çiçek misaline döneceğim. Arkadaşlarım; artık hep beraber emniyet
edebiliriz ki, el koyduğumuz ilköğretim dâvasını gerçekleştirerek Türk vatanının
dağlarında, bayırlarında ve kırlarında, hatta en ücra yerlerinde kendi kendine açıp
solan çiçek bırakmıyacağız. (Bravo sesleri, alkışlar)."
Maârif Vekili Hasan Âli Yücel'in
"Köy Okulları ve Enstitülerini Teşkilâtlandırma Kanunu Tasarısı"nın
Maddelerinin Büyük Millet Meclisinde Görüşülmesi Sırasında
5 Haziran 1942 tarihinde Yaptığı Konuşma.198
"MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) - Arkadaşlarım, bu onun
cu madde hakkında, zannediyorum Yüksek Heyetiniz, lehinde ve aleyhinde söy
lenen sözlerle tenevvür etmiş bulunuyor. Bu madde belki uzun yazılmıştır. Bir ar
kadaşımızın buyurduğu gibi madde içinde yazılmış olan bu hükümleri yirmi mad
deye sığdırmak ve dağıtmak mümkündü. Böyle yazılmasının sebeplerini size bir
dil âliminin başka bir vesile ile söylediği mucip sebepleri anlatarak arzetmek is
tiyorum. Bundan on, on iki sene evvel bu âlim buraya, Ankara'ya gelmişti. Dil
Cemiyeti'nde bize nazariyesi hakkında izahat verirken bir kitabını gösterdi, üç
büyük sahife bir cümleden ibaret. Sordum ben, bunun anlaşılması güç oluyor,
niçin böyle üç sahifelik bir cümle yaptınız? Adam dedi ki; "şimdiye kadar birçok
kitaplar yazdım. Benim yazdığım kitaplardan bir cümleyi alırlar, üstüne almazlar,
altına almazlar. Ondan sonra da beni kendi sözümle ilzam etmek isterler. Bunun
için fikirlerimi bir cümlede toplamaya mecbur oldum ki; almak lâzım gelirse hep
sini birden alsınlar ve sözümüzün bir tarafını koparmasınlar. Bu sayede de beni
sözümle ilzam etmeye kalkmasınlar." İşte maddenin uzunluğu böyle bir düşün
ceden gelmiştir. Bu maddede, kanunun heyeti umumîyesi görüşülürken arzettiğim gibi, öğretmenin okul içinde ve dışında vazifelerini tespit etmiş bulunu
yoruz. Bu vazifeleri ona verdiğimiz zamanda, meselâ demin Kâzım Sevüktekin
arkadaşımızın dediği gibi, Millî Müdafa vazifesi dediğimiz zaman, o hususta
büyük bir kurmay tertibat alır, askeri projeler ve planlar yapar. Öğretmenin
198 Hasan Âli Yücel: a.g.e., 168-170. ss.
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yapacağını, o meslekten salahiyetli bir insanın vazifesi saymıyoruz, öyle şey
mevzuubahis değildir. Umumî olarak emir veriyoruz. Bir köye yabancılar
paraşütle inerse, ben askerim, yahut değilim demeye imkân var mı? Vatandaş
olarak öğretmen de şöyle veya böyle demeden müdafaaya mecburdur.
Sonra diğer işlerde meselâ bir bataklık kurutulacak. Filan kanunda bu, vazife
olarak geçiyor. Bataklığı kurutmak için yüksek mühendis aramaya ve olmaya
lüzum ve imkân var mı? Bunu yaptırıyoruz. Nitekim köy kanununda, kanun bura
da önümdedir, okuyup başınızı ağrıtmak istemiyorum. Madde madde, sayfa say
fa köylüye iş vermiştir. O sayfa sayfa işlerin sanki bir anda, bir günde yapılacağı
mülahazasıyla o kanunu çıkarmış değiliz. Bütün o işler kabul edilmiştir amma
sırasında ve zamanında, kudret ve imkânla mütenasip olarak yapılacaktır. Onun
için bu maddenin o fıkrasının uzun görünmesi endişe vermemelidir ve öğret
menin yapacağı iş zannedildiği gibi beşer kudretinin dışında bir iş de değildir.
Büyük iştir, güç iştir fakat çalışan insan bunu yapabilir. Biz o vaziyetteyiz ki, köy
deki nüfusumuzun % 15.6'sı okuyup yazmaktadır. Bunu normal şartlar ve normal
usullerle daha sittin sene okutup yazdıramayız. Onun için bizim dâvamız büyük
tür ve aceledir. Geçirecek vaktimiz yoktur.
Rasih Kaplan arkadaşımızın dediği gibi, ya bu deveyi gütmeli, fakat Büyük
Şefimizin tashih ettiği gibi, ya da deveyi gütmeli, ya bu deveyi gütmeli; bu
diyardan gitmek yoktur. Zannederim ki kâfi derecede tenevvür ettik. Bu madde
bu kanunun ruhudur, esasıdır; olduğu gibi kabul edilmesini istirham ederim/"0
(Muvafık sesleri).
"MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) - Efendim, bendeniz huku
ki bir münakaşaya girecek bilgiye sahip değilim. Mesleklere hürmet ediyoruz.
Bendeniz hukuk okumadım, bilmiyorum. Bir iki noktayı tavzih edeceğim. Demin
söylemiştim, vatanımızın üstünde oturan vatandaşlarımızın okuma, yazma nispeti
1935 nüfus kaydına göre % 15.6'dır. Bunu telafi etmek için kanun getiriyoruz ve
müeyyidelerini düşünüyoruz. Bizim bugünkü halimizde seneler önce bulunan
milletlerden, mütevazi bir ruhla söylüyorum, Almanya'dan, Fransa'dan veya İn
giltere'den bahsetmiyorum, sadece komşumuz Bulgaristan'dan bahsediyorum,
orada okuma, yazma nisbeti % 93'tür. Bu % 93 okur yazar olan milletin bu kanun
da valiye, kaymakama, müddei umumîye, hepsine verdiğimiz salahiyetleri onlar
ilk tedrisat müfettişine vermiştir. Bunu hukuki nazariyata vurunuz, adalet mef
humuna vurunuz, nereye vurursanız vurunuz vakıa budur, bir.
(*) Kanunun 11 inci maddesi görüşülürken bazı milletvekillerinin madde hakkındaki düşüncelerini
söylemeleri üzerine Bakan tekrar söz almıştır.
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Şimdi tahkik meselesi: Arkadaşlar diyorlar, ister rapor densin, tahkikat den
sin. Ne isterseniz öyle densin, ehemmiyeti yoktur. Yalnız ilk tedrisat müfettişi
yüksek tahsil görmüş bir adamdır. Gazi Terbiye Enstitüsü'nden çıkar. Gene kabul
buyurduğunuz kanunların verdiği salahiyetler içerisinde kademelerden geçer, on
dan sonra ilk tedrisat müfettişi olur. Yani yüksek tahsil görmüş bir adamdır. Köy
lerde bulunur mu? Köylerde bulunur bu. Çünkü bundan evvel kabul buyur
duğunuz maddelerde teşkilâtı ihtiva eden hükümler bu kanunda mezun ede
ceğimiz öğretmenlere, eğitmenlere, o teşkilât içerisinde vazife verdiğimiz zaman
esasen ilk tedrisat müfettişi başında bulunacaktır. Binaenaleyh, ilk tedrisat müfet
tişi bunların bulunduğu yerde bulunur. Sonra valinin ve kaymakamın takdirine
bırakalım deniyor. Şimdi düşününüz : Bir ucu herhangi bir devletin arazisine nis
petle hududun bir tarafında, bir ucu günler ve günlerle gidilmekle varılabilir bir
yerde bir vilâyet düşününüz. O kadar küçülttüğümüz halde vilâyetlerimiz böy
ledir. İşyerine gitmeden yerinde kalacak vali, kaza kaymakamı, o işi nasıl takdir
edecek? O da tahkikat yaptırmaya mecburdur. Demek oluyor ki vali ve kay
makam bu tahkikata göre takdir edecektir. Takdiri ona verdiğimiz halde tahkiki
birine yaptırmalıyız Tahkik ediyorum, bendeniz tabiri iyi bilmiyorum, tetkik
diyeyim. Şimdi yüksek tahsil görmüş bir adama bu tetkikatı yaptırmaktan mı kor
kuyoruz? Sonra istisna yaratıyoruz buyuruyorlar. Burada kanun duruyor. Askeri
Ceza Kanununda var, tecil edilmemek hükümleri. İstisna yaratmıyoruz. Bu, bura
da yazılıdır. İşte 47 nci maddesi bunu zikrediyor, başınızı ağrıtmayayım. Hukuk
çu arkadaşlarımız daha ziyade bilirler. İşin hakikatine geliyorum. Biz de o istis
naya istinaden yapalım, böyle bir şey de düşünmüş değiliz. Biz bugün
yapacağımız işi düşünüyoruz. Bu işi kurmak için Yüksek Heyetinizden hükümler
ve esaslar istiyoruz, bir istisna vardır diye bunu istemiyoruz.
NÂZIM POROY (Tokat) - Bu istisnayı söylemenin mânası kalmaz.
MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL (Devamla) - Söylemenin mânası
vardır. Çünkü istisna yaratılıyor dediler. Yaratmadığımızı anlatmak için söy
lüyorum.
Şimdi mesele şurada. Biz bu kanunu yaparken köylülerle temas ettik, gerek
talebemizde, gerek köylümüzde şu kanaat vardır. Hukukçu olarak söylemiyorum.
Hukukçu arkadaşlarım dinlesin, çocukları dinlesin ve köylülerimizi dinlesin. Sert
ceza daima iyi karşılanmıştır. Müsamaha etmeyen hükümler muvacehesinde in
san daima uyanık olur. Şuurunu ve vicdanını uyanık tutar. Esasen buraya konmuş
olan cezalar hafif cezalardır, küçük cezalardır. Şimdi tecil yapılmazsa, zaten köy
lüyü okutmak istiyoruz, köylü kanunu tamamen biliyor değil. Bu cezayı ken
disine verdiğimiz zaman tecil edilmiş, bu tecilin mânasını anlıyor. O ceza veril
diği vakit bunun mânasını anlamıyor. Mahkemelerde cerayan etmiştir. İdam hük1509

mü okunduğu zaman adam gülüyor, farkında bile değil. Adam böyle bir kelime
bilmiyor. Onun için küçük cezanın tecili, bendeniz hukukçu olmayarak söy
lüyorum, zararlıdır, faydalı değildir. Çünkü uyandırıcı değildir. Biz şimdi köylere
gitmek istiyoruz, hatta 10 hanelisine gitmek istiyoruz. Orada herhangi bir mesele
çıkmış. Kanunun heyeti umumîyesi konuşulurken arzettiğim gibi bu hadiselerin
çıkacağına kani değilim. Belki böyle bir, iki, üç, beş hadise çıkacak. Çünkü köy
lümüz bekliyor, o hali bekliyor. Yani biz konstrüktif, yapıcı bir kanun içerisinde
bu muhtemel hadiseleri, halleri karşılamak için bu hükümleri koyuyoruz. Ormana
gidip ağaçlan kesmeyin, bilmem ağaç kömürü yakmayın da maden kömürü
yakın. Bu neviden verdiğimiz emirleri, yani hayati ihtiyaçlarını temin etmek için
yapacağı işlere karşı koyduğumuz cezaî hükümler nevinden bir şey koymuyoruz.
Hastalığı yenecek diye, eksiğini tamamlayacak diye gelen adama karşı binde bir
ihtimal ile vaki olacak halleri düşünerek koyuyoruz. Vaziyet budur. Tecil edelim
diyorlar. Üç günlük ceza verelim. Tecil ettik mi, hiç ceza vermemişiz gibi oluyor.
Benim umumî olarak söyleyeceğim budur. Esasen bu kanun vekaletimizce hazır
landıktan sonra diğer vekaletlere de gönderildi. Nitekim Adliye Vekaleti'ne de
gönderdik. Adliye Vekilimiz imzasıyla bu kanunun muvafık olduğunu yazmıştır.
Eğer adalet ve hukuk noktaî nazarından eksik bir nokta olsaydı, endişeyi mucip
cihet bulunsaydı, kendileri buradadır, imzalarını atıp bunu tasvip etmezlerdi.
Onun için mesul vekâletimiz de bu kanunu tetkik etmiş ve muvafık görmüştür.
Binaenaleyh, Muvakkat Encümende, Adliye Encümeninin üç âzası bulundu. Ben
deniz bunda bir yanlış cihet görmüyorum. Yani bu maddede, adalet ve hukuk
bakımından, Yüksek Heyetinizin endişesini ve kanunun bu maddesinin tekrar
Adliye Encümeni'ne iadesini mucip olacak bir şey görmüyorum. Takdir Heyeti
Celilenizindir."
Maârif Vekili Hasan Âli Yücel'in
Dördüncü Dil Kurultayını Açarken
10 Ağustos 1942 Tarihinde Yaptığı Konuşma199
"Türk Dilinin Büyük Koruyucusu Millî Şefimiz, Kurultayın Değerli Üyeleri;
Dördüncü Türk Dil Kurultayı'nı yüksek varlıklarımız önünde açmakla derin
ve mutluluk duymaktayım. Türk Dil Kurumunun ilk kurultayı 1932 yılında Dolmabahçe Sarayında toplanmıştı. Bu tarih, Cumhuriyet tarihinde Türk dilciliğinin
inkılâp bayramı olarak geçmiştir. İkinci ve üçüncü kurultaylar aynı yerde ikişer
yıl ara ile toplanarak Türk Milleti'nin, içinde yanmakta devam eden anadil ateşi
ni canlandırmış, hızlandırmıştır. Dördüncü Kurultay'ın 1939'da toplanması ge199 Hasan Âli Yücel: a.g.e., 183-185. ss.
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rekiyordu. Fakat 1938 son teşrininin 10 uncu günü, Büyük Kurtarıcımız, inkılâp
larımızın yapıcısı Sevgili Atatürk'ümüzü kaybetmek yasına uğramıştık. Ondan
sonraki yılda dünya milletleri bugünkü büyük kan dâvasına girdiler. Onun için
Dördüncü Dil Kurultayı'nı bu yıllar içinde geri bırakmak zorunda kaldık.
Şu anda toplanmamıza, kuruluşumuzun beşiği olan Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin içinde başlarken gönüllerimizde ölmez olarak yaşayan
Büyük Atatürk, gözlerimizin önünde canlanmaktadır. Şu salon böyle toplantılar
için O'nun isteği, O'nun emriyle hazırlanmıştı. Ön olduğu dil inkılâbının yeni bir
safhasını, burada yaşamamız ve yaşatmamız O'nun ruhuna duyduğumuz sevgi ve
minnetin yeni bir belleği sayılmaktadır. Buraya gelmeden biraz önce, ruhu kadar
temiz ve beyaz mermerler içinde yatan Ebedi şefi, yok olmaz sevgilerle selamladık
ve rahmetle andık. Şu açış dakikasında da bu yüce hatırayı saygı ile tekrar ederim.
Değerli Türk Dilcileri!
Atatürk'ün ölümüyle uğradığımız derin acının tesellisi, O'nun bütün kurtuluş
ve ilerleyiş savaşlarında en yakın ülkü ve iş arkadaşı olan Millî Şefimiz İsmet
İnönü'nün yüce varlığında görünmektedir.
Her inkılâp atılışını, Türklüğün millî bütünlüğü içinde ve tesirli tedbirlerin
kudretiyle yer ettiren, 1929'da Türk dil haznesini toplamak üzere kurduğu Dil En
cümeni'ni açarken, öz Türkçe söyleviyle onlara örnek vererek yol gösteren ve
böylece tam inkılâpçı dil Türkçülüğünün ışığını ilk tutan İnönü'dür. 1940 yılı ilk
teşrinin 18 inci günü Dil Kurumu da "Millî dil ve millî tarih, bir millî varlık, hat
ta bir millî müdafaadır." sözüyle dil ve tarih inkılaplarımıza en kısa ve manalı
ifadeyi veren İnönü'dür. 1941 Eylül'ünün 16'sında, Dokuzuncu Dil Bayramı
dolayısıyla bütün vatandaşlarına hitaben Türk Milletini, dil devrimi yolunda var
kuvvetiyle çalışmaya çağıran, gene İnönü'dür. Bugün ve Dördüncü Türk Dil
Kurultayı'nı aziz varlıklarıyla onurlandırarak Türk dilcilerine en büyük sevinci
bağışlamış bulunuyorlar. Türk kültürüne ve onun özü olan Türk diline hizmet et
meyi, hayatlarına amaç bilmiş hepimizin, şükranlarını, saygılarını, minnetlerini,
yüksek huzurlarına sunarım.
Arkadaşlar!
Dil üzerinde yıllardan beri yapılan çalışmalar, gerçekten büyük verimlerle
tarihte eşi görünmedik bir inkılâp hamlesi yaratmıştır.
Bu inkılâp hareketini ondan önceki sadeleşme ve halklaşma cerayanlanndan
ayıran en önemli nokta, bu inkılâbı Türk Milleti'yle Türk Devleti'nin elele vererek
yapmış olmasıdır. Eski saltanat devirlerinde de günün ve hayatın icapları kalem
tutanları dil üzerinde değişmeler yapmaya götürmüştür. Onları saygıyla değer
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bulmakla beraber, emeklerinin etkilerini yayılmamış ve köklenmemiş olarak gör
mek zorundayız.
1928 alfabe inkılâbıyla başlayan Cumhuriyet dilciliği, bazen yazıcılarımızın
bile yetişemediği başdöndürücü bir hızla yürümüş, Büyük Türk İnkılâbı'nın bir
safhası olarak dünyanın hayret gözleri önünde yarınki çocuklarımıza yüksek ve
millî bir dil anlayışı getirmiştir. İstiklal Savaşı'yla doğan yaratıcı ruha tam uya
bilecek dil hamlesi de ancak böyle olabilirdi.
Dil İnkılâbımızın şu on yılı, gerçekten bu yol üzerinde çalışanlara büyük
gönül sevinci verecek kadar canlı başarılarla doludur. Türk dilinin yurt içinde ve
dışında, zamanca ve mekânca uzak, yakın varlıkları derlenmeye çalışılmış, zen
gin dil kaynaklarımız incelenmiş; Tarama Dergisi, Söz Derleme Dergileri gibi dil
anıtları ele gelmiştir. Sözde ve yazıda, Türk Dili'nin canlı unsurlarını meydana
çıkarmak için büyük emekler verilmiş, hazırladığımız sergide görülecek olan ya
yınlar yapılmıştır.
İlim ve teknik dilimizi millileştirmek için ilkokullardan en yüksek bilim
kurumlanmıza kadar birçok bilgi dallarında yeni terimlerle öğretim yapabilecek
hale gelmemiz; Türk Dili'nin millîleşmesi dâvasında, uzun yol alındığını gösteren
bir belgedir.
Bütün bu çalışmaların bir esaslı vasfı da, halkın ve uzmanların ortaklaşa
emekleriyle meydana gelmiş olmasıdır. Daima yapılması düşünülen işler ve tasar
lanan girişmeler, uzmanlara ve icabında bütün memlekete bildirilmiş, onlardan
düşünceleri sorulmuş, ancak bundan sonra kesin kararlara varılmıştır. On yıl için
de, dilimizin yapısı ve doğuşu üzerindeki araştırmalar ve bilim denemeleri azımsanmayacak bir önemdedir. Yıllardan beri bütün bu denemenin ve çalışmaların
çizdiği iz, iniş çıkışları ne olursa olsun, Türk dilinde yabancı kuralların yaşa
masına son vermiş ilkokul çocuklarımızdan bilim adamlarımıza kadar, hepsinin
zihninde Türkçe söyleme, Türkçe yazma, Türkçe anlama, Türkçe düşünme is
teğini ve alışkanlığını tam manasıyla yaratmıştır. Bugün, Türk Milletine herhan
gi bir düşünceyi anlatmak için, ancak onun diliyle konuşmayı bilmek gerekir. Bil
ginlerimiz, yazarlarımız, yarattıkları eserleri yüz binlere ve milyonlara yaymak
için böyle yapmak gerektiğini anlamış bulunuyorlar.
Yakın gelecekte, Türkiye'nin her yıl geniş ölçüde kitap devreden memleket
lerden biri olacağına dil inkılâbı güven verici bir müjdedir.
Unutmuyoruz ki, dilin unsurları ve bunların bağlandıkları kurallar üzerindeki
bütün emekler, düşünmek ve düşüncelerini söyleyip yazmak içindir. Ancak bu
yoldadır ki, duygusu ve düşüncesi olanlar, bunlan büyük kütlelere ulaştırabilirler.
Onun için Türk dil hazinesi olacak bir sözlük ve dil kurallarını gösteren bir
gramer yapmayı, Kurumun buna hazırlayıcı vazifelerinden sayıyoruz.
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Arkadaşlar!
Şahsi görüşlerimiz, dil inkılâbının inandığımız esaslarına, günümüzün her
anında ve çalışmalarımızın her alanında, tam uymaktan bizi geri bırakmamalıdır.
Medeni bir disiplinin dış görünüşlerinden biri olan imladan söylemek istediğimiz
fikirlere kalbolacak kelimelere kadar, dil bilincimizi her an uyanık tutmanın
gerektiğine bir kere de burada dokunmak isterim. Onun için, bir yandan kalem
tutanlarımızın dil inkılâbına bağlılıklarını eserlerinde göstermeleri, bir yandan her
derecedeki öğretim kurumlarımızın yetiştirdiği nesilleri, bu ruhta terbiye etmeleri
ve Devlet teşkilâtımızın geride kalmamak için bu inkılâba ayak uydurmaları mil
lî bir ödevdir.
Sayın Arkadaşlar!
Göğsümüzü gererek söyleyebiliriz ki; yıllardan beri üzerinde durduğumuz dil
inkılâbı işinin en güç olan alışma safhaları artık aşılmıştır. Şimdi yeniyi yerleştir
mek, eksikleri tamamlamak, açılan yolun üzerinde durmadan, sarsılmadan
yürüyerek inkılâbımızı olgunlaştırmak devrindeyiz. Kurultay çalışmalarının bu
yoldaki ilerlemeleri hızlandıracağına güven besliyoruz.
Arkadaşlar,
Yüksek Kurultay'a yürekten başarılar dilerim. Hepinizi saygı ve sevgilerle
selâmlarım."
Maârif Vekili Hasan Âli Yücel'in
Dördüncü Dil Kurultayı' nı Kaparken
14 Ağustos 1942 Tarihinde Yaptığı Konuşma200
"Arkadaşlar,
Yurdun dört köşesinden geldiniz. Elbirliği ettiniz. Ana dâvalarımızdan olan
ana dilimiz üstünde, gece gündüz çalıştınız. Hepinizi bütün yüreğimle tebrik ederim.
Şu beş gün içinde, belki kolay ölçemediğimiz bir mesafede, bizden sonra
geleceklerin doğru olarak değerleyecekleri kadar geniş ve uzun bir yol aldığımıza
benim gibi sizler de inanınız.
Lengüistik, etimoloji, gramer, sentaks gibi ince ve çetin ilim dallarının en
karışık meselelerine elkoydunuz. Bunların üç beş gün içerisinde şaşmaz sonuç
lara varmayacağını hep biliriz. Gene biliriz ki, bu sonuçlara bizi götürecek yollan
gösterdiniz.
200 Hasan Âli Yücel: a.g.e., 185-186. ss.
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Halktan söz derleme, yazılı eserlerden söz tarama üstünde yapılmış emekleri
yerinde buldunuz. Bunlara devam edeceğiz. Lügat için ileri sürdüğümüz fikirler,
konuşmalar, esnasında yaptığınız önergeler gözümüzün önünden kaybolmayacak.
Dil bilincini, Türk gençliğine öğretim yolunda uyandırmakta etkisi en ileri olan
terimler için gösterdiğiniz dikkati, çalışarak ve daha ileri safhalarına götürerek
cevapsız bırakmayacağız.
Başta üniversitelerimiz olduğu halde bütün bilim kurumlan ve adamları emek
vererek, sekiz on sene içerisinde Türk ilminin ve tekniğinin millî görünüşte dili
ni yapacağız. Bununla, her medeni dil gibi Türkçe de her düşünceyi, sağı solu bel
li, sının çizilmiş kelimeler içinde söyleyebilecek hale gelecektir.
Arkadaşlanm!
Dil Kurumu inkılâpçı ruhuyla Türk kültürüne ve kültür adamlarına elinden
gelen yardımı yapmaktadır ve yapacaktır. Onun emekleri, ilk vasfıyle unsur veri
ci, yol gösterici ve hazırlayıcıdır. Dil hareketine tertip ve düzen vermek için var
kuvvetiyle çalışan bu kurumun, kendi konusunda fazla duygulu oluşunu tabiî bul
malısınız. Dil dâvamızın umumî karargâhı, orasıdır. Yalnız şunu da hatırdan
çıkarmamalıdır ki, biz, zevkin hür oluşunu ve ilmin özgürlüğünü prensip olarak
tutmakta ve yerine getirmekteyiz.
Maarif Vekillerinin Dil Kurumu Başkanlığıyla da ödevlenmesi, bu noktada
tam ahengin yerine getirilmesi düşüncesiyle şeflerimiz tarafından istenmiş doğru
ve manalı bir tedbirdir. Maarif Vekili olarak devletin öğretim ve eğitim işini
yapan kimse, mesulü bulunduğu bütün bilim organlarını Dil Kurumunun Başkanı
olarak elbette daha salahiyetle ve daha tesirli idare edebilir. Bunun güzel misal
lerini, son senelerin maarif tarihi hepinize veriyor. Coğrafya terimleri, Türk Dil
Merkez Kuruluna gelinceye kadar Coğrafya Kongresinden, gramer esasları ve
terimleri, geniş bir anket ve dikkatli çalışmış bir topluluktan, felsefe terimleri, fel
sefe okutan en yüksek bilginlerimizi de içine almış bir heyetten geçmiştir. Bu
usul, Kuruma ihtisasında salahiyetli insanların fikirlerini olgun getirmiş,
salahiyetli bilginlerimiz de bütün fikirlerini ve kaygılarını söyleyebilmişlerdir.
Coğrafya kitapları ve bu sene ilkokula ve ortalara vereceğimiz gramer kitaplan,
bu yolun dikkatle takibi sayesindedir ki, dün burada konuşan öğretmen arkadaş
larımın şimdiye kadar uğradıkları sıkıntıları yok edecektir.
Sayın Üyeler!
Zevkte hür oluş prensibini söylerken şüphe etmem ki, hepinizin hatınna, Türk
yazarları gelmiştir. Fikirde ve sanatta yaratıcı olması gereken kalem tutarlar, dil
ülkümüze ne kadar bağlanırsa eserlerinin o kadar ömürlü, millet içinde o kadar
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değerli olacağına şüphe etmezler. Siyasî ve edebi yazılarda Falih Rıfkı Atay gibi,
siyasî makalelerde Necmettin Sadak gibi, tercümelerde Nurullah Ataç gibi, fel
sefe yazılarında Sekip Tunç gibi, bilim kitaplarında Kemal Cenap gibi arkadaş
larımızla, burada ayrıca adlarını sayamadığıma üzüldüğüm diğer çok ülküdaşlanmızın bu yoldaki himmetlerini, naçiz takdirlerimle anarım. Türk yazarları, son
Dil Bayramı'nda Büyük Şefimizin millete hitabederek yazdığı beyannamede söy
ledikleri şu hakikati ellerine her kalem alışlarında bir kere daha düşünmelidirler:
"Ulusa söz işittiren her aydınımız, dil işinde bir tek yabancı kelimenin eksik
olmasını, özenmeye değer bir zevk saysa birçok sıkıntıyı hiç farketmeden geçire
biliriz."
Arkadaşlar!
Dördüncü Türk Dili Kurultayı'nm, üstüne aldığı işler, şu anda bitmiş
bulunuyor. Kalan büyük bir vazifemiz var; o da, bizi, devlet ve millet işlerinde
hiçbir zaman yalnız bırakmayan, tecrübesinin, bilgisinin, asil ruhunun ve yol gös
terici zekâsının bütün veriminden faydalandıran en yakın ilgisini, milletin her fer
dine, her imkândan istifade ederek tattıran Millî Şefimiz ve Cumhurreisimiz
İnönü'nün kurultayın çalışmalarına lütfedip gösterdikleri büyük itinaya hepimizin
içinden geçen minnet ve şükranı belirtmektir.
Kurultayın üyelerini, evlerinde kabul ederek onlarla daha yakından temas ar
zusunu göstermeleri, bu minnet ve şükranı büsbütün arttırmıştır. Şu sözlerimle
kendim kadar sizlerin de duygularınızı dile getirdiğime inanıyorum.
Yeni Genel Merkez Kurumunu önünüzde kutlar ve kendisine başarılar dilerim.
Hepinize en temiz dileklerle sevgilerimi söyleyerek Dördüncü Dil Kurultayı'nı
kaparım."
Maârif Vekili Hasan Âli Yücel'in
Meslekî Teknik Okullar Açılması ve Mevcutların Büyütülmesi Hakkında
Kanun Tasarısı Görüşülürken 14 Ağustos 1942 Tarihinde
Büyük Millet Meclisi'nde Yaptığı Konuşma201
"MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) - Arkadaşlarım, geçen yıl
bundan on ay evvel aynı kürsüden siz arkadaşlarımdan bir kısmının ve Müstakil
Grup Reis Vekili Sayın Rana Tarhan'ın bir temennisine karşı yapmış olduğum
vaidi bugün bu kanun layihası halinde huzurunuza getirmiş bir Hükümetin âzası
olarak iftihar duyuyorum.
201 Hasan Âli Yücel: a.g.e., 187-188. ss.

1515

On ay evvel kabul buyurduğumuz dört kanundan biri, merkez teşkilâtımızda
bir teknik müsteşarlığın yapılması suretiyle bu işe Yüksek Meclis'in verdiği
ehemmiyeti gösteriyordu. Diğeri de Yüksek Mühendis Okulu ile Teknik
Okulu'nun Maarif Vekaleti'ne devri suretiyle teknik öğretimin Maarif Vekilliği
elinde toplanması direktifini veriyordu. Buna müteferri olan diğer iki kanun da
kadrolara dairdi. Bu kanunların müzakeresinde işin yalnız merkezdeki teşkilâtı
genişletme ve geçen seneye kadar Nafıa Vekilliği tarafından idare edilmekte olan
Mühendis Okulu ile Teknik Okulu Maarif Vekaleti'ne devretmek gibi hususlarla
iktifa edilmeyip esaslı bir teknik öğretim programının yapılması istenildi. Bunu,
seksen bir milyonluk ve on yıllık bir proje ile yapmış bulunuyoruz. Bu kanuna
esas olan projenin gerçekleşmesi için icabeden kanuni salahiyeti Yüksek He
yetiniz, Hükümete veriyor.
Teknik öğretimi, memleketin nüfusu çok ve diğer yerlerine nazaran daha çok
imkânlı vilayetlerinden böyle olmayan yerlerimizin en ücra köylerine kadar
götürmek ve bu suretle Türk Milletini hakikaten makine üstünde düşünür ve
makine kullanır ve ondan istifade eder bir hale getirmek karan, Cumhuriyet Hükümeti'nin esaslı dâvalarından biri idi. Kanun layihamızı kabul etmekle dâvanın
halline bizi sevketmiş bulunuyorsunuz. Biz, yüksek mühendis yetiştiren ve bugün
mevcut olan Yüksek Mühendis Okulu'nun tevsiine başladık ve bunu daha da
genişletmek, laboratuvarlannı, vasıtalarını, talim heyetini daha çok takviye etmek
yolundayız. Ankara'da bunun benzerini yapmak kararındayız. Yüksek mühendis
le teknik okullardan çıkacak teknik unsurların daha altındaki kademeleri de dik
kate almış bulunuyoruz. Sanat okullarımızı geçen seneden itibaren bütçede ver
diğiniz paralarla genişletmeye başladık. Bu sene alacağımız talebenin sayısı art
tırılmaktadır.
Kız sanat okulları aynı surette arttırılıyor ve genişletiyor. Bunlara öğretmen
yetiştirmek için Ankara Erkek Sanat Okulu'nun içinde açmış bulunduğumuz Mes
lek Öğretmen Okulu kadrosu da tevsi edilmiştir. İsmet Paşa Kız Enstitüsü'nün için
deki kız sanat okullarına hoca yetiştiren mesleki kısmı da büyütülmüştür. Biz bu
kadarla da iktifa etmiyoruz. Arzettiğim gibi köylü vatandaşların evinde ve ev dışı
hayatında yaşama bakımından kendilerine lâzım olan melekeyi vermek için şim
diye kadar yapmakta bulunduğumuz erkek ve kız sanat kurslarını da arttırdık. Bu
kanunu aldıktan sonra bunları da imkân nispetinde çoğaltacağız. Onun için burada
güzel sözlerle bizi teşvik etmek lütfunda bulunan Abdurrahman Naci Demirağ ar
kadaşımızın yetiştirilecek olanların, nispetindeki arzularını yerine getireceğiz.
Yalmz nispet için buyurdukları husus tesis bakımından bizi zorlayan birtakım es
baba istinat ediyor. Bu esbabı da elimizden geldiği kadar bertaraf ederek bir yüksek
mühendise dört tekniker ve ona da o nispette ustabaşı ve maharetli işçi yetiştirmek
suretiyle bunu ayarlamak mümkün olacaktır ümidindeyim.
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Sözlerimi kesmeden önce portresi 81 milyon liralık bir kanunu kabul suretiy
le memleketin kendisini müdafaa için hayati meselelerine para ayırdığı bir sırada,
bu dâvayı da memleket müdafaasının bir cüzü olarak telakki etmiş olan Yüksek
Meclis'e teşekkür etmeyi bir vazife bilirim.
Hükümette çalışan arkadaşlarımın, bilhassa Maliye Vekili arkadaşımın, bu işe
verdiği ihtimamı, Maarif, Nafıa ve Bütçe Encümenlerinin bu hususta bize yaptığı
yardımı şükranla huzurunuzda zikretmeyi yine borç bilirim. Başvekilim, teknik
öğretim programının gerçekleşmesi için bana, yüksek ve yakın ilgisini vermekte,
bu vazifemi yapmak yolunda bütün dikkatini lütfetmektedir. Kendilerine minnet
tar ve müteşekirim.
Bunları söylemekle dâvanm hakikaten güç ve sökülmesi için bizi yormuş ol
duğunu arkadaşlanma ihsas etmek istiyorum. Nihayet bu kanunla bundan üç
buçuk sene evvel Millî Şefin vazife olarak Maarif Vekilliği'ne vermiş olduğu esas
lı bir mesele de halledilmek yoluna girmiş, bulunuyor. Onun için bu kanunu güzel
karşılamış olan Yüksek Heyetinize tekrar minnetlerimi arzederim (alkışlar)."
Atatürk'ün Resminin Paralardan Kaldırılması
Merkez Bankası'nm 7 Ekim'de verdiği bilgiye göre, Millî Şef İnönü'nün .
resimlerini taşıyan ve Türkiye'ye getirilirken yolda kazaya uğrayan 100 liralık
banknotlardan bir kısmının gizlice Türkiye'ye sokulduğu anlaşıldı. Bu banknotlar
renk, şekil ve boyut olarak Atatürk'ün resimlerini taşıyan ve tedavülde bulunan
100 liralıklara tamamen benzemekteydi. Kazaya uğramış olan bu banknotların
tedavüle çıkarılmadığı ve değerleri olmadığı hakkında neşriyat ve ilânlar yapılmış
sa da halkın bunları almasının ve zarar görmesinin önüne geçmek için 15 Ekim'den
itibaren Atatürk'ün resimlerini taşıyan yüzlük banknotların tedavülden kaldırıl
masına karar verildi.
Maârif Vekili Hasan Ali Yücel'in Türk Devrim Tarihi Enstitüsü'nün
Kurulması Münasebetiyle 7 Kasım 1942 Tarihinde Yaptığı Konuşma202
"Aziz Yurtdaşlarım!
Büyük Millî Şefimizin geçen yıl Büyük Millet Meclisi'nin açış nutuklarındaki
işaret ve irşatları üzerine 4204 numaralı Kanunla kurulan Türk İnkılâp Tarihi Ens
titüsü İlmi Danışma ve Yönetim Kurulu çalışmalarına başlamıştır. Eşsiz in
kılâbımızı incelemek, onun önemini yurdun içinde ve dışında tanıtarak ebedileş
tirmek amacını güden Enstitü, maksadını gerçekleştirmek üzere bir kütüphane,
bir müze, bir arşiv kurmayı ilk ödev saymıştır. Bu müesseselerde inkılâbımızla il202 Hasan Âli Yücel: a.g.e., 189-190. ss.
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gili kendi gerçeklerimizi aydınlatacak, millî başarımızı belletecek her türlü kitap,
belge, eşya toplanacak ve vatandaşlara açık bulundurulacaktır.
Büyük Millet Meclisimiz, İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nün yüksek tarihi önemini
belirten bir dikkatle, resmî devlet daireleri ve hususi teşkilâtlarda mevcut belge ve
eşyanın Enstitüye verilmesini kanunlaştırmıştır. Büyük Millet Meclisimizin Ens
titüye karşı bu değerli ve tesirli ilgisini şükranla anarken inkılâp dâvalarına hiz
meti zevk bilen yurtdaşlarımızın da aynı alâkayı göstereceklerine güveniyoruz.
Büyük Meclis'in kararlaştırdığı esaslara göre yurtdaşlar ellerindeki, inkılâp
tarihimizle ilgili vesika ve eşyayı Enstitüye bağışlamak veya kendi adlarına sak
latmak, yahut satmak hususlarında serbest bırakılmışlardır.
Enstitüye satılmak istenilen vesika ve eşyanın değeri ilmi Danışma ve
Yönetim Kurulu'nca tayin olunacaktır.
İstiklâl ve inkılâp tarihiyle ilgili bu türlü belge ve eşyayı bağışlayanların isim
leri Enstitünün Şeref Defterine kaydolunarak kendilerine kurul tarafından Şeref
Diploması verilecek ve keyfiyet radyo, ajans, matbuat vasıtasıyla millete bil
dirilecektir. Bu konularda ilgili belgeleri kendi hesaplarına saklamak veya güzel
koleksiyonlarında bulundurmak isteyenlerden bunların konu ve vasıfları hakkın
da enstitüye bilgi verenlerin adlan Şeref Defteri'ne yazılacaktır.
Her türlü müracaatların Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesindeki Türk
İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü'ne yapılmasını rica ederim.
Büyük Türk Milletinin yüce eseri olan Türk İnkılâbı'nın her safhasına ait bel
ge, eşya ve eserler Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nün ve bu Enstitünün yukarıda
sayılan müze, arşiv ve kütüphanelerini zenginleştirmenin bir yurt ve inkılâp ödevi
olduğunu takdir ettiklerinden şüphe olmayan bütün yurttaşların Enstitüsünün geniş
lemesine ve gayesini gerçekleştirmesine yardım edeceklerine inanıyoruz. Türk İn
kılâbı gibi, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü de Türk Milleti'nin malı ve şerefidir."
Varlık Vergisi
1939'da II. Dünya Savaşı'nın çıkması üzerine, Türkiye çok kısa zamanda yak
laşık 1 milyon kişiyi silâh altına almış ve böylece tarımdaki faal nüfusun önemli
bir kısmı üretimden çekilmişti. Nüfusun çoğunluğunu teşkil eden köylülerin silâh
altına alınması ekonomide, özellikle tarım ürünlerinin üretimi ve arza sunulması
konusunda daralma yaratmıştı. Ayrıca Avrupa'nın ve Akdeniz'in birer savaş alanı
olması, teknik olarak ithal mallarının ülkeye girişini zorlaştırmış, özellikle şehir
lerde birçok tüketim malı karaborsaya düşmüştü. Ülke ekonomisi yüksek bir enf
lasyonla sarsılmıştı; karaborsa ve stokçuluk toptancı tüccarların ve pazara açılmış
büyük çiftçilerin kazançlarını aşın derecede şişirmişti.
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II. Dünya Savaşı'nın başından itibaren yönetim, "denk bütçe-sağlam para"
ifadesine rağmen, artan devlet masraflarını para basarak karşılama yoluna gitti.
1938'de 219,4 milyon lira olan para arzı, 1942'de 765 milyona yükseltilmiş,
dolayısıyla, aynı dönemde fiyatlar da % 350 civarında artmıştı. Olağanüstü şart
larda ticaret yapan ve sattığı malı tekrar yerine koyamayacağını bilen tüccar,
doğal olarak malını en yüksek fiyattan elden çıkarmaya çalışıyordu. Bu sebeple,
Ankara yönetiminin ve İstanbul basınının yakındığı karaborsa ve vurgunculuk
olayları bu enflasyonist ortamın tabii neticesiydi.
Yürürlükteki vergi düzeni, vergi yükünü temelde ücretli kesimlere yüklüyordu. Hızlı fiyat artışlarına çare aranırken, olağanüstü savaş kazançlarını vergilen
dirme fikri gündeme geldi.
Vergilendirilmemiş büyük gelir ve servet sahiplerini vergilendirme amacıyla,
acilen hazırlanan Varlık Vergisi Kanunu 11 Kasım 1942'de onaylanarak uy
gulamaya konulmuştur.
Varlık Vergisi'nin matrahı prensip olarak savaş sırasında gerçekleştirildiği
varsayılan gelirleri ve serveti içine alıyordu. Vergi matrahları ile oranlarının tesbitinde mahallî mülkî âmirler ve maliyecilerden teşkil edilen vergi takdir komis
yonları keyfîliğe yol açan yetkilerle donatılmıştı. Vergi tutarının, belirlendiği
tarihten itibaren 15 gün içinde ödenmesi gerekiyordu. 15 günlük bir ek sürenin
tanınması, ancak yüksek bir faiz oranıyla mümkün olabiliyordu. Vergilerini 30 gün
içinde ödemeyen yükümlüler tutuklanabilecek, çalışma kamplarına gön
derilebilecek ve hiçbir dâva hakkı tanınmaksızın mülklerine haciz konabilecekti.
Varlık Vergisi uygulaması, kanun metninde öngörülmemesine karşılık, özel
likle azınlıklar aleyhine işletilmiştir. İstanbul basını, yüksek enflasyon ve ithalatın
azalması sebebiyle ortaya çıkan karaborsadan özellikle gayrimüslim ticaret er
babının yararlandığını ifade ederek, bu kesimin elde ettiği spekülatif kazançların
kurulacak komisyonlar vasıtasıyla vergilendirilmesini istiyordu.
1942 yazında, İstanbul gazetelerinde, gayrimüslimleri genellikle hırsızlık,
karaborsacılık, soygunculuk ve vurgunculuk fiilleriyle irtibatlandıran haberlerin
öne çıkarıldığı görülür. Varlık Vergisi uygulamaları İstanbul basım tarafından tam
anlamıyla desteklenmiştir.
Maliye Bakanlığı dört tür vergi yükümlüsü belirlemişti. Buna göre, Müslüman
lar belirlenen matrahın % 12,5'ini, gayrimüslimler % 50'sini, dönmeler % 25'ini
vergi olarak ödemekle yükümlüydü. Ecnebi olarak anılan yabancı ülke yurttaş
larının vergi oranı başlangıçta oldukça yüksek tutulmuş iken yabancı elçiliklerin
araya girmesiyle Müslümanlarla aynı orana, % 12,5'e indirilmiştir. Çiftçiler için
bu oran % 5 olarak tesbit edilmiştir.
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Müslüman yükümlüler vergilerini ödemekte çok güçlük çekmemiş, gay
rimüslimlerin çoğunluğu ise belli bir miktar yatırıp gelişmeleri beklemiştir. Ocak
1943'te hükümet Varlık Vergisi borcu yüksek olanları kovuşturmaya başlamış ve
tamamı gayrimüslimlerden meydana gelen 1.400 kadar yükümlüyü Erzurum'un
batısındaki Aşkale'deki bir çalışma kampına göndermiştir. Bu uygulama diğer
yükümlüler üzerinde çok tesirli olmuş, ödeme süresini kaçırmama telaşı içinde
gayrimenkul satışlarının artması ve nakit darlığının baş göstermesi, gayrimenkul
fiyatlarının hızla düşmesine ve iflaslara yol açmıştır. Hükümet yaklaşık 900 mül
kü istimlâk etmiş, çok daha fazla sayıda mülk de özel kanallardan satılmıştır.
Haziran 1943*e kadar Varlık Vergisi'nden sağlanacak gelirin % 80'i aşkın
bölümü tahsil edilmişti. 1943 yazında Türkiye'yi ziyaret eden New York Times
gazetesi yazarlarından Sulzberg'in Türkiye'nin ticaret hayatmda önemli yer tutan
azınlıkların Varlık Vergisi ile piyasadan silinmeğe çalışıldığını belirten yazılarının
yayımlanmasından tam dört gün sonra, 17 Eylül 1943'te toplanan TBMM,
mükelleflerin bir kısmının tahsil edilememiş olan borçlarını silmeye Maliye
Bakanı'nı yetkili kıldı. Bu gelişmelerden sonra Varlık Vergisi fiilen tasfiye döne
mine girdi. Aralık ayının ilk haftasında serbest bırakılan mükellefler İstanbul'a
döndü. Verginin hukukî açıdan tasfiyesi 15 Mart 1944*te çıkarılan bir kanunla,
devletin o güne kadar tahsil edilememiş bütün vergi alacaklarından vazgeçmesiy
le mümkün olmuştur.
Yürürlük süresi boyunca tarhedilen Varlık Vergisi toplam 423 milyar liraydı;
bunun 315 milyon lirası tahsil edilebilmiş ve 166 milyonu gayrimüslimlerce,
115,5 milyonu Müslümanlarca, 33 milyonu yabancılarca ödenmişti. Ödenmiş Var
lık Vergisi toplamı 1943'te devlet harcamalarının % 38'ini, millî gelirin % 3,5'ini,
sanayi ve hizmetler kesiminde yaratılan hâsılanın % 8'ini teşkil ediyordu. Tahsil
edilen vergi toplamının % 70'i İstanbul, bunun % 70'i de gayrimüslimler tarafın
dan ödenmişti.
Varlık Vergisi uygulaması, bunu takiben 1944-1946 yılları arasında tarım
kazançlarına uygulanan Toprak Mahsulleri Vergisi, köylülere angarya biçiminde
yansıyan Yol Vergisi ve Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu'yla (1945) birlikte Cum
huriyet Halk Partisi iktidarına karşı liberal bir cephenin oluşmasına önemli kat
kıda bulunmuştur.
Varlık Vergisi Tasarısının CHP Grubunda Görüşülmesi
Varlık Vergisi kanun tasarısı meclise sevkedilmeden önce Cumhuriyet Halk
Partisi Meclis Grubunda ele alınmıştır.
"Söz konusu kanun tasarısı 10 Kasım 1942 günü Hasan Saka başkanlığında
toplanan parti grubunda Başbakan Şükrü Saraçoğlu'nun bir konuşmasıyla gün1520

deme geldi. Başbakan bu konuşmasında fiyat artışlarından, sabit gelirli vatandaş
ların sıkıntılarından bahsettikten sonra: 'Bu iş için tek yol, tedavüle çıkan paranın
bir kısmını vergi olarak geri çekmekten ibarettir. Bu geri alış başlıca harp yılların
da çok para kazanmış olanlardan yapılmalıdır' demişti. Başbakan, işin âcil ol
duğuna değinerek konunun bir gün sonra, 11 Kasım günü meclisten çıkarılması
için, geçici bir komisyon oluşturulmasını ve bu geçici komisyon üyeliğine seçile
cek milletvekillerinin CHP grubunun toplandığı 10 Kasım gecesi çalışmalarını ve
kanun projesini hazır hâle getirmelerini teklif edecekti. Kabul edilen bu teklif
üzerine, bütçe, adliye, maliye ve iktisat komisyonlarının ileri gelen üyelerinden
seçilecek bir geçici komisyon oluşturulacaktı.
İlk olarak Maliye Bakanı Fuat Ağralı, kanunun genel hatları ile uygulama tar
zını gösteren talimatnamelerin içeriği hakkında bilgi verdi. Bu bilgiler dışında
komisyon üyelerine daha fazla bir şey yapılamamıştı. Çünkü, kanun projesini
çoğaltarak dağıtacak kadar vakit bile bulunamadı. Başkan da, 'Bu vergi, Türklere
değil, gayri Türklere yüklenecek. (...) Bu demektir ki Türklere tatbik edil
meyecektir. Daha ne diyebiliriz. Hedef savaş vurguncularıdır. Ve bu kanun, bu
itibarla da bir ihtilâf kanunudur...' diye amacı açıkladıktan sonra maddelerin
görüşülmesine geçildi. Komisyon kâtibi maddeleri tek tek okuyacak, üyeler de
dinleyip görüşlerini söyleyeceklerdi.
Tasarıda geçen verginin kimlerden alınacağı ve itiraz merciinin bulunmaması
tartışmayı arttırdı. Kanun Tasarısının 14. maddesi üzerinde de çok duruldu. Bu
madde, mükellefin borcuna karşılık; bir arada oturan karı-koca, çocuk, kardeş, dayı
ve amcanın da malını güvence olarak gösteriyordu. Uzun tartışmalardan sonra karıkoca, kardeş ve çocuk mallan bırakılarak, diğerleri 14. maddeden çıkarıldı.
Tasarının 14. maddesi görüşülürken komisyon başkanının '- Kardeş malını da
çıkarmak doğru olur. Çünkü, hukuk esasları ile çelişiyor.* demesi üzerine komis
yon üyesi olan F. Ahmet Barutçu'- İlâhî, Başkanım! Bu kanunun hangi maddeleri
hukuk ilkeleri ile uyuşuyor ki ?...* dedi. Bu defa başbakan Şükrü Saraçoğlu, kah
kahayla: '- Maliye vekili, dinliyor musun? Bak senin kanun için ne diyorlar?'
demekten kendini alamadı. Bunun üzerine her yandan yükselen kahkahalar
arasında bu maddenin ve kanunun görüşülmesi sona erdi.203 Görüşmeler yedi saat
sürmüş; akşam başlayan görüşmeler sabaha doğru bitebilmişti"204

203 Faik Ahmet Barutçu: Siyasî Anılar (1939-1954). Ankara, 2001, 1. C, 596. s.
204 Süleyman İnan. 'Varlık Vergisi ile İlgili Değerlendirmelere Türk Ekonomisi Açısından Kısa
Bir Bakış". Türk Yurdu, 22. C, 102. Sayı, Ekim 2002, 30-31. ss.
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Varlık Vergisi Kanun Tasarısının Büyük Millet Meclisi'ne Sunulması
Varlık Vergisi Kanunu Tasarısı, 9 Kasım 1942 tarih ve 6/4067 sayı ile, Baş
vekâlet tarafından, TBMM Reisliği'ne sunulmuştur. Kanun Tasarısı, TBMM'de
birkaç olumlu ve destekleyici konuşmadan sonra, maddeler üzerinde herhangi bir
görüşme olmaksızın, oylanacak ve 350 oyla ve ittifakla kabul edilmiştir.
Komisyondan çıkan Varlık Vergisi Kanun Tasarısı Meclis Başkanı Şemsettin
Günaltay'ın başkanlığında toplanan TBMM'de 11 Kasım 1942'de görüşülmeye
başlanmıştır.
Başvekil Şükrü Saraçoğlu'nun Varlık Vergisi Kanun Tasarısı
Hakkında Büyük Millet Meclisi'nde Yaptığı Konuşma205
"Arkadaşlar,
Alelûmum eşya fiyatlarının bugünkü delice artışında filvaki istihsal azlığının,
ithalât noksanının, yanlış tedbirlerin bilhassa doymak bilmiyen hırsın ve ihtikârın
geniş hisseleri vardır. Fakat bütün bunların tesiri kadar diğer bir vakıa vardır ki o
da tedavüldeki Türk parasının mütemadiyen artması ve 700 milyona çok yaklaş
mış olmasıdır. Nisbeten ufak dertlere ilâç aranırken bu büyük yarayı ihmal etmek
bittabi doğru olmazdı. Onun için diğer işlerle beraber bütün dikkat ve ihtimamımızı
bu yara üstünde toplamağı ve bir ilâç bulmayı en önde gelen bir vazife saydık. Bu
iş için tek yol tedavüle çıkan paranın bir kısmını vergi olarak geri çekmekten
ibarettir ve bu geri alış başlıca harb yıllarında çok para kazanmış olanlardan
yapılmalıdır, ve yalnız bir defaya mahsus olarak alınmalıdır. Bu mülâhazalara
binaen bu iş için bir kanun lâyihası hazırlamak zaruretini duyduk. Uzun tetkikler
den sonra hazırlanan bu kanun lâyihası başlıca üç matrahtan para toplıyacaktır.
Bu matrahlar ehemmiyet sırasiyle şunlardır: Tüccarlar, emlâk ve akar sahipleri,
büyük çiftçilerdir.
Harb yıllarında en çok parayı tüccarlar kazandığı için bu varlık vergisinin en
büyük yükünü bittabi onlar taşıyacaktır. Esasen nevilere, sınıflara ve zümrelere
ayrılmış bulunan ve verdikleri vergi ve yaptıkları iş malûm olan bu sınıf mensup
ları hakkında kazandıkları paraların komisyonca takdir edilen bir kısmını vergi
olarak istemekte tereddüt duymuyoruz. (Alkışlar). Beş yüz liradan aşağı bir
mükellefiyet teklif etmemiş olduğumuza göre fakirleri ve zayıfları bu vergiden
tamamen muaf tutmaktayız. Bu vergi münasebetiyle yaptığımız tetkiklerde büyük
tüccarların ve bazı zümrelerin vergiden kaçmak yolunu nasıl bulmuş olduklarını
görerek hayret ettik ve istikbalde bu gibi vergi kaçakçılıklarına meydan ver
memek için tedbirler araştırıyoruz. (Bravo sesleri).
205 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, Cilt: 28, İçtimâ: 4, Üçüncü inikat, 11.11.1942, 21-22. ss.
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Bu vergi için ikinci matrahımız hanlar, hamamlar, apartmanlardır. Bunların
sahipleri bu vergi ile mükellef kılınmıştır. Yalnız aldıkları senelik kira yekûnu 2 500
lirayı tecavüz etmezse bunlar için bir mükellefiyet yoktur. Fakat bu miktarı
geçiyorsa bunlar komisyonlarca tâyin edilen parayı ödemeğe mecburdurlar.
Üçüncü matrah büyük çiftçilerdir, büyük çiftçiden kasıt 500 lirayı hiçbir işine
halel getirmeden verebilecek çiftçidir. Bunlar mükelleftir ve bu mükellefiyet hiç
bir zaman bir çiftçinin varlığının yüzde beşini tecavüz etmiyecektir.
Verginin şahıslara göre miktarını altışar kişilik komisyonlar tesbit edecektir.
Bu komisyonlara vali ve kaymakamlar riyaset edecek defterdar veya malmüdürleri de Maliyeyi temsil edecekler, diğer dört âza halk tarafından intihap edilmiş
olan belediye, ticaret odası veya ziraat odası azaları meyanından seçilecektir. Bu
komisyonların verdiği kararlar katî ve nihaidir. Bu verginin tesbiti ve tahsili için
zaman geniş olarak bırakılmamıştır. Çünkü bu işi, para kuvvetiyle suiistimallere
yol açılmasından ve her çeşit tezvirattan korumak yolunu tutmayı hayırlı bulduk.
Onun için zamanı dar tuttuk. Bu sebeplerle vergilerin tesbit ve ilânı için 15 gün
koyduk. Bunu takibeden 15 gün içinde tahsili şart koyduk. Bu müddeti takibeden
birinci haftada % 1 fazlasiyle, ikinci haftada ise % 2 fazlasiyle tahsili şart koştuk.
Parayı vermeyenler için bir taraftan Tahsili Emval Kanununu harekete geçir
mekle beraber diğer taraftan mükellefleri amele teşkilâtına göndermeyi hem işçi
tedarikini hem de para tahsilini kolaylaştırıcı müeyyideler addettik. (Alkışlar).
Bu kanun ile takip ettiğimiz hedef tedavüldeki paraları azaltmak ve memleket
ihtiyaçlarımıza karşılık hazırlamaktır. Bu böyle olmakla beraber bu kanunun tatbikından, Türk parasının kıymetlenmesi, muhtekirler üzerinde toplanan halk buğzunun silinmesi, vergileri önlemek için bizzarure satışa çıkarılacak malların fiyat
larında bir itidal husule getirmesi gibi tâli faydaların tahassül etmesi de imkân
haricinde addedilemez.
Arkadaşlar;
İçinde bulunduğumuz iktisadi buhranın başlıca zorluklarını ve bu zorluklara
karşı düşündüğümüz tedbirleri birer birer ve bir kül halinde arzettim. Yardım
larınız ve tadillerinizle resanet ve kuvvet kazanacak olan tedbirlerimizin bu
mücadeleden mutlaka galip çıkacağına katiyen inanıyoruz. (Alkışlar).
Çünkü vatanımızın bugünkü çocukları yalnız büyük bir neslin evlatları değil
dir, aynı zamanda ölçüsüz düşmanları yenen büyük bir neslin tâ kendisidir. (Al
kışlar)."
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Varlık Vergisi Kanun Tasarısı Üzerinde
Meclis Müzakereleri ve Kanunun Kabulü206
"REİS - Söz müstakil grup reis vekili Ali Rana Tarhan'ındır.
ALİ RANA TARHAN (İstanbul) - Muhterem arkadaşlar; Saym Baş
vekilimizin beyanlarının bariz vasfı: Hâdiselerin samimî tahlili ve güçlükleri yen
mek için yeni tedbirler almak azminin mevcudiyetidir.
Bu zihniyetle yenilmiyecek güçlük yoktur. Sözlerime bu itimat cümlesiyle
başladıktan sonra müsaadenizle büyük alâka ile dinlediğimiz beyanlarında bahis
buyurdukları iki esas tedbir hakkında, Grupumuzun görüşlerini arzedeyim.
Bugünkü maişet zorluklarından en çok ıstırap çektiklerini haklı olarak ifade
buyurdukları, dar ve sabit gelirli vatandaşlara mümkün olan yardımı yapmak için
sarfettikleri gayreti şükranla karşılıyoruz. Fakat yalnız bu yardımla meselenin
halledilebileceği kanaatinde değiliz.
En çok ıstırap çekenleri tamamiyle tesbit etmek mümkün olsa dahi, dağıtıla
cak maddeler ellerine geçinceye kadar, ve dağıtılabilecekten başka hayati ihtiyaç
ları için, kendilerini piyasanın ezici tesiri dışında tutmağa imkân görmüyoruz.
Diğer taraftan mevcudu, ihtiyacı karşılamıyacağı için ıstırap doğuran hayati mad
delerin, parası çok olanlar tarafından israf edilmesi ve paranın da böylece akıp
gitmesi, tabiî tecviz edilemez. Yüksek fiyatların bütçeye tesiri de başka.
Hayati maddeler için istihlâki istihsal ile ayarlamadıkça ve bununla birlikte
fiyat murakabesini yapmadıkça günün meselesi halledilemiyecektir.
Grupumuzun her fırsatta ifade ettiği bu kanaati değişmemiştir.
Bahis buyurduktan (Varlık vergisi) ne gelince, Sayın Hükümetin bu kanun
teklifini, malî, iktisadî, içtimai bakımlardan yerinde buluyoruz. Aynı hedefe vara
cak ve faydası devamlı olacak başka lâyihaları bekleriz.
Kanunun tatbiki için geniş salâhiyet istiyerek tatbiki mesuliyetini almaktan
çekinmemelerini ayrıca takdire lâyık görürüz; iyi tatbika o muvaffak olacaklarına
itimat ederiz ve güzel başarılar dileriz. (Alkışlar).
REFİK İNCE (Manisa) - Efendim, uzun bir siyasi hayat programı tafsilâtının
karşısında kendimize, üzerinde durulabilecek bir çok mevzular bulabiliriz.
Dokunulan herhangi bir noktadan teessür duymakla beraber herhangi bir nok
tasını ele alarak memnuniyet duymak vaziyetimiz de vardır. Huturu umumiyesiyle kendi programını bir kaç kelime içerisinde çerçeveliyen Hükümetten benim de
sureti mahsusada ricada bulunacağım bir kaç nokta vardır.
Saraçoğlu, elimizde bulunan maddeler üzerinde tedbirler alıyoruz ve bu ted
birlerde şu veya bu prensiplere dikkat ediyoruz, demekle beraber bazı tedbirlerin
206 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, Cilt 28, İçtimâ 4, Üçüncü inikat, 11.11.1942, 21-25. ss.
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müspet netice vermediğini görünce daha şiddetli tedbirlerle mahrumiyete doğru
gidileceğini ifade ettiler. Yani kömür istihsal edemezsek istediğimiz kadar tahdide
gideceğiz, diyor. Bence bunun şartı aslisi olan istihsali arttırmak hususundaki
gayretin daha evvel söylenmiş olması daha ziyade emniyetbahş olur. Nitekim
Rana Tarhan arkadaşımızın da bahsettiği gibi, istihlâk ile istihsal arasında
muvazene temini yolunda atılacak adımlardır ki bu atılan adımların muvaf
fakiyetle tetevvüç etmesine ve başarılmasına âmil olur.
Filhakika Saraçoğlu fiyat murakabesi üzerinde tevakkuf etmedi. Fakat zaten
kendisine verilmiş olan bir kanunla bu salâhiyetin indelhace kullanılmıyacağını
zannetmek hatadır.
Dar ve mahdut gelirli adamların ihtiyaçlarının tatminine doğru atılan adımı
takdir ederiz. Fakat diğer vatandaşların da ahvali umumiyelerini nazarı dikkate
alarak bir ikilik yaratmamak yolunda idarenin takip edeceği âdilâne, emniyetkârane, sözüne itimat ederiz. Çünkü bütün hattı hareketlerinde adalet, emniyet ve
tatbik kabiliyetini düstur ittihaz ettiğini söyliyen Saraçoğlu'na, bu meselede dahi
bilhassa ve bilhassa emniyeti muhafaza etmesinde ne kadar zaruret olduğunu söy
lemek isterim. Bu memlekette vatandaşın Hükümete karşı icraatından dolayı em
niyeti münselip olduğu gün, o Hükümetin kararlarını icra etmesine imkân bulu
namaz. Onun içindir ki, gayet nazik bir vaziyette tatbiki zorluk gösteren bu karar
larının tatbiki esnasmda emniyeti muhafaza etmesi lüzumunu ve emniyet terazisinin
bir tarafa ağdırmaması keyfiyetini Hükümete ehemmiyetle hatırlatmayı vazife
telâkki ederim.
Beyanatlarının bir fıkrası bilhassa ve bilhassa mucibi teşekkürüm olmuştur. O
da, demir, çimento ve mümasili eşya üzerinde yapıldığı artık herkesin kulaklarına
kadar giden ve ıstırabı umumiyi mucip olan dedikodulara sureti kafiyede nihayet
vermiş olmak için icap eden tedbirleri aldığı yolundaki karardır. Zaten Hükümet
mekanizması herhangi suiistimali ânında yakalamak vazifesiyle mükellef olduğu
na göre, Hükümetin, efkârı umumiyenin bu cereyanı karşısında daha kafi ve
azimkar surette hareket etmeğe karar vermiş olduğunu görmekle sureti
hususiyede iftihar duymuş olduğumuzu ve buna lüzum olduğunu sarahaten söy
lemekte fayda görüyorum.
Saraçoğlu'nun izahatı bana şu kanaati verdi: Zaten bende hasıl olan şu kanaati
bir defa daha söylemeğe şevketti. Bu memlekette açlık, yokluk, hattâ gıda
pahalılığından sıkıntı çekmeğe meydan ve imkân yoktur. Ancak marifet; mevcut
gıda maddeleri arasında bir taksim ve tevzi ve idare usulü bulabilmektir. Saraçoğ
lu'nun bilhassa gelecek senelere ait olmak üzere ziraatin çoğaldığını ve bu sene
için hakikî maişet ihtiyacımızı tehlikesiz surette temin ettiği yolundaki kanaati,
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gerek hal ve gerek istikbal itibariyle memnuniyeti mucip bir vaziyettedir. Hiç bir
zaman buğday stokumuzun bu kadar fazla olmadığını söyledikten sonra, buğday
stokunun şu veya bu şekilde ihtiyacatı âmmeye hasır ve sarfı yolundaki teminatı
ve gelecek sene için yapılan zeriyatın çokluğu bizim için maişet noktasından em
niyet ve şükranla karşılanacak bir keyfiyettir.
Arkadaşlar; ihtikâr belâsının üzerinde âmmenin nefreti toplaşmıştır. Fakat bu
belâyı defetmek hususunda evvelâ memurlarımızın ve başta hâkimlerimizin,
saniyen, halkın Hükümete müzahir olması yolunda burada defaatle söz geçmiştir,
içinde bulunduğumuz buhranın ve bize fevkalâde olmak üzere teklif edilen bu
kanunlarla ihtikârın önüne geçilmek hususunda zannederim ki her muhtekiri, mil
letin bünyesine zarar ika eden bir mikrop telâkki etmek yolunda umumî bir zih
niyetin vicdanlarda yer etmesi sayesinde imha edebiliriz, illâ bilhassa münevver
tabakanın üç, beş hususi o dostunun veya menfaatin tesiri altında bu gibi ihtikâr
zihniyetiyle mücadelede alemdarlık yapmamış olması, bence bu geniş sahayı on
lara bırakmak zihniyeti fecaatin müvellidi olur. Vatandaşlara bunu bir daha tekrar
etmekte fayda görüyorum. Bir Varlık Vergisi Kanunu teklifi karşısındayız. Bu
kanunun geç kaldığına kanaatimiz vardır.
B. M. Meclisinde, bilhassa Parti Grupunda fazla kazançlar üzerinde lâzım
geldiği derecede tedbir alınmadığı söylenmiş olmasından ilham alan Hükümeti,
bu şekilde bir kanun getirdiğinden dolayı teşekküre lâyik görürüm. Kararlarının
katî ve nihai olması bir çok merasim ile esas dâvanın çürütülmemesi yolundaki
fikre iştirak ederim.
Hukuk prensiplerine muhalif olduğu yolunda varit olacak itirazlara cevap
olarak şunu söylerim: Hukuk; hayatın icaplarını takip ettiği gündür ki şayanı hür
mettir. (Bravo sesleri) Hukuk; bugünkü içtimai ihtiyaçlara tevafuk etmeyen bir
takım düsturlarla yarım kalıp realite ile münasebeti olmadığı gün zaruri olmaktan
asla çıkamaz. Ondan dolayıdır ki dar zamanlarımızda hukuk prensiplerimizin fev
kinde olarak bir istiklâl mahkemesi yaratmış ve onlara fevkalâde salâhiyet ver
mişsek o günkü ihtiyacı temin eden yeni bir hukuk ihdas ederek verdik. Nasıl ki
bir tek adama; sen Başkumandansın, B. M. Meclisinin salâhiyetini haizsin demiş
sek, teşrii müessesenin salâhiyetinin verilmesinden husule gelecek hakikî sahibine
iadesi hususunda tutulmuş olan o anda böyle bir hukuki müessesenin yaratıl
masında millete temin edeceği menfaat düşünülerek böyle bir karar verilmiştir.
Bence kararların şu veya bu idare adamları tarafından olsa dahi, katî ve nihai
olması; bu günkü ihtikâr belâsının önüne geçilmesi veyahut ihtikâr etmek suretiy
le kazanılmış olan paraların hakikî sahibine iadesi hususunda tutulmuş olan yolu
doğru ve en esaslı bir yol olarak görmekteyim. Binaenaleyh yine bir Türk profesör
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arkadaşımızın söylediği gibi, hukuk inkılâpların perçinidir. Binaenaleyh bugün,
içinde bulunduğumuz inkılâp hayatımızın, içinde bulunduğumuz buhran hay
atımızın istilzam ettiği vecibeleri perçinleyen bir hukuk karşısında hürmetle ve ih
tiyacı ifade ettiğinden dolayı şükranla tevakkuf etmeyi bir vazife telâkki ederim.
Arkadaşlar, İnönü'nün son nutku lâzımı kadar ehemmiyetlidir ve her vatan
daşın kulağında bir küpe olmaya, herkesin dimağında bir ikaz çanı rolünü oy
namağa çok müsaittir, ihtikâra karşı nefretin en güzel ifadesi, vatandaşlık duy
gularının felâket zamanında bir noktada toplanması yolunda son olarak aldığımız
bu derslerin tatbikatından biri olarak gördüğüm bu beyanatta ve kanunların
kabulünde umumî ve millî fayda bulmaktayım. Şu vesile ile Hükümetten bir rica
da daha bulunacağım; içinde bulunduğumuz devrenin emniyet havası yaratmağa
çok müsait, çok lâzım bir devir olduğunu bir dakika hatırdan çıkarmamalıyız. Bu
emniyeti temin edecek anasırın başında Devlet memurları gelir.
Devlet memurlarının hissiyata kapılmıyarak, Devlet memurlarının kanun ve
nizamları kendilerine rehber ittihaz ederek bilgilerinin ve kaygılarının ancak mem
leket menfaati yolunda olmasından mütevellit vaziyettir ki, bizim istediğimizi
başarmamızı ve muvaffakiyetimizi elde etmeğe medar olur. Evvel ve ahir diye
ceğim ki; memur denilen idare ve siyaset adamlarının ellerine teslim ettiğimiz
mukadderat karşısında kendilerinden çok şey beklediğimizdir. Saraçoğlu zamanın
da bir Varlık Vergisi Kanunu, Refik Saydam zamanında bir Millî Korunma
Kanunu yapılır. Yapılır amma bunların heyeti mecmuası kendi ellerine verilen
memurlar tarafından kıymetsiz bir hale getirilirse bu kanunlardan bir fayda bek
lenemez. Fakat arzuyu umumilerin yanı başında, millî iradenin arzu ettiği menafii
umumiyenin yanında bunlardan beklediğimiz vazife hakkiyle ifa edilirse bence bu
memleket kurtulur. Biz bu milletten kazanç vergisi olarak, vergi olarak onar para
onar para topladığımız bu paralarla ancak bu milletin menfaatinden mâada hiç bir
şey düşünmediğimizden, yine bu kanunun muvaffakiyetle tatbiki keyfiyetini on
ların hizmetine, vatanseverliğine, namuskâr ellerine teslim etmiş oluyoruz.
Binaenaleyh sözlerime nihayet verirken Saraçoğlu'nun sözlerini aynen tekrar
edeceğim; içinde bulunduğumuz mücadeleden dahi muzafferiyetle ve katiyetle
çıkacağımızdan emin buluyoruz. (Alkışlar).
MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) - Arkadaşlar; hepinizin gönlünü ferahlık
la kabartan ve istikbale çok iyi bakmanızı icabettiren yeni bir söz tarzı beni çok
sevindirdi. Saraçoğlu Başvekil olduğu zaman "Bu halk beni yetiştirdi, ona bor
cum var, ödeyeceğim" dedi. Halkın kendisini idare edenlerden evvelâ ve en çok
istediği şey samimiyet ve açık sözlülüktür. Saraçoğlu bugün onu yaptı. Bu kür
süden şimdiye kadar pek az işittiğimiz şekilde, hata yaptık, yanlış görmüşüz, tas
hih edeceğiz, dedi. Bunu dinliyen bütün millet Saraçoğlu'nun ilk nutkundaki
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"Beni bu millet yetiştirdi, ona vazifemi ifa edeceğim" vadini yerine getirdiğini
görmekle sevinmekteyiz. Halk arasında hepimizin hissettiğimiz bir endişe vardı.
Buraya gelirken zaten bu kararların bir kısmı işitilmekte idi: Memurlara yardım
edilecek. Memurların fazla maaş alanları var, onlar bu yardımdan istifade edecek
ler de halk arasındaki sabit ve az gelirliler ne olacaktır? Şükranla öğrendik ki
düşünülen yalnız memurlar değil, halk arasındaki sabit ve az gelirliler, yani yar
dıma muhtaç olanlar da himaye edilecektir. Bundan dolayı dahi Saraçoğlu
Hükümetine teşekkür ederim.
Refik İnce'nin de işaret ettiği gibi, bu çok güzel kararların tatbiki ellerine
verilecek memurların biraz daha müteyakkız, biraz daha dikkatli ve pek çok
faziletli olmalarım bu kürsüden temenni etmeği ve Büyük Millet Meclisi namına
onlara bunu ihtar etmeği vazife bilirim. (Bravo sesleri). İhtikâr yapan, yolunu
şaşırarak vatandaşının zararma buğdayını fazla sattığı derecede sevinen köylü
kadar, rüşvet alan ve hırsızlık yapan memur da vatan haini addedilebilir. (Hattâ
daha fazla sesleri).
Arkadaşlar, hırsızlıkların şöyle böyle affedileceği zamanlar, hırsızlıkların,
rüşvet alışların, ihtikârların tabiî zamanlardaki muayyen ve tabiî cezalara uğ
ratılacağı zamanlar vardır. Fakat öyle zamanlar da vardır ki bir varil benzin hır
sızlığı memleketin en büyük hainlik cürmünü teşkil edebilir. Zamanımız en küçük
cürümlerin bile bu memlekete çok büyük fenalıklar yapması muhtemel olan
zamanlardır. Bunun için Hükümetin muhtekirler üzerindeki dikkatini hiç şüphesiz
memurlardan da eksiltmiyeceğini görüyor ve seviniyorum. Bize verdiği sözü tut
tuğu için, tam milletin evladı olarak millet gibi düşündüğü için Saraçoğlu'na
teşekkür ederim. Bugün verilen kararlardan, yapılan tekliflerden bir çoğu bu mil
letin kafasında ve kalbinde titremekte idi. Bunu yapmakla milletin istediğini
düşündü ve sevdiğini yapmış oldu. (Alkışlar).
MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) - Arkadaşlar; Başvekilin beyanatında
mevzuubahis etmiş olduğu noktalardan üçüne ait kanun lâyihaları gelen evrakın
1, 2, 3 numaralarında bulunmaktadır. Bunlardan birisi varlık vergisine ait kanun
lâyihası, diğeri de memurlara parasız olarak giyim eşyası verilmesi hakkındaki
kanun lâyihasıdır. Üçüncüsü zeytinyağı ve diğer nebati yağlan tâsir eden fab
rikalardan, müesseselerden alınacak muamele vergisinin aynen alınması hakkın
daki kanun lâyihasıdır. Bunların derecei müstaceliyeti Başvekilin beyanatında
tafsilen anlaşılmış olduğu için bu bapta uzun maruzatta bulunmağa lüzum gör
müyorum. Binaenaleyh istirhamım, bu kanun lâyihalarının havale olunacağı en
cümenlerden tensip buyuracağınız miktarda arkadaş tefrikiyle Muvakkat bir en
cümen teşkil olunarak bu Muvakkat encümende müzakeresiyle müstacelen
çıkarılmasına müsaade buyurmanızdır. (Muvafık sesleri).
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REİS - Efendim, gelen evrak arasında 1, 2, 3 numaralı kanun lâyihalarının
ruznameye alınarak Adliye, Maliye, Bütçe ve İktisat encümenlerinden müteşek
kil Muvakkat bir encümende müstacelen müzakeresini teklif ediyorlar. Evvelâ 1,
2, 3 numaralı lâyihaların ruznameye alınmasını kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Adliye, Maliye, İktisat ve Bütçe encümenlerinden mürekkep bir Muvakkat en
cümen teşkiliyle bu lâyihaların müstacelen müzakeresi hakkındaki teklifi yüksek
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
Encümen faaliyetine başlıyacaktır.
GALİB PEKEL (Tokad) - Kaçar kişi alınacaktır?
REİS - Bu encümenlerden beşer kişi alınarak bir Muvakkat encümen teşkil
edilecektir.
BAŞVEKİL ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İzmir) - Bendenizden sonra söz alarak
bu kürsüde konuşan arkadaşların sözlerinde iki büyük mâna gördüm. Bunlardan
birisi; tasvip mânasına gelen sözlerdir. Bu, kalbimizdeki kuvveti arttırmıştır. Bu
tasvipler, hakikaten bizi daha iyi yollara sevkedeceği için kendilerine teşekkür
ederken ilâve etmek istiyorum ki, ikinci mânasının delâlet ettiği sözler - ki ikaz
sadedindedir - bu ikazdan, kendilerine vadediyorum, uyanık durmağa çalışacağız,
istifade edeceğiz. Yalnız biz istifade etmiyeceğiz, memleketi de istifade et
tireceğiz. (Bravo sesleri ve alkışlar).
REİS - Encümen çalışmalarına vakit bırakmak ve saat on beşte toplanılmak
üzere celseyi kapatıyorum."
"REİS - Encümene, havale buyurduğunuz Varlık vergisi kanun lâyihası çık
mış, tab ve tevzi edilmiştir.
MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elazığ) - Sabahleyin vâki mâruzâtım üzerine
ruznameye alınmasını kabul buyurduğunuz Varlık vergisi kanun lâyihasının tab
ve tevzi edilmiş olduğu makamı Riyasetten tebliğ buyuruldu.
Müsaade buyurursanız bendeniz bu kanun lâyihasının müstacelen müzakeresi
ni teklif ediyorum.
REİS - Varlık vergisi kanun lâyihasının müstacelen müzakeresi Hükümet
tarafından teklif olunmaktadır. Reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı?
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RASİH KAPLAN (Antalya) - Arkadaşlar, lâyihanın heyeti umumiyesi
üzerinde öğleden evvelki celsemizde sayın Başvekilimiz etraflıca izahat verdi. Bu
izahat esnasında temas buyurdukları bazı noktalar üzerinde bendeniz de dura
cağım. Lâyiha Cihan harbinin aldığı şekil üzerine memleketimizin bu büyük harp
ten tabiî olarak gördüğü teessüre ve istiraba karşılık olmak üzere Devletçe ve
Hükümetçe düşünülen tedbirlerden biri olarak, belki de başı olarak Meclisi Âlinin
huzuruna gelmiş bulunuyor.
Arkadaşlar, bu Varlık vergisini kanunlaştınrken yurtdaşlanmızın bugünkü
durumda yurdun ve milletin vaziyetini gözönünde tutarak bugünkü çalınan davu
lun düğün davulu olmadığını bilerek Türk milletinin ne kadar hassas ve ne kadar
sağlam durumda olduğunu dünyaya karşı bir daha göstermek fırsatını vermektedir.
Arkadaşlar, Millî mücadelede Anadolu'da tüccarların verdiği, servet sahip
lerinin verdiği büyük, şerefli bir imtihan vardı. Bugün de onu göreceğiz ki mem
leketin bu şerefli tarihini servet sahipleri hiç bir vakit kaybetmiyeceklerdir. Bu
yurdla ilgili olan, bu yurdu seven bu yurdun evlâtları o - tarihte bilirsiniz, nasıl
bütün servet sahiplerinin mallarının yüzde kırk ikisine vazıyed kararı vermiştik o kararı nasıl seve seve tatbik etmişlerse yine Türk tüccarları bu yurdun tehlikede
göründüğü günlerde her vakit için bu tarihî şerefli mevkilerini göstermek
durumundadırlar.
Arkadaşlar, sayın Başvekilimizin son temas ettikleri diğer bir noktaya işaret
edeceğim. Kanunu tatbikla mükellef olan bütün ilgililer, vazifelilerden - Baş
vekilimizin ifadesini aynen alacağım - iyi çalışanlar mükâfat görecek, fena
çalışanlar mücazat görecektir. Arkadaşlar mücadelemizde hiç bir vakit tek cepheli
olmıyacağız. Daima iyi çalışanı mükâfatlandırdığımız gibi Büyük Millet Mec
lisinin şiarı odur ki; kötü çalışanlar, kim olursa olsun, daima tecziye edilecekler
dir, mücazatlandırılacaklardır. Onun için bugüne kadar keçeyi sudan çektim, bun
dan sonra da çekerim sevdasında olan varsa aklına şunu koymalı ki kendisinin
başında Türkiye Büyük Millet Meclisi vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi
kötülükle nasıl mücadele edileceğini gayet iyi bilir. O mücadele günleri, gelmiş
ve başlamış bulunuyor. Onun için bugünkü cezalardan korkmıyanlar, daha ağır
larının alınmak üzere olduğunu akıllarından hiç çıkarmasınlar. Türk milleti hiç bir
vakit ne yurdunu, ne de istiklâlini, şunun bunun kazancı veya eğlencesi şerefine
feda edecek değildir. (Alkışlar). Onun için kanunun heyeti umumiyesini müzakere
ederken Meclisi Âlinin huzurunda serdedeceğim tek mütalâa varsa o da, kanunun
iyi ve dürüst tatbikini Hükümetten dilemektir. Dürüst tatbik etmiyerek suiistimale
sapmış olanlar olursa, yalnız bu kanunda değil, her işte onların üzerinde, Baş
vekilimizin burada öğleden evvel izah buyurduğu gibi, bütün tahkiklerini ikmal
ederek suiistimal yapmış olanlardan ceza makinesine verilmesi lâzımdır. Bunları
diliyerek kanunun heyeti umumiyesi üzerindeki sözüme nihayet veriyorum.
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Gl. KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) - Arkadaşlar, çok yerinde olan bu
kanun hakkında bir kaç söz söylemek istiyorum.
Evvelâ kanunun adı "Varlık vergisi" dir. Varlık, bizde malûm olduğu üzere
daha ziyade mevcudiyet manasınadır (Gürültüler). Yabancılardan dil öğrenenler
de bunu böyle telâkki edebilir.
İkincisi; servet mânasına kullandığımız zamanda dahi bu kanunun muhtevasiyle biraz tezat teşkil ediyor. Çünkü vergiyi servet sahibi olanlar değil, aşırı
kazanç sahibi olanlar verecektir. Eğer encümen münasip görürse bunun adına
"Aşırı Kazanç Vergisi Kanunu" diyelim. (Hayır sesleri, gürültüler).
Kanunun kendisine gelince; eğer bu kanunla muvazi olarak bazı tedbirler
alınmazsa vergi verenlerin bazıları verdikleri parayı telâfi için fiyatların art
masına daha ziyade bir yol tutmalarından korkarım. Bu suretle bu yeni vergi
görünüşte fazla kazanç sahiplerinden alınır, fakat hakikatte yine fakir halktan
Hükümet Hazinesinden çıkabilir. Bunun için bendeniz pahalılığın önüne geçil
mesi için iki mühim tedbir arzetmek istiyorum. Bu tedbirlerin bu kanunla muvazi
olarak yürümesi lâzımdır.
Birincisi: İthalât işlerinde bazı yanlışlıklar vardır. Bunların acilen tashihidir.
Meselâ dışandan gelen mallar, hattâ Almanya'dan, karadan trenle geldiği halde
dahi sahiplerine çok fazla kâr bırakmaktadır. Yüzde 35 ile bugün vagonlarla yığılı
bir çok mal gelmiş ve bu suretle fahiş fiyatla satılmakta bulunmuştur.
Sonra getirilen malların faturaları - bir çok tüccarlarla temasımdan - uydurul
muş olduğuna ben de kani oldum. Bunu hakikî bedelinden fazla gösteriyorlar ve
bu ithalâtçıların oralarda yazıhaneleri de vardır, orada mubayaa oluyor, asıl fab
rikadan alınmış olmuyor. O kâr da zammedilerek memleket içine geliyor ve mem
leket içinde bilhassa İzmir, İstanbul şubeleri ayrı ayrı isimlerle mukayyet olduğu
için İzmir namına geliyor, üstüne o da bir kâr koyuyor, bu suretle İstanbul'a
geliyor. Sonra ithalâtçı, toptancı, perakendeci aynı elde bulunduğundan küçük
sermaye sahibleri, bilhassa Anadolu tüccarları İstanbul'dan mal alamıyorlar
veyahut çürük çarık şeyleri çok pahalı alıyorlar. Buna, Anadolu içine girince, tabiî
onlar da bir kâr koyuyor ve bu suretle eşya fiyatları yükseldikçe onun karşısında
müstahsilimiz de kendi mallarının fiyatını yükseltiyorlar. Sonra ithalâtçıların
çoğu sigorta yaptırmadıkları halde sigorta yaptırmış gibi mallarına zam yaptıkları
vâkıdir. Bu suretle ithalât malları daha fazla yükseliyor. Bunlar yetişmiyormuş
gibi birde gelen malları uzun müddet gümrüklerde istif ediyorlar ve piyasada
tamamiyle buhran hasıl olduktan sonra ceste ceste çıkarıyorlar. Bu suretle de it
halât malları yükseliyor. Bu ticaret birliklerine geniş salâhiyet verilmesi ve yan
larına az ücretli kâtip konulması bu gibi fenalıklara yol açtığını da bir çok yerler1531

den işittim ve tahkik ettim. Binaenaleyh ihracat mallarını behemehal düşürmeye
çalışmak ve kendilerinden vergi alacağımız kimselerin daha ziyade bu işleri bil
dikleri gibi yükseltmeye mâni olmaya çalışmak çok lâzımdır. Sonra buna karşı ih
racat mallarımızın fiyatlarını gelen mala tekabül edecek şekilde yükseltmeye
çalışmalıdır. Bu suretle yine bir iyilik, ve salâh hasıl olabilir.
İkincisi; istihsalâtımızı ucuza maletmek ve ihtikâra yol vermemek. Bunun
için insan, hayvan, malzeme ve para enerjimizi kamilen kullanmalıyız. Bilhassa
şehirlerde hele İstanbul'da son zamanlarda yan çıplak bir çok dilenciler ve hamal
lık ve elden satış işlerini yapar gibi görünerek aym işi yapan bir çok kimseler,
dosta düşmana karşı çok fena bir manzara gösteriyorlar. Bizim çocuklarımız bile
tarlalarda çalışıyorlar. Böyle bir milletin böyle gençleri şehirlerde beyhude ener
ji sarf etmesi yanlış bir şey olduğu için, çocuklara varıncaya kadar kuvvetli bir
teşkilâtla bütün enerji kaynaklarımızı işletmeliyiz. Bu hususta para meselesi de
çok mühimdir. Bu gün kazanç sahiplerinin bilhassa köylülerimizin dahi kazandık
ları parayı yeni bir enerji gibi millet hazinesinde işletmeğe meydan vermiyor.
Refah ilerledikçe köylerde işret ve kumar başlamıştır. Köylüler barlara da git
meğe başlamıştır. Kasabalarda ise çok acı olmakla beraber hepimizin gözü önün
de metres hayatı yaşanmağa başlanmıştır. Halbuki kazanç yapanlar aym zamanda
millet hazinesine faydalı olacak bir şekilde bu paralan sarfetmelidirler. Etmiyor
larsa buna karşı tedbir almalıdır. Halkın büyük kısmı ihtiyaç içinde kıvranırken
böyle kazançlan böyle keyfi israflarda bulunması manen ilerisi için de hayırlı bir
şey olmaz, tehlikeli bir şeydir. Sonra fiyatlann alabildiğine yükselmesine karşı
vakit geçirmeden tedbirler almalıyız.
Bunun için gerek ordunun, gerek milletin iaşe meselesi topyekûn harbin icabı
veçhile topyekûn idare edilmesi meselesi üzerinde hassasiyetle durmak lâzımdır.
Aynı yerde pahalılığın yükselmesine muhtelif ellerin mubayaa yapması sebep
oluyor. Aynı yerde erzakın çürümesine dahi yine bu tarzdaki şekiller sebep oluyor.
Sonra ithalât mallarını ucuza maletmek için tedbirler alınırken dahilî istihsalimiz
niçin yükseliyorsa sebeplerini birer birer ortadan kaldırmalıdır. Bugün pazarlarda
fiyatları yalnız toptancılar koyuyor, belediyeler değil. Geliyor köylüye bu malın
okkasını elli kuruşa alacağım diyor. Köylü derhal pazar yerinde 60 kuruş istiyor.
Bu fiyata akşama kadar satamazsa götürüp tüccara 50 kuruştan veriyor.
Belediyeler bunlarla mücadele etmeli ve bu mücadele işinde teçhiz edilmeli ve
merkezden yardım görmelidir. Halbuki belediyelerin de mahsulâtı müzayedeye
koyduklarına şahit oluyoruz. Birbirleriyle âdeta rekabet edercesine fiyat art
tırıyorlar. Bunun neticesi tehlikelidir.
Sonra şahit oluyoruz ki kazanç hırsiyle, bir çok kimseler vazifelerini terkederek ticarete atılmaktadırlar. İstanbul'da böyle bir çok memurların, hattâ bazı
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emniyet memurlarından istifa ederek, meselâ zeytinyağı ticareti gibi ticaret yap
tıklarını gördük. Bankalar da normal zaman gibi bol kredi açınca fiyatlar alabil
diğine artmıştır.
Sonra para bol olanların mübrem ihtiyacı istedikleri kadar almalarına mâni
tedbirler alınmalıdır.
Sonra ailelerimizin israflarını durdurmalı ve bunu neşriyat ve sair vasıtalarla
temin etmelidir. Bayanlarımız tasarrufu muharebeye hazırlanan bir askerin vazife
si gibi mukaddes tanımalıdır, öyle aileler tanıyoruz ki düzünelerle ayakkabı,
düzünelerle çorap aldıkları halde bir türlü doymuyorlar. Bunların memlekete
zararları malûmdur.
Sonra, memurlarımızın, hele para işleriyle ilgili olanların katî surette metres
hayatlarına ve kanunen menedilmiş olan kumara karşı bu kanunun hükümlerinin
icapları tatbik olunmalıdır. Hükümetimizin mühim olaraktan şuna da elkoymasım
rica ederim : İşlerimizi ehil olanlara vereceğimiz gibi bir düziye murakabe ile
bunların sağlam seciyeli olmasına dikkat etmeliyiz ve bütün muvaffakiyetlerin
sırrı olan mesuliyet korkusunun hiçe sayılmamasını misalleriyle göstermeliyiz.
Eğer bu tedbirler alınmazsa başlangıçta söylediğim gibi, bu kanun yerindedir,
fakat fiyatların çok fırlamasına, ve Hükümetin daha zecri tedbirler almak is
temesine sebep olabilir.
SÜREYYA ÖRGEEVREN (Bitlis) - Arkadaşlar; bütün Türk milletini temsil
eden yüksek heyetinizin huzuruna, tasdik için sunulmuş olan kanun lâyihasının
ahkâmını mütalâa ve tetkik ve münakaşa edici bir zihniyetle gelmiş değilim. Ben
belki tatbiki biraz da gecikmiş addedilebilecek olan bu çok yerindeki, mâkul,
hakka, adalete ve Devlet idaresinde hâkim olması lâzımgelen uyanıklık ve iyi
görüş vasıflarına uygun olan kanun lâyihasının bütün cihanca ve Türk milletince
ne mahiyette olduğunu kısaca belirterek, vekâletiyle kendimi çok şeref içinde
saydığım milletime karşı tek esaslı vazifemi bir daha yapmak isterim.
Arkadaşlar; dünyanın içinde bulunduğu vaziyet malûmdur. Buna tek kelime
ilâve edecek değilim. Bunun icabı olarak içinde bulunduğu vaziyet Türk milletin
ce malûmdur. Bunun en bariz ve nazarı dikkati celbeden kötü safhasındaki belir
tisi aramızda yani Türk Cemiyeti siyasiyesi içinde teneffüs ettiğimiz havayı
kazanç maddesi yapmak istidat ve temayülünde bulunan bazı insanların mevcut
bulunuşunun muhakkak oluşudur. Bu hakikati, bütün milletin etrafında kenet
lenip kayalandığı Büyük Millî Şefimiz büyük nutuklarında bütün millet ve cihana
anlatmış bulunuyor. Yiyecek ve giyecek eşyalarında, iktisadi kanunların, dünya
vaziyetlerinin icapları olarak haddi mâkulü aşan tereffuler bulunduğu malûmdur.
Bunları bililtizam yaratanlara, insanların teneffüs ettiği havayı dahi bir kazanç
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vesilesi yapmak istiyen kötü ve geri zihniyetli olanlara bu kanun bir ihtardır ki,
kendi zekâlarının, sermayelerinin ve teşebbüslerinin eseri olmayan fazla müktesebatı, millet ve memleket aleyhine taşıdıkları zihniyet ve kurdukları hilekârane
tedbirlerle elde ettikleri servetleri yiyemiyeceklerdir. Bu zihniyeti taşıyan insan
lara, mademki bu zihniyete karşı tedbirler alınması lâzımgeldiği kanaati vardır,
binaenaleyh, aynı zihniyetle gidilirse daha büyük tedbirlerin alınacağının bir
muhtırasını bu kanun teşkil eder. Bu kanunun en büyük ehemmiyeti, büyük bir
nirengi noktası teşkil eden bir kanun olmasıdır. Onun için kanunun heyeti umumiyesi hakkındaki müzakereyi kâfi görerek maddelere geçilmesini teklif ederim.
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. SİNASİ DEVRİN (Zonguldak) - Efendim,
Varlık Vergisi Kanununun heyeti umumiyesi hakkında söz almış bulunan muh
terem general arkadaşlarımız, kanunu çok yerinde, hakka ve adalete uygun isabet
li bir tedbir olarak tasvir buyurdular ve bu itibarla heyeti umumiyesi bakımından
encümenle tam bir mutabakat halinde bulunduklarını beyan buyurmuş oldular.
Bundan dolayı kendilerine encümen namına teşekkür ederim.
Bundan başka muhterem General Kâzım Karabekir, muhtelif hususlara temas
buyurdular. Bunlardan birincisi; kanunun adı, varlık vergisidir. Bu cihet en
cümende de konuşuldu, müzakere mevzuu oldu. Yüksek heyetinizce de malûm
dur ki varlık, varlıklı adam, servet sahibi adam mânasında umumiyetle kullanılan
bir ifadedir. Gerçi buyurdukları varlık mefhumunu da ifade etmekte ise de kanun
malî bir mevzu olmak bakımından ve köylere kadar yerleşmiş bir tâbir olması
itibariyle varlık kelimesinin ipkasında faide görülmüştür. Belki bu izahatımız
meseleyi tavzih ettiği cihetle muhterem General de ayrıca bunun değişmemesini
muvafık görürler.
Muhterem General Kâzım Karabekir bundan başka bir çok hususlara da
temas buyurdular. İthalât işlerinden, istihsalden, paradan, kumardan, işretten, is
raftan, kazanç hırsından ve saire ki her biri mühim birer mevzu olan meseleler
den bahis buyurdular.
Yalnız Yüksek Heyetinizce de takdir buyurulurki, bu mühim meselelerin
kanunun mevzuu hiç bir alâkası yoktur. Bu doğrudan doğruya malî bir kanun
olarak tecelli etmektedir. Bu itibarla ithalât ve istihsalâtla ve içtimai vaziyetle
ailevi vaziyetlerle doğrudan doğruya bir irtibatı yoktur. Bu bakımdan encümen;
bu kıymetli mütalâaların bu kanunda yeri olmıyacağı kanaatindedir. Bu pahalılık
meselesi de değildir. O da vergilerin inikası hususu. Burada dedikleri bir irtibat
meselesidir ki, istihsalât, ithalât ve istihlâk ile asıl o zaman inikasa sebebiyet
verilebilir. Bu bakımdan da encümen kanunun umumî kalması daha faydalıdır
kanaatindedir. (Muvafık sesleri).
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Gl. KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) - Efendim; Heyeti Celile ismi nasıl
kabul ederse tabiî öyle olur. Yalnız ikinci bahiste beyan ettiğim esbabı mucibeye
sanırım ki, arkadaşımız dikkat etmediler. Kendilerinden vergi alacağımız insan
ların esasen memlekete, aşın kazançla, ne kadar zarar verdikleri ortadadır. Bunun
içindir ki, bu tedbirle onların karşılarına çıkıyoruz. Onlar bunu görünce derhal el
lerindeki malların fiyatlarını arzettiğim yollardan giderek tekrar yükseltecekler ve
bu suretle de biz bunlardan aldığımızı sandığımız parayı yine fakir halkın sırtından
almış olacağız. Hazinede bu suretle zarar edeceği mütalâasındayım. Arzettiğim
mesele, bu kanun çıkarken söylediğim tedbirlerinde derhal, alınması lüzumudur.
REİS - Heyeti umumiyesi* hakkındaki müzakereyi kâfi görüp maddelere
geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Varlık Vergisi Hakkında Kanun
1. Verginin mevzuu
MADDE 1. - Servet ve kazanç sahiplerinin servetleri ve fevkalâde kazançları
üzerinden alınmak ve bir defaya mahsus olmak üzere (Varlık vergisi) adiyle bir
mükellefiyet tesis edilmiştir.
REİS - Mütalâa var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir.
MADDE 2. - Varlık vergisi aşağıda yazılı zümrelere dahil olan hakikî ve hük
mi şahıslardan alınır:
A) 2395 ve 2728 sayılı kanunlarla ek ve tadilleri mucibince mükellef bulu
nanlar;
B) Büyük çiftçiler (Büyük çiftçiden maksat, işinin idaresine ve vüsatine halel
getirmeksizin bu mükellefiyeti ifâ edebilecekleri bu kanunda yazılı komisyonlar
ca tesbit edilenlerdir);
C) Uhdelerinde bulunan binaların ve hisseli ise hissedarlarının hisselerine
düşen bir yıllık gayrisâfi iradı yekunu 2 500 liradan ve arsalarının vergide mukay
yet kıymetleri 5 000 liradan yukarı bulunan ve bu miktarların tenzilinden sonra
mütebaki irat ve kıymetlerle bu vergiyi verebileceği komisyonlarca kararlaş
tırılanlar;
D) 1939 senesindenberi 2395 veya 2728 sayılı kanunlar mucibince vergiye
tâbi bir iş ve teşebbüsle uğraştığı halde bu kanunun neşri tarihinde işini terk, devir
veya tasfiye etmiş bulunanlar;
E) Meslekleri tacir, komisyoncu, tellâl veya simsar olmadığı halde 1939
senesindenberi velev bir defaya münhasır olsa bile ticari muamelelere tavassut
ederek komisyon veyahut tavassut mukabili olarak her ne nam ile olursa olsun
para veya ayniyat almış olanlar.
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REİS - Mütalâa var mı? Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. - İkinci maddede yazılı mükellefiyet zümrelerinden iki veya daha
ziyadesine dahil olanlar bu zümrelerin her birinde ayrı ayrı mükellef tutulurlar.
Umumî, mülhak ve hususi bütçelerle belediye bütçelerinden ve 3659 numaralı
kanuna tâbi müesseselerden tahsisat maaş ve ücret alanlarla kadroya müsteniden
yevmiye ile istihdam edilenler yalnız bu maaş, tahsisat, ücret ve yevmiyelerinden
dolayı ikinci maddenin A fıkrasındaki mükellefiyete tâbi değildirler.
REİS- Mütalâa var mı? Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 4 - 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununun 3 üncü ve 1833 sayılı Arazi
Vergisi Kanununun 2 nci maddesinde sayılı bina ve arsa sahipleri, ikinci mad
denin (C) fıkrasında yazılı mükellefiyetten muaf tutulur.
REİS - Mütalâa var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
MADDE 5. - Vergi, hakikî ve hükmi şahıslar namlarına tarholunur ve eshamlı ve eshamsız şirketlerde hisseye bakılmaksızın şirketlerin menkul ve gayrimen
kul varlığının tamamı üzerinden alınır.
REİS - Mütalâa var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
2. Verginin miktarı
MADDE 6. - Yedinci maddede yazılı komisyonlar, ikinci maddede yazılı
mükelleflerin mükellefiyet derecelerini, her mükellef namına 1941 yılında ve
ticaretini terk, devir veya tasfiye etmiş olanlar için terk, devir veya tasfiyeye
tekaddüm eden son yılda tarhedilmiş veya tahakkuk ettirilmiş vergi miktarlarını;
çiftçilerde mükellefin ziraî vaziyetini ve gayrimenkul sahiplerinde irat ve vergi
kıymeti miktarlarını gözden geçirmekle beraber bunlarla mukayyet olmaksızın
edinecekleri kanaate göre takdir ve tesbit ederler. Ancak 2395 sayılı Kanunun
11 inci maddesi hükmü dairesinde kazanç beyannamelerine bilanço raptetmek
mecburiyetinde bulunan anonim, komandit, limitet ve sermayesi üzerinde kazanç
dağıtan kooperatif şirketlerin vergileri, 1941 takvim yılına veya ticarî yılma ve
ticarethanelerini terk, devir ve tasfiye etmiş olanlarda, terk, devir ve tasfiyeye
takaddüm eden son seneye ait safî kazancının yüzde ellisinden aşağı ve anonim
şirketlerde yüzde yetmişinden yukarı olamaz.
İkinci maddenin (B) fıkrasında yazılı çiftçilerin mükellefiyetleri de varlık
larının yüzde beşini geçemez.
REİS - Mütalâa var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
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3. Verginin tarhı
MADDE 7. - İkinci maddede yazılı servet ve kazanç sahiplerinin mükel
lefiyet derecelerini tesbit etmek üzere her vilâyet ve kaza merkezinde mahallin en
büyük mülkiye memurunun reisliği altında en büyük malmemurundan ve ticaret
odalariyle belediyelerce kendi azalan arasından seçilecek ikişer azadan müteşek
kil bir ve icabına göre mütaaddit komisyon kurulur. Ticaret odası bulunmıyan
yerlerde, bu odanın seçeceği azalar yerine belediyece, hariçten ticaret ve ziraatten
anlıyanlar arasından iki âza seçilir.
En büyük mülkiye ve maliye memurları bu komisyonlarda bizzat bulunmak
la mükelleftirler. Ancak birden fazla komisyon kurulan yerlerde tensip edecekleri
memurları tevkil edebilirler ve kendileri de icabına göre istedikleri komisyonlar
da bulunabilirler.
Komisyonların, büyük çiftçileri tesbit için yapacağı toplantılarda ticaret odası
yerine ziraat odalarınca kendi azaları arasından ve bulunmıyan yerlerde
belediyelerce hariçten ve ziraatten anlıyanlar arasından seçilecek iki âza komis
yona iştirak eder.
Komisyon kararları ekseriyetle verilir, reylerde müsavat halinde reisin bulun
duğu taraf tercih edilir.
REİS - Mütalâa var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
MADDE 8. - Komisyonlar, şirketlerin mükellefiyetlerini tesbit ettikleri sıra
da şeriklerin de servetleri derecesini ve fevkalâde kazançlarını araştırarak bun
ların da mükellefiyetlerini takdir ederler.
REİS - Mütalâa var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
MADDE 9. - Komisyonlar, muhtelif zümrelerin mükellefiyet derecelerini
tesbit işini on beş gün içinde intaç ile mükelleftirler. Bu müddet zarfında işini
bitiremiyen komisyonların memur olmıyan âzası değiştirilerek yerlerine son
mebus intihabında müntehibi sani olanlar arasından belediye reislerince seçilecek
dörder zat alınmak suretiyle komisyonların âzası tamamlanır.
REİS - Mütalâa var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
MADDE 10. - Mükelleflerin tesbiti sırasında komisyonlarca unutulmuş olan
ların isimleri komisyonların dağılmasından itibaren en geç iki ay içinde varidat
dairelerince tesbit olunarak 7 nci madde hükmü dairesinde yeniden teşkil edile
cek komisyonlara bildirilir. Komisyonlar âzami on beş gün içinde bu mükellef
lerin vergi miktarlarını kararlaştırmağa mecburdurlar.
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REİS - Mütalâa var mı? Maddeyi kabul buyuranlar... Etmiyenler... Madde
kabul edilmiştir.
4. Verginin tebliğ ve tahsili
MADDE 1 1 . - Komisyon kararları, şehir ve kasabalarda varidat dairelerinin
kapılarına ve köylere münasip mahallere listeler yapıştırılmak suretiyle ilân ve
tebliğ olunur. Listelerin asıldığı, gündelik gazete çıkan yerlerde gazetelerle ve
gündelik gazete çıkmayan mahallerde belediye tellâlları marifetiyle halka ayrıca
haber verilir.
Komisyon kararları nihaî ve katî mahiyette olup bunlara karşı idarî ve adlî
kaza mercilerinde dâva açılamaz. Ancak bir mükellef namına aynı mükellefiyet
mevzuundan dolayı mükerrer vergi tarh edilmiş olduğu takdirde bunlardan en
yüksek olanı ipka edilerek diğerleri tarhiyatı yapan komisyonların vazife gördüğü
mahallerin en büyük memuru tarafından mükelleflerin müracaatı üzerine silinir.
MUVAKKAT EN. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zonguldak) - Burada bir tabı
hatası var. Sondan ikinci satırda (en büyük memuru) denilmiş (en büyük malmemuru) olacaktır.
REİS - Maddeyi bu suretle reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir.
MADDE 12. - Mükellefler vergilerini talik tarihinden itibaren on beş gün
içinde mal sandığına yatırmağa mecburdurlar.
On beş günlük müddetin geçmesini beklemeden mahallin en büyük malmemuru lüzum gördüğü mükelleflerin menkul ve gayrimenkul mallariyle alacak,
hak ve menfaatlerinin ihtiyaten haczine karar verebilir.
On beş günlük müddet içinde yatırılmayan vergilerin Tahsili Emval Kanununa
tevfikan tahsiline tevessül edilmekle beraber vergi miktarına müddetin dolmasın
dan itibaren birinci hafta için yüzde bir ve ikinci hafta için yüzde iki zammolunur.
Talik tarihinden itibaren bir ay zarfında borçlarını ödemiyen mükellefler borç
larını tamamen ödeyinceye kadar memleketin herhangi bir yerinde bedenî
kabiliyetlerine göre askerî mahiyeti haiz olmıyan umumî hizmetlerde veya
belediye hizmetlerinde çalıştırılırlar. Ancak üçüncü maddenin son fıkrasında yazılı
olanlardan ikinci maddedeki mükellefiyete tâbi bulunanlarla kadınların ve elli beş
yaşını mütecaviz erkeklerin borçları hakkında Tahsili Emval Kanunu tatbik edil
mekle beraber bunlar çalışma mükellefiyetine tâbi tutulmıyabilirler. Bu fıkra hük
müne göre çalıştırılanlara verilecek ücretin yarısı borçlarına mahsup olunur.
Çalışma mecburiyetinin tatbik tarzı Hükümetçe hazırlanacak bir talimatname
ile tâyin olunur.
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Birinci fıkrada yazılı on beş günlük müddet içinde vergilerini vermeyen
mükellefler, aynı müddet zarfında vergileri miktarmca Hazine komanditerlerin
şahsi mallarından istifası husutevdi ettikleri takdirde bu mükellefler hakkında
Tahsili Emval Kanununun ve çalışma mecburiyetinin tatbiki bir ay müddetle geri
bırakılabilir.
REİS - Mütalâa var mı? Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 13. - Kollektif ve komandit şirketlere ait vergilerin icabı halinde or
takların ve komanditelerin şahsi mallarından istifası hususunda da Tahsili Emval
Kanunu hükümleri tatbik olunmakla beraber ortak ve komanditeler çalışma mec
buriyetine de tâbi tutulabilirler ve on ikinci maddenin ikinci fıkrası hükmü bun
lar hakkında da tatbik olunur.
Bu madde ile on ikinci maddede yazılı karar ve muameleler katî olup bunlara
karşı idarî ve adlî kaza mercilerinde dâva açılamaz.
REİS - Mütalâa var mı? Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
5. Teminat
MADDE 14. -Varlık vergisiyle mükellef tutulanların, ikametgâhlarında,
gerek kendilerine ve gerek karı veya kocalarına veya kendileriyle birlikte oturan
usul ve furuğiyle kardeşlerine ait dükkân, mağaza, depo, ambar, fabrika ve
imalâthanelerde veya bunlara benzer yerlerde bulunan bütün menkul mallarla
tapuda veya vergide bunlardan herhangi biri namına kayıtlı olan gayrimenkul
mallar bu kanun mucibince alınacak vergi ve zamların kanuni teminatı hükmün
de olup bu malların satılmasında da Tahsili Emval Kanunu hükümleri tatbik
olunur. Verginin teminatını teşkil eden bu mallardan mükellefin kendisine veya
karı ve kocasına ait olanlar hariç olmak üzere diğer mallar üzerine komisyonlar
ca verginin takdir ve tesbiti tarihinden itibaren bir sene zarfında ayrıca haciz kon
madığı takdirde bu mallar üzerindeki teminat hükmü sona erer.
Mükelleflerin zilyedliği altında veya yukarıda yazılı mahallerde bulunan
menkul mallara mütaallik satış, temlik ve rehin iddiaları muteber sayılmaz ve bu
nevi mallar hakkında dermeyan olunacak istihkak iddiaları dinlenemez.
Bu kanunun neşrinden mukaddem bağlamış olan ve bir ilâma veya bu hüküm
ve kuvvette noterlikçe tanzim edilmiş mukaddem tarihli resmî bir senede müs
tenit olmıyarak yapılmış bulunan takip neticesinde icra dairelerince konulmuş
olan ihtiyatî ve icrai hacizler bu teminat hükmüne halel vermez. Bu hacizler an
cak vergi alacağının tahsilinden sonra bakiye kaldığı takdirde bu kısım hakkında
infaz olunur.
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Gayrimenkullerin satışında bunların Varlık Vergisi mükellefiyeti ile ilişiği ol
madığı alâkalı varidat dairesince tasdik edilmedikçe tapu daireleri tescil yapamaz.
Yapılan tesciller hükümsüz sayılır.
REİS - Mütalâa var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
6. Müruruzaman
MADDE 15. - 9 ve 10 uncu maddelerde yazılı müddet ve şartlar içinde tarhedilemiyen vergiler, bu müddetler geçtikten sonra yeniden tarh ve tahsil edilemez.
Bu kanun mucibince tahakkuk ettirilmiş olan vergiler 1943 malî yılından
itibaren beş yıl sonra tahsil olunamaz. Verginin tahsili için yapılacak her nevi
takip muameleleri, müruruzamanı keser.
REİS - Mütalâa var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
7. Meriyet maddeleri
MADDE 16. - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
REİS - Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 17. - Bu kanunun hükümlerini yürütmeğe İcra Vekilleri Heyeti
memurdur.
REİS - Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye koyuyorum.
Açık reye iştirak etmiyen varsa lütfen reylerini versinler.
Rey toplama muamelesi bitmiştir.
Açık reyin neticesini arzediyorum:
Varlık Vergisi Kanununa (350) mebus rey vermiştir. Nisap vardır. Kanun
(350) reyle ve mevcudun ittifakiyle kabul edilmiştir (Alkışlar).
Muvakkat encümene havale edilen diğer lâyihalar hakkında encümen henüz
tetkiklerini bitirmemiştir. Bunları cuma günkü ruznameye alıyoruz.
Bugün müzakere edilecek başka bir şey yoktur. Cuma günü saat 15 te top
lanılmak üzere celseye nihayet veriyorum.

1540

Varlık Vergisi Hakkındaki Kanuna Verilen Reylerin Neticesi
(Kanun kabul edilmiştir)
Âzâ adedi

429

Reye iştirak edenler

350

Kabul edenler

350

Reddedenler

0

Müstenkifler

0

Reye iştirak etmeyenler

76

Münhaller

Afyon Karahisar
Ali Çetinkaya
Berç Türker
Haydar Çerçel
îzzet Akosman
Mebrure Gönenç
Şevket Raşit Halipoğlu
Ağrı
Dr. Hüsamettin Kural
Gl. Kemal Doğan
Halid Bayrak
Amasya
Esad Uras
İsmail Hakkı Mumcu
Nafiz Aktın
Ankara
Ahmed Ulus
Aka Gündüz
ArifBaytın
Belkis Baykan
Ekrem Ergun
Eşref Demirel
Fevzi Daldal

(Kabul edenler)
Gl. Nihat Anılmış
Muammer Eriş
Mümtaz Ökmen
Rifat Araz
Antalya
Dr. Münir Soykam
Numan Aksoy
Nurullah Esad Sümer
Rasih Kaplan
Aydın
•
Adnan Menderes
Agâh Sırrı Levend
Dr. Hulusi Alataş
Dr. Mazhar Germen
Dr. Şakir Şener
Nazmi Topcoğlu
Nuri Göktepe
Balıkesir
Fahrettin Tiritoğlu
Feyzi Sözener
Gl. Kâzım Özalp
Hayrettin Karan

3

Hilmi Şeremetli
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Muzaffer Akpmar
Osman Niyazi Burcu
Yahya Sezai Uzay
Bilecik
Dr. Muhlis Suner
Kasım Gülek
Memduh Şevket Esendal
Bingöl
Feridun Fikri Düşünsel
Necmeddin Sahir Sılan
Bitlis
Süreyya Örgeevren
Bolu
Celâl Sait Siren
Cemil Özçağlar
Dr. Zihni Ülgen
Emin Yerlikaya
Hasan Cemil Çambel
Lûtfi Gören
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Burdur
Dr. Ahmed Ruhi Yeşilyurt
İbrahim Necmi Dilmen
Memed Sanlı
Bursa
Atıf Akgüç
Dr. Galib Kahraman
Dr. Refik Güran
Dr. Sadi Konuk
Fatin Güvendiren
Gl. Naci Tınaz
Muhittin Baha Pars
Mustafa Fehmi Gerçeker
Nevzad Ayaş
Çanakkale
Atıf Kamçıl
Avni Yukaruç
Hilmi Ergeneli
Rusuhi Bulayırlı
Ziya Gevher Etili
Çankırı
Avni Doğan
Dr. Akif Arkan
Fazıl Nazmi Rükün
Mustafa Abdülhalik Renda
Çoruh
Ali Rıza Erem
Asım Us
Mazhar Müfid Kansu
Çorum
Eyüb Sabri Akgöl
İsmet Eker
Münir Çağıl
Nuri Kayaalp
Süleyman Köstekçioğlu
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Şakir Baran
Denizli
Dr. Behçet Uz
Dr. Hamdi Berkman
Fahri Akçakoca Akça
Haydar Günver
Tahir Berkay
Yusuf Başkaya
Diyarbakır
Cahit Çubukçu
Dr. Şükrü Emed
Gl. Kâzım Sevüktekin
Rüştü Bekit
Zeki Mesud Alsan
Edirne
Dr. Fatma Memik
Faik Kaltakkıran
Fuad Balkan
Osman Şahinbaş
Temel Göksel
Elâzığ
Fâzıl Ahmed Aykaç
Fethi Altay
Fuad Ağralı
Sabit Sağıroğlu
Erzincan
Abdülhak Fırat
Aziz Samih İlter
Safiyüttin Erdem
Salih Başotaç
Şükrü Sökmensüer
Erzurum
Gl. Pertev Demirhan

Gl. Zeki Soydemir
Münir Hüsrev Göle
Nafiz Dumlu
Nakiye Elgün
Salim Altuğ
Şükrü Koçak
Eskişehir
Emin Sazak
İstamat Özdamar
İzzet Arukan
Osman Işın
Yusuf Ziya Özer
Gazianteb
Bekir Kaleli
Dr. Abdurrahmau Melek
Dr. Memed Ali Ağakay
Memed Şahin
Ömer Asım Aksoy
Giresun
Dr. Hasan Vasıf Somyürek
Gl. İhsan Sökmen
İsmail Sabuncu
Münir Akkaya
NafiAtuf Kansu
Talât Onay
Gümüşane
Edib Servet Tör
Yusuf Ziya Zarbun
Hakkâri
İzzet Ulvi Aykurd
Hatay
Bekir Sıtkı Kunt
Hamdi Selçuk
Memed Tecirli
İçel
Ahmed Ovacık
Dr. Muhtar Berker
Emin İnankur

Refik Koraltan
Turhan Cemal Beriker
İsparta
Hüsnü Özdamar
Kemal Turan
Mükerrem Karaağaç
Remzi Ünlü
İstanbul
Ali Kâmi Akyüz
Ali Rana Tarhan
Atıf Bayındır
Fakihe Öymen
Galib Bahtiyar Göker
Gl. Kâzım Karabekir
Gl. Refet Bele
İbrahim Alâettin Gövsa
İsmail Hakkı Ülkmen
Numan Menemencioğlu
Şükrü Âli Ögel
Ziya Karamursal
İzmir
Benal Anman
Dr. Hüseyin Hulki Cura
Kâmil Dursun
Memed Aldemir
Nazmi İlker
Rahmi Köken
Reşad Mimaroğlu
Sadettin Epikmen
Şehime Yunus
Şükrü Saraçoğlu
Kars
Cevat Dursunoğlu
Esad Özoğuz
Etem İzzet Benice
Fuad Köprülü
Kahraman Arıklı
Ömer Küntay
Şerafettin Karacan
Zihni Orhon

Kastamonu
Abidin Binkaya
Dr. Hayrullah Diker
Hacer Dicle
Hilmi Çoruk
Nuri Tamaç
Rıza Saltuğ
Tahsin Coşkan
Kayseri
Ahmed Hilmi Kalaç
Faik Baysal
Nazmi Toker
Ömer Taşcıoğlu
Reşid Özsoy
Salih Turgay
Suat Hayri Ürgüblü
Kırklareli
Gl. Burhanettin Denker
Dr. Fuad Umay
Hamdi Kuleli
Şevket Ödül
Zühtü Akın
Kırşehir
Dr. Hüseyin Ülkü
İzzet Özkan
Memed Seyfeli
Kocaeli
Ali Dikmen
Dr. Fuad Sorağman
İbrahim Dıblan
İbrahim Süreyya Yiğit
İbrahim Tolon
Ragıb Akça
Salah Yargı
Konya
Ahmed Hamdi Dikmen
Ali Muzaffer Göker
Ali Rıza Türel
Dr. Osman Şevki Uludağ
Galip Gültekin

Gl. Ali Fuad Cebesoy
İzzet Erdal
Kâzım Gürel
Kâzım Okay
Naim Hazim Onat
Şevki Ergun
Tevfik Fikret Sılay
Vehbi Bilgin
Kütahya
Alâettin Tiridoğlu
Besim Atalay
Dr. Ali Süha Delilbaşı
Gl. Âşir Atlı
Muhlis Erkmen
Receb Peker
Sadri Ertem
Vedit Uzgören
Malatya
Emrullah Barkan
Gl. Osman Koptagel
Mahmud Nedim Zabcı
Memed Şevket Özpazarbaşı
Mihri Pektaş
Müttalib Öker
Nasuhi Baydar
Osman Taner
Vasif Çınay
Manisa
Asım Tümer
Faik Kurdoğlu
Gl. Ali Rıza Artunkal
Hikmet Bayur
Kani Karaosman
Kâzım Nami Duru
Refik İnce
Rıdvan Nafiz Edgüer
Yaşar Özey
Maraş
Dr. Kemali Bayazit
Mansur Bozdoğan
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Memed Erten
Ziya Kayran
Mardin
Dr. Rıza Levent
Edib Ergin
Gl. Seyfi Düzgören
Hasan Menemencioğlu
İrfan Ferid Alpaya
Rıza Erten
Muğla
Cemal Karamuğla
Hüsnü Kitabcı
Orgl. İzzeddin Çalışlar
Sadullah Güney
Yunus Nadi
Muş
Şükrü Ataman
Niğde
Cavid Oral
Dr. Rasim Ferid Talay
Naim Erem
Ordu
Dr. Vehbi Demir
Hamdi Şarlan
Hamdi Yalman
Hüseyin Ekşi
İsmail Çamaş
Selim Sırrı Tarcan
Rize
Ali Zırh
Dr. Saim Ali Dilenire
Fuad Sirmen
Hasan Cavid
Kemalettin Kamu
Raif Dinç
Samsun
Amiral Fahri Engin
Hüsnü Çakır
Memed Ali Yörüker
Naşit Fırat
Sabiha Gökçül
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Süleyman Necmi Selmen
Zühtü Durukan
Seyhan
Ahmed Kutsi Tecer
Ali Münif Yegena
Gl. Naci Eldeniz
Hilmi Uran
Sinan Tekelioğlu
Şemsa İşcen
Tevfik Tarman
Siird
Ali Rıza Esen
Naki Bekmen
Ressam Şevket Dağ
Şefik Özdemir
Sinob
Cemal Aliş
Cemil Atay
Hulusi Oruçoğlu
Yusuf Kemal Tengirşenk
Sivas
Gl. Akif Öztekin Erdemgil
Hikmet Işık
İsmail Memed Uğur
Mergube Gürleyük
Mitat Şükrü Bleda
Necmettin Sadak
Remzi Çiner
Şemsettin Günaltay
Ziya Basara
Tekirdağ
Cemil Uybadın
Fayık Öztrak
Nazmi Trak
Rahmi Apak
Yahya Kemal Beyatlı
Tokad
Cemal Kovalı
Galib Pekel
Halid Nazmi Keşmir

Hasip Ahmed Aytuna
Muammer Develi
Nâzım Poroy
Resai Erişken
Sıtkı Atanç
Trabzon
Daniş Eyiboğlu
Faik Ahmed Barutçu
Halil Nihad Boztepe
Hamdi Ülkümen
Hasan Saka
Mitat Aydın
Raif Karadeniz
Salise Abanozoğlu
Sırrı Day

Urfa
Hüseyin Sami Coşar
Memed Emin Yurdakul
Razi Soyer
Refet Ülgen
Şeref Uluğ
Yozgad
Ahmed Sungur
Celâl Arat
Ekrem Pekel
Salim Korkmaz
Sırrı Içöz
Veled İzbudak
Ziya Arkant
Zonguldak
Halil Türkmen
Hasan Karabacak
Hazim Atıf Kuyucak
İbrahim Etem Bozkurt
Memed Emin Erişirgil
Rifat Vardar
Şinasi Devrin
Yusuf Ziya Özençi

Afyon Karahisar
Hamza Erkan
Ankara
Dr. Taptas [Nikola]
Falih Rıfkı Atay
İsmet İnönü (Rs. C.)
Antalya
Dr. Cemal Tunca
Tayfur Sökmen
Türkân Örs
Balıkesir
Hacim Çarıklı (Mazur)
Memed Demir
Rahmi Selçuk
Bitlis
Tevfik Temelli
Bolu
Fethi Okyar
Bursa
Dr. Talât Simer
Refet Canıtez (Rs. V.)
Çanakkale
Reşad Nuri Güntekin
Çankırı
Hüseyin Cahid Yalçın
Çoruh
Atıf Tüzün
Çorum
Dr. Mustafa Cantekin
İsmail Kemal Alpsar
Denizli
Emin Aslan Tokad
Diyarbakır
Dr. İbrahim Tali Öngören
Veli Necdet Sünkitay
Elâzığ
Fuad Ziya Çiyiltepe
Erzurum
Aziz Akyürek
Gazianteb
Ahmed Aksu

[ Reye iştirak etmeyenler ]
Nuri Pazarbaşı
Giresun
Fikret Atlı
Gümüşane
Hasan Fehmi Ataç
Şevket Erdoğan
Hatay
Abdulah Mursaloğlu
(Mazur)
Abdülgani Türkmen
(Hasta)
İçel
Ferid Celâl Güven
İstanbul
Abidin Daver
Ahmed Hamdi Denizmen
Ahmed Şükrü Esmer
Sadettin Uraz
Salâh Cimcoz
İzmir
Celâl Bayar
Halil Menteşe
Hasan Âli Yücel (V.)
Mahmud Esad Bozkurd
Kastamonu
Dr. Tevfik Aslan
Muharrem Celâl Bayar
Kayseri
Sadettin Serim

Manisa
Hüsnü Yaman
Kenan Örer (Hasta)
Osman Ercin
Maraş
Hasan Reşid Tankut
Mardin
Halid Onaran
Muş
Hakkı Kılıcoğlu
Niğde
Dr. Abravaya Marmaralı
Faik Soylu (Mazur)
Halid Mengi
Hazim Tepeyran
Ordu
Ahmed İhsan Tokgöz
Ali Canip Yöntem
Samsun
Ruşeni Barkın
Seyhan
Damar Arıkoğlu
Salâhattin Çam (Hasta)
Sinob
Cevdet Kerim İncedayı
Sivas
Abdurrahman Naci Demirağ
Atıf Esenbel
Trabzon
Şerif
Bilgen
Kırşehir
Tunceli
Hazim Börekçi (Hasta)
Haydar Rüştü Öktem
Kocaeli
Mitat Yenel
Org. Ali Said Ak Baytuğan Sami Erkman
Suphi Artel
Urfa
Gl.
Ahmed
Yazgan
Konya
Van
Fuad Gökbudak
Hakkı Ungan
Mustafa Ulusan
İbrahim Arvas
Kütahya
Hüseyin R. Gürpınar
Münib Boya"207

207 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, Cilt: 28, İçtimâ: 4, Üçüncü inikat, 1.11.1942, 26-36. ss.

Varlık Vergisi kanun tasarısı, mecliste oylamaya sunulmuş, 429 milletvekilin
den 350'si oylamaya katılmış, 76 milletvekili oylamaya iştirak etmemiştir. Bu
dönemde 3 milletvekilliği boş bulunuyordu. Kanun tasarısı, 350 reyle meclisin
çoğunluğu ile kabul edilmiş ve 12 Kasım 1942"de Resmî Gazete'de yayımlanararak yürürlüğe girmiştir.208
Varlık Vergisinin Türkiye'deki ve
Dünyadaki Yankıları
Gazeteci Ahmet Emin Yalman, Varlık Vergisini ve hükümeti şu satırlarla des
teklemiştir:
"Varlık Vergisi, çok yerinde ve tamamıyla bir inkılâp adımıdır...
İktisadî bakımdan mukadderata hâkim kalmamıza imkân bırakmayanlar var
dı... Eskiden beri bu yurtta gizli bir imtiyaz ve inhisar ananeleri kuran, vergiler
den kaçan, vazifelerden kaçan, yalnız istifadeleri olduğu zaman Türk vatandaşı
olduğunu hatırlayan bâzı muhitlerden, ... yalnız nimet için vatandaş, külfet için
yabancı ve düşman olan unsurlardan bir memlekete hayır gelmez... Anlamadılar
ve öğrenmediler. Kapitülasyon devrinin yarattığı levanten muhiti, bütün kötülük
leri ile, olduğu gibi devam ettirmek istediler."209
Önceleri Varlık Vergisi hakkında destekler mahiyette yazılar yazan Ahmet
Emin Yalman, Varlık Vergisi Kanununun uygulamasından sonra verginin kar
şısında yer almıştı. Vatan gazetesinde 25.9.1943 tarihinde yazdığı "Berbat Bir
Rahatsızlık" başlıklı yazıyla Türk basınında ilk eleştiriyi yayınlayacaktı. Aynı
gazetenin 26 ve 27 Eylül 1943 tarihli nüshalarında "Tasfiye Nasıl Olmalı?" baş
lıklı iki yazı daha yayınlamıştır. Yönetimin tasarruflarına ve kanuna karşı çıkan
yazılarından dolayı Vatan gazetesi süresiz olarak kapatılmıştır.
Gazeteci Hüseyin Cahit Yalçın ise, Varlık Vergisine karşı daha ılımlı bir tavır
sergilemiştir. Bu tutumunu şu satırlarla ifade eder:
"Varlık Vergisi'nin birçok tereddütlere, hattâ endişe ve dedikodulara sebebiyet
vermiş olduğu meydandadır. Fakat... rakamlar, tahmin edilen korkutucu mâhiyete
hâiz olmaktan uzak gibi görünüyor...
Unutulmamalıdır ki, bütün insan ilişkilerinde olduğu gibi, bu nâzik ve tarh
edilmesi çok karışık vergide de bâzı hususlara tesadüf olunması melhuzdur. Bu
takdirde, dürüst düşünceli ve insaflı vatandaşların vazifesi, ... kendi hisselerine
208 T.C. Resmî Gazete, 12 İkinci teşrin 1942.
209 Ahmet Emin Yalman: "Ya Hep, Ya Hiç". Vatan, 10.4.1943. Ayrıca bkz.: Vatan, 8, 9, 11.2.1943.
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daha büyük bir acının isabet etmemesine şükrederek, vazifesini yine memnuniyet
ve vakar ile ifa etmek olacağı aşikârdır."210
Varlık Vergisine basında gösterilen tepkiler, TBMM'de de görülmeye başlan
mış; bunun neticesi olarak İzmir Mebusu Celâl Bayar, 28 Aralık 1943 tarihinde
Varlık Vergisi'nin kaldırılması hakkındaki bir önergeyi CHP Meclis Grubuna sun
muştur. Mecliste bir konuşma yapan Celâl Bayar, verginin bir an önce kaldırıl
masını istemiştir. Esasen, Celâl Bayar Varlık Vergisinin T.B.M.M.'deki oy
lamasına da katılmamıştır.
Varlık Vergisinin uygulamaları kısa bir süre sonra özellikle Batılı demokrat
devletlerin çeşitli tepkilerine yol açmıştır. Tepkiler özellikle İngiltere ve Amerika
Birleşik Devletleri'nden gelmekteydi. ABD'nin Yahudi asıllı Ankara Büyükelçisi
Steinhard Washington'a gönderdiği raporda, varlık vergisinin ırkçı bir hüviyet
taşıdığını yazacak ve Başbakan Saraçoğlu'na: 'Hitler'e özenerek hazırladığı ver
giyle ülkedeki azınlıkları ezmekte... olduğunu ifade edecekti.211
Ayrıca, Amerikan basınında, Türkiye'ye karşı yazılar yayınlanacaktı. Bos
ton'da yayınlanmakta olan 'Hairenek' adlı Ermeni mecmuasında varlık vergisi
Türk barbarlığının yeni bir örneği olarak gösterilmiştir.212
"İsviçre Hükümeti, varlık vergisi çıkmadan evvel Türk Hükümetinin güttüğü
siyaseti dirayetli ve isabetli olarak nitelendirdiği halde, bu verginin ihdasından
sonra iki hükümetin arasındaki diplomatik ilişkilerde tamir edilemez gediklerin
açılacağı düşünülmüştü. Vergiye tepki o denli büyük ve uzun süreli olmuştu ki, ör
neğin Niyazi Berkes'e göre, Amerika'daki Yahudi etkinliği ile dışlanan Türkiye'nin
vergi ayıbı, Türkiye'nin 1948'de İsrail'i ilk tanıyan ülkeler arasında yer almasıyla
unutturulabilmişti. Varlık vergisi çıktığı sıralarda İstanbul Defterdarı olan Faik Ökte kitabını şu ifadeyle bitirir: - Ben kendi hesabıma bu mevzuda devletin vakar ve
haysiyetine vurulan bu darbe dolayısıyla, başta başbakan olmak üzere, hepimizin
toptan Yüce Divana sevk edilmeyişimize hâlâ hayret ederim-."213
Müttefik devletlerin hükümetleri ve gazeteleri Varlık Vergisine tepki göster
mişler; Almanya, Bulgaristan ve Yunanistan'ın da dahil olduğu pek çok devlet,
Türk Hükümetine protesto notası vermiştir.
210 Hüseyin Cahit Yalçın. "Varlık Vergisi". Yeni Sabah, 17.12.1942.
211 Necdet Ekinci: Türkiye'de Çok Partili Düzene Geçişte Dış Etkenler. İstanbul, 1997,193. s.
212 BernardLewis: Modern Türkiye'nin Doğuşu, çev.: Metin Kıratlı. Ankara, 1991, 297. s.,
213 Süleyman İnan: a.g.m., 36. s.
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Varlık Vergisi Kanunu Hakkında Kısa Bir Değerlendirme
Varlık Vergisi, esas itibariyle, savaş yıllarında elde edilen servet ve kazanç
lara, hattâ bir ölçüde de müsadere görüntüsü altında, hükümet tarafından el konul
masına imkân tanıyan bir düzenlemeydi.214
Dr. Akandere, Varlık Vergisi hakkında şu değerlendirmeyi yapar:
"Varlık Vergisi, siyasal ve toplumsal hayatımızda olumsuz izler bırakan bir
vergi olmuştur. Bu vergi doğurduğu siyasal ve toplumsal neticeler itibarıyla içte
CHP'ye ve ona dayanan tek-parti yönetimine büyük bir tepkiye yol açtığı gibi, dış
siyasal ilişkilerimizde de savaşın son yıllarında Türkiye'nin bir sarsıntı geçir
mesine neden olmuştur.
Varlık Vergisi, uygulamada bir çok karışıklıklara ve güçlüklere yol açmış,
milletin geniş bir kesiminin huzurunu kaçırmıştır. Bu vergi, savaş yıllan içinde el
de edilen servet ve kazançlara hükümetçe el konulmasına imkân vermiştir. Hatta
bu el koyma zaman zaman müsadere görünümü bile göstermiştir. Gerçekten de
verginin belirlenmesinde bir ölçü yoktur. Mükelleflerin verecekleri vergi miktarı,
mahallî makamlar tarafından belirlenmiştir. Bu vergiyi belirlemekle görevli
komisyonlar geniş yetkilere sahip olmuş ve yetkilerini bir çok komisyon üyesi
kötüye kullanmıştır.
Genel olarak bakıldığında Varlık Vergisi, Türkiye ekonomisinde hâkim sınıf
lar arasındaki dengeyi sarsmıştır. Türkiye'nin iş ve ticaret merkezi olan İstan
bul'daki iş dünyası sarsılmış ve yerinden oynamıştır. Varlık Vergisi sağladığı fır
satlarla karaborsacıları zenginleştirmiş, buna mukabil küçük esnaf ve işyerlerinin
dağılmasına ve yok olmasına neden olmuştur. Bu durum, geçimini buralardan
temin eden orta sınıfın yoksullaşması sonucunu doğurmuştur.
İş ve ticaret alemindeki her tüccarı vurguncu, karaborsacı ve stokçu olarak
gören devlet, Varlık Vergisi uygulamasıyla bu kesimleri cezalandırmak istemiştir.
Bir çok namuslu ve devlete sadakat gösteren tüccar, haksız olarak cezalandırılmış
tır. Tek-parti yönetiminin savaş yıllarındaki politikalarmın temel bir karakteri olan
antidemokratik, baskıcı ve keyfî uygulamaların hangi boyutlara çıkabileceği Varlık
Vergisi ile gösterilmiştir. Bu durum gerek iç kamuoyunda ve gerekse dış
kamuoyunda tek-parti yönetimine karşı büyük tepkilerin duyulmasına yol açmıştır.

214 Cemil Koçak: a.g.e., 2. C, 506. s.
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CHP ve ona dayanan tek-parti yönetimi, kendisine destek veren çevreleri, uy
guladığı ekonomik, sosyal ve siyasal politikaların yarattığı olumsuz sonuçlarla
birer birer kaybetmeye başlamıştır. Toplumun her kesiminden tepkiler almaya
başlayan CHP, Varlık Vergisi uygulamasıyla gayri Müslim ve ticaret çevrelerinin
yanında Türk ve Müslüman çevrelerinin de desteğini kaybetmiştir.
Varlık Vergisi, CHP ve ona dayanan tek-parti yönetimini ve tabii olarak Tür
kiye'yi dış kamuoyunda da zor duruma sokmuştur. Bir iç politika meselesi ol
masına rağmen Varlık Vergisinin gayrimüslimlere, azınlıklara ve Türkiye'de otu
ran ecnebilere uygulanması dış politikamızda büyük tepki yaratmıştır. Uygulama
boyunca bütün Avrupa devletleri, Varlık Vergisi uygulamasından dolayı Tür
kiye'yi protesto etmişlerdir.
Bu verginin Avrupa savaşında Almanya'nın üstün olduğu ve zaferle kazandığı
bir dönemde konulmuş olması, gayri Müslimlere ve özellikle dönme olan
Yahudilere uygulanması bâzı çevrelerde, bu verginin Almanya'dan örnek alınarak
uygulamaya konulduğu iddialarının ortaya atılmasına yol açmıştır.
Varlık Vergisi uygulaması ile Türkiye'nin dış politikada tepki görmesi ve eleş
tiriye uğraması bilâhare çok-partili hayata geçilirken ve Türkiye'nin Birleşmiş
Milletlere katılmak istemesinde yüzümüze vurulan bir ayıp olmuştur."215
Eski Başbakanlardan Ferit Melen ise, yıllar sonra Varlık Vergisi hakkında şu
değerlendirmeyi yapacaktır:
"Ticarî hayatın Türkleştirilmesi hedefi gözetilmiştir. Uygulama da bunu gös
teriyor. Varlık Vergisi sonrasında tüm Anadolu tüccarı, örneğin Koç'lar, Saban
cılar, bu hâdise ile kendilerine yer bulmuşlardır. Bu hâdisenin böyle de sosyal bir
hizmeti olmuştur."216
Hükümet, CHP Meclis Grubu'ndan ve T.B.M.M.'den Varlık Vergisini çıkarma
yetkisini alırken, dönemin Başvekili Şükrü Saraçoğlu, CHP Meclis Grubu'nda,
söz konusu kanunun uygulanması ile ilgili olarak şunları ifade ediyordu:
"Bu kanun, aynı zamanda bir devrim kanunudur.
215 Osman Akandere: a.g.e., 173-174, 180-183. ss.
216 Rıdvan Akar: Varlık Vergisi, (Tek-Parti Rejiminde Azınlık Karşıtı Politika Örneği). İstanbul,
1992, 103-105. ss; Cemil Koçak: a.g.e., 2. C, 507. s.
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Bize ekonomik bağımsızlığımızı kazandıracak bir fırsat karşısındayız.
Piyasamıza egemen olan yabancıları böylece ortadan kaldırarak, Türk
Piyasasını Türklerin eline vereceğiz"217
Korkut Boratov, kanunun değerlendirilmesini şöyle yapar:
"Varlık Vergisi'nin genel bir değerlendirmesini yaparken, bu verginin, sadece
Türk- (gayrimüslim) azınlık ayrımına dayanan bir operasyon olmadığına, çiftçi
ile kent burjuvazisi, Anadolu tüccarı ile İstanbul tüccarı arasında da, birinciler
lehine, ikinciler aleyhine, belirli bir ayrım izlendiğine işaret etmek gerekir. Unut
mamak gerekir ki, (gayrimüslim) azınlıklar üzerinde Varlık Vergisi yıkıcı olmuş
tur. Ama büyük kentlerin Türk sermaye çevreleri de oldukça ağır bir vergiyi fiilen
ödemişlerdir:"218
"... böylece varlık vergisi, ırk ve din aynmına dayalı bir vergi uygulaması
olarak maliye tarihimize geçmiştir."219
Yahya S. Tezel'e göre, varlık vergisi uygulaması, "hükümetin savaş yılların
daki malî zorluklara kalıcı bir çözüm getirmesi ve bozulan gelir ve servet
dağılımını düzeltmesinden çok, bir çok yerli gayri Müslim tacir ve sanayiyi perişan
etmesiyle" sonuçlanmıştır.220
Türk tarihi ve Ortadoğu üzerindeki çalışmaları ile tanınan tarihçi ve siyaset
bilimci Bernard Lewis ise, Varlık Vergisi konusunda şunları yazar:
"Böyle bir vergi, iktisadî ve malî bunalım geçiren bir ülkede, gelir toplama ve
millî ekonomi üzerinde kontrol aracı olarak normal ve haklı görülebilirdi. Ger
çekte ise, vergi normal ve haklı bir şekilde anlaşılıp uygulanmadı."221
Varlık Vergisi ile ilgili en dikkat çekici bir değerlendirmeyi Hilmi Uran yap
mıştır:
"...vergi, Büyük Millet Meclisi'nden çıkan bir kanunla tahsil edilmiş ve
kanunun tatbik şekli de o vakit hepimizin gözü önünde cereyan etmiş olduğu için,

217 Faik Ahmet Barutçu: Siyasi Anılar (1939-1954). İstanbul, 1977, 263. s., Cemil Koçak: a.g.e.,
508. s.
218 Korkut Boratav: Türkiye'de Devletçilik. İstanbul, 1974, 350-351. ss.
219 Korkut Boratav: İktisat Tarihi (1908-1980). İstanbul, 1992, 307.s.
220 Yahya S. Tezel: Cumhuriyet Döneminin İktisadî Tarihi. İstanbul, 1994, 263-264.ss.; Süley
man İnan: a.g.m., 38.s.
221 BernardLewis: a.g.e., 300-30l.ss.
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eser tamamıyla (Cumhuriyet) Halk Partisi'nindir ve eğer varsa, günah da
hepimizindir.222
Varlık Vergisinin tasfiyesi, kabulünde olduğu gibi, yine basının ortak des
teğini alacaktır. Varlık Vergisi, toplum ve siyasî hayatımızda önemli ve olumsuz
izler bırakmış bir uygulamadır.
- 1943 YILI Maârif Vekili Hasan Âli Yücel'in
İlköğretim Konusunda
15 Ocak 1943 Tarihinde Yaptığı Konuşma223
"İlköğretim dâvası, Büyük Reşit Paşadan beri devlet adamlarımızın uzgörenleri için ana memleket meselelerimizden biri olmuştur. İstanbul Öğretmen
Okulunun kuruluşu, bu dâvanın ilk tarihî izi sayılabilir. Beş yıl sonra bu emekli
kurum yüzüncü yılına basacaktır. Geçmişinin bu kadar eski oluşu, insana bu
dâvanın hallinde çok ilerlendiği hissini verirse de, işin kendisi asla böyle değildir.
Umum nüfusumuzun okur yazar nispetini henüz % 20'ye varmamış görmek, işin
içyüzünü bütün açıklığıyla ve bütün acılığıyla meydana kor.
Şu kısa girişle en kalın çizgisini gördüğümüz bu hayat dâvasını, son yüzyılın
içinde yetişmiş devlet adamlarımız içerisinde en iyi anlayan ve en iyi anlatan, dün
Başvekilimiz ve bugün devletimizin ve milletimizin başı olan Büyük İnönü'dür.
Cumhuriyetin onuncu yıl dönümünde inkılâp devrimimizin ilk on senelik
muhasebesi yapılırken, ilkokulların verdiği mezunlar sayısına dikkati takılan Baş
vekil İsmet İnönü'nün Büyük Millet Meclisi Parti Grubu'nda söylediği uyandırıcı
nutuk, tarih önünde verdiğimiz bu hüküm için yine tarihten alınmış bir belgedir.
Maarif Vekilliği'ne tayinimin ertesi günü 30 Aralık 193 8'de, o zaman Baş
vekil olan Sayın Celal Bayar ile huzurlarına kabul edildiğimde, bana, çalışma
yolunda verdikleri direktiflerin başında ilköğretim meselesi bulunuyordu. Büyük
Şefin bu emirlerini bir sene geceli gündüzlü denecek şekilde vazife arkadaşlarım
la inceleyerek esaslı bir program vücuda getirdik. İşin bundan sonraki safhası biz
zat kendileriyle çalışmak oldu. Memleketimizin ve başka memleketlerin ilköğ
retimleri hakkında topladığımız ve bir kısmını Birinci Maarif Şurası vesilesiyle
222 Hilmi Uran: Hâtıralarım. Ankara, 1959, 387. s.
223 Hasan Âli Yücel: a.g.e., 192-195. ss.

1551

eser tamamıyla (Cumhuriyet) Halk Partisi'nindir ve eğer varsa, günah da
hepimizindir.222
Varlık Vergisinin tasfiyesi, kabulünde olduğu gibi, yine basının ortak des
teğini alacaktır. Varlık Vergisi, toplum ve siyasî hayatımızda önemli ve olumsuz
izler bırakmış bir uygulamadır.
- 1943 YILI Maârif Vekili Hasan Âli Yücel'in
İlköğretim Konusunda
15 Ocak 1943 Tarihinde Yaptığı Konuşma223
"İlköğretim dâvası, Büyük Reşit Paşadan beri devlet adamlarımızın uzgörenleri için ana memleket meselelerimizden biri olmuştur. İstanbul Öğretmen
Okulunun kuruluşu, bu dâvanın ilk tarihî izi sayılabilir. Beş yıl sonra bu emekli
kurum yüzüncü yılına basacaktır. Geçmişinin bu kadar eski oluşu, insana bu
dâvanın hallinde çok ilerlendiği hissini verirse de, işin kendisi asla böyle değildir.
Umum nüfusumuzun okur yazar nispetini henüz % 20'ye varmamış görmek, işin
içyüzünü bütün açıklığıyla ve bütün acılığıyla meydana kor.
Şu kısa girişle en kalın çizgisini gördüğümüz bu hayat dâvasını, son yüzyılın
içinde yetişmiş devlet adamlarımız içerisinde en iyi anlayan ve en iyi anlatan, dün
Başvekilimiz ve bugün devletimizin ve milletimizin başı olan Büyük İnönü'dür.
Cumhuriyetin onuncu yıl dönümünde inkılâp devrimimizin ilk on senelik
muhasebesi yapılırken, ilkokulların verdiği mezunlar sayısına dikkati takılan Baş
vekil İsmet İnönü'nün Büyük Millet Meclisi Parti Grubu'nda söylediği uyandırıcı
nutuk, tarih önünde verdiğimiz bu hüküm için yine tarihten alınmış bir belgedir.
Maarif Vekilliği'ne tayinimin ertesi günü 30 Aralık 193 8'de, o zaman Baş
vekil olan Sayın Celal Bayar ile huzurlarına kabul edildiğimde, bana, çalışma
yolunda verdikleri direktiflerin başında ilköğretim meselesi bulunuyordu. Büyük
Şefin bu emirlerini bir sene geceli gündüzlü denecek şekilde vazife arkadaşlarım
la inceleyerek esaslı bir program vücuda getirdik. İşin bundan sonraki safhası biz
zat kendileriyle çalışmak oldu. Memleketimizin ve başka memleketlerin ilköğ
retimleri hakkında topladığımız ve bir kısmını Birinci Maarif Şurası vesilesiyle
222 Hilmi Uran: Hâtıralarım. Ankara, 1959, 387. s.
223 Hasan Âli Yücel: a.g.e., 192-195. ss.
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neşrettiğimiz kitapları birer birer gözden geçirdiler. Biz de onlardan ve kendi tec
rübelerimizden faydalanarak bir rapor hazırladık. Şefimiz, en küçük teferruatına
kadar bu raporu tetkik buyurdular. Fikirlerini söylediler, direktifler verdiler.
Dâvanın halli, böylece takarrür etti.
Bizde ilköğretim meselesinin ruhu köyde idi. Şehir ve kasabaların tersine
olarak ancak okuma çağında olan çocukların köylerde % 20 kadarını okutabiliyor
duk. Hem de bu % 20 nispetinde, üç sınıflı köy okulları da dahildi. Maarif Şurasına
yaptığımız teklif kabul edildikten sonra 1940 senesinden beri Türkiye Cum
huriyeti hudutları içerisinde üç sınıflı ilkokul kalmamış, hepsi beş sınıflı olmuş
tur. Bu tedbire rağmen köylü çocuklarımız bizi üzecek bir nispetin içerisinde okul
ve öğretmen buluyorlardı. Mesele, yalnız köy için 30.000 hoca yetiştirmekti. Yıl
lar ve yıllardan beri yetiştirebildiğimiz ilk öğretmenlerin sayısı bugün ancak
14.000'i buluyordu. Bu koskoca ve şümullü dâvaya teşebbüs etmek için zaman
denen büyük amil, icra imkanlarını azaltacak bir yüzle karşımıza çıktı. İkinci
Dünya Harbi'nin bir gün öncesinde idik. Fakat yine Büyük Şefimiz imdadımıza
yetişti. 1 Kasım 1939'da Büyük Millet Meclisi'nin 6'ncı intihap devresini açış
nutuklarında şöyle dediler:
"Maarif işlerimizi, yeni Meclis'in tarihimizde mümtaz bir farikası olarak,
himmetli ellerinize almanızı beklerim. Mâli ve umumî şartlarımız sıkıntıya maruz
olsalar bile, maarif işlerimizin ana istikametlerde ilerlemekte geç kalmayacağını
ve her halde esaslı tedbirlerin zamanmda alınacağını ümit ederim. Hükümet, ilk
tahsilin ameli ve ana tedbirlerine el koymuştur. Bunları süratle tetkikinize alarak
karara bağlayacağınıza kaniim.
Bütün maarif tedbirleri, insan yetiştirmek gibi en çok zamana ihtiyaç gösteren
tedbirlerdir. Onun için vaktiyle başlamak, maarif işlerimizde Hükümetin bilhassa
dikkat edeceği bir unsur olmalıdır. Nihayet, maarif işlerimizin görgülü unsur
larımızın birbirine samimi olarak yardımları sayesinde ilerleyebileceğine kani
buluyoruz. Onun için, bilgili çalışmalara, ilme ve tecrübeye dayanan gayretlere
hususi bir kıymet veriyoruz."
Bunun mânası şu idi: Dünya, harp ateşleri içerisinde de olsa, Türk çocuklarını
okumak, yazmaktan ve bilgili vatandaşlar olmaktan mahrum etmemeliyiz. Haller
ve şartlar her ne olursa olsun para bulmalı, imkan bulmalı ve bu işi behemehal
gerçekleştirmeliyiz. Bu doğru görüşün Büyük Meclise ve hükümete verdiği fikir
ve hızla bugün arkamızda üç buçuk yıllık bir tedbir ve hareket izi var olmuştur.
Yakın olmakla beraber, mazide kalmış bugünlerin, düşünülenlerin yapılması
hususundaki endişelerini şimdi şu anda yüreğim burkularak tekrar yaşıyorum.
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Bütün bunları söyleyişim, yapılmış işlerin kolay olmadığını anlatmak ve gönül
den tutuldukça en güç işlerin de gerçekleşebileceğini bizlerden sonra geleceklere
söylemektir.
Nihayet program, kanun haline geliyor. Teşkilatını, köy enstitüleri adında
buluyoruz. Köy enstitülerinin kurulmasında, yukarda söylediğim gibi, bu işde biz
den önce yapılmış bütün tecrübelerden elde edilen teorik istifadenin; selefim Sayın
Ankan'ın zamanında başlamış olan eğitim yetiştirme ile iki Köy Öğretmen
Okulu'ndan alman pratik tecrübelerin hissesi vardır. Bizim ele aldığımız meseleyi
yalnız bir müessese kurmak şeklinde almak doğru değildir. Köy Enstitüleri
Kanunu'nun bütün ilköğretim meselesini on beş senede halletmeyi tasarlayan bir
ana kanun olması, Maarif tarihimizde kendinden önceye irca edilemeyecek bir
yeni harekete delalet eder. İlköğretim dâvamızın nasıl bir düşünce ile yüzde yüz
çözülmeye teşebbüs edildiği, ancak bu esaslı noktanın anlaşılmasıyla mümkündür.
Köy Enstitüleri Kanunu'nun, Maarif, Dahiliye, Ziraat Encümenlerinde uzun
ve dikkatli müzakeresi esnasında, milletvekillerince nasıl sıcak bir ilgi ile kar
şılandığını şu anda hatırladıkça o günlerin heyecanını duyuyorum. Kanunun
Umumî Heyette müzakeresi, bu büyük ilgi ve sevginin unutulmaz tezahürüdür.
1939 senesinde bütçemizin adi ve fevkalade tahsisatından istifade ederek yap
tığımız hazırlıklar, kanun çıkınca artık 1940 senesinde büyük harekete geçmek
selahiyetini bize verdi. On dört yerde köy enstitüsü kurulmuştu. İlk alınan 3.000
köylü çocuğuna 3.000 daha katılmıştı. 1943 senesinin şu yazılan yazdığım anın
da 12.000 Türk çocuğu on sekiz köy enstitüsünde köy öğretmeni olmak için
okuyorlar. Yapı, yiyecek, giyecek güçlüklerine gerçek bir savaş hamlesiyle karşı
koyarak çalışan ve bu kutsal insan kaynaklarını kuran bütün arkadaşlarıma ve
küçük kardeşlerime minnetle duyguluyum: İşlerine, vücutlarının yapıcı uzuv
larını kaybedecek kadar fedakarlıkla kendilerini veren bu ülkü erleri, yarınki
Demir Kale Türkiye'nin öz işçileri oluyorlar.
Bütün bu zahmetlerin mükafatı, şu sözlerin içindedir:
"Köy Enstitülerini Cumhuriyetin eserleri içinde en kıymetlisi ve en sevgilisi
sayıyorum. Köy enstitülerinden yetişen evlatlarımızın muvaffakiyetlerini ömrüm
oldukça yakından, candan takibedeceğim."
Büyük İnönü'nün bu sözlerini o yapıcı işçilerin hafızasından çıkmamak şar
tıyla kendim için de tuttuğumuz yolun doğruluğuna ölmez bir delil saydığımı söy
lemekle vicdanım huzur duymaktadır.
Köy enstitülerinin kuruluşundan sonra ileri teşkilatı düşünmek lâzım geliyor
du. Bunu da bir kanun projesi halinde hazırladık. Encümenler ve Büyük Millet
1553

Meclisi bu kanunu da bir evvelki gibi hararetle karşıladı. Bilhassa köy okullarını
yalnız erkek vatandaşlara değil, kadınlara da yaptırma hususunda cereyan eden
müzakereler, sosyal hayatımızın tarihini yazacaklar için Yüksek Meclis'in zabıt
larına onların gözlerini haklı olarak çekecektir. 19 Haziran 1941 tarih ve 4274
sayılı kanun, bu cihetleri de temin etmiş oldu. Bu iki kanunla ve bütçelerin Maarif
Vekaleti İlk Öğretimine Devlet hazinesinden ayırdığı paralarla programımızı ak
satmadan yerine getiriyoruz.
Bir açık cihet vardı: O da bugün işde bulunan ilköğretmenlerin Devletten tür
lü mahiyetteki alacakları ve hususi idarelerin bunları veremeyişleri... Son dört yıl
içinde, daha önceleri başlı başına bir Devlet meselesi olarak yüksek makamları
rahatsız eden maaş gecikmesi Dahiliye Vekaletiyle Maarif Vekillîği'nin iyi anlaş
ması sayesinde ortadan kalkmıştır. Fakat bunun haricinde, yıllardan beri teraküm
etmiş üç buçuk milyonluk bir borç, taşınması güç bir yük halinde Vilayet Hususu
İdareleri'nin sırtına binmişti. Nevzad Ayaş arkadaşımın verdiği bir takrirle Parti
Grubu'na intikal eden bu mesele de, Partinin kurduğu ve Tekirdağ Mebusu Cemil
Uybadın'ın reisliğinde bulunduğu komisyonda incelendi. Komisyon üyeleri olan
mebus arkadaşlarımın senelerden beri halledilemeyen ve zaman zaman Parti
Grubu'na da gelen bu dâvanın çözümü için gösterdikleri güzel niyeti burada hür
metle yad ederim. Maliye Vekili Fuat Ağralı ile o zaman Dahiliye Vekili olan Faik
Öztrak arkadaşlarımı Komisyonun çalışmasına büyük kolaylık getiren yardım
larından dolayı muhabbetle ve şükranla anarım.
Komisyonun raporu Parti Grubu'nda oy birliğiyle kabul edildi. Hükümetçe
hazırlanan kanun layihası 13 Aralık 1943'te 4357 sayılı kanunla kesinleşmiş ol
du. Bu suretle Maarif tarihimizin müzmin bir meselesi daha Cumhuriyetin yaşatıcı eliyle kökten bir ameliye gördü ve halledildi. Bu kanun, yalnız ilkokul öğ
retmenlerinin alacaklanyla ilgili değildir. Bu kanunla onların terfi ve tecziyeleri
yeni esaslara bağlanmış, ayrıca mesleki değeri zamanla daha iyi anlaşılacak Sağ
lık ve İçtimai Yardım Sandığı ve Yapı Sandıklan kurulmuştur. İlköğretmen okulu
mezunlarının teçhizat bedelleriyle yol paraları Vekillik Bütçesi'ne alınmıştır.
Şimdi söyleyeceklerimi bilhassa İlköğretmen arkadaşlarımla ilköğretime ilgisi
olan büyük küçük Devlet memurlarının can kulağıyla dinlemesini rica ederim.
Cumhuriyetin Hükümet Reisleri ve Hükümetleri, Cumhuriyet Halk Partisi ve
Müstakil Grubu, Meclis'in Parti Grubu ve Büyük Millet Meclisi, Devletimizin
Reis ve Türk Milleti'nin Şefi, ilköğretim ve ilköğretmenle bugün ön mesele
olarak meşgul olmaktadırlar ve olmuşlardır. Gerek bu yüksek kurumlar ve gerek
bu yüksek şahsiyetler, Büyük Şefin ileri ve iradeli duygusuna uyarak bu dâvamızı
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candan tutmuşlardır. Mesul ve vazifeli arkadaşlarıma, kolay olmamış bu işlerin
karşılığı olmak üzere, memleket yavrularını yetiştirmekte nasıl dikkatli olmaları
lâzımgeldiğini bir kere daha hatırlatmak isterim. Onların temiz yürekleri, ülkücü
varlıkları ve Türk'çü ruhları; zaten bunu bilmektedir. Onlara karşı duyduğumuz
güvendir ki, bütün bu imkânların elde edilmesinde bizi bıkmadan, yorulmadan
çalışmaya ve savaşmaya sevk etti ve edecek. Türk Vatanı'nı solmaz bir bahar için
de yaşatacak canlı ve bilgili Türk çocuklarını, her an uğruna canlarımızı vermeye
hazır olduğumuz bu topraklar üstünde tam bir hakikat olarak görmenin bahtiyar
lığı içindeyiz. İdealist insanlar, yalnız olmuşa değil, olacağa da ruhlarını inandırabilenlerdir. Mürebbinin ilk vasfı idealist olmaktır. Hiç unutmuyoruz ki bizim
birinci sıfatımız mürebbiliktir."
Savaş Yıllarında Tifüs Tehlikesi
Halk arasında lekelihumma olarak bilinen tifüs, savaş yıllarının güç şartların
da salgın biçiminde yeniden ortaya çıkmış; 1943'te tifüse karşı ciddî bir mücadele
başlatılmıştır.
Bitle geçen bu bulaşıcı hastalığın yayılması, yıl boyunca başta Adana, Mer
sin, Bursa, İzmit ve Ankara olmak üzere bütün yurtta ve özellikle nüfusun fazla
olması sebebiyle İstanbul'da büyük tedirginlik yaratmıştır. Başta Sağlık Bakanlığı
olmak üzere belediyeler, sağlık birimleri, halkevleri hastalıkla mücadele için çok
ciddî önlemler almışlardır. İstanbul'da belediye Kasımpaşa, Gedikpaşa, Nişanca
ve diğer fakir semtlerde hamamlar kiralamış ve belediye zabıtaları kontrolünde
binlerce kişi hamamlarda yıkatılmıştır. Han, bekâr odaları ve otellerde bit kont
rolü yapılmış, pis eşyalar ya imha edilmiş ya da ilâçlanmıştır.
Açıkta yiyecek satışı ve üstü pis olanların ulaşım araçlanna alınması yasak
lanırken, bite rastlanan sinemalar kapatılmış; istasyonlardaki bekleme salonları,
ulaşım araçları sık sık ilâçlanmıştır. İstanbul'a göçlerin artmasıyla tifüs salgınının
artacağından korkan yetkililer, zorunlu haller dışında şehre girişi yasaklamışlar
dır. İstasyonlarda ve iskelelerde sağlık merkezleri kurulmuş ve sağlık taramaları
sıklaştırılmıştır.
Ancak, bu tür önlemlerin istenilen sonuçlan verdiği söylenemez. Çünkü, her
şeyden önce, temizlik için piyasada sabun bulunmuyordu. Bulunduğunda ise,
satın alınamayacak kadar pahalı idi. Diğer taraftan, salgın hastalıklara karşı aşı
bulmak ya da ithal etmek de son derece güçtü.
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IX. BÖLÜM

REFİK SAYDAM VE ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU
HÜKÜMETLERİNİN
EKONOMİ POLİTİKALARI
VE BÜTÇE KANUNLARI

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA UYGULANAN
EKONOMİ POLİTİKALARI
İkinci Dünya Savaşı yıllarında takip ettiği silâhlı tarafsızlık politikası Tür
kiye'yi sıcak savaşın tahribatından korumuş ise de, savaş ekonomisinin dışında
tutamamıştır. Bir yandan silâhlı tarafsızlık politikasının gerektirdiği büyük bir or
dunun beslenmesi, diğer taraftan 1930'lu yıllardaki dış ticaret politikalarının ne
ticesi olarak bir hayli daralmış olan ithalat hacminin yan yarıya düşerek millî
gelirin % 3'ün altına inmesi, ülke ekonomisine çok güç bir dönem yaşatmıştır.
Savaş şartlarının gerektirdiği büyük bir ordu beslemenin ve ithalatın daral
masının mevcut ekonomik yapılar üzerindeki etkileri genel hatlarıyla şu şekilde
özetlenebilir:
Askerlik çağına gelmiş erkeklerin silâh altına alınması sebebiyle, yetişkin er
kek gücünün önemli bir bölümünün üretim alanından çekilmesinden sonra, bu ek
siklik kadın ve çocukların emeğiyle bir ölçüde karşılanabildiği için, üretimde
önemli düşüşler ortaya çıkmıştır.
Diğer taraftan, tarım kesiminin ürettiği hammaddelerdeki ve özellikle ithal
edilen girdilerdeki düşüş, sanayi üretiminde de önemli bir daralmaya yol açmıştır.
Ayrıca, nüfusun % 10'una yakın bir bölümünün silâh altına alınması, şehir
ekonomisinin özellikle iaşe ve tüketim ihtiyaç ve taleplerini büyük ölçüde artır
mış, kırsal kesimden daha fazla gıda maddesi akışı gereğini ortaya çıkarmıştır.
Artan savunma harcamaları devlet bütçesinde büyük açıklara yol açmış, or
taya çıkan açıkların vergi ve benzeri yollarla kapatılamayan bölümü için
hükümetler para basımı yoluna başvurmuşlardır. Böylece 1930'lardaki fiyat istik
ran döneminden sonra hızlı bir enflasyon ortamına girişilmiştir. Tüketici fiyatlanndaki artışlar 1942'de % 100'e ulaşmıştır.
Bütün bunların tabii sonucu olarak, makine, teçhizat ve diğer yatırım mal
larını ithal etmenin artık mümkün olmadığı bir ortamda, plânlı ve devletçi
sanayileşme çalışmaları ve yatırımlar ertelenmiş; özel ve kamu kesimleri yatınm
yapmaktan kaçınarak ister istemez günü kurtarma kaygısı içine girmişlerdir.
Bunların yanı sıra, ithalat hacmi düşerken, ihraç ettiğimiz hammaddelere ve
gıda maddelerine olan yurtdışı talebin artarak sürmesi sebebiyle, savaş yıllan
boyunca dış ticaret fazla vermiştir.
II. Dünya Savaşı yıllannda Türkiye'yi yöneten Refik Saydam ve Şükrü
Saraçoğlu hükümetleri, savaş ekonomisi problemlerinin çözümüne farklı yaklaş
mışlardır. Her iki hükümet de hemen hemen aynı ekonomik problemlerle karşı
karşıya idi. Azalan üretim ve daralan ithalat ortamında, artan enflasyonist bas1559

kıların toplumun tahammül sınırlarını aşmasını önlemek ve büyük şehirlerde or
dunun beslenmesini ve ısınmasını sağlamak.
Refik Saydam hükümeti bu problemleri katı fiyat denetimleri ve tarım ürün
lerine düşük fiyatlarla el koyma metoduyla çözmeyi denemiştir.
Refik Saydam Hükümetinin
Ekonomi Politikası
Saydam Hükümeti, ekonomik politikada Bayar Hükümetlerinden tamamen
farklı bir tutum içinde olduğunu göstermek amacıyla, hızlı bir biçimde bir dizi ay
rıcalıklı yabancı şirketi devletleştirmiştir.
Saydam Hükümeti 1939 yılının ilk yansında bir dizi devletleştirmeyi tamam
lamış bulunmakta idi; bu tarihten sonra hızm kesilmesinin başlıca sebebi, son
baharda başlayan Avrupa savaşının gündeme getirdiği yeni ekonomik ortamda
aramak gerekir.224
Refik Saydam'ın Başvekil olarak görev yaptığı hükümetlerin 1939'dan
1942'ye kadar uyguladığı ekonomik politikamn temel esasları, mevcut bütçe im
kânları ile ordu ve halkın temel iaşe ihtiyaçlarını karşılamak, ticareti devlet dene
timi altına almak ve sıkı kontroller ile fiyat artışlarını önlemek şeklinde ortaya
çıkmıştır. Bu politikayla ülkedeki ticaret ve fiyatları sıkı bir şekilde denetlemek,
ihtikâra ve karaborsaya mâni olmak, ordunun ve halkın gerekli iaşe ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla yeni bir düzenleme ve teşkilâtlanmaya gidilmiştir.225
Bu gayeye ulaşmak için savaş yıllarının en önemli iktisadî kanunu olan Millî
Korunma Kanunu kabul edilmiş ve bu kanunla hükümet ekonomiyi yeniden
düzenleme konusunda geniş yetkilere sahip olmuştur.226
Savaş ekonomisi şartlarını ve özellikle Millî Korunma Kanunu'nu uygulamak
amacıyla yeniden düzenlenen teşkilâtlar uyum içerisinde çalışamamıştır.227
Hükümetlerin, uzun dönemde olumlu neticeler getirecek tedbirler yerine, bir
birinden kopuk ve aceleye getirilerek almış olduğu kararlar ve tedbirler başarılı
olamamış; ülkenin içinde bulunduğu ekonomik bunalıma çözüm getirememiş
tir.228
224 Cemil Koçak, Türkiye'de Millî Şef Dönemi (1938-1945), Dönemin İç ve Dış Politikası Üze
rine Bir Araştırma. Ankara, 1986, 243-244. ss.
225 Korkut Boratav, Türkiye'de Devletçilik, Ankara, 1982, 221. s.
226 Osman Akandere, Millî Şef Dönemi, Çok-Partili Hayata Geçişte Rol Oynayan İç ve Dış
Tesirler 1938-1945. İstanbul, 1998, 148. s.
227 Cemil Koçak, a.g.e., 255. s.
228 Osman Akandere, a.g.e., 149. s.
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Başvekil Refik Saydam da, alınan karar ve tedbirlere rağmen, ülkenin içine
düştüğü ekonomik güçlük ve bunalımdan kurtulamamasının sebeplerini, devlet
teşkilâtında görev yapan kadroların yetersizliğinde görmüş ve bunu TBMM'de
yaptığı bir konuşmada şu sözlerle ifade etmiştir:
"Fikrim şudur: Bugün harbin başladığı günden beri yaptığımız tecrübelerle
görüyorum ki, bu devlet teşkilâtı "a" dan "z" ye kadar baştan başa bu memleketin
ihtiyacı ile telif edilebilecek şekilde tebdil edilmek lâzımdır. Bu teşkilâtı behemal
yenileştirmek mecburiyeti vardır."229
Başvekil Refik Saydam bu konuşmayı, 25 Mayıs 1942 günü TBMM'de bütçe
görüşmelerinde Müstakil Grup Başkanı A.R. Tarhan'm yaptığı dikkate değer eleş
tirileri cevaplandırırken yapmıştır.230
Koçak, Saydam Hükümetinin ekonomi politikasını şu şekilde tesbitle değer
lendirir:
"Saydam Hükümeti, elde var olandan daha fazlasını yaratamamakla değil, el
de var olandan da en iyi biçimde yararlanamadığı gerekçesi ile eleştirilebilir."231
Şükrü Saraçoğlu Hükümetinin
Ekonomi Politikası
1942 Temmuz'unda Refik Saydam'm ölümünden sonra başbakanlığa getirilen
Saraçoğlu ise piyasa üzerindeki sıkı denetim mekanizmalarını kaldırma veya gev
şetme yoluna gitmiştir. Hükümetin tarım üreticisine ödediği fiyatlar yükseltilirken,
şehirlerde piyasalardaki fiyat denetimleri kaldırılmış veya hafifletilmiştir. Böylece
darlıklar ve kıtlıklar bir ölçüde hafifletilirken, enflasyon daha da hızlanmıştır.
Bunun yanı sıra Saraçoğlu Hükümeti, savaşta şehirlerde görülen aşırı kazanç
lara karşı Varlık Vergisi adıyla yeni bir uygulama başlatmıştır. 1942 Kasım'ında
kanunlaşan Varlık Vergisi, esas olarak tüccar, esnaf ve diğer serbest meslek sahip
leri ile ücretlileri kapsayan, belli komisyonlarda saptanan ve bir kereye mahsus
olarak toplanan, itiraz hakkı olmayan, olağanüstü bir vergi olarak öngörülmüştü.
Metinde bir ayırım yapılmamakla birlikte, uygulamada komisyonlar azınlıklardan
çok daha fazla miktarlarda vergi talep etmişler; vergi borçlarını bir aylık süre için
de ödemeyen 1300 kadar mükellef ise, önce kamplara, sonra da çalışmak üzere
Aşkale'ye gönderilmiştir. Vergi 1944 başlarında uygulamadan kaldırılmıştır.
Bu dönemde hızlı enflasyonun ve mal darlıklarının, memurları, işçileri ve
diğer ücretli kesimleri olumsuz etkilediği kesindir. Buna karşılık, ellerinde mal
229 Ayın Tarihi, 102. Sayı, Mayıs 1942, 45. s.
230 Cemil Koçak, a.g.e., 257. s.
231 Cemil Koçak, a.g.e., 256. s.
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bulunduran ve sattıkları malların fiyatlarını kendileri tesbit edebilen ticaret erbabı
ve benzeri kesimlerin savaş yıllarından zararlı çıkmadıkları, hattâ bir bölümünün
büyük servetler elde ettikleri söylenebilir.
Şükrü Saraçoğlu Hükümetlerinin takip ettikleri ekonomik politikanın temel
esaslarını Boratav şu şekilde ifade eder:
"İç ve dış piyasalarda savaş kıtlıklarından doğan talep artışlarının kamçılayıcı
etkisinden yararlanmak amacıyla fiyatlar ve piyasa şartları üzerindeki kontroller
den kaçınmak, üretimi teşvik edecek enflasyonist gelişimi sineye çekmek."232
Bu dönemde ekonomi üzerindeki devletin denetimi ve müdahalesi azaltılmış,
fiyatlar üzerindeki sınırlama ve denetime son verilmiştir. Böylece fiyatların ve
tabii olarak da üretimin artırılması teşvik edilmek istenmiştir. Ayrıca, önceki
hükümetler döneminde, ekonomi üzerindeki devlet denetimini artırmak amacıyla
kurulan teşkilâtların kaldırılması yoluna gidilmiştir.
Ancak, Saraçoğlu Hükümetlerinin uyguladıkları bu ekonomik politika bek
lenen sonuçları vermemiş, tam aksi şekilde fiyatların olabildiğince yükseltil
mesine, hattâ karaborsa fiyatlarının da üzerine çıkmasına sebep olmuştur.233
Savaşla birlikte başlayan ekonomik bunalım, hayat şartlarının gittikçe ağırlaş
masına yol açmış, toplumun geniş kitleleri hayat pahalılığının pençesine düşmüş
tür. Hükümetlerce uygulanan ekonomi politikalarının yanlışlığı ve alınan tedbir
lerin istenilen amaçlara hizmet etmekten uzak kalışı, başta hükümet üyeleri ol
mak üzere tüm yönetim kademelerini çaresizlik ve acz içerisine sokmuştur. Diğer
taraftan ekonomik bunalımın, devletin imkânlarını yok edecek düzeye indirmesi,
yöneticileri toplumun belirli kesimlerini cezalandırma amacını taşıyan tedbirlere
yöneltmiştir.234
Bu dönemde karaborsa, ihtikâr ve stokçuluk konularında Millî Şef İnönü
tarafından yapılmış konuşmalar da vardır. Bu konuşmalardan şüphesiz en dikkat
çekici olanı, İnönü'nün 1942 yılında TBMM'nin açılışında yaptığı konuşmadır.
Bu konuşmasında İnönü, karaborsa, ihtikâr ve stokçuluk konularında ve milletin
iaşe işlerini tanzim etmede Cumhuriyet Hükümetlerinin büyük gayret sarfettiğini,
ancak iki yıldan beri devam eden bu çabalara toplumun yardımcı olmadığını
belirtmiş ve şunları söylemiştir:
"...bugün hallolunacak ilk mesele, umûmî itimat havasının iade edilmesidir.
Bulanık zamanı bir daha ele geçmez fırsat sayan eski batakçı çiftlik ağası ve elin
den gelse teneffüs ettiğimiz havayı ticaret metaı yapmağa yeltenen gözü doymaz
vurguncu tüccar ve bütün sıkıntıları politika ihtirasları için fırsat bilen ve hangi
232 Korkut Boratav, a.g.e., 221. s.; Cemil Koçak, a.g.e., 255. s.
233 Osman Akandere, a.g.e., 150. s.
234 Osman Akandere, a.g.e., 150-151. ss.
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yabancı milletin hesabına çalıştığı belli olmayan birkaç politikacı büyük bir mil
letin hayatına küstah bir surette kundak koymaya çalışmaktadır. Üç beş yüz kişiyi
geçmeyen bu insanların vatana karşı aşikâr olan zararlarını gidermek yolu elbet
te vardır.
Devlete ve millete sövmek, milletin nefsine, hükümetine güvenini zehirlemek
iktidarını kimseye vermemeliyiz. Ticaretin ve iktisadî faaliyetlerin serbestliğini
bahane ederek milleti soymak hakkını, hiçbir kimseye, hiçbir zümreye tanıma
malıyız.235
Her İki Hükümet Tarafından İzlenen
Ekonomi Politikalarının Genel Sonuçları
Savaş yıllarında her iki hükümet tarafından izlenen ekonomik politikaların
genel sonuçlarını şöyle özetlemek mümkündür:
Hükümetler bir bütçe önlemi olarak, giderlerde tasarrufa önem verirken,
gelirlerde (yani vergilerde) zam yoluyla artış temin etmişlerdir. Enflasyona sebep
olan emisyondan çekinilmemiş; diğer yandan iç borçlanmaya da gidilmiştir.236
Mevcut vergi sistemi ile, bütçe açığını kapatmak için artırılan vergiler, aslın
da geniş halk yığınları üzerinde ağır bir yük teşkil etmiştir.
Ellerinde sermaye biriken gruplar, savaş sebepleri ve hükümete olan güven
sizlik gibi sebeplerle ellerindeki sermayeyi yatırımda kullanamamışlardır.
Memurlara verilen aynî bâzı yardımlar halk ile memurlar arasında bir ayrım
yaratmış, bu durum, halkın bürokrasiden ve onun simgeleştirdiği devletten ve ik
tidar partisi CHP'den uzaklaşmasına yol açmıştır.237
BÜTÇE, BÜTÇE UYGULAMALARI VE DENETİM YETKİSİ
Bütçe, belli bir döneme ait gelir ve gider tahminlerini ihtiva eden ve uy
gulayacak kurumun özelliğine göre biçimi, özellikleri ve onay makamı değişen
hesap cetvelidir. Devletlerin bütçesi olduğu gibi, kamu kurumlarının da, dernek
ler gibi kuruluşların da bütçeleri vardır. Bütçeler genellikle yıllıktır.
Bütçe, devletin gelir-gider hesabı olarak ilk defa İngiltere'de XIII. yüzyılda
hükümdar ile halkın temsilcileri olan lordlar arasında imzalanan Magna Carta'da
(1215) hukukî esaslara bağlanmıştır. Hükümdarın bütçe ile ilgili mutlak iktidarını
235 Kadri Kemal Kop, Millî Şefin Söylev, Demeç ve Mesajları, İstanbul, 1945, 133-137. ss.;
Cumhurbaşkanlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Açış Nutukları, deri. ve yay. haz.:
Kâzım Öztürk. İstanbul, 1969, 338-339. ss.
236 Feridun Cemal Ergin, "Türkiye'de Harp Maliyesi". İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Mecmuası, 4.C., 2. sayı (İkincikânun 1943), 148-170. ss.
237 Cemil Koçak, a.g.e., 377-379. ss.
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sınırlayıcı bir hüviyet taşıyan ikinci metin 1688 tarihli Haklar Bildirisi'dir. Par
lamentonun devlet harcamaları üzerinde kurduğu ilk denetim mekanizması da bu
yıllara rastlamaktadır.
Fransa'da devlet gelirlerinin toplanması ve harcanması, İngiltere'de olduğu
gibi mücadelelere yol açmıştır. Millet Meclisi'nin (etats-generaux), ortaçağdan
beri devlet gelirlerinin toplanmasını ve harcanmasını denetleme yetkisini kraldan
alma gayreti başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Ancak 1789 Fransız İhtilâli'nden sonra,
parlamento bu yetkiyi elde etmiştir.
Osmanlı Devleti'nde malî işler, daha kuruluş yıllarından başlayarak, başında
defterdarın bulunduğu teşkilât tarafından yürütülmüştür. Defterdar, yalnızca dev
let maliyesini yönetmekle kalmaz, devletin gelir-gider hesaplarını tutar ve denet
lenmesini sağlardı. Defterdara bağlı 'Deftereminliği' ise devletin gelir ve gider
durumunu gösteren icmal tablosunu hazırlardı. Bu günkü karşılığı ile bütçe
demekti. Osmanlı Devleti'nde bütçe deyimini kullanmadan bütçenin hazırlan
masını sistemli bir şekilde düzenleyen ilk metin, 1855 tarihli "Hazine-i Celile
Muvazene Defterinin Servet-i Tanzimine Dâir Nizamnâme"dir.
Bu nizâmnâmenin hazırlanmasında büyük ölçüde Fransız sisteminden yarar
lanılmıştır. Bu nizamnameye göre devletin maliye teşkilâtında hazırlanan bütçe
tasarısı incelenmek üzere Meclis-i Tanzimat'a gönderilir ve bu mecliste
görüşülerek son şekli verildikten sonra onaylanarak ilân edilmesi için padişaha
sunulurdu. Yıllık bütçe uygulaması ilk defa bu nizamnameyle getirilmiştir. Os
manlı Devleti'nde bütçe teriminin kullanıldığı ilk belge 26 Nisan 1871 tarihli Büt
çe Nizamnâmesi'dir. Malî yılbaşını 1 Mart olarak tespit eden bu nizâmnâme, büt
çe tasarısının önce Meclis-i Tanzimat ile Divân-ı Ahkâm-ı Adliye'den gelen
üyelerin teşkil ettiği bir mecliste görüşülmesini ve daha sonra vükelâ heyetinin de
katıldığı Meclis-i Umûmî'de onaylanmasını öngörmüştür. Ayrıca, bütçe uy
gulamasının Divân-ı Muhasebat (Sayıştay) tarafından denetlenmesi ilk defa bu
nizâmnâmede kabul edilmiştir. I. ve II. Meşrutiyet dönemlerinde bütçe tasarısının
hükümetçe hazırlanarak meclise sunulacağı ve orada görüşüldükten sonra son
şekli verilerek kanun olarak yürürlüğe konacağı Kanun-ı Esâsî'de (Madde: 97)
yer almıştı.
Cumhuriyet döneminde 1924 Teşkilât-ı Esâsiye Kanunu da bütçenin her yıl
bütçe yılı başından (1 Mart) en az üç ay önce meclise sunulmasını (madde: 95)
öngörmekteydi.
Türkiye'de yürürlükte olan kamu maliyesi esaslarına göre genel bütçe, katma
bütçe, konsolide bütçe, özerk bütçe ve yerel yönetimler bütçeleri gibi bütçe türleri
vardır. Genel bütçe, Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve bakanlıklar gibi merkezî dev1564

let teşkilâtını oluşturan kurumların bütçesidir. Katma bütçe, 26 Mayıs 1927 tarih
li ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu'nun 111. maddesine göre, har
camaları özel gelirlerle sağlanan ve genel bütçe dışında kalan bütçedir. Bu, hizmet
yerinden, yönetim uygulamasından kaynaklanan kamu kurumlarının bütçelerini
kapsar. Üniversitelerin bütçeleri de bu kategoriye girer. Katma bütçeler de genel
bütçe gibi yasama organından geçer ve genel bütçenin bağlı olduğu idarî, siyasî ve
hukukî denetime bağlıdır. Konsolide bütçe, genel bütçe ile katma bütçenin oluştur
duğu ve TBMM'nin onayına sunularak kanunlaşan yıllık devlet bütçesidir. Özerk
bütçe, ekonomik veya teknik nitelik taşıyan kamu kurumlarının bütçeleridir. İl özel
idareleri ile belediyelerin ve yerel yönetimlerin bütçeleri ise özel bütçe veya yerel
yönetim bütçesi adını alır. Bunlar konsolide bütçe dışında kalır. Bir konu da, 19341950 yıllan arasmda malî yılın üç defa değişmiş olduğudur. 1945 yılına kadar
1 Haziran - 31 Mayıs, 1946-1948 yıllan arası 1 Ocak - 31 Aralık ve 1949 yılından
sonra da 1 Mart - 28 Şubat arasıdır. Böylece, 1945 malî yılı 1 Haziran 1945'den
1 Ocak 1946'ya kadar geçen altı aylık bir süreyi ihtiva eder.
Bütçe uygulamasının denetim yetkisi TBMM'nindir. Bu denetimle ilgili et
kinliklerin önemli bölümünü TBMM adına Sayıştay yürütür.
REFİK SAYDAM VE ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU
HÜKÜMETLERİNİN BÜTÇELERİ
1939 Malî Yılı Bütçesi Münasebetiyle
Maliye Vekili Fuad Ağralı'nın Meclis Konuşması238
«Ankara : 22 (A.A.) - 1939 bütçesinin müzakeresine başlanması
münasebetiyle Maliye Vekili Fuad Ağralı Büyük Millet Meclisinin bugünkü top
lantısında aşağıdaki beyanatta bulunmuştur:
Sayın arkadaşlarım;
Yüksek tetkik ve tasvibinize arzolunan 1939 malî yılı bütçesi 938 bütçesine
nazaran «11» milyon lira bir fazla ile bağlanmış bulunmaktadır. Her sene olduğu
gibi, varidat tahminlerimiz eldeki tahsilat rakamlarına istinat ettirilmiş, muhtelif
dairelere aynlan tahsisat da buna göre hesap ve tesbit edilmiş ve bu suretle Cum
huriyet devri bütçelerinin ana prensibine bağlı kalarak huzurunuza, yeni sene
içinde hakikî ve samimî manâsile denk bir bütçe getirilmiştir.
Bütçe tahminimizdeki rakkamlar, geçen senelerde olduğu gibi, tatbik edil
mekte olan bütçenin toplanmış olan on aylık tahsilat rakkamlanna bir evvelki
senenin son iki aylığını ilâve etmek suretile tesbit edilmiştir. Hiçbir sene bizi
yanıltmamış olan bu esasen en doğru yol olduğunu zaman filiyatla teeyyüt etmek238 Ayın Tarihi, No : 66, Mayıs 1939, 31-45. ss.

1565

tedir. Bu sayede varidatımızın inkişafından mütevellit tahsilat fazlalarile sene
içinde çıkabilecek zarurî bazı işleri karşılamağa imkân hasıl olabildiği gibi bu
fazladan mütevellit tahmin farkı ertesi sene bütçesinde yeniden yer alınmasına
lüzum görülen mühim devlet hizmetlerinin ifasına tahsis edilebilecek toplu bir
varidat menbaı bulmaya da imkân vermektedir.
Gerek umumî hizmetlerin selâmetle ifasında, gerek hazine itibarının
muhafaza ve takviyesinde muvaffakiyet temin eden bu yolda devam etmiş
bulunuyoruz.
Geçen malî sene nihayetlerinde muhtelif mevzu ve matrahlarda ehemmiyetli
nisbette vergi tenzilâtı yapıldığı ve hiç vergi ihdas ve zammına gidilmediği halde
1938 malî senesinde tahakkuk eden ve yeni bütçe tahminine esas olan rakkamın,
carî sene bütçesine nazaran arzettiğim «11» milyon lira derecesindeki yüksekliği
bir taraftan memleketi iktisadî hayatında görülen devamlı inkişafı ve diğer cihetin
de mali mevzu ve esaslarda takip edilen İslâhatın tabiî neticeleri olduğunu ve her
iki âmilin de doğrudan doğruya büyük meclisin aldığı isabetli kararların mahsulü
bulunduğunu tebarüz ettirmek benim için büyük bir vazifedir. Bütçe projesinin ana
hatlarını tahlile girişmeden evvel derhal arzedeyim ki yeni sene bütçesinin en bariz
vasfını, millî müdafaa hizmetlerinin azamî derece düşünülmüş ve karşılanmış ol
ması teşkil etmektedir. Filhakika, bütçenin umumî yekûnunda geçen seneye
nazaran fazlalık «11» milyon liradan ibaret olduğu halde millî müdafaa grubuna
hükümetçe teklif edilen zam 11,5 milyon liradır. Görülüyor ki bütçe fazlası tama
men müdafaa hizmetlerine tahsis edildikten başka muhtelif daire bütçelerinden
yapılan bazı tasarruflarda buna ilâve edilmiştir. (Bravo sesleri alkışlar.)»
Bütçe lâyihasının yüksek meclise takdiminden sonra, yeni iki Vekâlet teşkili
gibi bilâhare çıkan bir kısım ihtiyaçlar için bütçe encümenindeki müzakere
sırasında hükümetçe teklif edilen bazı ilâveler muhterem encümenin aldığı izahat
ve yaptığı tetkikat neticesinde kabul edilmekle beraber millî müdafaa grubu büt
çelerine yapıldığını arzettiğim 11,5 milyon liralık zammın bir kısmının gerek hiz
metin mahiyeti gerek bütçeye olan tesirinin muvakkat bulunması nazarı dikkate
alınarak bundan üç milyon lirasının fevkalâde tahsisat ile karşılanması daha uy
gun görülmüş ve bu suretle, bütçe projesinde bilhassa millî müdafaa grubuna
yapılan zam tekliflerinin esas ve mahiyeti de değiştirilmeden yeni ihtiyaçların
hükümetçe hazırlanan bütçe yekûnu dahilinde karşılanması temin olunmuştur.
Mevzuubahis yeni ihtiyaçlar için yapılan zamların başlıcaları şunlardır. Aza
adedinin artması ve meclis binasının inşaatı dolayısile Büyük Millet Meclisi büt
çesine 500 küsur bin lira, yeni iki Vekâletin teşkili dolayısile bu Vekâletler büt
çelerine 900.000 lira muhtelif mülhak bütçelere ve teşekküllere yapılacak yar
dımlar ile devletin umumî bazı ihtiyaçları karşılığı olarak maliye bütçesine 1.300
küsur bin lira.
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1938 malî yılma nazaran önümüzdeki sene bütçesinde yapılan diğer değişik
likler, bir kısım bütçelerde tasarruf edilen mebaliğin dahilî emniyet ve asayiş ih
tiyaçlarına ve Maarif, Sıhhat, Ziraat, Nafıa hizmetleri gibi müsmir işlere tevzi
edilmiş olmasından ibarettir. Arzettiğim tasarrufların bir kısmı aynı bütçe içinde
bir hizmetten tenzil diğer bir hizmete zam suretile icra edildiği cihetle zahiren
görünmemektedir. Bu suretle görünen veya görünmeyen tasarrufların umumî
yekûnu beş milyon lirayı mütecaviz olup bunun bir buçuk milyonu Maarif,
«600,000» lirası sıhhat ve içtimaî muavenet, «600.000» lirası ziraat, «300.000»
lirası nafıa hizmetlerine, «800.000» lirası emniyet ve jandarma bütçelerine ayrıl
mış, bakiyesi de bilhassa kabul buyurduğunuz bazı kanunların icabı olarak muh
telif icabı olarak muhtelif dairelerin zarurî ihtiyaçlarına karşılık tutulmuştur.
Bütçe projesinin masraf kısmına aid maruzatımı bitirmeden müsaadenizle, üç
seneden beri fevkalâde tahsisatla idare edilmekte olan ve başta millî müdafaa ol
mak üzere Nafıa, Ziraat, İktisat, Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletlerinin fev
kalâde mahiyette haiz bulunan muayyen hizmetlerin önümüzdeki sene de aynı
suretle fevkalâde menabiden elde edilecek karşılıklarla temini için ayrıca Büyük
Meclise takdim etmiş olduğumuz kanun lâyihasının umumî hatları hakkında
kısaca maruzatta bulunacağım.
Umumî yekûnu 58 milyon liraya baliğ olan fevkalâde tahsisatın en mühim kıs
mı millî müdafaaya aittir. Filhakika demin arzettiğim veçhile, adî bütçede yapılan
mühim zamdan milli müdafaa hizmetlerine fevkalâde tahsisattan ayrılan miktar
26 milyon 310 bin liradan ibarettir. Hükümet, yüksek direktiflerinize teb'an, sulh
ve emniyet gayelerimizin vasıta ve mesnedini teşkil eden millî müdafaa hizmet
lerinin takviyesi için gerek adî gerek fevkalâde varidat menbalarımızm azamî
müsaadesini istimal etmiştir. Fevkalade tahsisatın 17 milyon 321 bin lirası demir
yolları inşaatına tefrik edilmiştir. Bunun haricinde Sivas-Erzurum istikrazı ile ay
rıca temin edilecek olan 4.5 milyon lira da buna tahsis edilecektir.
Ticaret, ziraat, sanayi, maadin işlerimizin ve içtimaî hayatımızın inkişafında
olduğu kadar memleket müdafaası imkânlarının tezyit ve takviyesinde de birinci
derecede âmil olan demiryolları inşaatı, muhtelif kanunlarla kabul buyurduğunuz
teahhüt selâhiyetlerine müsteniden çizilmiş olan program dahilinde devam et
mektedir. Halen üzerinde çalışılmakta olan hatlar, biri Sivas-Erzurum hattı, diğeri
Diyarbakır'dan başlayarak İrak ve İran hudutlarına doğru giden hattır. Sivas-Er
zurum hattının Erzincan'a kadar olan kısmı geçen sene işletmeğe açılmıştır. Er
zincan 'la-Erzurum arasındaki 213 kilometrelik son kısmındaki inşaat önümüz
deki sene bitecek ve Cumhuriyetin 16 ncı yıldönümünden evvel işletmeğe açılmış
olacaktır.
Fevkalade tahsisatın «2.500.000» lirası maden tetkik ve arama enstitüsü ile
elektrik işleri etüd idaresi ihtiyaçlarına, 1.5 milyon lirası muhacir iskan masraf1567

larına, 1 milyon lira da Ankara Tıp Fakültesi inşaat ve tahsisatına, «l.OOO.OOO»
lirası geçen sene verilen bir milyon liraya ilâveten Lüleburgaz-Edirne asfalt yolu
na üç yüz bin lirası Ankara Gençlik Parkı inşaatına yedi yüz bin lirası yaş ve kuru
meyvalarm İslahına, 387.000 lirası maarif inşaatına, 1 milyon lirası ayrı bir
kanunla vermiş olduğumuz teahhüt selâhiyetine müsteniden, şarkta başlamak
üzere ihtiyaca göre yaptırılmakta olan hükümet konaklarına «2» milyon lirası
Tunceli mmtakasında tatbik edilmekte olan İslahat programı icabı olarak yapılan
bilhassa yol ve köprü gibi mühim nafia hizmetlerine «500.000» lirası da hava yol
ları Devlet İşletme İdaresine tahsis edilmiştir.
Adî bütçeden de ayrıca 450.000 lira yardım görmekte olan bu hava yollan
idaresinin dört yıllık bir programa başlamış olan muntazam mesaisi sayesinde elyevm seyrüsefere açılmış bulunan Ankara-İzmir ve Ankara-Erzincan hatlarına
ilâveten Ankara-Samsun ve Ankara-Erzincan hatlarının da önümüzdeki sene için
de açılması mukarrerdir.
Memleketimizin esas ana hatları tesis ve vasıtalarımız program dairesinde ik
mâl edildikçe mukavele ile mütekabilen bağlı bulunduğumuz Avrupa hava yol
cularını şarka ve cenuba ve buralardan çıkacak yolcuları Avrupa'ya kendi
vasıtalarımızla nakletmek ve bu suretle gerek memleketimizin gerek şark ve cenup
memleketlerinin Avrupa hatları ile irtibatım temin etmek imkânları elde edilecektir.
Varidat bütçesine ait maruzatıma geçmeden evvel, adî bütçede ve fevkalâde
tahsisat projesinde yer almayan, sanayi, maadin, deniz ticareti ve su işlerimize
dair de biraz maruzatta bulunacağım :
Bu işlerin sarfını iltizam ettiği mebaliğ, kısmen muhtelif kanunlarda mevcut
selâhiyet ve mezuniyetlerin verdiği imkânlardan istifade suretiyle kısmen de İn
giliz ve Alman malzeme kredilerinden karşılanacaktır.
Sanayi işleri:
Tahakkuk ettirilmesi Sümer Banka mevzu olan sanayi tesisatı yüksek Mec
lisin direktiflerine göre Hükümetin tanzim etmiş olduğu program dairesinde mun
tazaman ilerlemektedir. Bu program meyanından bilhassa memleketin sınaî ve ik
tisadî hayatında büyük bir rol alacak olan ve tesis ve işletme sermayesi 45 milyon
liralık bir masrafı istilzam eden Karabük demir ve çelik fabrikasının önümüzdeki
Ağustos ayında işletmeye açılacağını ve Türk-İngiliz iş birliğinin bu büyük
eserinin başarılmış bulunduğunu kayıt ve işaret etmek isterim.
Yapılan hesaplara göre ilk beş senelik sanayi programında dahil tesisatın
tamamlanması takriben 117 milyon liraya mal olacağı anlaşılmaktadır. Bu tesisat
için sarfına muhtelif kanunlarla mezuniyet verilen 57 milyon lira kanunlarında
yazılı menabiden hazinece tamamile temin edilmiştir. Önümüzdeki seneden
itibaren programının tamamlanmasına muktazi sarfiyat için yeniden salâhiyet
alınmasına lâzum görülmüş ve buna ait kanun lâyihası yüksek meclise takdim
edilmiştir.
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Maden işleri:
Eti Bank tarafından idare edilmekte olan maden işletme idarelerimizde de
tedricî terakki ve inkişaflar görülmektedir. İktisadî hayatımızda olduğu kadar
döviz ihtiyaçlarımızın tatmini bakımından da malî vaziyetimizle çok sıkı alâkası
bulunan maden işletmelerimiz arasında önümüzdeki sene içinde Ergani bakır
madeninden beklediğimiz istihsâl miktarını elde edeceğimizi ve bunun döviz cep
hemizde salâha yardımı olacağını ümit etmekteyiz.
Deniz ticaret işleri:
Almanya'da sipariş edilmiş olan muhtelif tipte cem'an 29.500 tonluk 12
gemiden altısı memleketimize gelmiş ve seferlere başlamıştır. Diğer altısı
önümüzdeki sene içinde gelecektir. Ayrıca yeniden bazı gemilerin daha İngiltere
tezgâhlarına sipariş edilmesi mukarrerdir. Bu suretle sipariş edilmiş ve edilecek
gemilerin mecmu tonajı mevcut posta vapurlarımızın tonaj yekûnunun yüzde 80
ine tekabül etmektedir.
Bütün yeni vapurların ticaret filomuza iltihakile kabotaj hizmetimizin âcil ih
tiyacı tatmin edilmiş olacağı gibi deniz ticaretimizin mühim surette inkişafı ve
mallarımızın ihracı için ihtiyar edilmekte olan döviz sarfiyatında bir tasarruf da
temin edilecektir.
Su işleri:
1936 malî sonlarında kabul buyurduğunuz 31 milyon liralık bir kanuna müs
teniden sulama, kurutma ve ıslah gayelerile memleketimizin hemen her tarafına
şamil olarak başlanmış olan beş yıllık büyük su işleri programının tatbiki faaliyet
le devam etmektedir.
Bütün havzalarda yapılacak su işlerine ait etütlerin mühim bir kısmı tamamlan
mış ve inşaat geçilmiştir. Bu suretle iki yıl içinde inşaatma geçilmiş olanların tutan
18 milyon lira kadardır. Projeler hazırlanarak ihale edilmiş veya edilmek üzere
bulunanlar da 6.5 milyon liraya baliğ olmaktadır. Böylece beş yıllık programa dahil
işlerin beşte dördü iki sene içinde faaliyet sahasına intikal etmiş olacaktır.
Bütçenin masraf kısmına ve bununla alâkadar muhtelif işlere ait maruzatıma
nihayet verirken Büyük Meclise takdim edilmiş olan 1937 malî yılı hazine hesabı
umumisile bir evvelki sene hesabı umumisi arasında bir mukayese yapmayı da
faydalı bulmaktayım.
1936 senesinde bütçeden ve fevkalâde menbalardan 271 milyon lira tahsil ve
240 milyon lira tediye edilmiştir ki aradaki fark 31 milyon liradan ibarettir. Bun
dan sene sonunda bütçe emanetine alınmak suretile ertesi seneye borç olarak dev
redilen 20.2 milyon lira indirilirse hesab devresi 10.8 milyon liralık bir fazla ile
kapanmış demektir.
1937 senesinde yine bütçeden ve fevkalâde menbalardan 314.1 milyon lira
tahsil ve 287.4 milyon lira tediye edilmiştir. Aradaki fark 26.7 milyon lirada
ibaret olup bundan sene sonunda bütçe emanetine alınmış olan 16 milyon lira ten1569

zil edilirse hesap devresi 10.8 milyon liralık bir fazla ile kapanmıştır. Demek
oluyor ki 1937 tahsilatı bir evvelki seneden 43.1 milyon lira ziyade, tediyatı da
43.4 milyon lira fazladır. Ve hesab devresi her ikisinde 10.8 milyon lira bir fazla
ile kapanmıştır.
Nakit vaziyetimiz :
Vezne ve banka mevcutlarıyle yoldaki paralardan mürekkep olarak 1936
senesinden 1 Haziran 1937 tarihine devrolunan mikdar 41.6 milyon lira idi. Sene
nihayetinde bütçe emanetinde alınmış olduğunu arzettiğim 20.2 milyon lira ile
fevkalâde tahsisat karşılıklarından ertesi seneye devredilen 13.1 milyon lira bun
dan tenzil edilirse 1937 senesine devredilen kabili istimal nakit mevcudu 8.3 mil
yon liradan ibaret kalır. 1937 malî yılından 1 Haziran 938 tarihine devredilen vez
ne ve banka mevcutları ile yoldaki paralar ise 48.3 milyon liradır. Bundan bütçe
emanetine alınmış olan 16 milyon ve fevkalâde tahsisat karşılıklarından ertesi
seneye devredilen 16.1 milyon lira tenzil edilirse 1938 malî yılından müdevver
kabili istimal nakit mevcudunun, bir evvelki senenin 8.3 milyonuna karşı hemen
bir misli fazlasile 16.2 milyon liraya çıktığı görülür. Bir kaç senedenberi hesap
devrelerinin daima mühim fazlalarla kapanmakta olması ve nakit vaziyetimizin
bir evvelki seneye nazaran böyle iki misline yakın bir fazla göstermesi mün
hasıran yüksek Meclisin bütçe muvazenesine verdiği ehemmiyetin ve bütçe
rakamlarının tahmin ve tesbitinde gösterdiği isabetin tabiî bir neticesidir. Devlet
İmaliyesinin sağlamlığını ve bu sayede umumî hizmetlerin sür'at ve emniyetle
ifasını teminde bu halin ne derece müessir olduğunu izaha lüzum görmüyorum.
Varidat bütçesi:
1939 malî yılı bütçemizin varidat kısmını 261 milyon lira olarak tahmin etmiş
bulunmaktayız. 1938 yılının 10 aylık tahsisat rakkamlarma istinaden yapmış ol
duğumuz bu tahminin 1938 yılı varidat bütçesine nazaran 10.951.000 lira bir faz
lalık göstermektedir. Bu fazlalığın mühim bir kısmı kazanç vergisile hizmet er
babından alman diğer vergilerden ve gümrük vergilerile inhisarlar hasılatından
ileri gelmektedir. Elimizde bulunan 11 aylık tahsilat rakkamları bu tahmin
lerimizin tahakkukunu ümit etmeye müsait bulunmaktadır. Gerçi son zamanda
beynelmilel siyasî vaziyetin tevlit ettiği tereddüt ve endişeler 10 uncu ve 11 inci
ayların gümrük varidatı üzerine mahsus bir tesir icra etmekten hali kalmamış ise
de Mayıs ayı tahsilatının 15 gün içinde geçen seneye nazaran üç yüz bin liraya
yakın bir fazlalık kaydetmiş olması, bu tesirin muvakkat ve geçici olduğunu ve
bu vaziyet dolayısile tahminlerimiz üzerinde her hangi bir tadil icrasına lüzum
bulunmadığını göstermiştir.
Vergi hususundaki prensibimiz, vergilerimizi istihsali tazyik ve istihlâki tahdid etmiyecek nisbette bulundurmaktır. Bu hususa azamî itina etmekteyiz. Tahak
kuk ve tahsil şekillerinde daima mükellefler için kolaylık temin edecek usulleri
araştırmak, ve bu gayeyi istihsâl edecek surette İslah ve tensik tedbirlerini almak
başlıca üzerinde durduğumuz ehemmiyetli mevzulardan birini teşkil etmektedir.
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Hedefimiz, devlet varidatını yeni vergilerle değil, mevcud vergilerin İslah ve
tekemmül ettirilmesi, mükelleflere kolaylık ve sadelik temini suretile artırmak
tadır. Vergi nisbetlerinin bütçe imkânlanyle telif edilmek suretile indirilmesi
hususundaki mesaimize devam olunacaktır. Bu sene yüksek heyetinizin de malû
mu bulunan ahval ve şerait dolayısile bir kaç senedenberi devamlı olarak üzerin
de yürüdüğümüz bu yolda yeniden herhangi bir tahfif yapmak imkânını elde
edememiş olmakla beraber önümüzdeki senelerde bu mesaimizin daha müsait
neticeler vereceğine şüphe etmiyorum. Muhtelif vergilerden yapmış olduğumuz
tahfiflerin memnuniyete şayan neticelerini bu münasebetle arzetmek isterim :
Hayvanlar vergisi, bu senenin elimizde bulunan kayıt neticelerine göre, ver
giye tâbi hayvan mikdarlarının geçen seneye nazaran 1.565.670 adet artmış ol
duğu anlaşılmıştır. Geçen sene bu vergi üzerinden yapılmış olan tahfifden
mütevellit takriben 2.600.000 lirayı mütecaviz varidat noksanının yüzde 56 sı bu
suretle iki sene içinde telâfi edilmiştir. Bilhassa bu varidat noksanlığından bir kıs
mının at, eşek, katırların vergiden tamamen istisna edilmesinden mütevellit
bulunduğu ve bu noksanlığın dahi, diğer hayvanların gösterdiği artışla telâfi edil
mekte olduğu düşünülürse, bu vaziyetin bir kat daha memnuniyeti mucip olduğu
kolaylıkla anlaşılır.
Hayvanlar vergisi üzerinde devamlı şekilde yapılmış olan tahfifler, mem
leketimizin mühim bir servet menbaı olan hayvancılığın inkişafını temine çok
yardım etmiştir. Kazanç vergisi hayvan vergisinden sonra mühim bir vatandaş
kütlesini alâkadar eden kazanç vergilerimizde de devamlı bir artış müşahade edil
mektedir. Yeni kazanç vergisi kanununun tatbikinden beri geçen beş senelik dev
re içinde bu vergi hasılatının dört milyon liradan fazla artmış olmasında iş hac
minde görülen genişlemenin tesiri bulunmakla beraber verginin dayandığı esas
ların memleketin iktisadî bünyesile iyi bir şekilde imtizaç etmiş olmasının muh
telif tarihlerde bu vergi üzerinde yapılan tahfiflerin de büyük bir hissesi bulun
duğu muhakkaktır. Aynı tezayüt hizmet erbabından alınmakta olan vergilerde de
daha bariz bir şekilde görülmektedir. Bu itibarla bu neticenin de kayde değer
şayanı memnuniyet bir hâdise olduğunu arzetmek isterim.
Vasıtalı vergilerimize gelince, bu vergilerimiz de aynı artma seyrini takip et
mektedir. Evvelki sene petrol ve benzin ürünlerinde yapılan yüzde 50 derecesin
deki tahfifden sonra bu vergi hasılatında görülen artış devamlı surette yükselmek
te olduğu gibi muamele vergisi de halkın iştira ve istihlâk kabiliyetinin tezayüdü
nisbetinde artmaktadır.
Şeker istihlâk vergisinde yapılan tenzilâtın neticeleri yüksek heyetimizce de
malumdur. Dört sene evvel memleketimizin en az şeker istihlâk eden memleket
ler arasında bulunmakta iken bugün oldukça mühim bir istihlâk kabiliyeti iktisap
etmiştir. Dört sene gibi kısa bir zamanda şeker istihlâkimiz 55 bin tonda 110 bin
tona kadar yükselmiş yani istihlâk yüzde yüz nisbetinde artmıştır. Damga resmin1571

de geçen sene yaptığımız ehemmiyetli tahfife rağmen bu resim hâsılatında tahfif
le mütenasip bir noksanlıkla karşılanmamıştır. Önümüzdeki senelerde bu noksan
lığın tamanen telâfisinden başka resim hasılatının tezayüdünü de kuvvetle ümit
etmekteyiz. İnhisarlar hasılatı da seneden seneye artmaktadır. Memleket mah
sulâtının büyük bir kısmını kıymetlendiren ve müstahsile ehemmiyetli yardımlar
temin eden inhisarlarımızda devamli bir inkişaf müşahade edilmesi memnuniyete
şayan bir neticedir.
Memleket sanayii yakından alâkadar eden vasıtalı vergiler üzerindeki dik
katimiz sınaî hayatın bu yüzden ağır bir tazyike maruz kalmamasını temine matuf
bulunmaktadır. Memleket sanayiinin muhtaç olduğu ve hariçten ithale mecbur
bulunduğu ham ve yan mamul maddeler üzerindeki gümrük resimleri asgarî had
de indirilmiş olduğu gibi yalnız teşviki sanayi kanunundan istifade eden mües
seselere verilmekte olan makine alât ve edevat gümrük muafiyeti, bütün sınaî
teşebbüsler erbabının ve bilhassa küçük san'at ve hizmet sahiplerinin de is
tifadesini temin edecek yeni bir sisteme bağlanmıştır. Bunlar cüz'î bir miktarda
gümrük resmine tâbi tutularak buna mukabil ithalât muamele vergisinden tama
men istisna edilmiştir. Bu sistem dahilinde memleketin bütün sanayi erbabı muh
taç oldukları makine alât ve edevatı ucuz bir surette tedarik edecek vaziyete
getirilmiştir. Velhasıl vasıtasız vergilerimizde de hem mükelleflere kolaylık gös
termek, hem de varidatını artırmak gayelerinin tahakkuku için mümkün olan her
türlü tedbirleri almaktan fariğ olmamaktayız.
Varidat hakkındaki maruzatıma nihayet verirken şu hâdiseyi de huzurunuzda
arzetmeyi faydalı görmekteyim.
Hükümet, bütçe imkânları derecesinde vatandaşlar üzerindeki vergi yük
lerinin tahfifini düşündüğü sırada halkın tayyare cemiyetine mahsulâtı arziyeden
muayyen bir nisbette vermekte olduğu ianelerin de müstahsil olan köylümüzün
gelirine müessir olmakta bulunduğunu görmüş ve bunu köylümüzün kalkınması
yolundaki mesai ve gayelerimize uygun bulunmıyarak yeni malî sene ihtidasın
dan itibaren bu ianenin tamamen bertaraf edilmesine karar vermiştir.
1937 yılı sonunda bitirmiş olduğumuz arazi tahrir neticelerinin önümüzdeki
sene tatbik mevkiine konulması için lâzımgelen tedbirlerin alınmasını ehem
miyetle takip ettik. Vilâyetlerimizin büyük bir kısmında itiraz tetkikleri bitirilmiş
ve tahrir neticeleri kat'ileştirilmiştir.
Yeni malî yıl başından itibaren vergisi bu tahrir neticelerine göre tahakkuk ettirilmiyecek kazaların adedi pek azdır.
Bu vesile ile 1935 malî yılı nihayetine kadar olan arazi vergisi bakayasının
terkini suretile yapılan tasfiyenin vaziyeti İslah bakımından ehemmiyetini bir kerre daha tebarüz ettirmeyi yerinde bulurum.
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Hazine vaziyeti:
Hazine vaziyetimiz bütçelerimizin, inkişafı ile ahenktar olan sağlamlığını
muhafaza etmektedir. Hakikî ve samimî manâsında denk bütçenin tabiî bir netice
si olarak düzgün ödeme prensibine büyük bir taassupla bağlı kalmakta devam
ediyoruz.
Taahhütlere sadakatin, tediyelerde intizamın devlet maliyesinin itibarını kuv
vetlendirmek ve bu sayede umumî hizmetleri en müsait şerait altında ifaya imkân
veren rağbet ve rekabeti temin etmek hususundaki ehemmiyetini hiç bir zaman
göz önünden kaçırmamaktayız. Devlet tahvillerine ve hazine bonolarına gös
terilen itimat gittikçe artmaktadır.
Muhtelif kanunlarla vermiş olduğumuz müteaddid senelere şamil taahhüt
selâhiyetlerine müsteniden gerek memleket müdafaa ve vesaitinin takviyesi,
gerek nafıa, sanayi ve maadin ve deniz ticareti işlerimize müteallik tesisatın
tamamlanması için tesbit edilmiş olan programlar en müsait şerait altında mem
leket dahil ve haricinden gelen geniş kredi teklifleri muvacehesinde büyük bir
kolaylıkla tatbik edilebilmektedir.
Geçen seneki, maruzatım arasında temas etmiş olduğum 16 milyon sterlinlik
İngiliz kredisi büyük meclisçe tasdik edilmiş ve tatbikatına geçilmiş bulunmak
tadır.
Bunu takiben Almanların teklif etmiş olduğu yüz elli milyon marklık krediye
ait müzakerelerde seri bir anlaşma ile neticelenmiş ve bu husustaki kanun lâyihası
da ahiren yüksek tasvibinize iktiran etmiştir. Bilvesile şu ciheti de arzedeyim ki,
bu kredi anlaşmaları eski telâkki ve tatbik tarzına göre bir istikraz mahiyetinde
görmemek lâzımgelir. Bunlar malzeme kredisidir. Biraz evvel işaret ettiğim gibi
bunların mühim bir kısmı esasen muhtelif kanunlarla verilmiş taahhüt selâhiyet
lerine müstenit programların tatbikine tahsis edilmektedir.
Programların karşılıkları ise daha evvelden ve bahusus kanunların da gösteril
miş veya hükümetçe tekarrur ettirilmiştir. Binaenaleyh bu kredilerden büyük bir
kısmını önümüzdeki senelerin bütçelerine ağırlık verecek yeni bir yük addetmek
için hiç bir sebep yoktur. Taksit bedellerinin ihracat mallarımızla ödenmesi esas
olduğu da nazarı dikkate alınınca bu kredilerin memleketi muhtelif sahalarda bir
an evvel teçhiz etmek gibi çok büyük faydalan olduğu noktasında tevakkufa
mahal kalmaz.
Döviz vaziyetimiz:
1936 senesinden beri tatbik etmekte olduğumuz döviz bütçesi usuliyle, sene
lik varidat ve sarfiyatı gelir menbalanna ve hizmet nevilerine göre icra vekilleri
heyetince çerçevelenmekte olan döviz vaziyetimiz bu çerçeve dahilinde tanzim
ve idare edilmektedir. Bu sayede dövizle yapılacak şartlatın gelir miktarını geç
memesine azamî derecede itina ediyoruz. Ancak geçen seneki maruzatımda da
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işaret ettiğim gibi, dünya silâhlanma yarışı içinde memleketimizin müdafaa
vesaitini azamî nisbet ve sür'atle takviye ve ikmâl için yapılacak döviz sarfiyatın
da hiç bir suretle kaçınılmaması lüzumunu hâdisatın gün geçtikçe daha çok kuv
vetle teyit ettiğini kat'î bir zaruret olarak kaydedeceğim... Bu zaruret haricinde
döviz sarfiyatımızın ancak pek ciddî ve kaçınamayacak ihtiyaçlara hasredilmiş
olmasına rağmen döviz vaziyetimizde ferahlık bulunduğunu maalesef arzedemeyeceğim. Bununla beraber bir taraftan Sanayi programlarının tatbikinden
beklediğimiz müsbet neticelerin tedricen elde edilmesi diğer taraftan maden
lerimizin ve bilhassa işletme tecrübeleri yapılmış olan Ergani bakır madeninin
önümüzdeki yıldan itibaren faaliyete geçmesi darlığı gün geçtikçe tadil ve tahfif
etmekte çok müessir olacağını söyleyebilirim.
Döviz vaziyetimizin icabı olarak imparatorluk borçlarını yüzde yüz mal ile
ödenmesi esası üzerinde yapılmakta olduğunu geçen sene arzetmiş olduğum
müzakereler neticelenmiş ve bu borçların tamamını mal ihracı suretile öden
mesine başlanılmıştır. Haricî borçlarımız için umumî bir esas olarak kabul et
tiğimiz bu ödeme tarzı, ahiren Anadolu demir yolu ve Haydarpaşa şirketlerinin
hariçteki aksiyon ve obligasyonu hamillerinde teşmil edilmiştir.
Haricî ticaretimiz :
Geçen seneye kadar aktif vaziyette bulunan haricî ticaretimiz 1938 yılında
ufak bir farkla pasif vaziyete geçmiş bulunmaktadır. Filhakika ticaret muvazene
miz 1936 da 25.200.000 kusur lira, 1937 de 23.600.000 kusur lira ihracat fazlasile
kapanmış iken 1938 yılında 4.890.000 liralık bir ithalât fazlasile kapanmıştır. An
cak geçen senelere nazaran fazla ithâl olunan eşya, makine, ziraat alât ve edevatı,
kara ve deniz nakil vasıtaları demir ve çelik ve mamulleri gibi memleketin muh
telif sahalarda teçhizine müteallik maddelerden ibaret olduğu ve istihlâk eşyasın
da fazlalık bulunmadığı cihetle bu vaziyet memleket iktisadiyatı için endişe edile
cek mahiyette değildir.
Maamafih haricî ticaretimizin seyri ehemmiyetle takib edilmekte ve bilhassa
döviz sahasındaki menfi tesirleri mutele edilerek icabeden tedbir ve tertipler alın
maktadır.
Millî Para :
Millî paramızın, senelerdenberi muhafaza olunan filî istikran devam etmektedir.
Geçen seneki maruzatımda borsa harici alınıp satılan Türk altınının yersiz
olarak tedricî bir tereffue meyletmesinin tevlit ettiği zararlara işaret ederek bu
hususta bazı tedbirler alındığını ve bu sayede altın alım satımının dünya fiatlarına
nazaran normal hadler üzerinde tesbit edilmiş olduğunu söylemiş idim. Çok has
sas olan bu mevzuun muhtelif sebepler ve bilhassa siyasî havaların tesirleri altın
da yani gayri tabiî muvazenesizliğe doğru gitmekte olduğunu müşahademizle an
lamış bulunuyoruz. Bunun için zamanın ilcaatına daha uygun yeni tedbir ve
kararların alınmak üzere bulunduğunu arzederim.
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Gümüş ve nikel para :
Muhtelif kanunlarla tedavüle çıkarılmasına mezuniyet verdiğiniz, gümüş
paradan 21 milyonu basılarak tedavüle çıkarılmıştır. Azamî haddi olan 25 milyon
lira, önümüzdeki senede ikmal olunacaktır.
Eski nikel ve bronz paraların tedavülden kaldırılarak yerlerine yenilerinin
çıkarılmasına bu yıl da devam edilmiş ve 25, 10, 5 2,5 ve 1 kuruşluklar tamamen
yenilenle değiştirilmiştir. Halen piyasada kalmış olan 20, 10 paralıkların da yeni
on paralıklar basılmak suretile tedavülden kaldırılması mukarrerdir.
Borçlar :
Dahilî ve haricî borçlarımızın 1939 malî yılına ait taksit karşılıkları tamamen
bütçeye konulmuştur. Hasılı Sivas - Erzurum demiryolu inşaatına sarfedilmek
üzere çıkarılacak tahviller için vermiş olduğunuz 30 milyon liralık selâhiyetin 20
milyonu kullanılmış önümüzdeki sene içinde dört buçuk milyon liralık bir tranşm
daha emisyonunun yapılması mukarrer bulunmuştur.
Borçlarımızdan bahsederken gerek dahilî gerek haricî borçlarımızdan bir kıs
mı üzerinde yapmış olduğunuz tahvil veya tasfiye muamelelerine de müsaadeniz
le temas edeyim :
Kabul buyurduğunuz muhtelif kanunlarda, 1933 Türk borcu ile, Anadolu
demiryolu ve Haydarpaşa tahvillerinin dahilî tahvillerimizle mübadelesi için ver
miş olduğunuz mezuniyete müsteniden bu tahvillerin mühim bir kısmı amortis
man sandığına intikal etmiştir. Bu kısım borçlardan birincisinin hemen yarısı ve
ikincisinin yüzde 80 ni nisbetindeki kışımı Türk hamilleri eline geçmiş bulun
maktadır.
Umumî harbin son senesinde çıkarılan 18 milyon liraya yakın dahilî istikraz
tahvillerine, İstanbul Hükümetince ödenmeyen müterakim taksit karşılıkları da
temin edilmek suretile muntazam bir tediye ve itfa usulüne tâbi tutulduğu yüksek
meclisin malûmudur. Geçen mayıs gayesine kadar bu tahvillerin 9.700.000
liralığa yakın mikdarı itfa edilmiş idi.
8.300.000 liralığa yatan bakiyesi için geçen sene kabul buyurduğunuz bir
kanuna müsteniden Ergani tahvillerinin aynı evsafını haiz olmak, üzere yüzde 5
faizli ve ikramiyeli ayni tahviller çıkarılmış ve üzerinde tediye kuponu kalmayan
eski tahvillerin bunlarla mübadelesi tamamen yapılmıştır. Bu suretle 1938 dahilî
istikraz tahvilleri de ortadan kalkarak yerini yeni Cumhuriyet tahvillerine terketmiştir.
Borçlara aid maruzatıma, donanma piyangosu tahvillerinin tasfiyesi için yük
sek meclise takdim etmiş olduğumuz kanun lâyihası hakkında bir iki sözle
nihayet vereceğim.
Mülga donanma cemiyeti tarafından 1917 senesinde çıkarılan bu tahvillerin
hazineye devredilmiş olduğu malûmdur. Mühim bir kısmı esasen tedavüle
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çıkarılamayan ve tamamen itfası daha 17 sene gibi uzun bir zamana mütevakkıf
olan bu tahviller faize tabi olmamak itibarile hamillerine hiç bir fayda temin et
memektedir. Diğer taraftan her sene bütçeye konulan tahsisata müsteniden, tediye
edilmekte olan taksit bedellerinden müstakbel keşideler için ayrılmak suretile
bankada beş yüz küsur bin lira birikmiş bulunmaktadır. Bu paranın piyasadaki
tahvilleri ödemeye kâfi geleceği anlaşıldığından hem hamillerin hem hazinenin
lehine olarak mevzuubahis donanma piyangosunun tasfiyesi kararlaştırılmış ve
buna ait bir kanun lâyihası yüksek huzurunuza takdim kılınmıştır.
Millî Bankalar:
Millî Bankalarımız umumiyetle bu sene de bilançolarını kârla kapatmışlardır.
Bu hal iktisadî vaziyetimizin gün geçtikçe daha çok canlandığını ve hususî kredi
mevzuu üzerinde alınmış olan tedbirlerin müsbet neticelerini ifade etmektedir.
Millî bankalanmızdaki mevduat mikdan 1934 de 202 milyon iken sırasile
1935 de 213,1936 da 242,1937 de 293 milyonu bulmuş ve bu sene 311 milyonu
geçmiştir. Bir taraftan halkımızın kredi müesseselerine olan itimadını gösteren bu
rakkamlar her hangi bir izaha lüzum göstermiyecek kadar baliğdir.
Son günlerdeki siyasî hâdiseler dolayısile bazı küçük tasarruf erbabının ban
kalardaki mevduatlarını çekmek teşebbüsünde bulundukları görülmüşse de ban
kalarımızın Büyük Meclisin kabul ettiği kanunlar mucibince mevduat karşılıkları
hakkında aldığı tedbir ve ihtiyatlar sayesinde bütün talebleri derhal ve tamamen
yerine getirmeleri, esasen yersiz ve beyhude bir telâş eseri ve mevduatm tekrar
bankalara avdete başlamasını temin etmiştir.
Maruzatımı bitirirken bütçelerimizin ana prensiplerine ve tevzininde büyük
bir hassasiyet gösteren ve çok kıymetli yardımlarını esirgemeyen bütçe en
cümenine huzurunuzda teşekkür etmeyi vazife bilirim. Arkadaşlar, ana hatlarını
tahlil ve arzetmeye çalıştığım bütçe ile aziz halkımıza ve Türk vatanına yapılması
düşünülen ve vait edilen faydalı işler, yüksek heyetinizin işaretlerine dayanmak
ta olduğuna ve evvelki bütçelerin müsbet netice ve tatbikatı yine Büyük Meclisin
büyük kuvvetinden doğduğuna samimî surette inanan bir arkadaşınız sıfatile, bu
bütçe müzakeresi sırasında da yine feyizli direktiflerinizin esirgenmemesini min
net duygularımla dilerken takdim edilen bütçenin kabulünüze lâyık bir eser ol
duğunu umduğumu arzetmekliğime müsaadenizi rica ederim.»
1939 Malî Yılı Bütçesi Münasebetiyle
Büyük Millet Meclisi'nde Yapılan Görüşmeler239
«Ankara: 22 (A. A.) - B. M. Meclisi bugün Abdülhalik Renda'nın reisliğinde
toplanarak 1939 malî yılı bütçesinin müzakeresine başlamıştır.
239 Ayın Tarihi, No: 66, Mayıs 1939, 42-45.ss.
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Celsenin açılmasını müteakıb bazı dairelerin 1938 yılı bütçeleri tertipleri
arasından bir milyon küsur bin liralık münakale yapılmasına ait kanun tasvib edil
miş ve 1939 bütçesinin müzakeresine geçilmiştir.
Bu münasebetle söz alan Maliye Vekili Fuat Ağralı bütçe hakkında tam met
nini ayrıca bildirdiğimiz meclis heyeti umumiyesinin sürekli alkışlan arasında
tasvip seslerile karşılanan beyanatta bulunmuş ve bundan sonra bir çok hatipler
söz almışlardır.
İlk olarak kürsiye gelen Mazhar Müfid Kansu - Çoruh - sözlerine bütçenin
tanziminde hâkim olması lâzım gelen fikir ve esaslara işaret etmiş ve Vekâletler
mübayaatı için bir tevhidi mübayaat komisyonu teşkilinin yerinde olacağını söy
lemiştir.
Mazhar Müfid bundan sonra Vekâletler bütçelerinin muhtelif fasıllarındaki
rakamlara ve bütçe encümeninin ve Maliye Vekâletinin nazarı dikkatini celbetmiş
tetkik seyahati şeklinde yapılan bazı israfları önlemek lâzım geldiğini kaydeyleyerek vergi tarh ve tevziatında karşılanan güçlükleri anlatmıştır.
Hatib sözlerini bitirirken "eğer salim ve hakikî bir bütçeye sahib olmak ister
sek bunun tek bir çaresi vardır. O da, milletten alınan on paranın kadrini ve kıy
metini bilmektir."
Refik İnce - Manisa - Maliye vekilinin beyanatının ferah ve emniyet verici
mahiyetine işaret ederek vergi gelirlerindeki artışa iktisadî muamelelerin in
kişafına rağmen vatandaşta tediye sıkıntısı mevcut olduğunu söylemiş ve memur
maaşlan arasındaki farkın husule getirdiği şikâyetleri zikreylemiştir. Refik İnce es
ki ve yeni tekaüd kanununa tevfikan tekaüde sevkedilmiş olanlar arasındaki maaş
farkının izalesindeki güçlüğü kabul etmekle beraber bu ikiliği bertaraf etmesini
hükümetten rica etmiş ve idarei hususiyelerden idarei umumiyelerden yardım gör
meleri icab ederken idarei hususiyelerin bütçelerinden muhtelif namlarla merkeze
ayırmak mecburiyetinde kaldıkları miktarın bu idareler bütçelerinin yüzde 35 ini
teşkil eylediğini anlatmış ve bu idarelerin bundan kurtarılmasını dilemiştir.
Refik İnce, ayni suretle köylülere yükletilen masraflara da temas ederek bu
noktanın gözönünde bulundurulması lâzım geldiğini kaydeyledikten sonra şunları
söylemiştir:
"Müşterek dertlerimizden bir tanesi de bilhassa gençlerimizde dilimizi istih
fafa doğru olan cereyandır. Yeni dil öğrenmesinler diyecek derece mutaassıp
değiliz. Fakat yabancı malını dil hüviyetimize, millî hüviyetimize ithal etmeğe de
asla taraftar değiliz."
Hatib bu sözlerini takiben bazı resmî daireler tarafından çıkartılan mec
mualardan bazı parçalar okumuş ve bunun önüne geçilmesini temenni eylemiştir.
Bütçeler arasında da münakaleler icrasına temas eden Refik İnce, bu cihetin
de önüne geçilmesindeki zarureti izah eylemiş ve sözlerini bitirirken Atatürk'ün
ebedî medfeninin bir an evvel yaptırılmasını istemiştir.
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Kâzım Karabekir - İstanbul - Halktan alınan paranın büyük bir titizlikle esir
generek halkın menfaatine sarfedilmesi ve israftan kaçınılması lâzım geldiğini
söylemiş ve tapu ve kadastro işlerinin bir an evvel ıslah edilmesi ve muamelenin
kolaylaştırılması lâzım geldiğini kaydederek memur ve müstahdemin maaşların
daki geçen bütçeye nazaran görülen fazlalığa nazarı dikkati celbeylemiştir.
Kâzım Karabekir gençlerin ve münevverlerin köyü ve köylüyü tanımalarındaki faydayı izah etmiş ve çok çocuklu ailelerle kimsesiz çocuklara esaslı yardım
larda bulunulması icab ettiğini söylemiştir.
Nakiye Bengisu - Erzurum - 1938 malî yılı bütçesinin müzakeresi esnasında
temas etmiş olduğu bir noktaya 1939 bütçesinin müzakeresi vesilesile bir defa
daha dönmek lüzumunu gördüğünü söyliyerek kimsesiz çocukların korunması
meselesi olan bu cihetin, yeni bütçede de nazarı dikkate alınmamış olduğunu
ilâve etmiş ve bu zavallı Türk yavrularını bir an evvel kurtarılması için esaslı ted
birler alınması zarurî bulunduğunu hatırlatmıştır.
Hatip bu maksadla riyasete bir takrir vermiştir.
Galip Pekel - Tokat - Dahiliye Vekâletinin taşra teşkilâtının ehemmiyetinden
bahsetmiş yeni yıl bütçesinde Dahiliye Vekâleti taşra memurlarının terfihi için
tahsisat konulmamış olmasına nazarı dikkati celbetmiştir.
Galip Pekel bundan sonra topraksız çiftçilerimizin topraklandırılması lüzu
muna işaret etmiş ve nüfusu taşra teşkilâtı hakkındaki bazı temennilerde bulun
muş ve bir umumî tahrir yapılmasındaki faydalardan bahsetmiştir.
General Cemal Mersinli - İçel - eski mütekaidlerin maaşlarını mevzuu bahset
miş, bunun her şeyden evvel bir hak meselesi olduğunu kaydederek bu hakkın
senelere taksim suretile ihkak edilmesinin medenî bir borç olduğunu söylemiştir.
En son kürsiye gelen divanı muhasebat reisi Seyfî 1926 tarihli vesaiti nakliye
kanunu münasebetile divanı muhasebat hakkında yapılan tenkitlere cevap vermiş,
divanın murakebe usulleri hakkında izahatta bulunarak demiştir ki:
Hizmet vesaitinin mahsus olduğu mevkide istimal olunup olunmadığını tayin
ve takdir etmek divanı muhasebatın vazifesi haricindedir. O cihet milyonları yedi
emanetlerine tevdi ettiğimiz Vekillere aittir.
Başka söz alan kalmamış ve vakit gecikmiş olduğundan Maliye Vekilinin
Maliye Vekâletine ait tenkit ve temennilere yarınki celsede cevab vermesi karar
laştırılarak içtimaa nihayet verilmiştir.
Büyük Millet Meclisi yarın saat 14 de toplanacaktır.»
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1939 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve
Bütçe Komisyonu Mazbatası'nın Meclis'teki Müzakeresinde
Maliye Vekili Fuad Ağralı' nın Yaptığı Konuşma ve Meclis Müzakeresi240
"MALİYE VEKİLİ F. AĞRALI (Elâzığ) - Yeni bütçenin heyeti umumiye
müzake- resi esnasında beyanatta bulunan arkadaşlarımın vaki olan ifadelerinden
Maliye vekâletini alâkadar eden kısımlarına arzı cevab edeceğim:
Mazhar Müfıd arkadaşım eyyamı haliye tasarrufu meselesinde, sene içerisin
de tasarruf edilen paralar niçin bütçeye konuluyor diye tenkid buyurdular. Arzedeyim ki, maaş tertiblerinde kadro ne ise bunun 12 aylığını koymak mec
buriyetindeyiz. Esasen buradan hâsıl olacak tasarruf, Muhasebei Umumiye
Kanunu mucibince başka tertiblere nakil dahi edilemez. Bu tertiblerde teşkilâtımız
itibarile bazı tasarruflar vukua gelmektedir. Kasten münhal bırakmasalar dahi bir
memurun askere gitmesi, istifa etmesi, vefat etmesi veya başka bir sebeble ayrıl
ması gibi hallerde bu tasarruf kendiliğinden vukua gelmektedir. Esasen yeni gele
cek memurun ise maaş kanunu mucibince zaten ertesi aydan itibaren maaş alması
lâzım olduğu için tabiatile ara yerde bir tasarruf vaki olmaktadır.
Mukannen ve cazib masraflardan diğerlerine münakale yapıldığına işaret
buyurdular, yani cazib masraflardan cazib olmayan masraflara nakil yapılmak
tadır buyurdular. Vekiller tarafından kasden böyle bir tahsisat konduğunu farz et
miyorum. Fakat hakikat şudur ki Devlet hizmetleri genişlemektedir ve bütçenin
tatbikatı esnasında bazı hizmetlerde görülen sıkışık vaziyetlerde mümkün olan
tertiblerden münakale mecburiyeti hâsıl olmaktadır. Bu münakaleden bizim müs
tağni olmamıza imkân yoktur. Hiç bir memleket bundan müstağni olmadığı gibi
bizim gibi inkişaf halinde bulunan bir memleketin de müstağni olmasına imkân
yoktur. Fakat münakalelerin haddi asgariye indirilmesine imkân bulunmasını ben
de kendilerile beraber gayet samimî olarak temenni ederim.
Tevhidi mübayaattan bahis buyurdular. Kırtasiyede bunu temin etmişizdir, bir
elden olmaktadır. Diğer ihtiyaçların bir elden idaresi için, bu mevzuun temini için
tedkikata ihtiyaç olduğunu kendileri de teslim buyurdular. Tedkik edeceğiz.
Muvazene vergisinden tenzilât icrası; bu, yerine getirilmedi diye işaret buyur
dular dünkü maruzatımda da izah ettiğim veçhile bu sene Yüksek Heyetinizin
malûmu olan ahvalden dolayı vergilerde tahfif icrasına imkân görmedik.
Fakat ayni zamanda ilâveten arzediyorum ki : bu yoldaki mesaimize, bütçe
imkânlarile kabilli telif olanlarını icra yolundaki mesaimize devam edeceğiz.
Bunu yine tekrar ederim.
240 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, Cild: 2, İçtimâ: E, Onbeşinci inikad, 23.V.1939, 174-180. ss.
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Vergilerin tarh ve tevziinde kolaylık gösterilmesine temas buyurdular. Esasen
hedefimiz, gayemiz; dün de arzettiğim gibi; daimî olarak vergi mükellefleri için
kolaylık usulleri aramak ve bulmaktır. Mevcud vergilerde bu gayeyi istihsale
medar olacak tedbirler düşünülmekte ve alınmaktadır ve bu çalışmamıza da
devam etmekteyiz. Şunu da arzedeyim ki bu gün, eskiye nazaran bu günkü sis
temde epeyce süratli merhalelerle huzurunuza gelmiş bulunduğumuzu cüretle
ifade etmek mevkiinde bulunuyoruz. Bina ve arazi vergileri, kazanç, muamele ve
istihlâk vergilerinin tarh ve cibayetinde geniş mikyasta mükellefler lehine olarak
üç dereceli itiraz mercileri yapılmıştır. Bu mükelleflerin mümessilleri dahi iştirak
ettirilerek bu vergiler tarholunmaktadır. Kezalik bu vergilerde Devlet alacağını
mütalebe için bir nihayet yok iken, bu gün vergi kanunlarımızda gerek tahakkuk
ve gerekse tahsil için bir müruru zaman tanınmıştır. Yani Devlet alacakları da
nihayet bir müruru zamana tâbidir denilmiştir.
Maliye Teşkilât Kanunu ile tahsilat kâtibleri ihdas edildi. Bu suretle tahsildar
ların elinde bulunan defterler alındı. Tahsilat için her mükellef namına ayrı ayrı
vergi tahsilat hesablan açıldı ve vergi borçları gösterilmek ve bir kontrola tâbi tut
mak şartile herkesin hesabı düzgün tutulmağa başlandı. Bu saydıklarımın kâffesi
bir kaç sene içerisinde yapılmış olan ve maliye için cidden bir ıslah ad
dolunabilecek şeylerdir.
Arkadaşlardan biri dün bir yalı meselesinden bahis buyurdular. Takdir
buyururlar, bendeniz de diyeceğim ki evvelden bu yoldaki misallere çok tesadüf
edilirdi. Bunlar gittikçe azalmaktadır. Tabiî bunların hiç kalmaması hepimizin ar
zumuzdur. Fakat takdir buyurulur ki bunların büsbütün izalesine de imkân yok
tur. Bunlar eleman meselesidir, bunu nazarı dikkate alarak bir muvakkat maliye
meslek mektebi açtık. Burada yetiştirdiğimiz arkadaşları, hattâ evvel bevvel şark
tan başlamak üzere muayyen memuriyetlere göndermekteyiz. Diğer taraftan yine
tahsisatı Maliye bütçesinden verilmek suretile Mülkiye mektebinde 100 talebe
okutmaktayız. Bunlar sırf maliye işlerinde çalışacaklardır. Bu vaziyet zan
nediyorum ki iki seneye kadar randıman verecek vaziyete gelmiş olacaktır.
Refik İnce arkadaşım bütçenin % 63 'ü Müdafaa, Düyunu umumiye ve Maliye
tarafından beledilmektedir dediler, bu mukayeseden maksadlannın ne olduğunu
izah etmediler. Fakat ben bunu kendi gruplarımıza göre tevzi edeceğim. Müdafaa
% 35, Düyunu umumiye % 19, Maliyeye % 8 isabet eder. Dünya şeraiti hazırasına göre millî müdafaa grubu için her sene imkân nisbetinde yaptığımız tahsisat
zammının çok yerinde olduğu hâdisat ile de teeyyüd etmektedir.
Düyunu umumiye, bütçemizin mütekaidin ve yetim maaşlannı da ihtiva et
mek üzere % 19 nisbeti diğer her hangi Devlet bütçeleri ile mukayese edilecek
olursa fazla olmadığı neticesine varılır.
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Bütçemizde yer alan konsolide ve dalgalı borçlan da bu münasebetle izah
edeyim. 1937 senesinde tarih kongresi münasebetile yapılan mukayesedeki raka
ma istinaden arzedeceğim:
İngiltere'nin bu kısım borçları bütçenin 10 misli, Fransa'da sekiz misli,
Yugoslavya'da beş misli, Romanya'da dört misli, Bulgaristan'da dört misli,
Yunanistan'da keza dört mislidir. Bizim borcumuz ise bütçemizin yalnız bir mis
lidir. Binaenaleyh biz bu cepheden en mesut kısımda bulunmaktayız.
Maliye bütçesine gelince: 8 milyon yedi yüz küsur bin lira Maliye vekâletine
taallûk etmeyen muhtelif daire ve teşekküllere yapılacak yardım ve saire tah
sisatından müteşekkildir. Bu çıkarılacak olursa umumî bütçeye nazaran Maliye
bütçesi % 5'i teşkil eder. Bu rakam Maliyeye tevdî edilmiş olan hizmetlere
nazaran istikrar edilmez, zannederim.
Tediyat sıkıntısı olduğundan, mayıs ayında fazla takibat yapıldığından bah
settiler, fazla tahsilatın son aylara bırakılmamasına işaret ettiler. Hakikaten buyur
dukları gibi vaktile, mayıs ayında vukubulan tahsilat, daha evvelki tahsil aylarının
% 50, belki de % 80 fazlasına çıktığı vaki idi. Fakat son senelerdeki tahsil cedvellerine dikkat edilecek olursa bu neticenin değişmiş olduğunu kendileri de tes
lim ederler. Mayıs ayında vukubulan tahsilat diğer aylardan farklı değildir. Fark
varsa bile pek cüzidir. O da sene içerisinde nâzım hesablara alınan bazı rakamlar
dan ve bütçe emanetinde iken müruru zamana uğrayarak irada geçen mebaliğden
ibarettir. Vergileri miatlannda tahsil etmek hususunda Maliye cibayet memur
larının sıkı kontrole tâbi tutulduğundan müsterih olsunlar, kendilerinin bu babdaki maksadları hâsıldır.
Maaşlarla ücretler arasındaki nisbetsizliğe işaret buyurdular. Büyük hakları var
dır. Yalnız umumî bütçe dahilinden maaş ve ücret alanlar arasında değil, mülhak,
hususî bütçeli daireler ve sermayesi Devlet tarafından verilerek teşkil edilen müessesatta da bir ahenk ve intizam tesis edecek olan Barem Kanununun tadiline aid lâ
yiha Yüksek Meclise takdim edilmiş bulunmaktadır. Bütçe encümeni de bu lâyiha
üzerinde büyük mesai sarf etmiştir. Bütçe müzakeresinden sonra Yüksek Meclise
arzedilecektir. Ümid ederim ki bu da maksad ve arzularını temin etmiş olacaktır.
Vekâlet emrine almak huşunda bazı adaletsizlikler vukubulduğuna işaret
buyurdular. Maliyeye aid kısımda her halde bu yolda yapılan muamelelerimiz
arasında vicdanıma ıztırab verecek bir muamele olmadığını emniyetle yüksek
huzurunuza arzederim.
İdarei hususiyelerin idarei umumiyelere yardım edecek vaziyete gelmiş ol
duğunu, bütçelerinin % 37' sini merkeze yardım olarak verdiklerini ifade buyur
dular. Mevzuatı tedkik edecek olursak ifade buyurdukları nisbetlerde ehem1581

miyetli bir tashihe ihtiyaç olduğu tebarüz eder. İdarei hususiyelerin merkez namı
na tefrik ettikleri para şudur: Kanunu mahsus icabı bütçelerinden % 1' ini
Hükümeti salatadan müdevver evrakı nakdiyenin itfası için Merkez bankasına
gönderilir. Heyeti mecmuası 300 000 liradır.
Nakden tahsil edilen yol paralarının % 15'lerini yine umumî ve müşterek yol
lara, gönderen vilâyetlerin dahi yolları dahil olmak üzere, sarfedilmek için nafia
hesabına Ziraat Bankasına gönderirler. Bu da 1100 000 liradır. Bundan başka arazi
vergisi tahsilatından % 6' smı Ziraat Bankasına gönderirler. Bu da 500 000 lira
eder. İdarei hususiyelerin 30 milyon liradan ibaret bütçelerinden Merkez ve Ziraat
bankalarına arzettiğim sebebler dolayısile gönderdikleri paranın heyeti mecmuası
% 5, 6 (yüzde beş, onda altı) raddesindedir. Bu hisselerde umumî muvazeneye yar
dım mahiyeti olup olmadığının takdirini Yüksek Meclise bırakırım.
Bunlar haricinde geçen sene kabul ettiğiniz kanun mucibince beden terbiyesi
için ayrılan paralar vardır. % 2 nisbetindedir. Bu da mahallinde sarfedilmektedir,
merkeze gönderilmemektedir.
Münakalelerin fazla olmaması ve sene sonundan ancak iki ay evveline kadar
yapılsın ve bu vaziyete gelmesin, dediler. Buna bütçe encümeninde daha evvel
temas edildi ve Maliye vekâletile mutabık kalındı.
Bu temennilerine tamamen, noktası noktasına ben de iştirak ederim.
Gayrimübadil işlerinden bahis buyurdular. Bu işlerin henüz itmam
edilemediğinden şikâyet ettiler pek acıklı olacağına dair bir kelime söylediler.
Fazla tavzih buyurmadılar.
Gayrimübadil işleri hakkında Maliyede mevcud olan malûmat şudur :
Geçen sene Meclisi Âlinin kabul buyurduğu kanunla bu işe kati bir şeklihâl
verilmişti. Bu kanun mucibince bu işle iştigal etmek üzere bir tasfiye bürosu
teşekkül etmiştir. Bu tasfiye bürosıTşimdiye kadar istihkak mazbatası olarak
25 milyon 897 bin 100 liralık istihkak tesbit etmiş, bundan (19 474 227) lirası
tamamen tasfiye edilerek merkeze gelmiş, bonoları ellerine verilmiştir. Geriye
kalan mikdardan üç milyon lira raddesindeki mikdarı bazı gayrimübadillere yol
suzluk olarak, haksız olarak mal verildiği yolunda vukubulan ihbar üzerine yapıl
masına lüzum görülen tahkikatla alâkadardır. Bu tahkikatın bitirilmesine intizaren
intaç edilememiştir. Yunanistan'dan bazı evrakın gelmesine lüzum görülmüştür.
460 290 liralık bakiyenin de; bonolan yapılmış olduğu halde, sahipleri gelib
müracaat etmemiş olduğundan dolayı verilememiştir. Gayrimübadillerin vaziyeti
budur.
Kanunların karışık olduğundan bahis buyurdular; Maliye vekâleti bizi bundan
kurtarsın dediler. Bilhassa tekaüd, memurin, barem kanunları. Maliye vekâleti,
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kendisine taallûk eden kanunlar üzerinde ciddî mesai sarfetmekte olduğuna, em
niyet buyurmanızı diler. Tadile muhtaç olanları, ihzar ve Büyük Meclise arzedeceğiz. Diğer taraftan da bir mevzua taallûk eden muhtelif kanunları bir araya
getirerek alâkadarların mesaisini kolaylaştırmağa çalışıyoruz. Kendilerinin arzu
ettiği bu ıslâhata devam edeceğiz.
Berç Türker arkadaşım altın istoku ve döviz provizyonu artırılsın, takas usulü
ıslâh edilsin dediler.
Altın istokunu, imkân buldukça, döviz vaziyetimiz müsaid oldukça arttırmak
tan geri kaldığımız yoktur. Takas usulünün ıslâhı noktasına gelince : Bunun
üzerinde sureti mahsusada heyet teşkil ederek uzun uzadıya tedkikat yaptırdık.
Raporu Hükümete verdiler. Islah için lâzım gelen tedbirler düşünülüyor.
Veraset ve intikal vergisi üzerinde tedkikat yapılsın, vergi basitleştirilsin
buyurdular. Bunun daha basit bir tarh usulile alınması için tedkikat yapmaktayız,
önümüzdeki sene bu ciheti temin edeceğimizi ümid ediyoruz.
Balıkların dinamitle avlanmasına mâni olunmasına işaret buyurdular. Esasen
kanun mucibince bu memnudur, mütecasirleri görüldükçe haklarında kanunî
muamele yapılacaktır ve yapılmaktadır.
Kâzım Karabekir arkadaşımız şu noktalara temas buyurdular.
Vasıtalı vergilerin yüksek olduğunu ifade ettiler. Bilmünasebe defaatle işaret
ettiğim veçhile ve Yüksek Heyetinizin de malûmu olduğu üzere hedefimiz, Cum
huriyet Hükümetinin ilk gündenberi üzerinde çalıştığı gaye vatandaşlarımızın ek
seriyetini teşkil eden köylü ve çiftçi halk üzerindeki vergi yükünü hafifleştirmek,
ayni zamanda vergilerimizi istihsali tazyik etmiyecek ve ödeme kabiliyetini aşmıyacak bir nisbette bulundurmaktır. Evvelce köylü ve çiftçi halka yükletilen ve
bütçenin takriben yarısından fazlasını teşkil eden aşar ve ağnam vergileri mevcut
tu. Bu gün bütçemizde vasıtasız vergiler % 40, vasıtalı vergiler % 60 nisbetinde
yer alıyor. Binaenaleyh varidat bütçesinin geliri mühim mikdarda köyden şehire
intikal etmiş bulunmaktadır. Vasıtasız vergilerin mühim bir kısmını da şehirli halk
ödemektedir. 1935, 1936, 1937 senelerindeki vaziyeti arzedeceğim:
1935 senesinde şehirlilerden alınan kazanç, muvazene, buhran, hava kuvvet
lerine yardım gibi vergilerin mecmuu 42 421 122 liradır. Yani tekmil vari
datımızın mecmuunun % 78, 55'ini teşkil ediyor. Köylülerden alınan verginin
mecmuu 11 579 121 liradır. Yani mecmuun % 21, 45 teşkil eder. 1936 senesinde
bu nisbet, kazanç, buhran, muvazene ve saire gibi vasıtasız vergilerden şehir
lilerin verdiği 56 709 bin küsur liradır. Yani mecmuun % 79,5'ünü teşkil ediyor.
Bu vergilerin köylülerden alınanı 14 621 bin küsur liradır. Bu da mecmuun
% 20,5' ini teşkil etmektedir.
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1937 senesinde de vaziyet aynıdır.
Vasıtalı vergilere gelince: Bunlardan köylüler ile şehirliler arasında ne suret
le tevezzü ettiğini erkam ile zikretmek imkânına malik değilim. Fakat vasıtalı ver
gilerin de köylülerden ziyade şehirlilere aid olduğunu söyliyebilirim. Bu vergiler
den yani gümrük, muamele, buğdayı koruma, istihlâk ve inhisar vergilerinden
köylüleri alâkadar eden kısımlar evvelâ eleksiz, valssiz değirmenler ki bunlar
tamamen vergiden istisna edilmiştir, istihlâk vergilerimiz şeker, kahve, kauçuk,
kauçuk mamulâtı, deriler, kâğıd, cam, pamuklu, yünlü mensucat, demir, bakır
üzerine mevzudur.
Bunlardan şeker üzerine koyduğumuz vergiyi 1935 senesinde 3/2 nisbetinde
tenzil ettik. Petrol üzerine koyduğumuz vergi yalnız dahilî fabrikalara münhasır
dır. Vergi filen gümrükten giren maddelere inhisar ettirilmiştir. Gümrükten gelen
petroldan istihlâk vergisi alınmamaktadır. Binaenaleyh buradaki istihlâk ver
gisinin köylüye yüklendiği iddia edilemez, köylüyü alâkadar eden başlıca mad
delerden çarıklık deriler vergiden muaftır. Köylülerimizin giydiği şayak, çalaki ve
Amerikan bezleri üzerinden alınan istihlâk vergisi % 16 -17 derecesinde iken
geçen sene kabul edilen bir kanunla bu % 4 nisbetinde tenzil edildi.
İnhisarlara gelince: Bunun da belli başlı maddeleri tuz, tütün, ispirtolu içkiler,
barut ve patlayıcı maddeler bunlar arasında da bilhassa köylülerimizi alâkadar
eden tuz ve tütündür. Tuz Hatlarından Yüksek Heyetinizin malûmu olduğu veç
hile % 50 nisbetinde tenzilât yapılmıştır. Tütün bahsinde de köylü için ayrıca
sigara çıkarılmıştır. Bu maruzatım da gösterir ki köylünün üzerindeki yükü tahfif
etmek yolundaki gayemize şuurlu bir şekilde devam edeceğiz.
Tapu, kadastro işlerinden bahis buyurdular; evvelâ şurasını arzedeyim ki
tapunun Adliyeye raptı meselesini Maliye vekâleti kendiliğinden yapmak istemiş
tir. Diğer memleketlerde olduğu gibi tasarrufa, kanunu medenî tatbikatına taallûk
ettiği için bunun Adliyeye raptı daha muvafık olacağı kanaatindedir (Bravo ses
leri). Encümende de bu şekilde görüşülmüş ve Adliye vekili arkadaşımız tedkikat
yapmak istemiştir. Binaenaleyh yapılacak bu tedkikat neticesinde varacağımız
her hangi bir sureti halli ve neticeyi Yüksek Heyetinize arzetmiş olacağız.
Tapudaki memurların sık sık değişmesinden şikâyet buyurdular. Tapuda yeni
Teşkilât Kanunu tatbik edildiğinden bazı tebeddüller yapılmıştır. Bu devamlı olmıyacaktır.
Tapu memurları tarafından iş sahihlerine hüsnü muamele edilmediğinden
şikâyet buyurdular. Her vesile ile iş sahihlerine nezaketle muamele edilmesi teb
liğ edilmektedir. Bu tebligat hilafına hareket eden memurlar varsa ve isimleri lüt
fen bildirilecek olursa derhal haklarmda lâzım gelen ceza tatbik edilecektir.
1584

Maliye kayidleri ile tapu kayıdları arasında tevafuk temin edilmediğine işaret
buyurdular. Bu hâl gayrimenkullerin tasarruf vaziyetlerindeki değişiklikler
tamamile tapuya aksettirilmediğinden ileri gelmektedir. Binaenaleyh kadastro
tahrirleri ilerledikçe, tapu ve vergi kayıdları arasında daha sıkı irtibat temin edile
cek, bugün tesadüf edilen müşkilât bittabi orta yerden kalkmış olacaktır.
Maliye bütçesindeki harcırah ve kırtasiyenin arttığından bahs buyurdular. Bu
seneki münakale cedvelleri tedkik buyurulacak olursa görülür ki bütçeye konulan
tahsisat kifayet etmediğinden tahsisatı munzamma istemek mecburiyetinde kal
dık. Önümüzdeki sene bu ihtiyacımızı nazarı dikkate alarak ona göre tahsisat kon
muştur. Hakikî ihtiyacın mahsulüdür.
Kâğıdların damgalı olması mevzubahs edildi. Kâğıdların hususî surette kul
lanılmasına mâni olmak için, kâğıdlar filigranlı olarak yapılmıştır. Damgalı
kâğıdlarda, damga muayyen bir yerdedir. Filigranlar ise kâğıdların her tarafında
olduğu için damgalılardan daha emniyeti müstelzim bulunuyor.
Maliyenin kırtasiye deposunun işlek bir caddede bir binada bulunduğundan
bahsettiler. Kırtasiye müdürlüğü Yenişehirde eski posta binasında oturmaktadır.
Bunun 9 odası vardır. Senelik icarı iki bin liradır. Üç sene için isticar edilmiş
müddeti 30 Eylül 940 tarihinde bitecektir. Mamafi bu müddetten evvel maliyeye
aid herhangi bir bina boşalacak olursa ve oraya nakledecek olursa mukaveleyi
feshetmek şeraitimiz cümlesindendir.
Bu gün bir tahsil şubesi yaptırılmaktadır. Bu bina komisyonları da istiab ede
cek bir vaziyette yapılmaktadır. Binaenaleyh bu bina teşrinievvele kadar bitecek
tir. Bittiği vakit o dairede kendimize aid binaya nakledilecektir. Mamafih bugün
arzettiğim gibi kira bedeline nazaran bu dairenin lüks ve birinci sınıf caddede
yüksek icarla oturmadığı tebarüz etmektedir.
Yazı takımları kristal, mürekkebli kalemler veriliyor. Bunlar yerli olmalıdır.
Ve bir örnekten olmalıdır dediler. Bunların bir örnekten olması kırtasiye müdür
lüğünün teşkilinin birinci gayeleri meyanındadır. Memlekette tedariki mümkün
olan, şeyler Avrupadan getirilmemektedir. Avrupaya gönderilecek olanların
giderken ve gelirken sıkı kontrola tâbi tutulmasını işaret buyurdular. Maliyeye aid
kısmı için şunu arzedeyim ki: Avrupaya gönderilmekte olan talebe burada sıkı bir
imtihana tâbi tutulmak suretile intihab edilmektedir. Ve orada da Maarif vekâle
tinin müfettişleri tarafından mütemadiyen takib ve kontrol edilmektedir.
Maaşlı ve ücretli memurlardan bahsettiler. Demin arzettim. Teadül Kanunu
Yüksek Meclise geldiği zaman bu meselede halledilmiş bulunacaktır. Eğerki rey
lerine tevafuk etmiyecek nokta varsa o kanunun müzakeresi sırasında mevzubahs
edebilirler.
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Bütçe yapılırken mücavir memleketlerin bütçeleri tedkik edilmelidir. Bu
lüzuma işaret ettiler. Muhtelif memleketlerin gerek bütçesi, gerekse Maliyeye aid
sair mevzuatı kanuniyelerinin icab eden noktaları memleketimizin bünyesile
kabili telif bulunursa almakta kusur etmemekteyiz.
Eski kanuna göre tekaüd edilmiş olan zevatın muhassasatma zamdan bahset
tiler. Bu noktaya Başvekil Bey cevab vereceklerdir.
Galib Bey arkadaşımızın temas buyurdukları noktalardan Maliyeye aid olan
kısımlar şunlardır:
1939 bütçesile muhtelif dairelere yapılmış olan zamları sayarken Maliyeye de
800 000 liralık bir zamdan bahsettiler. Tenvir için arzedeyim ki, bu zam Maliye
vekâletinin ihtiyaçları için yapılmış değildir. Dünkü maruzatımda da işaret et
tiğim veçhile muhtelif teşekküllere icab eden yardımlar ve umumiyet itibarile
Devletin umumî bazı ihtiyaçlarına karşılık olarak konmuştur. Hükümetin takdim
ettiği lâyiha ile Maliye bütçesinde 850 000 liralık bir tasarruf vardı. Görünen zam
yeni çıkan ihtiyaçlara göre Bütçe encümeninde yapılmış olan tadilât neticesi
olarak vukubulan ilâvelerdir. Bazı masraflar üzerinde Dahiliye ile mukayese
yaparak Maliyenin, meselâ, tenvir, teshin ve mefruşat gibi masraflarının
Dahiliyeye nazaran fazla konulduğunu söylediler. Bir kere mefruşatta geçen sene
60 bin iken bu sene 80 bine çıkarılmıştır, buyurdular. Zannediyorum ki sehven
rakamları birbirine karıştırmış olacaklardır. Geçen sene teklif ettiğimizin aynidir,
zam yoktur. Şu kadarını arzetmiş olayım ki, eğer Maliye ile Dahiliye vekâletleri
mukayese edilecek olursa Maliyenin ücretli ve maaşlı memurlarının adedi 11 bin
dir. Dahiliyede ise (5 800) den ibarettir. Binaenaleyh ara yerdeki tahsisat farkının
büyük olmasını belki de mazur gösterecek bir keyfiyettir.
İdarî masrafların toptan vilâyetlere gönderilmesini söylediler. Bu mevzu
üzerinde şimdiye kadar hiç çalışmadık. Bunu tedkik ederek imkân görürsek 1940
bütçesinde nazarı dikkate alırız. Maruzatım bundan ibarettir.
EMİN SAZAK (Eskişehir) - Bendeniz kısaca bir maruzatta bulunacağım ve
her vekilden, bütçesi müzakere edilirken, cevab vermesini isteyeceğim için şim
diden arzetmek zaruretinde kaldım. Bütçenin Hazirana bırakılmasında, hatırımda
kaldığına göre, bir hikmet düşünülmüştür. Bizim memleketimizin hayatı
umumiyesinde başlıca istihsal, toprak mahsulü olduğundan ve haziranda mah
sulâtı arziyenin vaziyeti belli olacağına nazaran Devlet masrafını, gelirini ona
göre hesab etmek için malî sene başını haziran olarak kabul etmiştir. Bendeniz bu
sene baktım, Bütçe encümenindeki arkadaşlarımız havaların kuraklığını ve senei
maliyenin Haziran iptidasında olması hikmetini, her nasılsa hatırlarına getir
memişler, veyahud da bilerek ihmal buyurdular. İnşallah olmaması şayanı temen1586

nidir, fakat bu günkü vaziyette tam manasile Orta Anadolu yaylasında kuraklık
vardır. Buna karşı bütçede tedbir almak lâzımgelirdi. İnşallah bu telâfi edilir.
Şayed olmazsa bütçenin, Millî Müdafaa kısmı müstesna, bilûmum masraf tertiblerinden yüzde 15 kesmek suretile kuraklığa maruz kalan vilâyetlere yardım et
mek zarureti vardır. Her halde bunu Bütçe encümeninden, her sene malî senenin
haziran iptidası olmasındaki hikmetin ehemmiyetle üzerinde durulmasını hatır
latarak, rica edeceğim.
Buna dair şimdiden bazı tedbirler almak lâzımdır. Adana'da buğdaylar var,
satılıyor, bu günlerde piyasaya çıkacak, bunları almalı, elimizdeki istoklar sarfedilmemeli, malûmu âliniz sahillerimizin buğdayının 3 ay 5 ay hayatı vardır, fazla
yaşayamaz, kendi kendine saman olur. Bunun için Hükümetimizin nazarı dikkatini
celbederim. Bunları şimdiden alsın. İstihlâk pazarlarına göndersin. Eldeki mevcud istok ihtiyat olarak kalsın. Hatta yalnız buğday değil, bütün yiyecek maddesi
üzerinde de ahvali nazarı dikkate almasını ve bizimle beraber alâkadar vekâletin
de havayı ve bulutları takib etmesini ehemmiyetle rica ederim. Değil yalnız buğ
day, arpa, mısır yiyecek maddelerinin hepsini memleketten çıkarmaması hususu
nun en ehemmiyetli bir mesele olduğunu nazarı dikkate arzederim.
Bundan evvel de bazı tedbirler alınabilir gibi geliyor. Sulanan yerlerimiz var
dır. Buralarda ziraat teşkilâtını harekete getirir. Biraz darı tohumu göndererek,
kendimizi kurtarırsak yağmur da olsa zararlı bir mesele değildir. Kuraklığın en
kötü yeri hayvan gıdasına olan tesiridir. İnsan kendi gıdasını bir yerden taşır,
evine getirir ve karnını doyurur. Fakat köylü, hayvanının gıdasını taşıyıb getire
mez, buna imkân yoktur.
Hükümet bugün böyle bir tedbiri acil alır da, sizin darı tohumunuz yoksa
vereyim, ekin derse bunun güz mevsimine kadar yolu vardır, böyle ihtiyatlı ve
yerinde bir tedbir alınmış olur. Bu hususta Ziraat vekilimiz, böyle bir tedbir aldı
mı, böyle bir tedbir alınırsa yerinde olur mu ve buna lüzum var mı, her tarafta tedkikat yapmışlar mıdır. Çünkü bizim gördüğümüz yalnız Eskişehir, Ankara'dır.
Eğer böyle bir tedbire lüzum yoksa biz de müsterih oluruz. Yok eğer varsa bu
hususta geç kalmamalarını rica ederim. Bu memlekette anlaşıldı ki Nisan, Mayıs
aylarında göğe baka baka içimiz bitiyor. Bu sulama işleri için ne vakit 300 mil
yon lira tahsisat konursa o zaman bulutu takib etmekten kurtulacağız. Köylüyü
kalkındırmak için yapılan ve yapılacak her türlü tedbirlerin fevkinde bu sulama
işinin geldiğini bir daha tebarüz ettirmek istiyorum. Bu sulama işlerinde, irva ve
İska ve kanal inşaatından ziyade büyük ve küçük barajlar gibi muhtelif tedbirleri
almakla, tatbik etmekle su işleri daha olgun bir hale gelecektir. Kıymetli vekilimiz
evvelâ, her sahada yardımını esirgemeyen, Eskişehir ovasmı sular inşallah. (Başka
yer yok mu sesleri). Her tarafta sulama işlerine ehemmiyet vermek lâzımdır.
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Efendim,
Dahilî işlerde de muhterem yeni vekilimizden ricalanm var.
Şimdi, mesuliyeti üzerine alabilen veyahud memleket sevgisi çok olan
veyahud başıma ne gelirse mukadderdir diyen valiler çok işe yarıyorlar. Adeta o
vilâyete iki milyon lira verilmiş kadar makbule geçiyorlar. Yok, vali yalnız mer
kezle iyi, hoş geçinir, kimse benden şikâyet etmesin derse ve merkezin suallerine
güzel cevablar vermekle iktifa ederse o vali memlekete hiç bir iş görmüyor. Her
kes üzerine mesuliyet almaz. Nihayet insanlar bir geçimle mukayyeddir. Dahiliye
vekâleti, meselâ Eskişehir vilâyetine gidecek valiye, sen vilâyette şunu, şunu
yapacaksın, kazasında şu olacak, köylerde şu işler yapılacaktır diye söylemiyor.
Yani valilerin, idare âmirlerinin, takib edeceği işler merkezden ayrılmış ve gös
terilmiş değildir. Bir vali bir yere gönderilirken sen burada şöyle çalışacaksın, bu
sene şunu yapacaksın, gelecek sene şu işleri isterim diye eline tesbit edilmiş bir
iş programı vermiyor. Onlara, sen bu işleri yapmazsan mesul tutulacaksın, yapar
san takdir edileceksin, nakdî mükâfat görecek ve terfi edeceksin denilmelidir.
Halbuki böyle bir şey yoktur. Demin de arzettiğim gibi, vali memleketin işlerine
bakmaz, fakat kimseyi de incitmez, âmirleri ile iyi geçinirse o makbuldür. Vekil
beyden rica ederim kendilerine sıhhat temenni ederim, bir vilâyete gönderdiği
valisinden istediği işi evvelâ Dahiliye vekâleti bilmelidir. Ve gösterilen işleri yap
mazsa ona sen bu işi yapmadın, senin burada yerin yoktur demelidir.
Bazı şeyler daha var; hayat pahalılığı içinde et meselesi. Bununla Hükümet
bir çok zaman meşgul oldu. Bu arada bendeniz de merak ettim araştırdım. Es
kişehir kazalarında etin kilosu 15, İstanbul'da 55-60 kuruş. Acaib, aradaki bu fark
neden? Sivrihisar'da 15, İstanbul'da 55, Tosya'da 18, Ankara'ya geldi mi 45 kuruş.
Bunun hikmeti nedir? Nihayet araştıra, araştıra bulup ta ortaya koymak gayet
kolay. Mezbaha diye bir Allahm belâsı var. Bütün dünya sıhhat namına mezbaha
yaparken biz de halkı soymak namına, müstehliki, müstahsili soymak için
yapılıyor. Sonra ne bileyim belki şimendifer tarifesinde de hata vardır. Bu et
meselesi üzerinde komisyonlar senelerce etüd etti. Aman yarabbi bilmem neler
yaptı, sanki bu bir ilim işi gayri uğraşıp duruyorlar. Anadoludan giden davar gel
di mi kayığa binecek, navlun verecek. Yap Üsküdar'da bir mezbaha, varsın süslü
olmasın da fennî olsun, meclisi idare azası olmasın.
RASİH KAPLAN ( Antalya) - Onun da meclisi idare azası var mı?
EMİN SAZAK (Devamla) - Var ya. Bu mesele üzerinde çoktan beri uğraş
makta ve her vesile ile hatırlatmaktayım, hangi vekilden rica edeceğimi bil
miyorum. Ben bu iş hakkında hangi köyün muhtarını getirsem aradaki farkı
hemen gösteriverir.
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Yeniden bir derdimiz var, gazetelerde görüyoruz. Toprak mahsulleri ofisi.
Geçen sene kanununu kabul ettik. Fakat her halde kanaatime pek uygun olmadığı
için, İstanbul belediyesi bir ekmek fırını yaptırıyormuş. Ekmek neden pahalı
oluyor? Değirmenci buğdayı bu gün sekiz kuruşa alır, yarın altı kuruşa alır, fırın
cı bu gün unu 8 e, yarın 6 ya alır. Buğday işi bir elde olduğuna göre her hangi bir
değirmenciyi çağırarak -bilhassa İstanbul için bu yerindedir -ona desek ki, şu
kadar buğdayım var, sana şu kadar kırma parası vereceğim, bir sene bana şu kadar
kuruştan çalışacaksın. Değirmenci bir sene muntazam iş bulduğu için on yerine
beşe çalışır, serbest hayatında hakikaten on kuruş kazanacaktır, amma tehlikesi
olmıyan bu işte % 5 kazanmağa razı olur.
Ekmekçiye gelince; sana şu unu şu kadar kuruştan vereceğim. Sabit bir fiat,
sabit bir kalite olacaktır, desek o, böyle sabit bir fiat, değişmez bir kalite ile
çalışacağından daima aynifiatlasatmağa razı olacaktır.
Hayatı ucuzlatmak için belediye fırın yapacak, bu manasızdır. O şehirde 1500
fırıncı vardır, bunların işçilerini ve ailelerini de hesab edersek yirmi, otuz bini
bulur. Beyhude yere bunların nafakalarına tecavüz etmek doğru değildir. Devlet
çilik demek her hangi bir ferdin nafakasını almak demek değildir. Onları da
düşünmek lâzımdır. Keyif için herkes işinden ayırt edilemez. Bendeniz bu işi bil
hassa Dahiliye, Ticaret, Ziraat vekillerinin tedkik etmelerini ve buna lüzum ol
madığının tebarüz ettirilmelerini hassâtan rica ediyorum. Bir de bizim Devlet iş
letmeleri, Ziraat işletmeleri diye bir teşkilâtımız vardır. Ankara Orman çiftliği ve
bira fabrikası da bunun içinde dahildir. Bu iş geçen senelerden beri encümenlerde
görüşülüyordu. Bu bira fabrikasının inhisar idaresine verilmesini doğru bulurum.
RASİH KAPLAN (Antalya) - Geçen gün görüştük.
EMİN SAZAK ( Devamla) - Bu hususta kürsüden bir şey söylendiğini hatır
lamıyorum. Bundan sonra orman çiftliği işini Ankara belediyesine vermeli, tah
sisatı az gelirse yardım etmeli. Burada ziraat enstitüsü vardır. Arazinin işleme işi
onlara verilebilir, numune tarlaları vardır, bunu da numune tarlası olarak kullanır
lar, oraya verilirse ziraat vekâleti de beyhude külfetten kurtulmuş olur. Bundan
sonra sık sık hesab sorulacaktır. Ziraat vekâletinin; doğru dürüst hesab verebil
mesi için, bu gibi hesabı güç verilecek şeyleri bu günden itibaren ve bir an evvel
başından defedib kendi yolunda yürümesini rica edeceğim.
Baytar işleri : Baytarcılığımız, hakikaten şayanı istifade bir hale gelmiştir.
Yalnız tanzim işi kalmıştır. Bendeniz bir kaç senedir, söylüyorum, hakkın vardır
veya yoktur diyen olmadı. Bir taraftan ziraat vekâletine, bir taraftan Millî
Müdafaa vekâletine aid baytar teşkilâtı vardır. Bunda hiç bir mâna görmedim. Bir
taraftan burada bir taraftan da İstanbul'da bu teşkilât vardır. Bunların ayrı ayrı
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bulunmasının sebebi bilmiyorum, İstanbul'un havası ve suyu itibarile midir? Bun
da da bir maksad görmüyorum. Görebildiğim şey, arkadaş hatın olarak üzerlerine
vanlmamasından ibarettir. Bunlar bir heyeti fenniye haline getirilerek askerî ve
sivil baytarları bir araya toplamak doğru olur. Bu heyeti fenniyeden askeriyeye bir
şube ayrılır ve icabettikçe o işe bakar.
Bu günkü halde müstakar bir iş çıkmıyor. Bu noktayı Millî Müdafaa vekilinden
de rica ediyorum. Hariçten bir sürü hayvan getiriyoruz, resmî geçitlerde ve saire de
ordu hayvanları içinde bu hayvanları görmek insana giran geliyor. Buna da bir çare
bulalım dedik, elhamdülillah bir semeresini görmedik. Onun için Millî Müdafaa
vekâletimizden bunu ehemmiyetle nazari dikkate almasını rica edeceğim.
İktisad vekâletine aid olan işlere de temas edeceğim. Her işde olduğu gibi bu
işlerde de her halde acemilik devresini kabul ederiz. Ben kendi hesabıma bu işin
devamlı bir surette ıslah edileceğinden eminim. Fakat bu ıslahat Âli murakabe
heyetinin çerçevesi altında teknik bir heyetle mi, yoksa diğer bir murakabe ile mi
olacaktır, bilmiyorum. Fakat umumî şekilde işler üzerinde selâmetle çalışmak
lâzımdır. Mevcud tarzı bozmamak lüzumuna, olduğu kadar daimî bir murakabe
heyetinin lüzumuna kaniim. Bu işte hatalar olmuştur. Meselâ Karabük fabrikasın
da İngilizlere 900 000 lira mütehassıs ücreti verildiğini işittik. Fakat gördük ki, bu
böyle değildir. Değildir amma aradaki fark bir hatadan ibarettir. Her fabrika yapıl
dığı vakit iki, üç sene, sen bana bunun işletmesini öğreteceksin demek peynir, ek
mek gibi bir hale gelmiştir. Burada da öğrendik ki 400 bin lira kadar bir paranın
lüzumsuz yere verildiğini öğrendik. Ticaret vekili arkadaşımız bu işde dostumuz
İngiliz mütehassıslarının nazarı dikkatini celbederse bu lüzumsuz hayatı belki ıs
lah edebilir.
Haricî işlere gelince : Bu sefer Eskişehr'i dolaştım. Hakikaten Büyük Partinin
ve Hükümetimizin aldığı son karar o kadar candan tasvibi ammeye mazhar ol
muştur ki bu mazhariyet şimdiye kadar hiç bir şeye nasib olmamıştı. Hakikaten
bu millet, sulhcu bir millet olduğundan ve sulhtan başka bir şey düşünmediğimizi,
ancak zaruret olursa müdafaai nefs için bu işin yapıldığını ve bunda isabet ol
duğunu, şahsan içinde bulunduğum halde, benden çok cesaretli olarak izhar et
tiler. Yalnız haricî işlerde Vekil Beyden bir şey rica edeceğim: Kendileri Adliyede
iken orada bir usul koymuştu. Zat işlerinde tatbik edilen bu usûl sayesinde bir
adamı yirmi sene beraber bulunmuş gibi tanımağa, anlamağa muvaffak olmuştu.
Bu usulü hariciyede de tatbik ederlerse çok isabet ederler.
Başvekilden bir istirhamım var: Bir Orman Kanunu yaptık. Bu kanunu yapar
ken keçileri harice çıkaran bir tarif yapmıştık. Anadolunun, maalesef, koyun
1590

yaşıyacak yeri yoktur. Bir hafta evvel on liraya olan bir koyun bu hafta altı liraya
inmiş, Allah etmesin bir hafta daha yağmur yağmazsa sahibi koyunu başından
atacak bir belâ sayar. Keçi böyle değildir. Lütfen alâka ile tedkik buyursunlar,
kuzu kaça inmiştir? 10 gün sonra 50 kuruştan kuzu alınacaktır. Memleketi bilerek
ve severek kanunlar yapıyoruz amma işin iç yüzünü bilerek yapmak lâzım. Bu
noktadan tedkik edilirse bu memlekette keçi kaybolsa icad etmek icab eder. Bir
kanun yapıyoruz ki kabili tatbik değildir. Bu kanunu tatbik edersek Kastamonu'da
bir tane keçi yaşamaması lâzımgelir. Orman Kanununda, bir arada bulunan 4 çalıya
da orman denmiş, zannetmem ki Türk efradı içinde ormanı sevmeyen, anlamayan
bir tek insan bulunsun. Bunu, anlamamak, sevmemek, memlekete lüzumunu id
râk etmemek kabil değildir. Fakat öyle bir şey ki, keçi yeni tenebbüt eden tohum
lara zarar verirmiş de, koyun vermezmiş. Nihayet mesele tırnak basmaktır. Yeni
tohumlara ekilen yerlere hiç bir şey sokmamalı. Keçi zaten fidanları yemez, kart
ları yer. Bu memleket bu kanunun tatbiki yüzünden dehşetli bir ıztırab içindedir.
Tahammülün fevkindedir. Bazı yerlerde maalesef idarei maslahat yapıp suiis
timaller yapmak zaruretinde kalıyorlar, kanun tamamen tatbik edilecek, dendimi
bu memleketin üçte ikisin sürüp çıkarmak lâzım. Devlet ormanlarına yaraya-cak,
büyüyecek, keresteye salih olacak iyi ormanların korunması için alınacak tedbir
lere hiç kimse bir şey demez. Fakat şurada dört çalı vardır, burada da orman
hududuna girildi diye menediliyor. Arkadaşlar, bu kabili tatbik değildir. Bunu biz
zat her hangi bir Vekil görse hata olduğunu anlar ve tashih yoluna gider. Fakat ben
bu işe Başvekilimizin el koymasını rica ediyorum. Bendeniz başka maruzatta
bulunmıyacağım. Su işleri hakkında Hükümetin büyük bir teşebbüse geçmesini
tekrar rica ederek yeni senemizin hayırlı olmasını temenni ederim.
GALİB PEKEL (Tokad) - Maliye vekili arkadaşımın verdiği cevab üzerine
bir iki söz söylemek mecburiyetinde kaldım.
Dün 17 milyon liranın muhtelif vekâletlere tevziinden bahsederken 880 000
liranın Maliye vekâletine tefrik edildiğini arzetmiştim. Bunu söylerken hiç bir
maksad takib etmemiştim.
Bu 880 bin liranın 427 bin lirası Maliye vekâleti ile alâkası olmayan dairelere
verilmiştir ve 453 bin lirası da Maliye vekâleti bütçesi alâkalıdır. Niçin bu para
bu bütçeye konulmuştur, niçin bu zamlar yapılmıştır, onun üzerinde duracak
değilim, ihtiyaç görünmüştür, encümen de bunu takdir etmiştir, buraya koymuş
tur. Fakat ben asıl dünkü maksadın üzerinde tekrar duracağım:
Mefruşat meselesi. Maliye vekili arkadaşım yalnız Maliye ile Dahiliyeyi
mukayese yaptığımı söylediği için onun üzerinde mukayese yapacağım. Maliye
1591

vekâletinin mefruşat tahsisatı 80 bin liradır. Dahiliye vekâletinin mefruşat tah
sisatı geçen sene 10 bin lira idi, bu sene 20 bin liradır. Arkadaşlarım, Maliye
vekâleti ile Dahiliye vekâleti ihtiyaçlarının hangisi daha çoktur, bunu takdir
buyurursunuz. Maliye vekâletinden fazla olarak Dahiliye vekâletinin nahiye teş
kilâtı vardır, 892 nahiye teşkilâtı vardır. Maliyenin bu teşkilâtı yoktur. Yalnız bu
ilâvenin ne kadar tutacağını tahmin etmek kolaydır. Mefruşat tahsisatını, buhran
zamanlarında, her vekâlet bütçesini kısmak lâzım geldiği zaman kısmıştır.
Dahiliye vekâletinin mefruşatı da 1 000 liraya indirilmiştir. Maliye
vekâletininki daha yüksek bir rakamdı. 1932 senesinden şimdiye kadar Dahiliye
vekâleti ile, Maliye vekâletinin aldığı mefruşat tahsisatlarını mukayese etmek is
terdim, fakat rakamları elimde yoktur. Yalnız şunu arzedeyim ki bu müddet zar
fında Maliye vekâletinin aldığı tahsisat 500 bin liradan az değildir. Dahiliye
vekâletininki ise 100 bin lirayı geçmez. Niçin orası çok alıyor da burası almıyor
demek istemiyorum. Şunu demek istiyorum ki Maliye vekâleti az çok mefruşat
bakımından beslenebildiği halde Dahiliye vekâleti beslenememiştir. Bilhassa
bunlar içinde nüfus daireleri vardır ki mefruşat bakımından vaziyetleri hakikaten
çok fenadır. Bu, memurlar arasında iyi olmıyan bir zihniyet uyandırıyor. Bu zih
niyetin uyanmasına meydan vermemek daha doğrudur. Halk arasında da ayni zih
niyet hâkimdir. Onun için bir taraftan Dahiliye vekâletinin mefruşatına da bak
mak lâzımdır.
Muhtelif vekâletleri tedkik ettiğimiz zaman hakikaten aralarında çok farklar
görmekteyiz. Maliye vekili Bey vaid buyurduğu veçhile bunu yani mefruşat, kır
tasiye, tenvir ve teshin tahsisatlarını toptan vilâyetlere vererek tevziatı orada bir
komisyona bırakmak hakikaten çok isabetli ve yerinde bir iş olacaktır.
Bu münasebetle ufak bir şeyde daha nazarı dikkatlerini celbedeceğim. Çok
küçük bir şey, fakat halk arasındaki tesiri iyi olmıyan bir şey. Odacılar.. Maliye
vekâleti odacılarının ücretini kazalarda yirmi liraya çıkarmıştır.
RASİH KAPLAN (Antalya) - Dahiliye vekâleti de Teşkilât Kanunu getirsin.
GALİB PEKEL (Devamla) - Bu meseleden dün bahsettiğim için bu gün ay
rıca bahsetmiyorum. Dahiliye vekâleti odacıların ücreti on beş liradır. Yalnız
Dahiliye vekâletinin değil bazı vekâletlerin de on beş liralık odacıları vardır. Bun
ların hepsinin birleştirilmesi lâzımdır. Meselâ bir kazada kaymakamın odacısı on
beş lira, mal müdürünün odacısı da yirmi lira alır. Bunun halk üzerinde yaptığı
tesir iyi telâkki olunamaz. Nahiye müdürlerine de birer odacı vermişizdir, Amma
ayda beş lira ücret. Beş liralık odacı bulunmaz.
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Arkadaşlar ehemmiyetli bir noktaya daha temas edeceğim:
Devir harcırahları; arkadaşlar, defterdarlar ve onun mahiyetinde bulunan
tahakkuk müdürleri, varidat müdürleri devir harcırahı alacaklar. Geçen sene büt
çesinde bunun için 134 bin lira para vardı. Bu sene bu bir az artırılmış 169 500
liraya çıkarılmıştır. Niçin artırılmış olduğunu sormuyorum, ihtiyaç vardır artırıl
mıştır. Fakat arkadaşlar defterdar ve maiyetindekilerin devirleri nihayet kaza mer
kezlerine inhisar eder. Amma, arkadaşlar kaymakamlar bütün nahiyeleri,
belediyeleri, hatta bütün köyleri devretmekle mükelleftirler. Bunların devirlerin
de fayda vardır. Ne kadar fazla devir edilirse bu memleket için o kadar fazla fay
dalıdır. Valilerde ayni devirle mükellefdirler. Buna mukabil valiler için 12 bin,
kaymakamlar için de 30 bin lira devir harcırahı konmuştur.
Niçin bu tezyid edilmiyor. Bunların işi diğerlerinden daha mı azdır. Her hal
de daha çoktur. Bunlann da tezyid edilmesi lâzımdır.
Müfettişler harcırahı üzerinde de duracağım. Maliye vekâletinin müfettişlik
teşkilâtı vardır. Bütün memlekette teftişlerde bulunuyor. Dahiliye vekâletinde teş
kilât vardır. Bunlar da teftiş yapıyorlar, fakat bunların teftiş sahası Maliye vekâle
tinin sahasından daha geniştir.
Arkadaşlar, kazalan, nahiyeleri, belediyeleri hususî idareleri, köyleri teftiş et
mektedirler. Arkadaşlar bu müfettişler 62 vilâyeti 378 kazayı, 892 nahiyeyi ve
hususî idareleri teftiş ettikten sonra 544 tane belediyeyi, daha sonra 42 000 köyü
teftiş edeceklerdir. Buna mukabil konmuş olan harcırah şudur: 50 000 lira. Geçen
sene 58 000 lira imiş. Demek ki kısmak mecburiyetinde kalmışlar. Halbuki
Maliye vekâletinin müfettişlerinin teftiş harcırahı geçen sene 110 000 lira iken bu
sene 125 000 liraya çıkmış. Bir taraftan 8 000 lira iniyor, diğer taraftan ise 15 000
lira yükseliyor.
MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) - Tabiî kadromuz genişliyor.
GALİB PEKEL (Devamla) - Bu nisbetsizlik ne oluyor arkadaşlar, bu harcırah
yüzünden müfettişler her istenilen yere gönderilememektedir. Bazan da harcırahsızlık yüzünden boş durmaktadırlar. Halbuki müfettişleri durdurmak değil çalış
tırmak lâzımdır. Benim burada arzetmek istediğim husus; şu, bu vekâletin
mukayesesinden maksadım her hangi bir daire için bir zam yapmak mevzubahs
olunca encümende acaba diğer dairelerin de böyle bir zamma ihtiyacı var mıdır
diye düşünmesi, bir mukayese yapmasıdır. Niçin bu yapılmıyor? Zannederim
böyle bir mukayese yapmak, zannederim memleketin ihtiyacına daha çok uygun
olur. Sizi fazla yormak istemem arkadaşlar, maruzatım bundan ibarettir.
BAŞKAN - Başka söz isteyen var mı? Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. Maddelere geçilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir.»
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1939 Malî Yılı Bütçesinin Kabulü Münasebetiyle
Başvekil Dr. Refik Saydam'm Meclis Konuşması241
"Ankara: 30 (A.A.) - Büyük Millet Meclisi bugün Mazhar Germen'in başkan
lığında yaptığı toplantıda 1939 yılı bütçesi üzerindeki müzakereleri bitirerek
Muvazenei Umumiye Kanun lâyihasını 365 reyle ve ittifakla kabul eylemiştir.
Bu münasebetle Başvekil Doktor Refik Saydam alkışlar arasında kürsüye gelerek
şu beyanatta bulunmuştur:
Arkadaşlar,
Yeni senenin bütçesini kabul etmiş bulunuyorsunuz. Hükümetiniz bunu ken
disi için bir itimat ve ayni zamanda çalışması için bir teşvik telâkki eder. Bütçe,
arzu buyurduğunuz gibi uzun, her cepheden tetkikata tâbi tutuldu. Bu bizim de ar
zu ettiğimiz bir şey idi. İstiyorduk ki, Heyeti Celileniz Türkiye bütçesini her cep
heden mütalea etsin. En ince teferruatına kadar burada, burada demekle Türk mil
letinin önünde görüşülsün ve hesabı verilsin. Görüşüldü ve hesabı esnasında lüt
fen kabul buyurdunuz. Biz yeni sene çalışması için sizin bütçe üzerine lütfen dermeyan ettiğiniz mütalea ve teşviki, âtideki icraatımız için rehber ittihaz edeceğiz,
teşekkürler ederiz."
1939 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 242
(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : l/VI/1939 - Sayı: 4221)
No.
Kabul tarihi
3620
30-V-1939
BİRİNCİ MADDE - Devlet bütçesine dahil dairelerin 1939 malî yılı masraf
ları için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (261 064 192) lira tahsisat
verilmiştir.
İKİNCİ MADDE - Devlet bütçesine dahil dairelerin 1939 malî yılı masraf
larına karşılık olan varidat bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
(261 110 000) lira tahmin edilmiştir.
ÜÇÜNCÜ MADDE - 1939 malî yılı içinde Osmanlı bankası ile olan Hazine
hesabı carisinden maada kısa vadeli avans ve hesabı cariler akit ve küşadına ve
azamî bir yıl vadeli Hazine bonoları ihracına Maliye vekili mezundur. Ancak
hususî kanunların verdiği salâhiyetler hariç olmak üzere tedavülde bulunacak
Hazine bonoları hiç bir zaman (10) milyon lirayı tecavüz edemez.
Hazinede mevcut millî esham ve tahvilât karşılık gösterilmek sureti ile temin
olunacak krediler veya bunların satış bedelleri ile uzun vadeli Devlet tahvilleri
241 Ayın Tarihi, No : 66, Mayıs 1939, 128. s.: T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI. Cild: 2, İçti
ma : F, Yirmi birinci inikad, 30. V.1939, 398. s.
242 Resmî Gazetede, 1. VI. 1939, Sayı : 4221; T.B.M.M. Kavanin Mecmuası, Devre: VI, İçtimâ
Fevkalâde, Cild: 20, 1 Teşrinisani 1939, 145-457. ss.

1594

1939 Malî Yılı Bütçesinin Kabulü Münasebetiyle
Başvekil Dr. Refik Saydam'm Meclis Konuşması241
"Ankara: 30 (A.A.) - Büyük Millet Meclisi bugün Mazhar Germen'in başkan
lığında yaptığı toplantıda 1939 yılı bütçesi üzerindeki müzakereleri bitirerek
Muvazenei Umumiye Kanun lâyihasını 365 reyle ve ittifakla kabul eylemiştir.
Bu münasebetle Başvekil Doktor Refik Saydam alkışlar arasında kürsüye gelerek
şu beyanatta bulunmuştur:
Arkadaşlar,
Yeni senenin bütçesini kabul etmiş bulunuyorsunuz. Hükümetiniz bunu ken
disi için bir itimat ve ayni zamanda çalışması için bir teşvik telâkki eder. Bütçe,
arzu buyurduğunuz gibi uzun, her cepheden tetkikata tâbi tutuldu. Bu bizim de ar
zu ettiğimiz bir şey idi. İstiyorduk ki, Heyeti Celileniz Türkiye bütçesini her cep
heden mütalea etsin. En ince teferruatına kadar burada, burada demekle Türk mil
letinin önünde görüşülsün ve hesabı verilsin. Görüşüldü ve hesabı esnasında lüt
fen kabul buyurdunuz. Biz yeni sene çalışması için sizin bütçe üzerine lütfen dermeyan ettiğiniz mütalea ve teşviki, âtideki icraatımız için rehber ittihaz edeceğiz,
teşekkürler ederiz."
1939 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 242
(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : l/VI/1939 - Sayı: 4221)
No.
Kabul tarihi
3620
30-V-1939
BİRİNCİ MADDE - Devlet bütçesine dahil dairelerin 1939 malî yılı masraf
ları için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (261 064 192) lira tahsisat
verilmiştir.
İKİNCİ MADDE - Devlet bütçesine dahil dairelerin 1939 malî yılı masraf
larına karşılık olan varidat bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
(261 110 000) lira tahmin edilmiştir.
ÜÇÜNCÜ MADDE - 1939 malî yılı içinde Osmanlı bankası ile olan Hazine
hesabı carisinden maada kısa vadeli avans ve hesabı cariler akit ve küşadına ve
azamî bir yıl vadeli Hazine bonoları ihracına Maliye vekili mezundur. Ancak
hususî kanunların verdiği salâhiyetler hariç olmak üzere tedavülde bulunacak
Hazine bonoları hiç bir zaman (10) milyon lirayı tecavüz edemez.
Hazinede mevcut millî esham ve tahvilât karşılık gösterilmek sureti ile temin
olunacak krediler veya bunların satış bedelleri ile uzun vadeli Devlet tahvilleri
241 Ayın Tarihi, No : 66, Mayıs 1939, 128. s.: T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI. Cild: 2, İçti
ma : F, Yirmi birinci inikad, 30. V.1939, 398. s.
242 Resmî Gazetede, 1. VI. 1939, Sayı : 4221; T.B.M.M. Kavanin Mecmuası, Devre: VI, İçtimâ
Fevkalâde, Cild: 20, 1 Teşrinisani 1939, 145-457. ss.
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mubayaasına veya bu bedellerle Hazinenin ortaklığı bulunan şirketlerdeki iştirak
hisselerini ödemeye ve icra Vekilleri Heyeti karan ile bu kabîl şirketlere ait hisse
senetlerini satan almağa Maliye vekili mezundur.
DÖRDÜNCÜ MADDE - Dairelerin, maaşatın tevhid ve teadülü hakkındaki
1452 sayılı kanunun mevzuu haricinde kalan memurlar ile ücretli müstahdemleri
ve nakil vasıtaları bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BEŞİNCİ MADDE - (D) cetvelinde dahil bulunmadıkça ayrıca teşkilât icra
ve daimî hizmetler için şehrî ücretli veya yevmiyeli müstahdemler istihdam edile
mez. Muvakkat veya senenin muayyen bir mevsimine mahsus hizmetlerle müs
tesna ve zarurî ahval dolayısı ile kadro dahilindeki memur ve müstahdemlerle
ifası mümkün olmayan hizmetler için kadroya dahil olmaksızın aylık ücretli veya
yevmiyeli müstahdemler kullanmak caizdir.
Bu kabil müstahdemlerin ücret ve yevmiyeleri münhasıran ait oldukları daire
bütçelerindeki muvakkat müstahdemler tertibinden verilir.
Fasıl numaraları ile unvanları bağlı (E) işaretli cetvelde yazılı masraf tertip
lerinden idaresi zarurî görülen hizmetler için kezalik aylık ücretli veya yevmiyeli
müstahdemler kullanılabilir. Bunların kadroları İcra Vekilleri Heyeti kararı ile tat
bik ve müteakip yıl bütçesi ile Büyük Millet Meclisine tevdi olunur.
Yevmiye alan amele bu hükümden müstesnadır. Masraf tertiplerinden idare
olunacak hizmetler kadrolarının bütçede mevcut diğer bir hizmetin ifasına
müteallik kadrolara ilâve mahiyetinde bulunmaması şarttır.
ALTINCI MADDE - Mahremiyeti veya amele yokluğu gibi hususî ve zaruri
hallerde tahkimat işlerinde çalıştırılacak erlere (20) kuruşu geçmemek üzere yev
miye verilebilir. Verilecek yevmiyelerden hiç bir suretle tevkif at yapılmaz.
YEDİNCİ MADDE - Muhasebei Umumiye Kanununun 29 uncu maddesi
mucibince:
1 - Varidat nevilerinden her birinin müstenit oldukları hükümleri gösteren (C)
cetveli,
2 - Hidematı vataniye tertibinden kanunla muhassas maaşların müfredatını
havi (Ç) cetveli,
3 - Gelecek yıllara geçici mukaveleler akdine mezuniyet veren kanunları gös
teren (G) cetveli,
4 - Maliye bütçesine konulmuş olan ihtiyat tahsisatından nakli caiz tertipleri
gösteren (F) cetveli,
5 - Gümrük tarife kanununun 14 üncü maddesi mucibince kabulü muvakkat
usulünden istifade edecek eşyaya ait (İ) cetveli,
Bu kanuna bağlıdır.
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SEKİZİNCİ MADDE - Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mektep pan
siyonları baklandaki 1838 sayılı kanunun bazı maddelerini değiştiren 2005 sayılı
kanunun 2 nci maddesi mucibince pansiyoner talebeden alınacak ücretler bağlı
(M) işaretli cetveli gösterilmiştir.
DOKUZUNCU MADDE - 1939 - 1940 ders yılı içinde ücret ve masrafları
Devlet tarafından verilmek üzere pansiyonu bulunan mekteplerde leylî meccani
okutturulacak talebenin adedi (1 500) olarak tespit olunmuştur. Bu mekteplerde
okutturulmak üzere ders yılı zarfında Devlet hesabma ve 915 sayılı kanunun 2 nci
maddesi hükümlerine tevfikan alınacak leylî meccani talebenin Maarif vekâletin
ce tensip edilecek bir kısmı umumi müsabaka ile, bir kısmı da lise olmayan
vilâyetlerde imtihana talip olan ve kanunu mahsusunun tayin eylediği şartlan haiz
bulunan talebelerden müsabaka imtihanında ayni vilâyet talebeleri arasında en çok
muvaffak olanlardan tefriki ile bu vilâyetlere de talebe isabet edecek şekilde alınır.
ONUNCU MADDE - 2005 sayılı kanunun 3 üncü maddesi mucibince her yıl
muvazenei umumiye kanununa bağlanması lâzım gelen kadrolar ilişik (N) işaret
li cedvelde gösterilmiştir.
ON BİRİNCİ MADDE - 2005 sayılı kanun gereğince açılmış olan pansiyon
lar gelirlerinden 40 000 lira alınarak varidatı müsait olmayan pansiyonların
açığını kapatmağa tahsis olunur.
ON İKİNCİ MADDE - Bütçelerde geçen yıl borçlan tertibine mevzu tahsisat
kifayet etmediği takdirde işbu borçlar taallûk ettikleri hizmetlere tekabül etmek
üzere cari yıl bütçelerine mevzu tahsisattan mezkûr tertipçe Maliye vekâletinin
muvafakati ile naklen tesviye olunur.
Muhtelif dairelerin 1928 - 1937 yularına ait olup da Muhasebe! umumiye
kanununun 93 üncü maddesi mucibince müruru zamana uğramayan ve karşılık
tan taallûk ettiği yıl bütçelerinde mevcut borçlar, dairelerin 1939 yılı bütçelerinin
masraf tertipleri tasarruflarından borç fasıllarına Maliye vekâletinin muvafakati
ile naklen tesviye olunur.
ON ÜÇÜNCÜ MADDE -1513,2248,2701, 2808 sayılı kanunlara tâbi borç
lardan tediyesi tahakkuk edecek olanlarla 1938 malî yılı nihayetine kadar tahak
kuk ettiği halde henüz tahvile bağlanmamış bulunanlar nakden ödenir.
ON DÖRDÜNCÜ MADDE - 459 sayılı Mahsubu umumî kanununa tâbi
borçlar mukabilinde verilecek olan tahvillerin istihkak sahiplerine tevdiinden ev
vel müruru zamana uğramış kupon bedelleri ile bunlardan 100 liraya kadar olan
borçların tamamı ve bundan fazla olanların 100 liradan aşağı kesirleri ve 3523
sayılı kanuna tâbi istihkakların da 10 liradan noksan olanlarının tamamı ve
10 liradan fazla olanlarının 10 liradan aşağı kesirleri nakden ödenir.
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459 sayılı Mahsubu umumî kanununa tevfikan verilen tahviller Hazinenin
1927 malî yılı nihayetine kadar eşhası hakikiye zimmetinde tahakkuk eden
alacakları ile mahsup edilebilir. Bu mahsubat nâzım varidat ve masraf hesapların
da açılacak maddelerde gösterilir.
ON BEŞİNCİ MADDE - 2518 sayılı kanun hükümleri mahfuz olmak üzere
her dairenin 1928 -1936 malî yıllarına ait karşılıksız borçlarını, o dairelerin 1939
malî yılı bütçeleri umumî tasarruflarından temin edilecek paralan her dairenin
bütçesinde açacağı rakamsız bir fasla tahsisat kaydederek ödemeğe Maliye vekili
salahiyetlidir.
ON ALTINCI MADDE - Maaşların tevhit ve teadülüne dair olan 1452 sayılı
kanunla zeyillerine ve teşkilât teşkilât kanunlarına bağlı cetvellerde yazılı
memuriyetlerden işbu kanuna bağlı (L) işaretli cetvelde derece, adet ve maaşları
gösterilen memuriyetler 1939 malî yılı iğinde mevkuf tutulmuştur.
ON YEDİNCİ MADDE - Gerek Devlet daireleri, gerek kambiyo karar
namelerinin hükümleri dairesinde tahakkuk edecek ihtiyaçlar için verilecek ser
best dövizlere ait olmak üzere takvim yılı itibari ile tanzim olunacak cetveller ic
ra Vekilleri Heyetinin tasvibine arz olunur.
Bu cetvellerin fasılları üzerinde tadilât ve münakalât icrası yine İcra Vekilleri
Heyetinin kararma bağlıdır. Kambiyo teşkilâtının mesaisi ve kambiyo muamelâtı
Başvekâletin yakın murakabesi altında bulunur.
ON SEKİZİNCİ MADDE - Millî ve metruk emlâk ve arazi satış taksit bedel
lerini vaktinde vermeyenlerin bu borçları tahsili emval kanunu hükümleri
dairesinde tahsil olunur.
ON DOKUZUNCU MADDE - Ankara Yüksek ziraat enstitüsü hakkındaki
2291 sayılı kanunun 27 nci maddesi mucibince 1939 malî yılı içinde kullanılacak
tedris heyeti kadrosu bağlı (P) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
YİRMİNCİ MADDE - Ankara Yüksek ziraat enstitüsüne 2005 sayılı kanunun
2 nci maddesi hükmüne tevfikan yerli ve yabancı pansiyoner talebe dahi alınır.
YİRMİ BİRİNCİ MADDE - 3538 sayılı kanunun muvakkat 2 nci maddesi
mucibince 1938 malî yılı Nafıa vekâleti bütçesinde açılan hususî fasla tahsisat
kaydedilen paradan mezkûr sene içinde sarf edilmeyen miktar 1939 malî yılı
Nafîa vekâleti bütçesinde açılacak hususî fasla devren tahsisat kaydedilerek 2855
sayılı kanunda gösterilen işlere sar f olunur.
YİRMİ İKİNCİ MADDE - 788 sayılı Memurin kanununun 20, 69 ve 88 inci
maddeleri ile 912 sayılı ordu, bahriye ve jandarma zabitan ve memurini hakkın
daki kanunun birinci maddesinin Memurin kanununun 88 inci maddesine matuf
hükmü ve 2, 9 uncu maddeleri ahkâmı 1939 malî yılında tatbik edilmez.
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YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE - Gümrük ithalât tarifesinin (A 328) pozisyonuna
dahil matbaa kâğıtlarından gazete ve mecmua tabında kullanılmak üzere 2465
tonu ile okul ders kitaplarının ve öğretmenler için Maarif vekilliğince neşredilen,
kitap ve dergilerin basımında, kullanılmak üzere (328/A,B) pozisyonlarma dahil
her nevi matbaa kâğıtlarından 700 tonundan 1939 malî yılı içinde alınacak güm
rük resmi, kâğıtlarda beşer santimetre fasılalı filigran çizgileri bulunmak şartı ile
100 kiloda 50 ve istihlâk vergisi de 100 kiloda 80 kuruşa indirilmiştir.
Bu suretle memlekete girecek kâğıtlardan Maarif vekilliğine ait olanları bu
vekillik emrine verilir. Gazetelere ve mecmualara ait olanların tevzi Sureti icra
Vekilleri Heyetince kararlaştırılır.
YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE - Devletin tasarrufu altındaki mukataalı ve
icareteynli gayrimenkuller için 2762 sayılı kanunun 27 ve 28 inci maddeleri
mucibince icare veya mukataaların 20 misli olarak tahakkuk ettirilecek taviz
bedellerini her sene Maliye bütçesinin sonunda açılacak bir fasla tahsisat kaydet
mek sureti ile azamî beş senede ödemeye Maliye vekili mezundur.
Bu suretle tahsisat kaydedilip ödenecek miktar hesabı katğide ayrıca gös
terilir.
YİRMİ BEŞİNCİ MADDE - Türkiye Cumhuriyeti merkez hıfzıssıhha mües
sesesinin muhassasat ve masarifi 1939 malî yılı içinde Sıhhat ve içtimaî muavenet
vekâleti bütçesinden verilir.
YİRMİ ALTINCI MADDE - 3130 numaralı ve 12 - XI -1937 tarihli kanunun
dördüncü maddesi ile verilen tahsisattan 1938 malî yılı nihayetine kadar sarfedilmeyen kısmı 1939 malî yılı Ziraat vekâleti bütçesinde açılacak olan hususî bir
fasla tahsisat kaydedilerek; hayvan, makine ve alât mubayaası, memur ve saire is
tihdamı, nebat ve hayvan hastalıkları ile mücadele vesait ve tesisatı ve köy kal
kınması ile âlâ kah bilcümle işlere ve inşaata sarf olunur.
Bu hizmetler için çalıştırılacak olanlarla kullanılacak nakil vasıtaları kadroları
icra Vekilleri Heyetince tasdik olunur.
Bu tahsisattan ziraî kombinaların işletilmesi için 2654 numaralı kanunun
hükümleri dairesinde kullanılmak üzere Ziraat vekâletince tayin edilecek miktar
da mütedavil sermaye de verilebilir.
YİRMİ YEDİNCİ MADDE -1980 sayılı muyazene vergisi kanununun 10 un
cu maddesinde yazılı müddet 1 Haziran 1939 tarihinden itibaren bir sene daha
uzatılmıştır.
YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE - Bu kanun 1 haziran 1939 tarihinden muteberdir.
YİRMİ DOKUZUNCU MADDE - Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye
vekili memurdur.
31 Mayıs 1939
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No. 3620
A - CEDVELÎ
Sıra
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Dairelerin isimleri
Büyük Millet Meclisi
Riyaseti Cumhur
Divanı muhasebat
Başvekâlet
Devlet şûrası reisliği
İstatistik umum müdürlüğü
Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü
Diyanet işleri reisliği
Maliye vekâleti
Düyunu umumiye
Tapu ve kadastro umum müdürlüğü
Gümrük ve inhisarlar vekâleti
Dahiliye vekâleti
Matbuat umum müdürlüğü
Emniyet umum müdürlüğü
Jandarma genel komutanlığı
Hariciye vekâleti
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti
Adliye vekâleti
Maarif vekâleti
Nafıa vekâleti
İktisat vekâleti
Münakalât vekâleti
Ticaret vekâleti
Ziraat vekâleti
Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı)
(Hava kısmı)
(Denİ2s kısmı)
Askerî fabrikalar umum müdürlüğü
Harita umum müdürlüğü
UMÛMÎ YEKÛN

Lira
4 431 860
429 360
747580
1300000
355 000
242 000
660 800
625 540
22 299 266
49 739 599
1 757 000
5 515 000
5 201 000
188 000
7 400 000
11 013 000
3 561 000
8 471 000
10 005 270
16 164 400
8 143 510
1206 072
1481 135
1667 800
7 330 000
68 667 000
8 302 000
6 984 000
6 284 000
892 000
261 064 192
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B • OEDVELt

P:

Varidatın nevi

Lira

Birinci kuun - îrad ye servet vergileri
1
2
3
4

Kazanç vergisi
Hdyvanlar vergisi
Veraset ve intikal vergisi
Madenler rüsumu

24 560 000
15 600 000
450 000"
800 000

Birinci kısım yekûnu

41 410 000

İkinci kısım - İstihlâk ve muamele vergileri
5 Gümrük vergileri
e Muamele vergisi
7 Dahilî istihlâk vergileri
8 Kara ve deniz av vergileri
9 Nakliyat vergisi
10 Sefineler rüsumu
11 Damga resmi
12 Tapu harçları ve kaydiyeler
13 Mahkeme harçları
14 Pasaport, kançılârya ve ikamet tezkeresi
harçları
15 Noter harçları
16 Diğer harçlar
17 Hayvan sağlık zabıtası resmi
İkinci kısım yekunu

51 875 000
27 460 000
21 450 000
400 000
1 250 000
120 000
7 250 000
1 250 000
1 650 000
1 000 000
650 000
76 000
65 000
114 496 000

Üçüncü kısım • İnhisarlar safi hasılatı
18 Tütün, tuz, ispirto ve ispirtolu içkiler, re
volver, fişek ve patlayıcı maddeler
19 Tütün ve içkilerden alınacak müdafaa ver
gisi hasılatı
20 Kibrit ve çakmak
21 Oyun kâğıdı
Üçüncü kısım yekûnu

37 000 000
3 985 000
1 360 000
30 000
42 375 000
— i -

Not: Bu sayfadan itibaren, Resmî Gazete 'den iktibas edilen sayfalar, bilgisayar ortamında tara
narak alınmıştır.
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1 - VI - 1939
Varidatın nevi

Lira

Dördüncü kutun - Devlete aid emval ve
emlâk hasılatı
22 Devlet ormanları hasılatı
23 işletilen emlâk hasılatı
24 Emval ve emlâk satış hasılatı
Dördüncü kısım yekûnu

320 000
1300 000
1620 000

Besinci kısım - Devletçe idare edilen
müesseseler
25
26
27
28
29
30
31

Devlet demiryolları ve limanları
Posta, telgraf ve telefon
Darphane ve damga matbaası hasılatı
Resmî matbaalar hasılatı
Umumî mektebler hasılatı
Diğer müesseseler hasılatı
Konya ovası sulama idaresi' hasılatı
Besincifruffinyekunu

10 000
54 000
27 000

281000

Altıncı kısım - Umumî müesseseler ve
şirketler hasılatından Devlet hissesi
32 İmtiyazlı demiryollarından alınan
33 Fenerler hasılatı mukabili Denizbanktan
alman
34 Mükerrer sigorta şirketinden alınan
35 Mukavelenamesi mucibince Musul petrol
lerinden alınan
Altıncı kısım yekunu

—
650 000
233 000
1 100 000
1 983 000

Yedinci kısım • Müteferrik varidat
36 Hazine muamelelerinden mütevellid va
ridat

1 880 000
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Varidatın nevi

p.

37
38
39
40
41
42
43
44

Lira

Tayyare resmi
Askerlik mükellefiyeti
Kıymetli evrak
Muayyen masraflar kargılığı varidat
Eski alacaklar
Cezalar
İstanbul Üniversitesi hasılat!
Müteferrik hasılat

2 000 000
1900 000
200 000
250 000
90 000
1 850 000
75000
2 600 000

Yedinci kısım yekûnu

10 845 000

Sekizinci kısım - Fevkalade varidat
45
46
47
48

İktisadi buhran vergisi
Muvazene vergisi
Hava kuvvetlerine yardım vergisi
Buğdayı koruma vergisi

' 16 800 000
17 550 000
6 250 000
7' 500 000

Sekizinci kısım yekûnu

48 1Ö0 000
.

.49 Nâzım varidat

•

"

.

—>
UMUMÎ YEKÛN

1602
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261 110 000
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MASRAF BÜTÇELERİ

1 - BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ
F.

M.

Muhassasatm nevi

lira

Birinci kmm - Cüzlerde müşterek
muha88<uat
Birinci bab - Tahsisat, harcırah
Tahsisat
1 Riyaset tahsisatı
2 Aza- tahsisatı
3 Divanı Riyaset azası tazminatı

[Tediye 1757 numaralı kanon mucibince
yapılır].

4 Muvakkat tazminat

8 400
1 776 700
21 600
507 600

[Toptan verilebilir].

5 Murakıb ücreti huzura'
Fasıl yekûna
Harcırah
1 Aza harcırahı
2 Beynelmilel Parlâmentolar İttihadı
konferansına iştirak edecek olan mu
rahhaslar harcırahı
3 Beynelmilel Parlâmentolar Türk grupunun masarifi müteferrikası

1 800
2 316 100
424 000
6 000
1 700

[Bu para grup reisinin emrine verilir].

3

Fasıl yekûnu

431 700

Birinci bab yekûnu

2 747 800

İkinci bab - Maaş, ücret, tahsisat
Maaş
1 Memurlar maaşı
2 Açık maaşı
Fasıl yekûnu

149 196
509
149 705

1603

1-VI
Muhamaaatm nevi

Müstahdemler ücreti
Muvakkat tazminat
îkinci bab yekûnu
Üçüncü bab - Masraf
Mefruşat

lira

180 420
23 280
353 405

7 000

LtfMUOBl

1 Tenvir
2 Teshin
3 Kırtasiye

5 680
10 000
2 000
Fasü yekûnu

Muhtelif masraflar
1 Müteferrika ve gayrhneUraza
2 Ziyafet ve merasim masrafı
3 Bahçeler daimî masrafı ve muvakkat
amele ücreti

17 680
30 000
2 500
31 000

(Staj için yabancı memleketlere -gönderilecek
bahçıvanın ücret, hanarah ve aair masrafları
bu teztiaâen verilir].

Fasıl yekûnu
Millî fsaraylar masrafı
1 Masarifi umumiye
2 Tenvir, merasim ve fevkalâde mas
raflar
3 Sarayların tamir ve boya masrafı
Fasıl yekûnu
'Riyaset otomobili isletme ve tamir
masrafları
Mütenevvi masraflar
1 Defkür ve evrakı matbua
2 Melbusat
3 Sigorta
Fasıl yekûnu
J)aimî memuriyet harcırahı

43 600
70 000
28 800
35 000
133 800
4600
2 000
6000
1 700
9 700
1 000

1 - VI -1939
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P.

13
»
lfc

m
17

']ft

Mnhaaaasstm nevi

Muvakkat memuriyet harcuahî
Besmî telefon tesis ve makaleme mas
rafı
ücretli muhabere ve mukaleme bedeli
Posta ve telgraf ücreti
3336 sayılı kanun mucibince yapıla
cak tedavi, yol ve saire masrafları

Liz*

300»
3660
300
426
2600

. tTçüaoü. bate yekûnu,

246 955

Birinci kısım yekûnu

3 348 160

i..

îkinci kısım - Gvae mahsus'mukassasat
İP"
lfc
2(r

Birinci bab - Daimî masraflar.
Matbaa isletme masrafı
Kütupane maecâ&
Beynelmilel Parlamentolar İttihadına
iştirak hissesi"
Birinci bab yekûnu*
İkinci bab - Muvakkat masraflar
İnşaat ve tamirat
SOStr sayılı kanıma müsteniden yeni
yapılacak Medfi^nmaamın'inşaat mas
rafları ve istimlak bedeü

12 000
6000
1 700
19 700'

9
1000000

V'.

Tesisat ve demirbaş

6 000

İkinci bab yekûnu

1 036 000

İkinci kısım yekûnu-

î 055 700

Üçüncü, kwm - Müteferrik masraflar
24>
26

Geçen yıl borçları
Eski yıllar borçlar*

12 000
1000•
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1 - VI - 1939
M.

Muhasaaaatm nevi

1934 ve daha sonraki senelere aid ta
hakkuk edecek aza harcırahı karşılığı

Lira

15 000

Üçüncü kısım yekûnu

28 000

UMUMİ YEKÛN

4 431 860

2 - BÎYASETÎ OÜMHUR
Birinci kıstm - Cüzlerde müşterek
muhassasat
31

îkinei bab - Maaş, ücret, tahsisat
Reisicumhur tahsisatı
1 Asıl tahsisat
2 Fevkalâde tahsisat
3 1452 numaralı kanunun 16 ncı mad
desi mucibince verilecek tazminat '
Fasıl yekunu

32
33
34
35

Memurlar maaşı
Yaverler ve baştabib tahsisatı
Muvakkat tazminat
Müstahdemler ücreti [1]
Birinci kısım yekûnu

60 000
84 000
29 760
173 760
60 440
9 600
6 120
49 440
289 360

İkinci kmnt - Masraf
36
37

Masarifi umumiye, memur ve müstah
demler iaşesi
Riyaseti Cumhur memurlarının geç
miş yıllara air harcırahları karşılığı
UMUMÎ YEKÛN

125 000
15 000
429 360

il] Riyaset Divanınca tasdik olunacak kadroya göre sarfoluntır.

No. 3620
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3 - DİVANI MUHASEBAT
F.

M.

Muhassasatm nevi

Idra

Birinci kısım - Cüzlerde müşterek
muhassasat
41

Birinci bab - Maaş» ücret, tahsisat
Maa§
1 Memurlar maaşı
2 Açık maaşı
Fasıl yekûnu

42
43
44

1683 numaralı kanunun 58 nci madde
si mucibince Yerilecek tekafid ikrami
yesi
Müstahdemler ücreti
Muvakkat tazminat
Birinci bab yekûnu

45
46

İkinci bab - Masraf.
Mefruşat ve demirbaş
Levazım
1 Tenvir
2 Teshin
3 Kırtasiye
Fasıl yekunu

47
48

Müteferrika
Mütenevvi masraflar
1 Masarifi muhakeme
2 Defatir ve evrak tabı ve teclid mas
rafı
3 Melbusat
Fasıl yekûnu
Siyaset otomobili masrafı
l Mubayaa

579 792
6
579 798

19 980
81 648
683 946
.«.<

4800
2880
5 410
8 160
16 450
5000
190
10 560
1 730
12 480
4 000
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1 - VI - 1939
M.

Muhartasotm neyi

3 000

2f İşletme ve tamir
Fasıl yekûnu
60
51
52
58
5fe
55

Lira

Daimi memuriyet harcırahı
Muvakkat memuriyet haararahı
Resmî telefon tesis ye mükâleme mas
rafı
Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli
Posta ve telgraf terste
3835 sayılı kanun mucibince yapıla
cak tedi*i},.yoi v* saireırasnrflaırc
ikinci bab yekûnu
Birinci kısım yekûnu

7000
2000
1880
1 530
50
874
200»
54 064
738 OH)

İkimi kisvm - Güze mahsus muhassasat
56

9T

Kitab mubayaa ve- taba massafr. ite Di
vanı muhasebat mukarrerat mecmua
ve tercüme, cem ve telfitf-ve-U&m mas*
rafları
Mesleki muvakkat kurs masrafı
Meremet

1000*
3300
5 270

Ikittei kısmı yekûnu

9 570

UMUMÎ YEKÛH

747 580

4 - BAŞVEKÂLET
Birinci ktstm - Cüzlerde müşterek
muhaşsasat
61

1608

Birinci bab - Maaş, ücret, tahsisat
Başvekil tahsisatı

8 40Q

No. 3620
P.

62
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M.

Muhassasetm »evi
JBUUw

1 Memurlar; maaşı
2 Açık maaşı

78 640
500
Fasıl yekûna

63
64
«5

1683 numaralı kanunun 68 nci madde
si mucibince verilecek tekattd ikrami
yesi
Müstahdemler ücreti
Muvakkat taıminat
Birinci bab -yekûnu

~66
67

ikinci :bab - Masraf
Mefruşat ve demirbaş;
Levanın
1 Tenvir
2 Teshin
3 Kırtasiye
Fasll yekûnu

68

70

Müteferrika
Başvekalet otomobili isletme *ve tamir
masrafları
Mütenevvi masraflar

1 Defatir ye evrakı matbua
2 Melbusat

Fasıl yekunu
71
72
73
74
75

Lira

Daimî memuriyet harcırahı
Muvakkat memuriyet harcırahı
Resmî telefon tesis ve mükâleme mas
raf!
Ücretli muhabere ve makaleme mas
raf!
Posta ve telgraf ücreti

79 140

10
19 690
10 140
117 310

2 500
200
150
1 700
2050
3000
9500
500
2 000
2500
500
3 000
4000
600
6 046

1609
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No. 3620
F.

76

M.

Muhaauusatm nevi

3336 sayılı kanun mucibince yapılacak
tedavi, yol ve saire masrafları .

Lira-

500

ikinci bab yekûnu

34 196

Birinci kısım yekûnu

151 506

İkinci kıstm - Cüze mahsus muhassasai
77 Matbaa masrafı
1 Yevmiye ve işletme masrafı
2 Demirbaş mubayaa ve tamir
3 Mevaddı iptidaiye
4 Pul, posta ve sevk masrafı
Fasıl yekunu
78
79
80

Hizmet kamyoneti mubayaası, tamir
ve isletme masrafları
Tahsisatı mesture
Muhtelif evrak hazinelerinin tasnif
ve tevhidi ücret ve umumî masrafları
İkinci kısım yekûnu

81
82

Geçen yıl borçları
3558 numaralı kanun mucibince yap
tırılacak Devlet matbaası bina projesinin ihzarı masrafları
UMUMÎ YEKUN

1610

35 000
5 000
35 000
1 000
76 000
4000
1 018 400
35 000
1133 400
94
15 000
1 300 000

No. 3620

1 - VI - 1939

5 - ŞtTRAYÎ DEVLET
F.

M.

Muhassasatm nevi

Lira

Birinci kmm - Cüzlerde müşterek
muhassasat

W

Birinci bab.- Maaş, ücret, tahsisat
Maaş
1 Memurlar maaşı
2 Açık maaşı
Fasıl yekûnu

85
86
87

1683 numaralı kanunun 58 nci madde
si mucibince yerilecek tekatid ikrami
yesi
Müstahdemler ücreti
Muvakkat tazminat
Birinci bab yekûnu

276 108
10
276 118

4800
12 240
39 756
>
332 914

İkinci bab - Masraf
88
89

2300

Mefruşat
Levazım
1 Tenvir
2 Teshin
3 Kırtasiye

400
1 700
1 800
Fasıl yekunu

90
91

Müteferrika
Mütenevvi masraflar
1 Defatir ve evrakı matbua
2 Melbusat
Fasıl yekunu

92

Riyaset otomobili masrafı
1 Mubayaa
2 İşletme ye tamir
Fasıl yekunu

3 900
1 300
900
732
1 634
4 000
3 000
7.000

1611
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No. 3620
F.

93
94
95
96
97

İL

Mnhaasasatm nevi

Daimi memuriyet harcırahı
Muvakkat memuriyet harcırahı
Resmî telefon tesis ve makaleme mas
rafı
Posta ve telgraf ücreti
3336 sayılı kanun mucibince yapılacak
tedavi, yol ve saire masrafları

Lira

400
200
350
2502
300

İkinci bab yekûnu

19 884

Birinci kısım yekûnu

352 798

ikinci kmm - Cüze mahsus muhassasat
98

Kitab ve risale masrafı
1 Kitab ve risale mubayaa bedeli
2 Kararlar mecmuası-tab ve neşir mas
rafı
Fasıl yekûnu

99

1936 yılı borçlan karşılığı

1 380
800
2 180
22

İkinci kısım yekûnu

2 202

UMUMİ YEKÛN

355 000

6 - İSTATİSTİK UMUM MtmttBLÜĞÜ
Birinci kmm - Cüzlerde müşterek
muhassasat
100

Birinci bab - Maaş, ücret, tahsisat
Maaş
1 Memurlar maaşı
2 Açık maaşı
Fasıl yekuna

1612

99 960
10
99 970

1 - VI - 1939
İL

Mnhaaaaaatm nevi

1683 numaralı kanunun 58 nci madde
si mucibince verilecek tekattd ikrami
yesi
Merkez müstahdemleri Ücreti
Vilâyetler müstahdemleri ücreti
Muvakkat tazminat
Birinci bab yekûnu
İkinci bab - Masraf
Demirbaş ve makine.aUm bedeli
1 Merkez mefruşat ve demirbaşı
2 Makine mubayaa bedeli
Fasıl yekûnu
1
2
3
4

Merkez levazımı
Tenvir
Teshin
Kırtasiye
Makine fişi mubayaa bedeli

Lira

10
M 520
23 220
12 380
180 100

2 000
3 500
' 5 500
1 000
1 000
2 000
7 500

Fasıl yekûnu

11 500

Merkez müteferrikası
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı
Vilayetler levazımı
1 Tenvir ve teshin
2 Kırtasiye
Fasıl yekunu

2 600
1 070

Vilayetler müteferrikası
İkinci bab yekûnu
Üçüncü bab - Müşterek masraflar
Mütenevvi masraflar
1 İcar bedeli
2 Defatir ve evrakı matbua

1 500
750

£00
23 320

1 000
1 000

1613
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No. 3620
P.

M.

Muhassasatm nevi

3 Melbusat

630
Fasıl yekûnu

112
113
114
115
116
117

Lira

Daim! memuriyet harcırahı
Muvakkat memuriyet harcırahı
Ücretli muhabere ve mükftleme bedeli
Resmî telefon tesis ve mükâleme mas
rafı
Posta ve telgraf ücreti
3335 sayılı kanun mucibince yapıla
cak tedavi, yol ve saire masrafları

2)630
500
2 000
200
350
2380
600

Üçüncü bab yekûnu

8 660

Birinci kısım yekûnu

212 080

İkinci ktsm - Cütte mahsus muhassasat
ıl8

Kitab ve risale masrafları
1 Kitab ve risale mubayaa ve abone be
deli
2 Tercüme ve telif masrafları
3 Tersim, tab ve neşir masrafı
4 Makineler tahriki masrafı
Fasıl yekûnu

119
120
121

1614

Beynelmilel istatistik enstitüsüne yar
dım
Beynelmilel kongreye iştirak masrafı
Umumî nüfus sayımı masrafı
1 Ücret
2 Mütenevvi masraflar

300
1 000
25 180
350
26 830

2 000
10
10

Fasıl yekûnu

20

ikinci kısım yekûnu

29 710

No. 3620
F.

1 -VI- 1939
M.

Mahassasatm nevi

tara

Üçüncü kısım - Borçlar
122
123

200
10

Geçen yıl borçlan
Eski yıllar borçlan
Üçüncü kısmi yekûnu

210

UMUMİ YEKÛN

242 000

7 - DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ U. MÜDÜRLÜĞÜ
Birinci kmm * Cifelerde müşterek

125

Bilinci bab - Maaş, ücret, tahsisat
Maaş
1 Memurlar maaşı
2 Açık maaşı
Fasıl yokunu

126
127
128
129

1683 numaralı kanunun 58 nci madde
si mucibince verilecek tekattd ikrami
yesi
Merkez müstahdemleri ücreti
Vilâyetler müstahdemleri ücreti
Muvakkat tazminat
Birinci bab yekûnu

130
181

İkinci bab - Masraf
Merkez mefruşat YO demirbaşı
Merkez levazımı
1 Tenvir ve teshin
2 Kırtasiye
Fasıl yokunu

236 370
1 200
237 670

10
33 720
73 800
14 520
359 620

3000
4000
3000
7 000

No. 3620
F.

132
133

1-VI- 1939
3İ.

Muhassasatm nevi

Merkez müteferrikası
Nakil vasıtaları
1 Mubayaa
2 İşletme ve tamir

Lira

2500
6000
4000

[Vesait ige kâfi gelmediği takdirde hariçten
tutulacak vesaiti nakliyenin kira bedelleri
de bu tertibden yerilir].

Fasıl yekûnu
134
135

Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı
Vilâyetler levazımı
1 Tenvir ve teshin
2 Kırtasiye
Fasıl yekunu

136

Vilâyetler müteferrikası
İkinci bab yekûnu

137

Üçüncü bab - Müşterek masraflar
Mütenevvi masraflar
1 Defatir Ye evrakı matbua
2 İcar bedeli
3 Melbusat

10 000
3000
5 000
2 500
7600
2500
35 500

3 000
25 000
1 200

[Merkezin bademe, bekçi ve diğer müstah
demlerine alınacak elbise ve ayakkabı bedeilerile teknik memur ve atölye müstahdemleri
nin dahilî mesai gömlekleri ve taşra bekçileri
için elbise ve ayakkabı bedelleri]

Fasıl yekûnu
138
139
140
141
142
143

1616

Daimî memuriyet harcırahı
Muvakkat memuriyet harcırahı
Resmî telefon tesis ve mük&leme mas
rafı
Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli
Posta ve telgraf ücreti
3335 sayılı kanun mucibince yapıla
cak tedavi, yol ve saire masrafları

29 200
4 000
5 500
3 500
1 400
59 410
1 00Q

1 - VI - 1939
M.

144

Muhassasatm nevi

Tesisat ve tamirat

Lira

6 060

[Merkez ve taşrada yapılacak ye kanılacak
sabit» muvakkat ve seyyar istasyonların her
türlü tesisat masrafı olup yapılacak tesisata
aid marangoz ye diğer igeji üoretlerile her türlü
malzeme ve bu islere aid alât mubayaa, nakliye,
ambalaj, tamir ye her türlü kimyevî ve sıhhî
eeza ve ilâçlar ve arazi mubayaa ve istimlâk
bedellerile yapılacak her nevi telefon tesisatı
masrafları ve diğer hars, pul, proje ve mukavele
masrafları ve merkez ve taşrada yapılacak bilû
mum tamirat masrafları ve tesisata memuren
gnoderfleeek müstahdemlerin yol masrafları ile
bunlara bir günlük asıl ücretlerinin yaramı
geçmemek üzere verilecek yevmiyeler bu tertibden verilir].

Üçüncü bab yekûnu

110 070

Birinci Hasım yekûnu

505 190

îkinci ktsvm - Cüze mahsus mühassasat
146

Bilinci bab - Daimî masraflar
Neşriyat, tabı, risale ye abone mas
rafları

5 500

[Her türlü Mtab, risale, gazete, mecmua muba
yaa ve abone bedellerile bastırılacak olan bütSJn
broşür, kitab, risale, harita, levha, grafik,
talimatname, izahname, günlük, haftalık ve ay
lık ve yıllık bülten ve müteferrik bütün neşri
yat ile defter, eedvel ve sairenin tabı ve nesir
masraflarile telif, tercüme, tersim ve istinsah
masrafları].

146

Beynelmilel meteoroloji masrafları
1 Beynelmilel meteoroloji kongre, top
lantı ve sergilerine gönderileceklerin
harcırah ve masrafları
2 Beynelmilel meteoroloji teşekkülleri
ne verilecek aidat ve iştirak masraf
ları ve beynelmilel meteoroloji neşri
yatının abone ve mübadele posta mas
rafları
Fasıl yekûnu

1 500

2 000
$ 500

1617

No. 3620
F.

147

1 - VI - 1939
M.

Muhaasasatın nevi

Kurs masrafı

Lira

5 000

[Meteoroloji teşkilâtı iğin merkez ve tafrada açılacak koraların idare ve imtihan masrafları, korsa getirilecek memurların azimet ve avdet zatt
harcırahları ile konta bulundukları müddetçe
kendilerine yevmiye 150 korosu geçmemek
üzere makta olarak verilecek ücret, konta mu
allim olarak den vereceklerin okutma ücretlerile
harcırahları, kona açıktan almacaklann har
cırahları ile iaşe ve ibate masrafları ve İaşe ve
ibate edilmedikleri takdirde kon moddetinee
kendilerine günde 150 kurusu geçmemek üzere
verilecek yevmiye, kursa aid idare işlerinde ha
riçten istihdam edileceklerin ücretleri ve kursa
iştirak edeceklere verilecek kHab ve diğer tedris
levazımı masrafları ve kon için kitab yazdır
ma ve bastırma ücret ve masrafları, kurs için
alınacak alât ve her türlü numunelerin muba
yaa, nakliye, tamir ve muhafazası masraflan}.
Birinci bab yekûnu

148

İkinci bab - Muvakkat masraflar
Staj ve ihtisas ve meslekî tedJdkler

14 000

21 100

[Ecnebi memleketlere gönderilecek memuralr harcırahı ve staj ve meslekî tedkikler için .
gönderilecekleri^ staj ve tedkik masrafları ile
tahsisat ve harcrrahlan] *

149.

Telsiz ve her türlü muhabere ve din
leme alât ve eçhizesi ile alât ve leva
zımı rasadiye mubayaa, tesis, tecrübe
ve isletme masrafları
[Merkez ve taşra için alınacak telsiz ve her
türlü muhabere ve dinleme ve işaretleşme - helyosta, projektör ve emsali âletler - alât ve eçhizesinin mubayaa, tesis, nakliye, montaj, enstallasyon, tecrübe, işletme, tamir, tamirhane alât
ve levazımı ve masraflarile telsiz cihazlarının ve
seyyar istasyonların nakline mahsus kamyon,
kamyonet ve remork mubayaa ve isletme ve tami
ri ile telsiz cihazları, rasad parkları ve istayonlan
için lâzım olan barakaların ve siperlerin yap
tırılması veya satm almmasma aid masraflarla
diğer her türlü alât ve levazımı rasadiye ve
fenniye mubayaa, tesis, tecrübe, kontrol, tamu

1618

190 000

No. 3620
F.

1 - VI -1939
Jjf.

Muhaasasatm nevi

Lira

ve naldiyemaarafiaTUe bu isl^ism istihdam olıınacaknrfttehnamı ve mŞatabdem fterttieri ve hararablan, f""^1* i'fHV"^ bilûmum eflıadarla atttı
rasadiye ve fentfyeûm kontrol Ve tamlrifie m#
muren yabancı memleketlere gOhdailePekleriıt
bararahlan ve bu iğlerde kullanılan Mumum
edevat, malzeme ve eesa bedelleri bu tertibata
verilir].

150

İkinci bab yekûnu

141 100

İkinci kısım yekûnu

155 100

Geçen yıl borçlan

510

UMUMİ YEKÛN

660 800

8 - DİYANET İŞLERİ REİSLİĞİ
Birinci kısım - Cüzlerde müşterek
muhaûsasai
.151

Birinci bab - Maaş, ücret, tahsisat
Maaş
1 Memurlar maaşı
2 Açık maaşı
Fasıl yekûnu

153
164
1*5
156

1683 numarah, kanunun 58 nci madde
si mucibince vehteöek tekaüd ikrami
yesi
Merkez müstahdemleri ücreti
Vilâyetler müstahdemleri ücreti
Muvakkat tazminat
-Müstehikkini ilmiye maaş ye tahsisatı
fevkalâdesi '
Birinei bab yekûnu

525 984
1 500
527 484

7 000
4 980
22 920
6890
22 756
592 030

1619

3620
P. M.

157
168

150
160
161

162

1 - VI - 1939
Mtduunas&tm nevi'

İkinci bab - Masraf
Merkez mefruşat ve demirbaşı
Merkez levazımı .
1 Tenvir ve teshin
2 Kırtasiye

167
168

500
300
800

Merkes müteferrikası
.
Vilayetler mefruşat ve demirbaşı
Vilayetler levamın
1 Tenvir ve teshin
2 Kırtasiye

500
1200

Fasıl yekûnu

3 600

3 000
600

Vilâyetler müteferrikası

Üçüncü bab - Müşterek masraflar
Mütenevvi masraflar
1 İcar bedeli
2 Defatir ve evrakı matbua
3 Melbusat
Fasıl yekûnu

164
165
166

500

fasıl yekûnu

İkinci bab yekûnu

163

lira

Daimî memuriyet harcırahı
Muvakkat memuriyet harcırahı
Resmî telefon tesis ve mükaleme mas
rafı
Fosta ve telgraf ücreti
3335 sayılı kânun mucibince yapılacak
tedavi, yol ye saire masrafı

7 560

7 400
500
700
8600
1 100
300
100
750
400

Üçüncü bab yekûnn

11 2İ0

Birinci kısım yekûnu

610 840

1 - VI -1939

No. 3620

P.

M.

Mnhassnsatm nevi

UTA

İkinci kmm - Cüze mahsus muhassasat
Dinî eserlerin telif, tercüme, tab ye
nesir masrafları

169

11000

Üçüncü Jcmm - Borçlar
170
171
1
2
3
4

Geçen yıll borçlan
Eski 3nllar borçlan
1937 yılı borçlan karşılığı
1936 »
»
»
1935 >
»
>
1934 >
»
»

2700
400
300
150
150

Fasıl yekûnu

1000

Üçüncü kısım yekûnu

3 700

TJMTJMİ YEKÛN

625 540

9 - MALÎYE VEKALETİ
Birinci hısım - Cüzlerde müşterek
mnhassasat
175
176

Birinci bab - Maaş, ücret, tahsisat
Vekil tahsisatı
~Maas,
1 Memurlar maaşı
2 Açık maaşı
Fasıl yekûnu

177
178

-1683 numaralı kanunun 58 nci madde
si mucibince verilecek tekatid ikrami
yesi
Merkes müstahdemleri ücreti
1 Daimî müstahdemler

4800
5 436 288
40 000
6 476 288

35 000
345 900

1621

No. 3620
P.
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2 Muuvakkat müsathdemler
Fasıl yekûnu

m

Vilâyet müstahdemleri ücreti
1 Daimî müstahdemler
2 Muvakkat müstahdemler
Fasıl yakamı

180

Muvakkat tazminat

İkinci bab - Masraf
Merkez mefruşat ve demirbaşı
Mftrk*K levazımı
1 Tenvir2 Teshin
3 KırtasiyeFasıl yekunu

183
184
185
186

Merkez mütferrÜaaı
Vekalet otomobili isletme ve tamir
masrafları
Vilâyetler demirbaş ve mefruşatı
Vilâyetler levazımı
1 Tenvir ve teshin
2 Kırtasiye
Fasıl yekunu

187

Vilâyetler müteferrikası
İkinci bab yekûnu

188

1622

348 000

1 792 620
• 22 000
1 814 620
205 538

Birinci bab yekûnu

181
182*

3 000

Üçüncü bab - Müşterek masraflar
Mütenevvi masraflar
1 İcar bedeli
2 Masarifi muhakeme

7 885 146

20 420
10 000
11000
18 920
39 920
10 000
4000
80 000
65Q0O
70ÖÖO
140 000
30 000
324 340

64 270
235 000

1 - VI -1939
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3 Defatibr ve evrakı matbua
4 Melbusat
Fasüyökamı
Daimî memuriyet harcırahı
Muviİckat memuriyet harcırahı
Müfettişler harcırahı
Devir ve tefriş harcırahı
1 Merkei kontrolörleri harcırahı
2 Yergi tcannıilarmın tatbiki için köyle
re gönderilecek memurlar harcırahı
3 Defterdar, varidat müdürleri, kontrol
ye mâlmemurlarinın teftiş ve devir
harcırahı
Fasıl yekûnu
Besni telefe* tesis rt mUkafeo» nw«rrafı
Ücretli muhabere ve mûkftleme bedeli
Posta ve telgraf ücreti
3335 sayılı kanun mucibince yapıla
cak tedavi, yol ve saire masrafları
1 Mukannen aidatı beyiye
2 Nisbeti kanunla muayyen aidat ve ik
ramiyeler
3 ReddCyat
4 Mahkftroe harsları
5 Devlete aid bina ve arazi vergileri

Lfra

330 000
6000
635 270
100 000
60 000
125 000
23 500
36 000
110 000
160 500
19 000
11 000
547 113
15 000
350 000
350 000
310 000
25 800
35 800

Pasü yekûriu

1071600

Üçüncü bab yekûnu

2 753 483

Birinci kısım yekunu

10 962 969

1623
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Muhassasatm nen

Lira

tkinci kmm - Cüze mahsus muhassasat

1

2
3
4

Birinci bab - Daimî masraflar
Vergi ve tasfiye işlerile iştigal eden
komisyonlar masrafı
Komisyonlara memur gayri muvazzaf
aza ve ehli vukuf ücretleri ve muvaz
zaf tedkikı itiraz komisyonları ve bu
komisyonlar nezdinde çalışan hesab
mütehassısları ve gayrimuvazzaf ko
misyonlara verilecek raportör ve kâtibler
Temyiz komisyonları
Kazanç ve muamele vergileri hesab
mütehassısı ve eksperler
Tasfiye komisyonları

[2889 numaralı kamıja hükmü 1513 ve 2266 numarab kanunlar amdMnoe hizmet göreceklerden
Jüsnetin görüldüğü mahalde ad! Tarifesi olan
memur ve müstahdemler hakkında tatbik edil
mez. BunlarfcAfcmâjş.1452 numaralı kanunun
15 nd maddehinin son fıkrası hükmü tatbik olu
nur].

Fasıl yekûnu
Oihayet masrafı
1 Kıymetli evrak ve levazım bedelile ta
bı masrafı
2 Vazifeleri haricinde cibayet işlerinde
istihdam edilecek gümrük memurları
aidatüe tatil günleri mesaisi yapacak
varidat memur ve kontrol memurları
yevmiyesi
3 Menkul ve gayrimenkul malların ha
ciz ve satış ve ilân ve menkul malların
nakil masrafı
Fasıl yekûnu
Muamelâtı nakdiye
1 Faiz ve acyo
2 Para nakliye ve bendiyesi
3 1567 numaralı kanunun tatbiki mas
rafı

163 140
61 000
110 000
10 000

344 140

54 700

12 000
6 000
72 700
1 150 000
8 000
100 000

1-VI- 1939
Muka&sasatm nevi
2999 numaralı kanunun tatbiki mas
rafı
Taşıl yekûnu
Atlı tahsildarlara yerilecek hayvan
yem bedeli
Birinci bab yekûnu

İkinci bab - Muvakkat masraflar
İstimlakin gayri surette tefevvüz olu
nacak emval bedeli
Ecnebi mütehassıslar ve malî tedkik
heyeti masrafı

Lİra
4000
1 262 000

164 200
1833 040

0 000

1 Ecnebi mütehassıs ye tercümanlar
2 Malî tedkik heyeti masrafı

16 750
2 500

Fasıl yekûnu

19 250

1
2
3
4
5

Avrupaya gönderilecek müfettişler
harcırahı
Staj için ecnebi memleketlere gönde
rilecek maliye memurlarının tahsisat
ve harcırahları
Kavanin ve nizamat ve mukarreratı
maliye telfik ve tertib masrafı
Kitab, mecmua bedeli ve maliye mec
muası mmM,afı
Mekteb ve kurs masrafı
Muallim ücreti
Masarifi idare ve imtihan masrafı
Mektebe celboranacak memurların yev
miyesi
İstanbul memurları kursunun tedris
ücreti
Mekteb kitablannın tahrir ve tabı
masrafı

35 000

4200
6000
16 500
16 440
2 000
14 000
2 520
760

Fasıl yekûnu

35 720

İkinci bab yekûnu

121 670

1625
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209
1
2

Muhassasatın nevî
Üçüncü bab - Millî emval masrafı
îrad getiren millî emval masrafı
Tamir masrafı
Ambar icarları ve nakliye masrafları
ve sair masraflar
Fasıl yekûnu

210
211
1
2
3
4

Îrad getirmeyen millî emlâk masrafı
Millî emval müşterek masrafları
Masarifi idare ve ilânat
Tahmin, satış ve tesbit komisyonları
azası hakkı huzuru ve masarifi zaruriyeleri
Ferağ masrafları
Sigorta ücretleri ve belediye resimleri
Fasıl yekûnu
İstimlâk bedeli

212

213
1
2
3

1626

9 000
1000
10 000
212 370
11 000
20 000
2 500
4 000
37 500
110 000

Üçüncü bab yekûnu

369 870

İkinci kısım yekûnu

2 324 580

Üçüncü kısım - Müessesat
Damga matbaası
İşletme masrafı ve amele ücreti
Demirbaş eşya bedeli ile tamir masrafı
Mevaddı iptidaiye
Fasıl yekûnu

214

Lira

Dördüncü kısım - Borçlar
Geçen yıl borçlan

60 000
10 000
18 000
88 000

85 000

1 - VI - 1939
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Eski yıllar borçlan

1 1937-yüı borçları karşılığı

1936 »
3 1935 »
4 1934 ^

»
»
»

»
»
»

Lira

48 000
3000
3000
3000

Fasıl yekûnu

57 000

Bördüneü ilmim yekûnu

142 000

Beşinci ktsan - İstisnaî masraflar
216
2İ7
218
219
220
221
222
223
2&
225
226
227
223
229
230
231

Masarifi gayrimelhuza
Darügsafakaya yardım
Çocuk •esirgeme kurumuna yardım
Kızılay kurumuna yardım
Beden terbiyesi genel direktörlüğü
bütçesine yardım
Halkevlerine yardım
1351 numaralı kanun mucibince sarfolunacak Ankara şehri imar masrafı
Ford mukavelenamesi mucibince yeri
lecek prim karşılığı
İhtiyat tahsisatı
İstihbarat masrafı ve telgraf ücreti
için Anadolu ajansına yardım
Millî iktısad ve tasarruf cemiyetine
yardım
Evkafa muavenet
2777 numaralı kanun mucibince yapılacak Siyasal bilgiler okulu masrafla
rı kargılığı
Türk tarihi tedkik heyetine yardım
Türk diü tedkik heyetine yardım
2814 sayılı kanunun 13 ncü maddesi
mucibince Ziraat bankasına verilecek
fevkalâde ihtiyat akçesi

75 000
60 000
18 000
15 000
636 000
741 Ö00
146 870
100
46 500
120 000
10 000
93 000
125 000
132 000
130 000
1 000 000

1627
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233
234
236
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245

246
247
248

1628
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3491 sayılı kanunun muvakkat 4 ncü
maddesi mucibince Ziraat bankasına
yerilecek olan
Buğdayı koruma vergisi cibayet teş
kilâtı ve masraf!
Balkan birliği cemiyetine yardım
2871 sayılı kanunun 9 ncu maddesi
mucibince hususî idarelere yapılacak
tediyeler kargılığı
Havayolları Devlet isletme idaresi
bütçesine yardım
Orman bütçesine yardım
Türk maarif cemiyetine yardım
Hazinenin uhdesinde bulunan emlâ
kin 1935 - 1938 mali yılı mukataa be
deli
Ankara kambiyo borsası bütçesine
yardım
Konya ovası sulama idaresince Ziraat
hfl.nirfljnmfan yapılmış olan doksan bin
lira istikrasın itfa karşılığı taksiti
Tiftik cemiyetine yardım
Ağaç koruma cemiyetine yardım
Yarış ve ıslah encümenine yardım
îstanbulda toplanacak olan beynelmilel antropoloji preistorik arkeoloji
kongresinin her türlü masraf ve neş
riyatı ile bu kongre mensublarınm
memleket içinde yapacaktan tedkik
seyahatlerinin her türlü masraf ve
harcırahları
Atatürk anıtmm istimlâk ve proje
masrafı
Yalova kaplıcalarına yardım
Adli tebligat icrası için yapılacak teş
kilât masrafları kargılığı olarak P.
T. T. idaresine yardım

Lira

1000 000
370 000
20 000
1208 670
450 000
1 143 100
30 000
70 948
27 701
42 828
10 000
3000
37 000

70 000
250 000
100 000
250 000

No. 3620
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Mnhansagatm nevi
Askeri fabrikaların hariçten getirece
ği iptidaî maddelerin 2261 sayılı ka
nuna tevfikan gümrük resmi ile mua
mele yergisi karşılığı

lira

360 000

Beşinci kısım yekûnu

8 781 717

UMUMİ YEKÛN

22 299 266

10 - DUTUNU UMUMİYE
Birinci kmm - Dahilî borçlar
254

256

256

267

Birinci bab - İstikrazlar
3322 numaralı kanun mucibince çıka
rılan 1938 ikramiyeli dahilî istikrazın
faiz ve itfa bedellerile komusyon, si
gorta ve sair bilûmum masrafları kar
şılığı
2094 numaralı kanun mucibince çıka
rılan ikramiyeli dflfrflî istikrasın fais
ve itfa bedellerile komusyon, sigorta
ve sair bilûmum masrafları karşılığı
2463 numaralı kanun mucibince çıka
rılan tahvillerin faiz ve itfa bedellerile
komusyon, sigorta ve sair bilûmum
masrafları karşılığı
İkramiyeli donanma piyangosu
1 İkramiye ve amorti bedeli
2 Komusyon

788 000

1 144 843

1 894 000
30 000
75

Fasıl yekunu

30 076

Birinci bab yekunu

3 856 918

İkinci bab - Dalgalı borçlar
1886 numaralı kanun mucibince İstan
bul mecburî istimlak bedeli

30 000

1629

No. 3620

1-VI-1939
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Ifuhassasatm nevi

Lira

Birinci kwm- - Cifelerde müşterek
•muhaasasab
280

Birinci bab - Maaş, ücret, tahsisat
Maaş
1 Memurlar maaşı
2 Açık maaşı
Fasıl yekûnu

281
282

1683 numaralı kanunun 58 nci madde
si mucibince verilecek tekaud ikrami
yesi
Merkez müstahdemleri ücreti
1 Daimî müstahdemler
2 Muvakkat müstahdemler
Fasıl yekûnu

283

Vilâyat müstahdemleri ücreti
1 Daimî müstahdemler
2 Muvakkat müstahdemler
Fasıl yekûnu

284

Muvakkat tazminat
Birinci bab yekûnu
İkinci bab - Masraf
Merkez mefruşat ve demirbaşı
Merkez levazımı
1 Tenvir ve teshin
2 Kırtasiye
Fasıl yekûnu

287
288

Merkez müteferrikası
Vilayetler mefruşat ve demirbaşı

1 322 297
5 000
1 327 297

9 000

18 840
2 340
21 180
55 980
1200
57180
32 000
1 446 657

4 000
250
3 000
3 250
1 500
26 800

3620
P. M.
289

Mnbasua&tm nevi

Vilâyetler levazımı
1 Tenvir ve teshin
2 Kırtasiye

10 000
6000
Fasıl yekûnu

Vilâyetler müteferrikaca

290

İkinci bab yekûnu

291

1
2
3
4

Üçüncü bab - Müşterek masraflar
Mütenevvi masraflar
Kira bedeli
Matbu defterler ve evrak
Defter teclidi
Melbusat
Fasıl yekûnu

292
293
294
295
296
297
298

1-VI
Lira

Daimi memuriyet harcırahı
- •
Muvakkat memuriyet harcırahı
Müfettişler harcırahı
Resmi telefon tesis ve mükâleme mas
rafı
Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli
Posta ve telgraf ücreti
3335 sayılı kanun mucibince yapıla
cak tedavi, yol ve saire masrafları

16 000
3500
55 050

14 600
16 000
4 510
900
36 010
25 000
20 000
24 000
1220
1
9080
2000

Üçüncü bab yekûnu

m 3iı

Birinci kısım yekûnu

1619 018

îkvnci Temin - Güze mahsus muhassasat
Kadastro ve tapu tahrir heyetleri
masrafı
1 Ücret
2 Masarifi idare ve teçhizat

25 860
18 500

No. 3620
E
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Muhassasatın nevî

3 Alât ve levazımı fenniye badeli ve tümir masrafı,
4 Belediye ve köy mümessilleri ta&SStidan intihab olunacak komisyon azala
rı ve vukuf'erbabile amele ve muvaklöit jaloncu yevmiyesi
Fasıl yekûnu
TO
301

$fö

„
1
3
3

Tapu islerine yardım etmek için is
tihdam edilecek muvakkat memurlar
ve daMdlar-ücreti
takandan müdevver muamelatın teb
cili için istihdam olunacak muntakkat
memur ve daktilolar ücret ve harcirabile sair masraflar
JCapu ve kadastro
tatbikat kursu
İdare heyeti ye m^Ü3in ücreti
J$are ve 1tnWafı "masrafı
Mektebe getirilecek memurlar ile talebe yevmiyesi

Lira

10 000

25 000
79 360

6 000

10 500
21 720
5 500
12 TOO

Fasıl yekunu
Staj, %abflü ve kongre masrafı
Staj için müsabaka ile Avrupaya gön
derilecek ecnebi düine vâkıf veyüksek
mekföbden mezun müfettişler narcırâhı ve yevmiyeleri
Staj ve tahsil için-müsabaka üe Avru
paya göudörıjecejk ecnebi diline vâkıf
ve yüksek mektebden mezun memur
lar harcırahı ile yevmiyeleri
Beynelmilel fotöğrametıi ve kadastro
kongrelerine iştirak masrafı ve azalık
iane hakkı

\

1
1 500

Fasıl yekûnu

1 602

İkinci kısım yekûnu

136 582

Üçüncü kmm - Borçlar
304

1632

Geçen yıl borçları

1000

1 - VI - 1939

No. 3620
P.

M.

Muhaatosatm nevi

1
2
3
4

Eski yıllar borçlan
1937 yılı borçlan karşılığı
1936 »
»
»
1935 >
>
»
1934 »
»
>

805

Lira

100
100
100
100

Fasıl yekûnu

400

Üçüncü kısım yekûnu

1 400

UMUSU YEKÛN

1757 000

12 - GÜMRÜK YE İNHİSARLAR VEKALETİ
Birinci Jcmm - Vekâlet
310
311

Birinci bab - Maaş, ücret, tahsisat
Vekil tahsisatı
Maaş
1 Memurlar maaşı
2 Açık maaşı
Fasıl yekûnu

312
313
314
315

1683 numaralı kanunun 58 nci madde
si mucibince verilecek tekaüd ikrami
yesi
Merkez müstahdemleri Ücreti
Vilâyetler müstahdemleri ücreti
Muvakkat tazminat
Birinci bab yekûnu

316

İkinci bab - Masraf
Merkez mefruşat ve demirbaşı

4 800
1 484 650
18 000
1 502 650

10 000
37 980
20 760
43 030
1 619 220

7 630

No. 3620
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Lira

Muhassasatm sevi
, , * „'.

317

Merkez levazımı
1 Tenvir

3 000

[Muhafaza genel komutanlığı kısım ile bera
ber binanm tenvir ve asansörler ve su motörlerinin cereyan sarfiyatı masrafları da dahil
dir].
2 Teshin.
[Muhafaza genel komutanlığı kısmı ile bera
ber binanm teshin masrafları].

3 Kırtasiye

3 160

Fasıl yekûnu
318

8 100

Merkez müteferrikası

14 260

6 000

[Vekâlet binasındaki Muhafaza genel komu
tanlığının şehir suyu ile donanma masrafları
da dahildir].

319

Vek&let otomobili masrafı
1 Mubayaa
2 İşletme re tamir
Fasıl yekunu

320

Vekâlet hizmet otomobili ile nakil va
sıtaları mubayaa, isletme Ve tamir ve
sair masrafları

5 500
3 500
9 000

4 760

[Vekâlet hizmet otomobilinin şoför ücreti dahil
dir].

321
322

Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı
Vilâyetler levazımı
1 Tenvir ve teshin
2 Kırtasiye

37 000

Fasıl yekunu

34 600

Vilâyetler müteferrikası
İkinci bab yekûnu
Üçüncü bab - Müşterek masraflar
Mütenevvi masraflar
1 Jtcar bedeli
2 Defatir ve evrakı matbua

1634

23 500
11 000

14 600
127 640

31 000
18 810

1-VI-
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3 Melbusat

Lira

. 15 100

[Gümrük kolcularınınraelbusatıdahildir].

Fasıl yekûnu
325
326
327
327A

Daimî memuriyet harcırahı
Muvakkat memuriyet harcırahı
Müfettişler harcırahı
Staj için yabancı memleketlere gönderilecek müfettiş muavinlerinin harcı
rahı •
327 B
Yüksek tahsilini bitirmiş, ecnebi dili
ne sahib.olan ve gümrük muamelele
rini bilenlerden yabancı memleket
gümrüklerine staj için gönderilecek
lerin harcırahı
328
Resmî telefon tesis ve mükâleme mas
rafı
329
Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli
330
Posta ve telgraf ücreti
331
.3335 sayılı kanun mucibince yapıla
cak tedavi, yol ve saire masrafları
332
Mukannen masraflar
1 * Reddiyat
2 Nisbeti kanunla muayyen ikramiyeler -

64 910
46 000
25 655
46 500
6 000

5 550
8 100
500
45 277
4 000
960
2 820

[1918 sayılı kanunun 61 nci maddesi]

3 2550 sayılı kanunun 3 ncü maddesi
mucibince verilecek tazminat
Fasıl yekûnu
Üçüncü bab yekûnu

333
334

Dördüncü bab - Daimî masraflar
Gümrük ambarlarında zayi olan eşya
tazminatı
Mütenevvi masraflar
1 Kimyahaneler makine, alât ve levazı
mı bedeli ve tamirleri masrafı ve ha
riçte yaptırılacak tahlil ve kimyager
ücreti

300
255 472

300

7 700

1635
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11 nisan 1334 tarihli gümrük kanunu
nun 9 ncu maddesi mucibince satın
alınacak eşya bedeli
Nümunehaneler için alınacak numu
ne bedeli
Nakliye, bendiye, iaşe, bakım ve koru
ma masrafı
[Gümrük idaresine «id olanlarla tahtı muhafa
zasında bulunan ve kaçak olarak yakalanıp
gümrük idaresine sevk ve tealim olunan
bilumum eşya ve emvalin nakliye ve bendiyeei
ve kaçak olarak yakalanan hayvanların iaşe,
bakım ve korama masrafı]
Kaçak eşya sataş masrafı
[1918 numaralı kanunun 21 nei maddesi muci
bince kaeak eşya müzayede satışında hasır
bulunacak asaya ve egyanm mahiyet ve kıy
metini tayin ve takdir için davet olunacak ehli
hibreye ticaret ve sanayi odaları nizamnamesi
mucibince ve ticaret odası bulunmayan yer
lerde belediyece takdir olunacak nisbet ve
mikdar üzerinden verilecek ücretler]

Tercüme ücreti ve masrafları
Fasıl yekûnu
Muharreratı umumiye ve sair matbu
aların tabı, teclid, k&ğıd ve sair leva
sını masrafı
Tarife repertuvarı ve nomanklâttirü
ve bahnamesinin ikmal ve ihzarı mas
rafları

Lira

100
500
12 000

100

750
21 460

4 630
9 500

[2839 numaralı kanunun hükmü, bu hizmeti
görenlerden hizmetin görüldüğü mahalde adî
vazifesi olan memur ve müstahdemler haklan*
da tatbik edilmez. Bunlar hakkında 1462 nu
maralı kanunun 16 noi madesmin son ftkra&t
tatbik olunur].

Dördüncü bab yekûnu

337

1636

Beşinci bab - Muvakkat masraflar
Tartı aletleri mubayaa ve tamir mas
rafları

35 880

5 600

1 - VI - 1939
Muhaasasatm nevi

1
2
3
4

5

1
2
3
4

Lira

İnşaat ye tamirat
[250 lir» ve aşağı inşaat, tesisat ve tamirat
ve satm ahnacak veya istimlâk edilecek azsa ve
ya binalara mubayaa, istimlâk ve hare. masraf
ları dahildir].
Gümrük kursları masrafı
Merkez kursu muallim ücreti
Merkez kursuna getirilecek memurla
ra 1615 sayılı kanunun 4 ncü maddesi
mucibince verilecek yevmiye
Taşra gümrükleri kursları muallim
ücreti
Kurs kitablarmın ve bülteninin her
türlü neşir masrafı ile kurslarda ta
lim ve tedrise aid filim ve diğer her
türlü levazımın mubayaa bedeli ve sair
masrafları
[Tahrir ve tercüme ücretleri de dahildir],
Kursların idare ve imtihan masrafları

15 000

10 200
-

10 230
720

9 030
10

Fasıl yekunu

30 190

Beşinci bab yekûnu

50 790

Altıncı bab - Borçlar
Geçen yıl borçları
Eski yıllar borçlan
1937 yılı borçları karşılığı
1936 »
»
>
1935 >
»
>
1934 »
»
»

10 000
2 000
1000
1 000
498

Vasıl yekûnu

4 498
••••

•

••**•

Altıncı bab yekûnu

14 498

Birinci kısım yekûnu

2 103 500

1637
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1-VILira

ikinci kmm - Gümrük muhafaza
genel komtttanhğt
342

Birinci bab - Maaş, ücret, tahsisat
Maaş
1 Maaşatı umumiye
2 Açık maaşı
Fasıl yekûnu

343

344

345
346
348

1683 numaralı kanunun 58 nci madde
si mucibince yerilecek tekaüd ikrami
yesi
Müstahdemler ücreti
1107 sayılı kanun mucibince erbaşlara
verilecek aile zammı
648 sayılı kanunun 4 neti maddesi mu
cibince erbaşlara verilecek nakdî mü
kafat karşılığı
Muvakkat tazminat
Birinci bab yekûnu

349
350
351
352

İkinci bab - Masraf
Mefruşat ve demirbaş
Kırtasiye
Müteferrika
Mütenevvi masraflar
1 İcar bedeli
2 Defatir ve matbu evrak

1 750 635
8 210
1 758 845

1 000
381 780
1 200
300
8060
2 151 185

8500
4230
7000
43 000
5 680

[Tabı ve teelid malzemesi, alât ve edevat ve
müstehlek mevad mubayaa ve tamir bedeli,
kütûp ve reeail ve harita mubayaa, teelid ve
kornej masrafları dahildir].

3 Odacı ve şoför melbusaü
Fasıl yekûnu
353
354

Daimî memuriyet harcırahı
Muvakkat memuriyet harcırahı

250
48 930
38 000
12 000

1 - VI -1939
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356
356
357
358

M,

Muhassasatm nevi

Müfettişler harcırahı
Resmî telefon tesis ye mttkâleme mas
rafları
Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli
3335 sayılı kanun mucibince yapılacak
tedavi, yol ve saire masrafları
İkinci bab yekûnu

359

Lira

4000
3290
440
1 400
127 790

Üçüncü bab - Daimî masraflar
Kara ve deniz vasitalarile hizmet ve
nakil vasıtaları masrafları
[Alelûmum nakliye vasıtaları, pırıldak, ışıldak,
telefon, dürbün, paratoner ve saire ile 2449 sa
yılı kanon mucibince almanak binek hayvanı
ve kara, deniz kuvvetlerinin her nevi leva
zımı, esliha ve mühimmatı harbiye ve bun
ların muayene masrafları dahildir].

Mubayaa bedeli

50 000

fAtelyeler isin yeniden almaeak alit ve edevat
masrafları bu tertibden verilir.]
Tamirat bedeli ve tamirhane masarifi
umumiyesi
[Tüfek ve muhabere atelyelerile kara ve deniz
vasıtaları ve atölyeler için lüzumunda alına
cak yedek aksam ve atelyeler haricinde ta
mir ettirilecek kara ve deniz vasitalarile esliha
tamir ye tathir masrafları dahildir. Tamiratın
fazla olduğu ve tamirat atelyesindeki ustaların
kâfi gelmediği günlerde hariçten tutulacak usta
ların yevmiyeleri dahi bu tertibden verilir.]
Vesaitin işletme, tahlisiye ve nakliyesi
[İşletme malzemesinin muhafazası için satm
almaeak layter, duba ve bidonların masrafı
bu tertibden verilir].

Vesaitin mukannen ve bilûmum müte
ferrik levazımı ile mefruşat ve demir
başa müteallik masarifi

49 000

90 000

51 000

[Mubayaa, tamir, ve işletme harici kalan' ihtiyacat dahildir].

Fasıl yekûnu

240 000

1639
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Muayyenat
1 1615 sayılı kanunun ikinci maddesi
mucibince verilecek yemeklik bedeli
2 3303 sayılı kanun mucibince verilecek
yem bedeli
Fasıl yekûnu
361

Tamir ve tazmin masrafı
1 Takibde kullanılmak için hariçten tu
tulacak vesaiti nakliyenin kira, tamir
ve tazmin masrafı
2 1841 sayılı kanuna göre subayların
ve atlı muhafaza memurlarının vazife
dolayi8İle ölen ve sakatlanan hayvan
larının tazmin bedeli
Fasıl yekunu
Umumî masraflar
Harbiye ve lise talebesi, erat ve muha
faza memurlarile deniz vesaiti müs
tahdemlerinin melbusaü
[Yoklama komisyonlarmm yoklama, tahlil
masrafları ile yoklama alftt ve edevat eeza
masrafları, spor elbisesi ve vapurların yokla
masında memurlara verilecek tulum elbise ve
çizme dahildir. 'Gizli hizmetlerde kullanılacak
muhafaza memurlarının sivil elbiseleri ve kadm memurlar melbusatı bu tertibden verilir].
Harbiye ve lise talebesile kıta kara ve
deniz eratının ve muhafaza memurla
rının teçhizatı, spor teçhizatı, baskül,
kantar mubayaası ve tamiratı
[Hayvanların eyer takmu ve semerlerinin mu
bayaa ve tamirleri ve ftçılı arabalar ve kosumlarile velense ve muytabiye dahildir].

İaşe, tenvir, teshin ve mahrukat mas
rafları
[Harbiye ve lise talebesinin ve eratm iaşesile
fırınlarda knllsjmlan alât, edevat ve levazım
bedeli, amele yevmiyesi, fam kiralan, zahire
ügfitme masrafları, değirmen ve fınn muba
yaa ve tesis masrafları, levazım yoklama komis
yonlarının yoklama ve tahlil masrafları,
yoklama alâtile edevat ve eeza masrafları,
hastane ve revirlerde bulunacak erat için her

1640

Lira

14 320
120 280
134 600

500

500
1 000

150 000

68 080

411 900

1 - VI - 1939
F.

M.

Muhassasatm nevi

Lira

nevi yiyecek, yakacak, saban masrafları ve 1107
sayılı kanon mucibince erbaşlara verilecek bir
er zam tayini, ikinci kaptan yerinde deniş ge
diklisi kullanıldığı takdirde bunların er zam
tayin bedelleri, arpa kırma makineleri mubaya
ası, arpa kırma masrafları, soba, mangal ve te
ferruatının satm alınması, tamirleri ve kur
durma masrafı ile kurdurma için satın alına
cak malzeme bedeli ve 3810 sayılı kanun mu
cibince askerî hizmetlerde kullanılan kö
peklerle bunların
yetiştirilecek
yav
rularının iaşe ve mubayaa bedelleri bu tertibe
dahildir].

Muhafaza memurlarının esliha ve cep
hane ve kılıflarının mubayaa, tamir ye
temizleme masrafları
Erat, muhafaza memurlarile deniz
kaptan ve mürettebatının ecza ve malzemei sıhhiyesi

1 880
3 600

[Btuv makinesi ile etüv sandığı bu tertibden
alnur ve etttv makinesini isletecek makinistin
yevmiyesi de bu tertibden verilir].

Kıtaat hayvanatının veteriner ecza,
alât ve malzemesile ecza ve malzeme
konacak mevzuat ve teferruatı
Hasta subay, talebe, eratm tedavi ve
iaşeleri için Millî Müdafaa enirine
ölen eratın cenaze masrafile müsade
mede sehid düşen subay, erbaş, er ve
muhafaza memurlarının ve deniz müs
tahdemlerinin teçhiz, tekfin ve kabir
inşa masrafları
Tâlim ve terbiyede kullanılacak mal
zeme ve mühimmatı harbiye mubayaa
ve tamir bedeli
Fasıl yekûnu
İstihbarat masrafı
Nakliyat

2 000
960

1 000
480
699 900
72 000
32 000

[Esliha, mühimmat, eşya, malzeme, erzak,
mahrukat ve bflcBmle mevaddm nakliye, tah
mil ve tahliye masrafları, suel talebe, erat ve
hayvanatın her nevi vesaitle nakliye masrafları,
tedavi, yoklama ve tebdilhava znanmda bir
yer» gidecek subaylar, suel memur ve talebe ile
eratm yelve tedavi majraflarile memleket

1641
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Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı
Vilâyetler levazımı
1 Tenvir ve teshin
2 Kırtasiye

20 000

Fasıl yekûna

70 000

Vilâyetler müteferrikası
İkinci bab yekûnu
Üçüncü bab - Müşterek masraflar
Mütenevvi masraflar
1 icar bedeli
2 Defatir ye evrakı matbua
3 Melbusat
Fasıl yekûnu

390
391
392
393

394

Daimî memuriyet harcırahı
Muvakkat memuriyet harcırahı
Müfettişler harcırahı
2850 numaralı kanun mucibince köy
ve mahallelerde yapılacak askerî yok
lamalarda bulunacak nüfus memurları
harcırahı
Kongre ve staj masrafları
1 Dahilde ve hariçte olacak idarî' kon
greler masrafları ve gönderilecek me
murlar harcırahı
2 1700 numaralı kanunun ikinci madde
si mucibince Avrupaya staj için gön
derilecek memurların harcırah ve tah
sil masrafları
Fasıl yekûnu

395
396
.397

1642

Lira

Resmî telefon tesis ve mükâleme mas
rafı
Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli
Posta ve telgraf ücreti

40 000
30 000

10 000
243 000

50 000
15 000
s 3 100
68 100
79 000
38 000
50 000

5 000

2 000

10 500
12 500
8 000
2 750
270 030
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3335 sayılı kanun mucibince yapıla
cak tedavi, yol ve saire masrafları

lira

7000

Üçüncü bab yekûnu

540 380

Birinci kısım yekûnu

4 879 874

İkinci k%8tm - Cüze mahsus muhassasat
Devir harcırahı ve yem bedeli
1 Valiler
2 Kaymakamlar
3 Hususî kanunu mucibince nahiye mü
dürlerine verilecek hayvan yem bedeli
Fasıl yekûnu
2510 ve 2848 sayılı kanunlar mucibince
kültür, idare, emniyet ve dahilde ahar
mahallere nakil masrafları ve bu hu
suslar için istihdam edilecek muvak
kat memur ücretlerile harcırahları ve
diğer bilcümle masraflar
Nüfus masrafı
1 Nüfus defterlerinin ve evrakının mu
bayaa, tabı tamir ve teclidi masraf
ları
2 Nüfus tahriri
Fasıl yekûnu
Mecmua masrafı
1 Tabı ve klişe ücreti
2 Kâğıd, tahrir ücreti, nakliye ve müte
ferrika masrafı
Fasıl yekunu
Motosiklet mubayaa, işletme ve tamir
masrafı
İkinci kısım yekûnu

12 000
30 000
65 016
107 016

10 000

10 000
2 500
12 500
3 000
3 500
6 500
1000
137 016

No. 3620
P. M.
426
427
428
429

Mtıhaamtatm nevi
1683 sayılı kanunun 68 nd maddesi
mucibince verilecek tekatid ikrami
yesi
Merkez müstahdemleri ücreti
Vilâyetler müstahdemleri ücreti
Muvakkat tazminat
Birinci bab yekûnu

430
431
432
433
434

İkinci bab - Masraf
Merkez mefruşat ve demirbaşı
Kırtasiye
Merkez müteferrikası
Vilayetler mefruşat ve demirbaşı
Vilâyetler levazımı
1 Tenvir ve teshin
2 Kırtasiye
Fasıl yekunu

435
436

Vilâyetler müteferrikası
3201 sayılı kanunun 86 ncı maddesi
mucibince verilecek para mükâfatı
İkinci bab yekûnu

437

Üçüncü bab - Müşterek masraflar
Mütenevvi masraflar
1 İcar bedeli
2 Defatir ve evrakı matbua
3 Melbusat
Fasıl yekûnu

438
439
440

4a

1644

Daim! memuriyet harcırahhı
Muvakkat memuriyet harcırahı
Emniyet polis müfettişleri harcırahı
Resmî telefon tesis ve mükâleme mas
raf!

1 - VI - 1939
Ura

7000
93 400
71640
180 000
5 963 790

10 000
9860
6000
20 000
43 000
15 000
68 000
15 000
2 000
120 850

60 000
25.000
1 360
86 360
106 000
41 000
8000
9000

No. 3620
P.

442
443
444
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Ücretli muhabere ve mükaleme bedeli
Posta ve telgraf ücreti
3335 sayılı kanun mucibince teşkilat
mensublarmın hususî müesseselerde
yapılacak ücretli tedavi, yol ve saire
masrafları

Lira

2 700
175 160

3 900

Üçüncü bab yekûnu

431 120

Birinci kısım yekûnu

6 515 760

İkinci kısım - Cüee mahsus muha&aaaat
445

Levamı
1 Zabıta memurlarının melbusat mas
rafı
2 Silâh ve cephane, maske ve muhabere
vasıtalarile bunlara aid teferruatın
mubayaa masrafı
Fasıl yekûnu

446

Mütenevvi masraflar
1 Vazife esnasında yaralanan ve hasta
lanan memurların tedavi ve kazazede
lerle mecruhların müdavatı evveliye
masrafı
2 Tahtı nezarette bulunan ve hudud ha
ricine çıkarılanların sevk ve iaşe mas
rafları
Fasıl yekunu

447

Nakil vasıtaları masrafı
1 Mubayaa
2 Tamir
3 İsletme
Fasıl yekûnu

448

Polis telefonlarının tesis, tamir ve is
letme masrafı

270 000
10 000
280 000

5 000
5 000
10 000
10 000
3 000
15 000
28 000
7 000

1645
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Muhasgasatm nevi

Polis karakollarının tamir masrafı

Lira

58 000

[5 000 liraya kadar emniyet teşkilâtına aid
polis karakolları, mektebleri, polis âmir Ye
müdüriyet binalarile diğer müesseselerin kü
çük yapılarla bina ve arsa istimlâk ve mubayaa
ve tapu harsları ve sair masrafları ye tamirleri
bu tertibden verilir]

450
451

452
453
454

1
2
3
4
5

istihbarat masrafı
Polis mecmuası, gazete ve emniyet
bültenleri ve meslekî eserler gibi po
lis neşriyatı tabı ve mevaddı iptidai
ye, telif, tercüme, makale ve mütefer
rik masraflar
1475 sayılı kanun mucibince verilecek
tazminat
Beynelmilel müessesata iştirak mas
rafı
Polis mektebleri masrafı
Ecnebi mütehassıslar ve masrafları
ve konferans için celbedilecek müte
hassıslar ücret ve masrafları
Polis memur ve namzedieri ve talebe
leri iaşe, ibate ve ilbas masrafı ve
harçlıkları ve harcırahları
Masarifi idare, imtihan ve diğer mas
raflar .
Hukuk fakültesinde okutturulacak al
tı talebe masrafı
Vilâyetlerde açılacak polis kursları
öğretmenlerine ders saati başına veri
lecek ücret ve idare masrafı
Fasıl yekûnu

455

Prevantoryom ve sanatoryom masraf
ları
[1 — Memur ve müstahdemler ücret ve harcı
rahları, amele yevmiyesi, iaşe, fenni tesisat,
alftt ve edevat mubayaa ve tamiri, ilâç, masa
rifi idare, vesaiti nakliye, melbusat, teçhizat,
tamirat ve sair bilûmum masraflar.
2 — Umum müdürlükçe hastaların resmî ve hu
susî sanatoryom ve prevantoryamlaraa teda
vileri tensib edildiği takdirde bu iğler için
ihtiyan zarurî olan bilûmum masraflar dahi bu

1646

196 900

11 000
2 400
600

27 500
86 000
32 000
3 600
37 500
186 600
50 000
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tın»

müesseselerle yapılacak mukavele esMİarma gö
te Ira tertibdeu müesseselere tesviye olunur].

456

457

8201 numaralı kanunun 34 ncü madde
si mucibince staja ye beynelmilel za
bıta kongre ve konferanslarına iştirak
ye zabıta isleri ilmî tedkikler için ec
nebi memleketlere gönderilecek me*
murların harcırah, yevmiye ye tahsil
masrafları
Süvari polis hayvanları mubayaa, le
vazım ve takım masraflan
1 Mubayaa
2 Yem bedeli ve tedavi ve mualece üc
reti
3 Polis köpekleri mubayaa, iaşe, tedavi
ve yol masraflarile bunlar için tahsis
edilen memurların ecnebi memleketle
re gidiş ve geliş yol masraflan ve ora
da kaldıkları müddetçe kendilerine ve
rilecek iaşe masraflan

12 000
500
20 000

5 000

Fasıl yekunu

25 500

İkinci kısım yekûnu

868 000

Üçüncü kistm - Borçlar

458

Geçen yıl borçlan
Eski yıllar borçlan
1937 yılı borçlan karşılığı
1936 »
»
>
1935 >
»
»
1934 »
»
»

5640
2
1
4
1

580
860
520
640

Fasıl yekunu

10 600

Üçüncü kısım yekûnu

16 240

UMUMİ YEKUN

7400 000

1647
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İfahaBBuata nevi

ta»

Birinci kmm - Cüderde müşterek
muhassaaat
Birinci bab - Maaş, ücret tahsisat

Mi

3 316 621
1683 numaralı kanunun 68 nci maddefli mucibince verilecek tekaüd ikrami-

463

Müstahdemler ücreti
Muvakkat tazminat
Birinci bab yekûnu

466
467

İkinci bab - Masraf
Merkez mefruşat ve demirbaşı
Kırtasiye
Merkez müteferrikası
Komutanlık otomobil masrafı
Mubayaa
işletme ve tamir
Fasıl yekûnu

470

Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı
Vilâyetler levazımı
Tenvir ve teshin

10 000
71 796
29 000
3 427 317

600
1200
2000
4500
1800
6300
5000
141 000

[Tenvir ve teshin ihtiyacı ve ocak, fmn ve so
ba ve boru tedariki ve tamirat masraflarile
2 000 liraya kadar elektrik tesisat ve tamiratı
masrafları bu tertibden verilir].

Kırtasiye

15 000
Fasıl yekûnu

471

Vilayetler müteferrikan
îkinci bab yekûnu

1648

166 000
15 000
186 000

No. 3620
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Üçüncü bab - Müşterek masraflar
Mütenevvi masraflar
1 icar bedeli
2 Defatir ve matbu evrak

Lira. .

67 000
20 000

[Teclid malzemesi, her türlü kitab ve risale,
harita mubayaası ve malzeme masrafı, matbaa
re mueellidhanede fevkalâde olarak ealıgtmlaeak isgüerin ücreti]

Fasıl yekûnu
473
474
475
476
477
478

Daimî memuriyet harcırahı
Muvakkat memuriyet harcırahı
Müfettişler kararanı
Besmİ telefon tesis ve mükaleme mas
rafı
Ücretli muhabere ve mükaleme bedeli
Posta ve telgraf ücreti

87 000
80 000
50 000
5000
3500
10
97 800

Üçüncü bab yekûnu

323 310

Birinci kısım yekûnu

3 936 627

îkinoi h\8%m - Cüte ttahsus muhassasat
479

Tayinat
1 iaşe bedeli

4 246 840

[Eratın ve mekteb talebelerinin iaşe masraft,
aşçı masrafları, fırınlarda knllamlaeak alât,
edevat ve levaznn bedeli ve hamurkâr ve pişirişi
vesaire gibi irö yevmiyeleri, tam ve değir»
men kiralan ve isletme ve zahire öğütme
masrafları, seyyar tam ve ocak mubayaa ve
tesis masrafları, levazım ve muayene komisyttnlarmm muayene ve tahlil masrafları ve un- ayene alitfle edevat ve eeza masrafları, 2616
sayılı kanuna göre annma masraflar^ hastane
ve revirlerin eeza&elerile khayahane Kberatuan ve diğer smhi teşkiller için muttan her ne
vi yiyeoek ve armma masrafları, külçelerin

1649
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Mnhaasasafan nevi
Hayvan yem bedeli
[Bütün hayvanatın iaşe magraflarile arpa kırma
masraflan ve arpa kuma ve esme makinesi
mubayaa masraflan bu tertibe dahildir].

Fasıl yekûnu
480
1

Levazımı askeriye
Melbusat

Lira
405 240

4 652 080

1 191 600

[Dikim evi işçi yevmiyeleri ve odacıların melbusatı ve matbaa işçilerinin iş elbiseleri bu
tertibden verilir].
2
3

Teçhizat
Muytabiye

165 593
25 000

[Subay hayvanlarından maada hayvanların
nal, mıh ve mubayaa bedeli ve nallama masrafı
bu tertibden verilir].

Fasıl yekûnu

481

Levasını ve teçhizatı harbiye ve fen
niye

1 382 193

200 000

[Hayvan mubayaası ve her nevi eyer takanlan, yük ve binek araba, semer, koşum muba
yaa ve tamiratı ve levaztmata, mevcud olan ve
ya yeniden tesis edilecek olan telefon, helyosta,
pırıldak vş telsiz malzemelerinin mubayaa,
tesis ve işletme, tamir masraflan, boru, tram
pet ve musiki alât re levaznnatı alım ve ta
miri, atış levaznaatı mubayaası, tüfek kayışa
palaska takam, balta,kürek vesaire ktufc
ahm ve tamiratı ve fişek tecrübe masraflan
gibi harb teçhizatı].

482

Nakliyat

366 000

[Er ve hayvan bakliyesi, silah ve mühimmat,
eşya ve malzeme, erzak, mahrukat ve sair büeümle askerî maddeler nakliyat ve ambalajı,
tahmil ve tahliye masraflan, tedavi ve muaye
ne ve tebdili hava armmnda bir yere gidecek
subayların, mensubini askeriyenin kanun mu
cibine» verilecek yol masraflan ve yürüyüş ha
linde kıtalar erat ve subaylarüe memurini aske
riye ve hayvanlarının ibate masraflan].

483

1650

Sıhhî ve baytarî ilâç ve levaamı

[Hastalanan erlerle müsademede yaralanan
falHİvr»* subaylaman askerî hastane ve revir-

28 000

1

.3620
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Muhaasasatm nevi

Iâre

lerden gayri yerlerdeki tedavi ve iaşe masraflarile sıhhî levazım ve reçete bedelleri ve askerî
hayvan hastane ve revir bıüıınmayan1yerlerdeki hasta hayvanlar için mülkiye veterinerlerinee verilecek reçete üzerine lüzum gösterilecek
ecza ve malzemei baytariye masrafları bn tertibdan verilir].

484

Tamirat ve inşaat masrafı

275 000

[S000liraya kadar karakol vebana benzer
küçük yapılarla bina ve arsa istimlâk ve mu
bayaası ve tapa harçları ve sair masraflar ve
tamirler bn tertibden verilir].
486

486

487

İkramiye ve tazminat
1861 sayılı kamın mucibince erata ye
rilecek ikramiye
1475 sayılı kanun mucibince verilecek
tazminat
1471 sayılı kanun mucibince verilecek
hayran tazminatı
1493 sayılı kanun mucibince verilecek
ikramiye

10 000
10 000
7000
9000

Fasıl yekûnu

86 000

Nakü vasıtaları
1 Mubayaa
2 İsletme, tamir ve yedek malzeme

27 500
11 000

Fasıl yekûnu

88 500

Memleket dahil ve haricinde ücretli
sıhhi müesseselerde tedavi ettirilecek
lerin masrafı
Spor masrafı
Subaylara yerilecek hayvan tavizi
İkinci kısım yekûnu

900
200
7 000
6 974 873

Üçüncü kmm - Müesseseler
Jandarma mektebleri masrafı
[Mekteblerin teshin, müteferrika ve mefruşat
ihtiyaçları, ocak, soba, fırm, bora tedarik ve

55 000

No. 3620
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lira

tamiratı, 2 000 liraya kadar elektrik tesisatı ye
tamiratı fen tertibden yerflir].

491

Matbaa masrafı
1 Demirbaş mubayaa ve tamir masrafı
2 işletme
3 İdare masrafı

500
1 500
1 400

[Müteferrika, mefruşat masrafı bu tertibden
verilir}.

Vasıl yekûnu
Satın alma komisyonları, dikimevi,
jandarma ambarlan T* muayene he
yeti masrafları
1 Demirbaş malzeme mubayaa re tamir
masrafı
2 İdare masrafı

3 400

300
10 000

[Tenvir, teshin, müteferrika, mefruşat ve sigor
ta ücretleri bu tertibden verilir].

Fasıl yekûnu

10 900

Üçüncü kısım yekunu

68 700

Dördüncü Tnsım - Borçlar
408
494

1652

1
2
3
4

Geçen yıl borçları
Eski yıllar borçları
1937 yılı borcu karşılığı
1936 >
»
»
1935 »
»
>
1934 »
»
»

25 000
5 000
2 000
500
300

Fasıl yekunu

7 800

Dördüncü kısım yekûnu

32 800

UMÛMÎ YEKÜH

11 018 000
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üb»

Birinci kmm - Cüzlerde müşterek
muhassasat

mı
602

Birinci bab - Maaş, ücret, tahsisat
Vekil tahsisatı Maaş
ve konsolosluklar memurları
1 Elçilik
maaş ve temsil tahsisatı ile akçe farkı,
merkez memurları maaş ye temsil tah
sisatları
2 Açık maaşı
Fasıl yekunu

603
604

1683 numaralı kanunun 68 nci madde
si mucibince Yerilecek tekattd ikrami
yesi
Müstahdemler ücreti
1 Merkez müstahdemleri ücreti
2 Muvakkaten istihdam edilecek müs
tahdemler ücreti
Fasıl yekunu

606
606

Elçilik ve konsolosluklar müstahdem
leri ücreti ve akçe farkı
Muvakkat tasminat
Birinci bab yekûnu

607

İkinci bab - Merkez masrafı
Merkez mefruşat ve demirbaşı
1 Mefruşat ve demirbaş
2 Motosiklet tamir ve işletme masraf»
lan
Fasıl yekûnu

4800

1811412
4188
1816 000

2000
90 720
3 000
93 720
309 120
39 000
2 264 240

3 000
1000
4 009

1653
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MBİutaMsatm nevi

Merkez levazımı

508
1
2
3
4

._TenîgjL

Teshin
Kırtasiye
Defatir re evrakı matbua
Fasıl yekûnu
Posta, telgraf ve telefon ücreti
Ecnebi memleketlere çekilecek telgraf
ve gönderilecek mektub ve paketler
masrafı
Merkezde resmi telefon tesisi ve mükâleme masrafile ecnebi memleketlere
yapılacak telefon muhabere masrafı
Fasıl yekûnu

510
511

Merkez müteferrikası ve nakli nukud
Vekalet otomobili işletme ve tamir
masrafları
İkinci bab yekûnu

1HF
1
2

3
4
5

-Üçüncü bab - Elçilik ve konsolosluk
lar masrafları
Elçilik ve konsolosluklar masrafı
İcar, arsa ve bina satın alma ye inşa
bedeli
Mefruşat, demirbaş, sigorta^ belediye
vergi ve resimleri, mukavelenameteriTÜe tevfikan, müsteciren ikamet edilen
binaların meremet ve tamMeri ve Hü1?$met malı binaların meremetleri,
melbusat bedeli, muhabere, mükâleme ücreti ve idare masrafı
Ziyafet
îane ve iade
Fahrî konsoloslar, aidatı
Faal yekûna

1654

lora

3
3
3
4

000
000
500
000

13 500

45 000
12 000
57 000
6 000
5 600
86 100

280 000

260
30
10
10

000
000
000
000

590 000
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Muhassasatin nevi

Elçilikler için mubayaa ve tebdil olu
nacak otomobil bedeli
Üçüncü bab yekûnu

514
515516

Dördüncü bab - Müşterek masraflar
Merkez melbusatı
Daimî memuriyet harcırahı
Muvakkat memuriyet ve kurye harcı-

517.
518

Posta ve telgraf ücreti
3335 sayılı kanun mucibince yapıla
cak tedavi» yol ve saire masrafları

Lira

24 000
614 000

3442
60 000
45 000
3468
1 800

Dördüncü bab yekûnu

113 710

Birinci kısım yekûnu

3OT8 050

"tkînci kısım - Cüze mahsus muhassasat
510

520

521

Birinci bab - Daimî masraflar
Beynelmilel müessesat ve Cemiyeti
Akvama iştirak hissesile murahhaslık
masarifi ve Cemiyeti Akvama müsahe*
ret cemiyetine yardım. .
Ecnebi elçiler ile misafirlerin ibate,
izaz, ziyafet ve bahçe ve tamir mas
rafları ile T^ihTn^raifl-riftiiTiiT» harcırah
ve masrafları
Nakil vasıtaları
1 Mubayaa
2 İşletme ve tamir
Fasıl yekunu
Telifat ve neşriyat
Bülten ve sair asar telif, tercüme ücretlerile tabı ve neşir masrafı
Gazete ve mecmualara abone bedeli,
albüm ve klişe esmam

127 000

60 000
4 500
5 500
10 000

500
6 000

1655
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Un

2 000

3 Kitab ye risale bedeli

8600

Fasıl yekûnu
693

T^ftfrfam. masrafı
1 Demirbaş eşya mubayaa ve tamir mas
rafı
2 Mevaddı iptidaiye
3 İşletme

500
200
250

Fani yekunu

960

Birinci bab yekûnu

206 450

tvinfti bab - Muvakkat 7n»MTirffflj»'
Kongre, konferans! komisyonlar mas
rafı
1 Hükümetlerle muahede ve mukavele
akdine memur edileceklere verilecek
harcırah ve kongrenin sair masrafları
2 Beynelmilel temessükâtm tercüme ve
tabı masrafı

110 000
1 000

Fasıl yekûnu
686
626
627

111 000

Hakem mahkeme ve heyetlerile iti
lasına komisyonları
Evrak ve dosya işlerinin tamimi için
kullanılacak mütehassıslar ücreti .
Ajans tahsisatı

2 000
4 800
160 000
«••«

TI

İkinci bab yekûnu
•

İkinci kısım yekûnu

•

••

«

*

267 800
-• w

••'

'

•

474 250

Üçüncü k\sxm - Borçlar
628
629

Geçen yıl borçlan
Eski yıllar borçlan
1 1937 yılı borçları karşılığı
2 1936 »
»
»

3 600
2 000
2200
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Muhassasatm nevi

3 1935 yılı borçlan karşılığı
4 1934 »
»
»

Uta

500
500

Fasıl yekûnu

5200

Üçüncü kısım yekûnu

8 700

UMUMİ YEKÛN

3 561000

İS - SIHHAT VS İÇTİMAÎ MUAVENET VEKÂLETİ
Birinci ktstm - Cifelerde müşterek
muhassasat
541
542

Birinci bab - Maaş, ücret, tahsisat
Vekil tahsisatı
Maaş
1 Memurlar maaşı
2 Açık maaşı
Vasıl yekûnu

643
544
545
546
547
548

1683 numaralı kanunun 58 nci madde'
si mucibince yerilecek tekaüd ikrami
yesi
Merkez müstahdemleri ücreti
Ecnebi müstahdemler ücreti
Vilâyetler müstahdemleri ücreti
Muvakkat tazminat
1437 numaralı kanunun tatbiki mas
rafı
Birinci bab yekûnu

549

İkinci bab - Masraf
Merkez mefruşat ye demirbaşı

4800
1 941276
3000
1944 276

3000
400 080
185 274
727026
38 800
24 400
3 327 656

3 000

1657
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Muhassasatm nevi

Merkez levazımı
1 Tenvir
Teshin
3 Kırtasiye

480
' 3 360
3 000
Fasıl yekûnu

551
552
553
554

Merkez müteferrikası
Vekâlet otomobili işletme ve tamir
masrafları
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı
Vilâyetler levazımı
1 Tenvir ve teshin
2 Kırtasiye
Fasıl yekunu

,556

Vilâyetler müteferrikası
İkinci bab yekûnu

556

Üçüncü bab - Müşterek masraflar
Mütenevvi masraflar
1 İcar bedeli
2 Defterler ve matbu evrak
3 Melbusat
Fasıl yekûnu

557
558
559
560
561
562
£63.

1658

I/ira

Daimî memuriyet harcırahı
Muvakkat memuriyet harcırahı
Müfettişler .harcırahı
Ecnebi memleketlere gönderilecekle
rin harcırahları
Resmî telefon tesis ve mükâleme mas
rafı
Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli
Posta ve telgraf-ücreti

6840
1 750
3 580
18 000
20 000
9 000
29 000
5 000
67 170

18 jOÛO
10 000
1 500
29 500
40,000
10 000
18 000
4 000
2 500
700
54 246
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Muhassasatm nevi
3335 sayılı kanun mucibince yapıla
cak tedavi, yol ye saire masrafları

1 318

Üçüncü bab yekûnu

160 264

Birinci kısım yekûnu

3 555 090

îkinci htsvm - Cüze mahsus muhassasat

565
566
567

Birinci bab - Daimî masraflar
Sari ve salgın hastalıklarla mücadele
masrafı [1]
Trahom mücadele masrafı [2]
Zührevî hastalıklarla mücadele mas
rafı [8]

568
569
570

Güzzam mücadele masrafı [4]
Verem
»
»
£5]
Sıtma
»
»
[6]
Wl Mütenevvi masraflar
1 Sıhhat müdürlükleri ve "Hükümet tabiblikleri için alınacak tıbbî alât ve
levazım mubayaa ve tamir ve tesisatı
iptidaiye masrafları
2 Yüksek sıhhat şûrası ve hususî kanunlarile teşekkül eden komisyonların aza
ları hakkı huzuru [7]
Fasıl yekûnu
£72-

-Sağlık propagandası ve alelûmum neş
riyat masrafları;
Propaganda ve neşriyat [8]
2 Sıhhî müzeler [9]
Fasıl yekûnu

573
574

Millî Türk tıb kongresi masrafı
Seyyar küçük sıhhat memurlarına
1754 numaralı kanun mucibince veri
lecek yem bedeli

95 000
270 000
320 000
4000
46 000
1 383 000

2 000
6 500
8 500

20 000
6 QQ0
26 000
1
64 000

1659
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Nakil vasıtaları işletme ve tamir mas
rafları

575

Birinci bab yekûnu
ikinci bab - Muvakkat masraflar
inşaat, tesisat, tamirat ve istim
lak [10]
Meremet masrafları
Staj için ecnebi memleketlere gönderi
lecek doktor ve eczacıların harcırahla
rı, tahsil ve tedavi masrafları
İçtimaî yardım [11]
Çok çocukla ailelere yardım
Tekamül tedrisatı masrafı [12]
Zehirli ve boğucu gasler ve hava hü
cumundan korunma masrafı [13]

576
577
578
57»
580
581
582

Idra

1 300
2 217 801

576 039
7500
40 000
1 000
75 000
20 000
1 500

İkinci bab yekûnu

721 039

İkinci kısım yekûnu

2 938 840

Üçüncü kısım - Müessesat
583

Umumî sıhhat işleri müesseseleri mas
rafı
1 Kuduz tedavi müesseseleri [14]
2 Sıhhat merkezleri [15]
Fasıl yekunu

584
585
1
2
3
4
5

1660

Merkez hıfassıhha müessesesi ve hıfzıssıhha mektebi [16]
İçtimaî muavenet işleri müesseseleri
masrafı
Çocuk hastanesi [17]
Numune hastaneleri [18]
Zonguldak hastanesi [19]
Akliye ve asabiye hastanesi [20]
Verem sanatoryomu [21]

35 000
20 000
55 000
170 000
85 000
425 000
38 000
370 000
125 000

No. 3620
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Muhusas&tm aevi

6 Emrazı sariye ve istilâiye hastanele
ri [22]
7 Muayene ve tedavi evleri [23]
8 Sağır, dilsiz ve körler müessesesi [24]
9 Leylî tıb talebe yurdu [25]
10 Küçük sıhhat memurları mektebleri[26]
11 Cüzzam hastanesi [27]
Faal yekûnu
586

Boğum ye çocuk bakım evleri [28]
Üçüncü kısım yekûnu

Lira

79 000
55 630
30 000
287 350
15 000
40 000
1 519 980
105 000
1879 980

Dördüncü kısım - Borçlar
587
588
1
2
3
4

Geçen yıl borçları
Eski yıllar borçları
1937 yılı borçları karşılığı
1936 »
»
>
1935 »
>
»
1934 »
»
»

5000
646
250
200
90

Fasıl yekûnu

1 186

Dördüncü kısım yekûnu

6 186

Beşinci ktsvm • îaletim işleri
589
590

Memurlar maaşı
Muvakkat tazminat

85 300
5 604

Beşinci kısım yekûnu

90 904

UMUMÎ YEKÛN

8 471 000

[1,2,3, 5,15] Memurlar ve müstahdemler, ücret ve harcırah
ları, amele yevmiyesi, iaşe masrafı, fennî tesisat, demirbaş maknie, dlât ve edevat, malzeme, ilâç, idare, vesaiti nakliye ve ayda
500 Iriayı geçmemek üzere cüzî tamirat masraflarüe bu hik
metlerden madud olmak üzere telif ve tercüme ve tabettirile-
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cek veya mubayaa olunacak kitab ve risale bedelleri ve trahom
için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahı vesair bilû
mum masraflar
[4] Müstahdemler ücretleri, amele yevmiyesi, tstanbulddki
cüzzam pavyonuna muktazi bilûmum masraflarla bu pavyon
daki cüzzamlilarm ilâç ve iaşe masrafı, tamirat, cüzzamltlartn
nakil masrafları, vesaiti nakliye ve bu hizmete müteallik sair
bilûmum masraflar.
[6] Mücadele ve kinin komprime imalâthanesi memurları
ve müstahdemleri ücret ve harcırahları, amele yevmiyesi, iaşe,
fennî tesisat, demirbaş, makine, alât ve edevat, malmeze, ilâç,
idare ve vesaiti nakliye masrafları ve ayda 500 lirayı geçmemek
üzere yapılacak tamiratı cüziye masrafları, memleket dahil
ve haricinde sıtma kursu ve staj görmek üzere izam edilecek
lerle sıtmaya aid kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin
harcırahları, sıtmaya aid mubayaa olunacak veya telif ve ter
cüme ve tabettirilecek kitab ve risale bedellerile sair bilûmum
masraflar.
[7] Aza hakkı huzurları vekâletçe tayin ve takdir olunacak
şekilde verileceği gibi Yüksek sıhhat şûrasi zabıtlarını tutmak
için şûranın içtima günlerine mahsus olmak üzere muvakka
ten çatıştırılacak steno ücreti de ayni şekilde tesviye olunur.
[8] Mubayaa edilecek kitab ve risale bedeUerÜe telif ve
tercüme ücretleri, kanun, nizamname, talimatname, vesayayi
sıhhiye, afiş tabı ve neşri ve alelûmum sıhhî propaganda mas
rafları, sinema makineleri ve sıhhî filim bedelleri, tersim mal
zemesi ve bunlara müteallik sair bilûmum masraflar.
[9,14, 17, 19, 20, 21, 23, 26] îaşe, fennî tesisat, demirbaş,
makine, alât ve edevat, malzeme, ilâç, idare, vesaiti nakliye ve
ayda 500 lirayı geçmemek üzere yapılacak tamiratı cüziye mas
rafları, levazım ve satın alma memurlarİle sair memurların şe
hir dahilinde vazifeten gidiş ve gelişlerinden dolayı hakikî mas
rafları vesair bilûmum masraflarla küçük sıhhat memurları
meTcteblerinde askerlik dersi vereceklerin ücretleri ve lüzumun
da Çorum Küçük sıhhat memurları mektebinin tstanbüla nakli
masrafı.
[10] Merkez ve mülhakattaki inşaat işlerinde istihdam edi
lecek kontrol ve sürveyyan ücretleri ve kontrol için gidip gele
ceklerin harcırahları ve muhammin yevmiyeleri.
fil] Hususî müessese ve cemiyetlerle eşhasa aid sair yar
dımlar.
[12] Merkez hıfzıssihha mektebinde tekâmül tedrisat* gö
recek olan doktorların ve sıhhat memurlarile açıktan getirile
cek diğerlerinin harcırah kararnamesine ve kanununa tevfikan
verilecek harcırahlarile bu kurslara gelmesine lüzum gösterile
cek sıhhat müdürlerine ayda 100, Hükümet tabbîlerine de ayda
75 lirayı geçmemek ve ikamet yevmyieleri karşılığı olmak üze
re maktuan verilecek ücretler.
Sıhhat memurlarile diğerlerine verilecek ücret mikdan ay
rıca Sıhhat vekâleti tarafından tesbit olunur*
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[13] Hava ve zehirli gaz hücumundan mütevellidi yaralüarla hastalan tedavi için hastanelere mubayaa edilecek alât ve
edevat, ecza ve cihazlarla zehirli gaz arama, can kurtarma, gaz
temizleme, mütemmim alât ve edevatı, miyar ve cihazları satın
alınması ve sığınak tehizatma ve zehirli gözden korunma ders
ve konferanslarına aid masraf ve malzeme bedelleri.
[16] Memurlar ve müstahdemler harcırahları, amele yev
miyesi, hayvan mubayaa ve iaşesi, fennî tesisat, demirbaş, ma
kine, alât ve edevat, malzeme, ilâç, idare, vesaiti nakliye ve ay
da 500 lirayı geçmemek üzere cim tamirat masraflarîle bu hiz
metlerden madud olmak üzere telif ve tercüme ve tabettirilecek
veya mubayaa olunacak kitab ve risale bedelleri vesair bilûmum
masraflarla hıfzıssihha mektebinde ders vereceklere saat hesabile tesviye olunacak takrir ve tercüme ücretleri.
[18, 22] îaşe, fennî tesisat, demirbaş, makine, alât ve ede
vat, malzeme, üâç„ idare ve vesaiti nakliye ve ayda 500 lirayı
geçmemek üzere yapılacak tamiratı cüziye, ecnebi hemşirele
re iaşelerine mukabil her ay maktuan verilecek para ve ecnebi
mütehassısların memleketlerinden Türkiyeye azimet ve avdet
harcırahlarile alelûmum mütehassısların vazife saatleri hari
cinde hastaneye geliş ve gidiş yol masrafları ve ecnebi mütehas
sıs ve hemşirelerden memleketimizde ifayi vazife esnasında ve
fat edenlerin cenaze masrafları ve bu hizmetlerden madud ol
mak üzere telif ve tercüme ve tabettirilecek veya mubayaa olu'nacak kitab ve mecmua bedelleri vesair bilûmum masraflar.
[24] îaşe, fennî tesisat, demirbaş, makine, alât ve edevat,
malzeme, üâg, kira, idare ve vesaiti nakliye ve ayda 500 lira
yı geçmemek üzere yapılacak tamiratı cüziye, fakir ve muhtaç
talebenin memleketlerine ' iade masrafları, mubayaa için Karşvyakadan îzmire gidip gelecek memurların yol parası, sair bilû
mum masraflar.
[25] îaşe, fennî tesisat, demribaş, makine, alât ve edevat,
malzeme, ilâç idare, vesaiti nakliye masrafları ve senevi 15 000
lirayı geçmemek üzere vekâletin takdirüe talebeye verilecek şeh
rî ücret, hasta ve fakir talebenin memleketlerine iade masraf
ları, hastanelere azimet ve avdet eden talebelerin ve refdkatlerindeki idare tabiblerinin' tramvay ve otobüs ücretleri ve ayda
500 lirayı geçmemek üzere yapılacak tamiratı cüziye masrafı,
talebenin tedavi ve tedavi için başka yere gönderileceklerin yol
masraflarile talebeden vefat edenlerin cenaze masrafları, sair
bilûmum masraflar.
[27, 28] Amele yevmiyeleri, iaşe, fennî tesisat, demirbaş,
makine, alât ve edevat, malzeme, ilâç, idare, vesaiti nakliye mas
rafları ve ayda 500 lirayı geçmemek üzere yapılacak tamiratı
cüziye masrafları, 3017 numaralı Sıhhat ve içtimaî muavenet
vekâleti teşkilât kanununun 34 ncü maddesi mucibince ikinci
derece köy ebe mektebi açmak ve köy ebeleri yetiştirmek için
getirilecek köy kız ve kadınlarının iaşe, ibate, ilbas ve ayda be
herine verilecek 75 kuruş aylık vesair bilûmum masraflar*
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19 - ADLİYE VEKÂLETİ
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M.

Muhassasatın nevî

Lira

Birinci kısım •• Cüzlerde müşterek
muhassasat
591
592
1
2

Birinci bab - Maaş, ücret, tahsisat
Vekil tahsisatı
Maaş
Memurlar maaşı
Açık maaşı
Fasıl yekûnu

593
594
1
2

1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi
mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi
Merkez müstahdemleri ücreti
Daimî müstahdemler
Muvakkat müstahdemler
Fasıl yekûnu
Vilâyetler müstahdemleri ücreti
Muvakkat tazminat

595
596

Birinci bab yekûnu

597
598
1
2
3

İkinci bab - Masraf
Merkez mefruşat ve demirbaşı
Merkez levazımı
Tenvir
Teshin
Kırtasiye
Fasıl yekûnu

599
600

1664

Merkez müteferrikası
Vekâlet otomobili işletme ve tamir
masrafları

4 800
6 485 031
51760
6 536 791

32 000
178 440
1200
179 640
806 386
159 480
7 719 097

30 000
2 800
9 520
4 800
17120
2 400
3 500
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601

602
603

604
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Muhassasatm nevi

Temyiz mahkemesi Siyaset ve Başmüddeiumumilik otomobilleri masrafı
1 Mubayaa
2 İşletme ve taımr

14 000

Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı
Vilâyetler levazımı
1 Tenvir ve teshin
2 Kırtasiye

80 000

Fasıl yekunu

119 000

Vilayetler müteferrikası

Üçüncü bab - Müşterek masraflar
Mütenevvi masraflar
1 İcar bedeli
2 Defatiı ve evrakı matbua
3 Melbusat

[Ankara mahkeme ve daireleri müstahdemleri
dahil]!

Fasıl yekûnu
606
607
608
600

8000
6000

Fasıl yekunu

İkinci bab yekûnu

605

idra

Daimi memuriyet harcırahı
Muvakkat memuriyet harcırahı

[Hukuku amme para eetiUarmı takib edecek»
lerin harcırahları dahili

Müfettişler harcırahı
Staj harcırahı
1 ~ Maaş ve yevmiye verilmemek ve yal
nız azimet ve avdet masrafları veril
mek suretile ecnebi memleketlere gön
derilecek hâkim ve müddeiumumiler
harcırahı
2 Maaşları verilmek ve başkaca yevmi
ye verilmemek suretile ecnebi mem}e-

51 500
67 500

12 600
278 520

49 000
63 000
3 000

116 000
86 000
43 000
66 000

1 000
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ketlere gönderilecek hâkim ve müddei
umumiler harcırahı
Fasıl yekûnu
610

1611612
613 .
614

Meşhud suçlar kanunu mucibince me
sai saatleri haricinde dairelerinde nö
bet beklemeye mecbur olan hâkim,
müddeiumumi ve katiblere yerilecek
ücret
Resmî telefon tesis ye mükâleme mas
rafı
Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli
Posta ve telgraf ücreti
3335 sayılı kanun mucibince yapılacak
tedavi, yol ve saire masrafları

Lira

2 000
3 000

2 000
4000
310
213 673
7 140

Üçüncü bab yekûnu

528 123

Birinci kısım yekûnu

8 525 740

İkinci ktsım - Cüze mahsus tnuhassasat
615

Mütenevvi masraflar
1 Oürmümeşhuda gidecek adlî memurla
rın ve tabiblerin harcırahı, ehlivukuf
ve ehlihibre ye şahidlerin yol masraf
ları ve ücretleri ve müdavatı evveliye
ve fethimeyit masrafları ve cürmün
zahire ihracı içip. ihtiyarı lâzamgelen
sair masraflar
2 Hukuk usulü muhakemeleri kanunu
mucibince sarfolunacak müzahereti ad
liye masrafı
Fasıl yekûnu

616

Nakil vasıtaları
1 Mubayaa
2 İşletme ve tamir

2 000
144 000

7 500
7 750

Fasıl yekunu

1666

142 000

15 250
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Telif, tercüme, Adliye ceridesi
1 Telif, tercüme, cem ve tabı kavanin
masrafı ve hukukî eserler mubayaa
bedeli
2 Adliye ceridesi ve temyiz kararlan
tabı masrafları ve makaleler ücreti
Fasıl yekûnu

618

Süvari mübaşirlerine maktuan .ayda
4 lira 45 kuruş hesabite yerilecek yem
bedeli
îkinci kısım yekûnu

Lfrs

18 000
10 000
28 000

31 010
218 260

Üçimcü ktstm - Müessesat
619

Adlî tıb işleri müessesesi masrafı
1 Müşahedehane iaşe masrafı
2 Demirbaş alât ve edevat mubayaa be
deli ve tamir masrafı
3 îdare masrafı ve eczayı kimyeviye ve
malzeme ve tamirat
4 Otopsi sandıkları ve adlî vazife gören
tabiblere muktazi alât ve edevat ve la
boratuar tesisi ve malzeme bedeli
Fasıl yekûnu
1
2
3
4

Ceza ve tevkif evleri masrafı
Tayinat
Tabib ve tedavi ücretleri ve ilâç bedeli
îdare masrafı
Mahkûm, mücrim ve mevkufların sevk
masrafları ile şevke memur olanların,
harcırahları
Fasıl yekûnu

621

Ceza ve tevkif evlerinin inşaat ve esas
lı tamiratı

5 000
5 000
10 000
3 900
23 900
675 000
20 000
152 000
21 300
868 300
140 670

[îhaleten veya emaneten Tapılacak inşaat ve
esaslı tamirat bedel ve masrafları, inşaat ve esaslı
'tamiratın kontrolü i$in lüzttmtt halinde mer-

1667
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Lira

kesele veya inşaat veya tamirat mahallinde çaIıgbrdmak üzere hariçten almaeak murakib, mi
mar, mühendis, ressam, sürveyyan ve sairenin
harcırah, ücret, yevmiye ve masrafları ve bu is
ler iejn kab eden levamnı tersimiye ve kırta
siye fle tabı masraflan]

Mahkûm çocuk ıslah evleri umumi
masrafları

30 000

[Islah evlerinin iaşe ve masarifi idaresi ve
müdavat ye masarifi sevkiyesi ve istihdam olu
nacak memurlar ücreti bu tertibcUb verileceği
gibi beher çocuk için maktu bir ücret verilmek
suretOe bu isin belediye çocuk ıslahhanelerine
veya sair münasib görülecek kurumlara da
gördürülmesi caizdir].

Ankara leyli Hukuk fakültesi masrafı
1 İaşe masrafı
2 İdare masrafı
3 Geliri müsaid olmayan neharî talebe
nin iaşe masrafları
Fasıl yekûnu
Cesa ve tevkif evleri mtttedavil ser
mayesi

17 000
31 000
17 600
65 600

90 00tf

[Mahkûm ve mevkufların zirai ve smai ve in
şaat islerinde çalıştırma levazım ve masrafları]

Üçüncü kısım yekûnu

1 218 47f

Dördüncü kısım - Borçlar
Geçen yıl borçlan
Eski yıllar borçlan
1 1937 yılı borçlan karşılığı
2 1936 »
>
»
3 1935 >
»
»
4 1934 >

»

»
Fasıl yekûnu

Dördüncü kısım yekûnu
UMUMÎ YEKÛN

28 000
5004
3 500
3 609
2 700
14 800
42 800

10 006 270
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Lira

Birinci kısım - Güzlerde müşterek
muhassasat
631
632

633
634
635
636
637

Birinci bab - Maaş, ücret, tahsisat
Vekil tahsisatı
Maa$
1 Memurlar maaşı
2 Açık maaşı
Fasıl yekûnu
1683 numaralı kanunun 68 hci madde«
«i-mucibince verilecek tekagd ikrami
yesi
Merkez müstahdemleri ücreti
Vilâyetler.müstahdemleri ücreti.Muvakkat tazminat
2617, 3299 ve 3413 numaralı kanunlarmucibince verilecek ücretten
1 Müdür ve muavin ücretleri
2 Muallim ders ücretleri
3 Ertik ve teknik öğretim okulları öğ
retmenlerinin ders, ekzersiz ve şeflik
ücretleri
Fasıl yekunu
2233 numaralı kanun mucibince as
kerlik dersleri öğretmenlerin* verile
cek ücretler
Birinci bab yekûnu

İkinci bab - Masraf
639
llerkez mefruşat ve demirbaşı
640
Merkez levazımı
*" tenvir
G^Ttâıin

4 800
6 697 €24
-32 088
6 129 612

1$ 000
32 610
999 276
112 500,
284 160
480 000
91 250
865 419

130 680
8 283 783

1Q 000
1 500
2 280

1669
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Lira

^Bfiffl!fljj|Bp|^J^.^.y 111' "ffRfptp

1 820

Kırtasiye

5600

Fasıl yekûnu
641
642

Merkez müteferrikası
Vekalet oUomefiaî ip-tâme VB tamör
masrafları
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı
Vilayetler levazımı
Tenvir ve teshin
Kırtasiye

643
nK

3090
3 3ft0
6 0ÛÛ
5 38Ö
3 420
8 800

Fasıl yekûnu
645

3400

Vil&yefiünr miHJeJen&East'

40_2âÛ

• fru'fayfr jBEUik %w£Q2XEL

tTçüııcü bab - Müşterek ınaarafEai;

646

i

50 000
3 640
1 300

İcar bedeli
Matbu evrak ve cfffîbfâr
Melbuaat
Fasıl yekunu*

om
64H
649

54 940

Daimî mftmrnrfygtlhargıralu
Muvakkat memuriyet harcırahı
Müfettig^erharcıralır
Resmî telefon tesis ve mükâlen»»fta-

45 000
31 920
76 000
1940
2 070
47 150

•Zftfl

651
652
653

Ücretli muhabere ve mOkâleme bedeli
Posta ve telgraf ücreti
3335 sayılı kaana muribiBce yapılacak
tedavi, yol vejaira masrafları

10.320
269 ^ŞO

Üçüncü bab ye&&ntt
Birinci kısım yekûnu

Brmz 378
•

1670

'

'

ı .,

•

• l'l

>•••
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irira

jffttMC* 1ns%m - Cüee mahsur naıh&sjmat
£5f

6ö£

Sanayii nefise sergilerinin kiişadjmasraflarına yjnffiırnı ile mükafat Tna mu
bayaa olunacak eser bedeB
Tedfeîk, -program, Mavuz, taürnateame, kitab, dergi w * a i rfctitüpamema*raftan
1 Tedklk^BaaraOan

[Müaalbafaa SmtihMriteBt TrifniK%y>&' flqnrtfeı3bx
hususi idare bütçeleri tedkik MuwwywManB<ft?
Maanî-B»bna«SEne-5^^
larma tedkik ettiritacek yazma ve basma «erifa^
i e diğer bu gibi neşriyatın tedkik masraftan]

2 Satın ahnseaS^ ve -abone olunacak ki- "tuh, dergi, gazete ve diğer basmalar
bçriKMj ^flttd ye iaair jGÜ4%affeinsuaagr
lan
3 Mua3Hmîex ma. «bas we jp&gj36BL&lavusâaı», 4raÛjÇ, ieraikü^ıee iöûçir aaaftra£bsxâe 9tf&â£&£e ^iffvi^yp ^eöaıâfeaeik
progssusı, f*finfflfWj £a£i&ud; ^w sspafite-"
rın $exftÜBaa@ ücscet^ ^ot^saoa ve. £aür
matüaBûfilfîria Jaasım m;jae&& ımaaraft
Fasıl yekûnu
£56

Maarif matbaan makine teaiaat ve J *
vazusiie atölyelerde yapılacak gani*
leme, değigtibaae ve ^raiden kaanaaitleriıûn, istilzam stt^i ber türlü j a j a
ve tesis masrafları
Derleme masrafları

657

2 680

4 000

3000

10 000
17 000

35 000
3 200

[2527 numaralı kanun hüiferüaâ âjânstoâ»
yapılacak her türlü derleme, toplama, dağıtma,
yollama, ue^r ^ ç r i *we ^sabancı memleketlerle
neşriyat mübadelesi masraflan, bu isleri yap»
Tpnl^p. yfifeft^fff jyofe-il^fa^ Jıfitflff iPUMHfflıf TW İflfc

crrahlarüe müstahdem elbiaoaLJ

658
1
2

Neşir masraflan
Hııanaîttagriyatajaröıro
¥s3öliikge halka, joaikasfi&eJerâ v& msxaflnntam paşaam 4ag$ılmak üass&te-

50 000

gi ve diğer bu nevi bffliffpfti1"111?1 Kg^y»^

1671
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telif, tercüme ve her türlü neşir masraflarile bu işlerde çalıştırılacak müte
hassıs ve memurların ücret ve harcı
rahları [*]
Müellif ye .mütercim ve tâbilere verile
cek plara jnükâfatı
Türk kültürünün neşir ve tamimi için
yapılacak her türlü masraflar
Yazma eserleri çoğaltma ve mübadele
işleri için Çalıştırılacak • işçi ücretlerile her nevi fotoğraf* atelye tesisi ve .
daimî masraflar. . . . . . . . : .
Yazma.eserleri çoğaltma mütedavü
sermayesi
Fasıl yekûnu
059

ulusal dil ve tarihimize aid eserlerin
neşir masrafı

Lira

60G00
5 OÖÖ'
3 000

2 600
X 500
122 000

30 000

[Bu -nevi kitoBlinjı voya eskî yasmalara, me-'
tin ve vesikalara satın alınması, el veya fo
toğrafla kopye ettirilmesi, çoğaltılması, telif'
veya tercüme ettirilmesi, bastırılması dağı»,
tılması için lâumgelen her türlü masraflar ile
bo islerde ealıstınlaeak mütehassıs ve memorkTin'ücret ve hanorahlan]

660

Okullar içjn lıastınlacak ders ve ter
biye vasıtalarile idare evrakı
1 Harita, ders ve telkin levhaları

12 000

[Hasırlama, orijinal yaptırma veya satm alma,
e^zdirme, bastırma ve yayma masrafları]

2 Muallim, talebe ve idare işleri için
okullarda kullanılan formül, fiş, def
ter ve bu gibi basmalar, bunların sevk
ve tevzii masrafları
Fasıl yekûn»
661

Ecnebi. mütehassıs ye öğretmenler üc
ret ve harcırahları . . .

20
12i 020

187 620

•' [*] Sabit veya seyyar olarak tesis edilecek neşriyat sergüertniftkaztrhk, kurma, sevk, nakil,. teşhir, ve tanzimi için icab
eden her türlü tesisat, kitâb ve. eşya masrafları ile sergi memur
ve müstahdem wretlen, haretralüan ve sergide çahşürüacaJi
işçi ve mütehassüi yevmiyeleri.:

Mrihasaa satın nevi

Lira

Beynelmilel kongre, sergi ve müsaba
kalara iştirak ve ilmî tedkik için gön
derileceklerin harcırahı, beynelmilel
mesleki tedrisat cemiyetine iştirak his16 680
ICcnevrede milletler aran terbiye bürosuna
azalık aidatı ve ayni şehirdeki daimi maaril
sergisinin Türkiye kısmı için icab eden vesait,
malzeme ve eşyanm imali, tedarik ve şevki
masrafları ve sergiye gidecek memur ve müte
hassıs harcırahları ve yevmiyeleri]

JÛk ve orta öğretim öğretmenlerile ilk
öğretim ispekterleri karalan masraf
ve harcırah ve ücretleri
[Gazi terbiye enstitüsündeki kursta bulunan ilk
okul öğretmenlerinin aylık ücretleri de dahildir].

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

memleketlere gönderilecek ta
lebenin tahsil ve yol masrafları
Maarif vekâleti (hars ve meslek)
Nafia vekâleti
İktısad vekâleti
Millî Müdafaa vekâleti (deniz kısmı)
Askerî fabrikalar umum müdürlüğü
Harita umum müdürlüğü
Adliye vekâleti
Ziraat vekâleti
Maliye vekâleti
Ecnebi memleketlere gönderilecek ya
bancı dil öğretmenliği kursu mezunla
rının tahsil, yol ve sair masrafları
Münakalât vekâleti
Fasıl yekûnu

Ecnebi memleketlerdeki talebe müfet-,
tigliği masrafı
1 Harcırah
2 İdare masrafı
3 Muhabere

288 140
32 520
7 137
3 370
8 200
11 670
31 690
19 960
74 100
50 000
9 513
536 800

4 020
4 010
1 330

Fasıl yekûnu'
Halkı tenvir hizmetleri masrafı
1 Seyyar sinema mubayaa ve daimî
masrafları .

10
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Kir»

2 Miltat.soe&febterJnf! yardım'TC&ŞŞKIH.
10 010
JESssd SMDEÛMI
667

Köy okullan ye eğitmenleri masrafı
1 Köy «"kollan ve eğitmenleri iğin vMyetlerejrardım
2 3238 numaralı Tcammnn 4_ntfi madüesine göre gezici bas öğretmenlere VBrüeeek yol paralan
TNAjfâm

1
2
a
4

660

1674

Preya&tdn/IUII YB 8Snatto^pottUh<u4i!H&
lan
îaaejTOJtaâlbusat
Demirbaş alj^analaeme. v«>eâey»t manbayaa ve tamir bpflftUfirâ
İdare masrafı
Nakil vasıtaları

10 080

622 000
78 000
700 000

4&30O
10 890
jî 000
4 950

£A8&«pBkâzBl

67140

Erinci kısım yeköan.

2 276 000

Yüksek öğretmen okute aasraflaa
X. Jtfekülât, tatil aylarında yemek ücreti,
nıannıkttftiifBDrısstt tathirat, mualesat masrafları
2 İdare jpaşTft'ft) parasız yatılı talebe
nin Mtab, defter ve sair levazımı
3 Melbusat
4 Hamam, traş, parasız yatılı talebe
harçlığı ve yol parası, telefon tesisatı:
ve mükâleme bedeli
5 Dersane, yatakhane, mutbak, hastane
ve sair tesisat, mefruşat ve demirbaş,
ders âletleri
6 Elektrik, haragarıv^saieajsaia
7 Kitab, mecmua hedaUerl ro banlara
aid teclid ve sair maaraflan

3JL 010
2T S30
7 000
4 000
3 000
M?P0
1 000

1 - VI - 1939
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8 Tamir masrafı

liü»

480
Faali yeMInu

50 120

Crft& SJB9Hİ&B0U fffcTtnT' 158>' 6Kİİ3"DS tBUÜı*

1

2
•
"3
45
6
7
8
9

tüsü
Mekûlât, tatil aylarında yemefeüttDstv
ınahrsısa^. tesiTÎratv tatbikat*, rrrmd^
cat, makiıiffyagı, heım^.lâstikhsMi
ve sair masrafları
idare masrafı, laboratuar ve atelye
masrafı, puaaıiıar ygfcfetalebenin kitab,
d«fter ve sair ders levazımı ve canlı
modeller, .masrafı ve.nesp*İYai
Melbasat .
Şam8İEBtojfccs8^'. •.'taiM*****' Tffi**"*j"fo{fc"ı "'VKvVcdL
masrafı» telef PIL tesiaatL Y& mükâlftTOft
bedelj w takb&.fadtöfr Taasiaiı.
D e r a a ^ .gatal&ane, m r ^
ve sair tesisat, mefruşat, demü±^-«fc
derş^âletleri bedelleri.
Elektirk, havagÂa.ıçe«Q?tsMi»t&
Nakil vasitalari
Kitab; mesaMna bedeü v e bunlara: «id
teclid v e safe-Tnasrafi
Tamhrınaarafı
Fasit yeMnu'

Siyasal, bilgilar efiaıût
1 MekûTât, tatil aylannda. yeıaefcüffireö^
tathirat, hay^^yömubeıi2im,,maknas
yağı ve.lâstik bedeli
2 Mahrukat v e tenvirat
3 î l â ç v e tedavi bedeli v e hasta talebe-»
nin nakil masrafı
4 îdare masrafı,, laboratuar, atelye,, pa
rasız yatılı talebenin Mtab, defter ve*
sair ders levazımı
5 Melbusat
6 Hamam, traş/, parasız yatılı talebenin
harçlığı ve yol parası, telefon tesisat
ve TCTfffeftTgrne) bedeli, ve feûcteijfflîkifi:
masrafı
7. Dershage*»;yai^dıgıre^.iPTittıak';' hastaa*8â
ve saifftesisat; ^
ve ders aletleri bedeli

58 240

6100
1ÖK5MI
2 150
3 650
-flÛ&
5Û0
460
460
81 070

14 960
5 420
330
1890
4 470

4 340
4 470

1(>75
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8 Elektrik, havagazı ve su tesisatı
9 Nakil vasıtaları, hayvan ve levazım
bedeli
10 Kitab, mecmua bedeli, cild masrafı ve
talebeye lüzumlu Htahların basım mas
rafı
'
11 Tamir masrafları
12 Konferans ücreti ve muvakkat kurlar
ücreti, talebe notlarının ' teksiri için
kullanılacak .müstahdem ücreti
Fasıl yekûna
İstanbul Kandilli rasadanesi masrafı

Lira

190
190
3450
690
1 020
41 420
.21 700

(İdare masraf*, fennî alât re edevat mubayaa,
tesis ve tamir masrafları, telefon tesis ve maka
leme ücretleri, hayvan yem bedeli, rasadane
neşriyat masralı ve 41mî tedkik seyahati mas*
nit, kitab/ineemaa bedeli, atelye masrafı,'
küçük tamirler ve saire]

G-üzelsanatlar »fr'y^rpfffjl
1 Mahrukat, tenvirat, tathriat
2 İdare masrafı, laboratuar, atelye ve
canlı modelle? masrafı, talebenin mü- '
saba mükâfatı ve mimarî kısmında
Hükümet hesabına okumak üzere alınacak talebeye verilecek harçlık
3 Telefon tesisatı ve mükâleme bedeli
ve talebe tedkik masrafları
4 Dershane levazımı ve bilûmum ders
âletleri, demirbaş ve mefruşat
5 Elektrik, havagazı ve su tesisatı
6 Kitab, mecmua bedeli ve bunların teclid ve sair masrafları
7 Tamir masrafı
8 Neşriyat
9 Mimarî tatbikat bölümü umum mas
rafları
Fası] yekûnu

6 250

22 500
1200
20 000
1 500
2 500
1 500
2000
8 000
65 450

Müzik öğretmen okulu ve Ankara
konservatuarı
1 Mekûlât, tatü aylarında yemek ücreti,
mahrukat, tenvirat, tathirat, mualoCût

30 000

1
.ûf.

Mnhassasatm .nevi

2 idare ve laboratuar, masrafı, parasız
yatılı, talebenin kitab, defter ve sair
ders levazımı
3 Melbusat
4 Hamam, trag,- parasız yatılı talebenin
harçlığı ve yol parası, telefon tesisat
ve mükâleme bedeli
'~
5 Dersane, yatakhane, .^nntbakıre:sair
tesisat, mefruşat, demirbaş veıders
âletiısrv.bedeli
6 ^Elektrik, havagazı ve^su* tesisatı
7 Müzik notları, kitab ve mecmua bedeJj^&'Annfarm tecüd ve: sair masrafı •
8 Tamir masrafları
9 Tüırkihalk BartofaTimnrderlemeTvgıarmonizasyönıı ile mahallî fayaiet, oyun
ve raksTarm' jBabm&'ahumaftrjTre:huJmr
susta lüzumlu her türlüre«MpfonBa:maizemecdn :teminile ryol.masrafları v-ç»
batıJcoso^şarkı, opera/fcecsahnej:müzik
ve metinleiiımr verniüzîkJöeriâya^ya •
aidijâers Mtablanndan ,lüznmlu^örübıüerin jdilimize-adffptaşjam, iellf^ter
cüme v^ha'WaXt3CBO^Tatat6Ûlsn
10 Ankara) konservatuarının -îve.'koro Ske
baletin -hütün ücret "ve '*masrafian"'ve
bunların yaz temrinleri' kampı, -öğret
men ücretleri ve yol parası
Fasıl yekûnu

1
2
3
4
5
6
7

Cumhur Başkanlığı filârmonik orkest
rası
Mahrukat, tenvirat
îdare'masrafı
Telefoniesisatve mükâleme bedeli
Tamirat masrafı
Melbusat
Müzik .âletleri mubayaası '^e tamir
masrafları
Nota, nota kâğıdı ve notayamüteallik sair masraflar
Fasıl yekûnu

Lira

2 000
3 220
5 000
20 310
930
5 000
1 460

13 50Û

40 000
121 420

930
380
130
230
800
11 590
3 660
17-720

No. 3620
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676

677
1
2
3

4
5
6
7

Muhassasatm nevi

Cumhur Başkanlığı filârmonik orkest
rası ve Müzik öğretmen okulu, kon
servatuar, tiyatro ve opera bölümleri
yabancı uzmanları ile muvakkaten
davet edilecek yabancı orkestra şefi
ve virtttozlere verilecek ücret ve yol
paraları
Lise ve orta okullar, Öğretmen okulla
rı masrafı
Leylî teşkilatına aid olmayan mahru
kat, tenvirat, yem bedeli ve benzin
masrafı
idare ve laboratuar masrafı, telefon
tesisatı ve mükâleme bedeli
Öğretmen okullarının mekûlât, mahru
kat, tenvirat, tathirat, müalecat, hay
van yem bedeli, benzin ve tatil ayla
rında yemek ücreti
öğretmen okulları idare ve laboratu
ar masrafı ve meccanî talebenin kitab, defter ve sair ders levazımı
öğretmen okulları meccanî talebesi
nin hamam, traş, harçlık, yol masrafı,
telefon tesisatı ve mükâleme bedeli
öğretmen okulları talebesi melbusaü
Kjzılçullu, Mahmudiye, Trakya ve
Kastamonu öğretmen okulları mütedavil sermayesi
Fasıl yekûnu

678
679
1
.
2
3

Kamp masrafı
Devletçe deruhde edilen ücret ve mas
raflar
Meccanî talebenin pansiyon ücretleri,
melbusat, kitab ve sair masraflari
Memur çacuklarmın pansiyon ücret
lerinden yapılacak tenzilât karşılığı
Okullara yabancı dil öğretmeni yetiş
tirmek için alınacak talebeye yapıla
cak yardım

Lira

132 910

93 450
90 710

339 390
36 400
13 950
46 400
6 000
626 300 r
169 000

319 340
11 520
18 000

Fasıl yekûnu
Mekteb kütüpanelerine alınacak kitab
ve mecmua bedelleri ve bunlara aid
m agraflar

1678

8 860

No. 3620
F.

681

1 - VI - 1939
M.

Hohassasatm nevi

Lira

Leyli ve yanın leylî ve neharî ertik
okulları masrafi
[Kız enstitüleri, tecim, bölge sanat, ertik öğ
retmen ve inşaat usta okullarile diğer ertik
okulları ve Yüksek iktisad ve ticaret oknln]

1 Mahrukat, tenvirat, tathirat, mualecat, mekûlât, hayvan yemi, benzin ve
makine yağı, lâstik bedeli, tatil ayla
rında yemek ücreti
2 İdare ve laboratuar, atelye ve temrin
masrafları, matbu evrak ve defatir,
meslekî Mtab, mecmua ve gazeteler
mubayaa ve abone bedeli,bina kira be
deli, talebenin ktiab, kırtasiye, resim
ve ozalit kâğıdlan, pergel ve sair ders
levazımı
3 Melbusat (neharî talebenin iş elbisesi
dahil)
4 . Hamam, traş, talebe harçlığı ve tale
benin memleket dahilinde ve haricin
de tedMk seyahatleri ve yol masrafla
rı, telefon tesisat ve mükâleme bedeli
Fasıl yekuna
Bütün meslek okulları masrafları
Umumî muvazeneye dahil bilûmum
meslek, ticaret, kız enstitüleri ve böl
ge sanat okulum, meslek öğretmen,
yüksek iktisad ve ticaret ve inşaat us
ta okulları ye diğer meslek okulları,
dersane, yatakhane, mutbak, hastane
ve sair tesisat, mefruşat, demirbaş ve
ders âletleri, nakil vasıtaları muba
yaası ve tamir masrafı, meslek kitabları telif, tercüme ve tabı masrafları,
mütemadi tamir masrafı, elektrik, ha
vagazı ve su tesisatı ve makine proje
leri masrafları
İstimlâk ve mubayaa
Fasıl yekûnu
683

Meslek ve ticaret kursları ve akşam
okulları ücret ve masrafları
1 Meslek ve ticaret kursları ve akşam
okulları öğretmen ve idare memurları
ücreti

295 980

77 510
60 500

13 620
447 610

264 710
46 600
311 310

125 150

1679
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2 Bu kurs ve^ökullarüV büûmum mas
rafları

68 000
-r=

r&Û yekunu5
684

685
686

Meslek mektebleri ecnebi uzman ve
uzman muavinleri .ve tercümanları ile
ecnebi öğretmen ve usta- ücuratı ve
bunların memleket dahilinde gidiş, ge
liş ve seyahat harcırah ve yevmiye
leri
Avrupaya staj için gönderileceklerin
yol maaraflarile bunlara her ay maktuan verilecek ücret karşılığı
Kütupaneler masrafı
1 Kütüpanelerin idare masrafı, telefon
tesis ve mükâleme bedeli, kitab, mec
mua, gazete bedelleri ve bademe elbi
sesi ve kütüpanelerin nakil ve tevhidi
ve yeni eserlerle takviyesi masrafı.
2 .Kütüpanelerin tasnif ve nakil masra
fı, yeni yaptınlacak-kütüpane projele
ri için açılacak müsabaka masraf ve
mükâfatı
Fasıl yekûnu

687

1680

Müze ve1 âbideler masrafı
1 Tarihî eserlerin muhafazası masrafı
2 İdare masrafı -(Müzeler ve anutları
koruma komisyonu dahil) ve müzele
re alınacak asarı atika bedeli ve ikra
miyesi,, hafriyat ve müzelere eser na
kil masrafları, arkeolojik araştırma
larla hafriyata ve nakliyata gönderi
lecek memurların harcırah ve yevmiye
leri, müzelik eşya tamir masrafları ile
etnografya müzelerine alınacak eşya
bedeli, telefon tesis ve mükâleme üc
retleri ve hademe, bekçi elbisesi ve
müzelerin eser, katalog neşriyatı, ih
tisas kütüpanelerine mubayaa oluna
cak kitab bedeli, anıdları koruma komisyonununun kira, fotoğraf ve mal
zemesi

193 160

66 000
e

16 000

8 930

15 000»
23 930
10 000

44 020

1 - VI - 1939
MtUıassasâtÛl îaföP

Röleve kısmı maMt; müst^^tain.üferiötierile bütün masrafları (harcı
rahları da*dMınr*P
Vî&yetlerdeki âmâların tamir ve mu
hafaza maSri^^M^fer'iB^ iîği& is
timlâk bedeli dahildir)
Fasıl yekûnu
Okul müzesi ve terbiyeyi eserler mas
raf! ile okul müzesi için satto atırn^
calc egya bedeli ve katalog-neçrryatr, eş
ya ve sergi nakil masrafları ve seyyar
sergilerde bulunacak memurların har
cırah ve yevmiyeleri
Levaziini t^sMye
Dersane, yâ|akBane,"nm^fâk,, hastahe"
ve büümüm levainın, cmefŞu^t; den"
mirbaş ve alâtı dergiye be<îeİi
Elektrik- havagazı ye/su tesisâti ve"
yan^öetlerı^sıaÖ"
NaMl vasıtaları, ntyvaİİ verileval&P
bedeli
Fasıl yekûnu
Tamir ve istimlâk masraf i'
Devlet mâli olan veya icarsız. olarak
Devletçe intifa olunan bmaîarıni»'
mir masrafı
İstimlâk ve mubayaa

İM*

5 520
52 410
111 950

3 570

149 300
18 200
1 590
169 090

35 000
57 800

Fasıl yekunu

92 800

Üçüncü kısım yekûnu

3 118 230

Bördimûü ktsvm - Berçlar
Geçen yıl borçlan
Eski yıllar borçlan
1937 ydı bor#arf karsıiıği1936 *
»'
>
1935 »"• »v
*

5 000
4 000
2 000
500

1681
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4 1934 yılı borçlan karşılığı

tara.

500

Fasıl yekûnu

7000

Dördüncü kısım yekûnu

12 000

Beşfaci ktstnt - İstanbul Üniversitesi
Maaş ve ücret
İdare heyeti maaşı
İdare heyeti ücreti
Tedris heyeti maaşı
Tedris heyeti, lektörler ve tercüman
larla yabancı dil kursunda müstahdem
öğretmen ve müzakereci ücretleri
5 Tedris heyetine dahil profesörlerle
yardımcılarına aid ücretler
6 Müstahdemler ücreti 7 Konferans vereceklerin ücreüerile
konferans işlerinde çalıştırılan me
mur ücreti
1
2
3
4

Fasıl yekûnu
094

Üniversite masrafları
1 Mahrukat, tenvirat, telefon mükâle- me ve tesisatı.
2 Hastanelere yapılacak yardım ve iaşe
masrafı
3 Üniversitenin merkez masraflarile fa
kültelerin ve bunlara bağlı müessese
lerin masrafları
[Üniversitenin merkez masraflarile fakültelerin
-ve banlara bağlı bütün müessese ve teşekkülle
rin, laboratuarların, eczacı re disjoi mekteblerinin levazımı kırtasiye, müteferrika, matbu ev
rak, ilânat, tercüme, muhabere ve neşriyat, icar
bedeli, nakil masrafları, mevkut ve gayri mev
kut risale, mecmua ve gazete aboneleri, kütübanelere almanak kitab bedelleri, sigorta, müs
tahdemin melbusatt, müeseselerin isletme ve
idamesinden mütevellid borçlar ve sair masraf
lar, ecnebi mütehassısların mukaveleleri muci
bince kabul edilen bütün masrafları, alelumnm
kararanlar, fakir talebeye yardan ve di|er bü-

1682

62'932
28 500
478 625
101 885
513 850
97 320
13 000
1 296 112

93 400
129 930
243 540

3620
F.
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Lira

tün masraflarile temsil ve profesörlerle yaryJTTUfi1)*!*1^"1 ve talebenin tlmt araştırına mas*
rafları, alât, edevat, ders levazımı, mefruşat,
tamir ve m*îr masrafları]

Fasıl yekûnu

466 870

Beşinci kısım yekûnu

1 762 -982

Altıncı ktstm - Ankara tarih, dü,
coğrafya fakültesi
1
2
3
4

Maaş ve ücret
îdare heyeti ve tedris maaşı
Muvakkat tazminat
idare heyeti ve mütehassıs- müstah
demler ücreti '
Müstahdemler ücreti
Fasıl yekûna
Diğer ücret ve masraflar
Fakültenin diğer bütün ücret ve mas
rafları

16 710
2 330
9 960
7 200
36 200

275 610

[Leyli, nehart talebenin ilmî -araştırma ve tedkik sarart masrafları da dahildir]

Fakülte binasının tesisat levazımı

90 000

Fasıl yekûnu

365 610

Altıncı fesim yekûnu

401 İlO

UMÛMÎ YEXÜ»

16 164 400

1683
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Birinci kmm - Gü&efdj^ifytereik
muhassasat

ıroı
702

Birinci bab - Maaş, ücret, tahsisat
Vekil tahsisatı
Maaş,
1 Memurlar maaş»
2 Açık maaşı
Fasıl yekûnu

4800
1 653 766
3 000
1 656 766
'—-, ., :,Muin , ,.

"703

704

1683 numarabö^unun •58*ncHn&ddesi mucibince verilecek tekaüd ikramiMerkez müstahdemleri ücreti
1 Daimî müstahdemler
"2 * ' M u v a t o t Jûüâtûbiemler
Fasıl yekunu

1

.705

-»706
.707

2223 numaralı kanun mucibince asker
lik .dersleri muallimlerine verilecek üc
ret
Vilâyetler anüstahdemleri ücreti
Muvakkat tazminat
Birinci bab .yekûnu

708

ikinci bab - Masraf
Merkez mefruşat ve demirbaşı
1 Vekâlet binasının tefrişi ve demirbaş
masarifi umumiyesi, yeni yapılacak resimhaneler demirbaşı ve mahzenlerde
yapılacak demir evrak dolabları inşa
ve mubayaası
2 Mefruşat ve demirbaş
Fasıl yekûnu

1684

5000
243 840
1 500
' 245 340

720
129 960
66 048
2 108 634

4 500
4 000
8 500

No. 3620
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Merkez levazımı
1 Tenvir
2 Teshin
3 Kırtasiye

«

4 030
* 7 680
4 000
Fasıl yekûnu

710

iLiçai

Merkez müteferrikası
1 Müteferrika-

16 710
5 600

EMSvem ve- umakkibferm şehir vdahHuıâeki
yol masrafları flahüâir].

2 Eesmî ziyafetler
3 Asansör, işaret ve telefon tesisatı motörlerinın cereyan, tamir ve işletme
masrafları
Fasıl yekûnu
711
712
713
714

715

Vekalet otomobili işletme ve tamir
masraflara
Motosiklet tamir ve işletme masrafı
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı •
Vilâyetler levazımı
1 Tenvir ve teshin
2 Kırtasiye
Fasıl yekunu ~ ~
Vilâyetler müteferrikası
tkinci bab yekûnu

716

Üçüncü bab - Müşterek masraflar
Mütenevvi masraflar
1 îcar bedeli
2 Defatir ve evrakı matbua
3 Melbnsat
Fasıl yekûnu

717
718

• Sainâ:TiıwnuTiy»tl»feman
"' liflûflradd»tcmemu^

2 000
1 150
8 750
3 600
100
6 000
3 500
5 000
8 500
7 000
58 160

3 500
5 000
4 000
12 500
31 000
31 000

1685
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Müfettişler harcırahı
Besini telefon tesis ye mukaleme masrafı
Ücretli muhabere ve makaleme bedeli
Posta ye telgraf ticreti
3336 sayılı kanım mucibince yapılacak
tedavi, yol ye saire masrafları

jLira

11380
4000
900
12 106
2 420

Üçüncü bab yekûnu

105 388

Birinci kısım yekûnu

2 272 162

tkinci kmm - Cüze mahsus muhassasat
Birinci bab - Daimî masraflar
Yollar ve büyük köprüler inşaat ye
müstacel tamirat masrafı
1 Müstahdemler ücreti
2 îhaleten veya emaneten yapılacak etüd
ve aplikasyon bedel ve masrafları, (E)
cedveline dahil müstahdemler harcıra
hı, istimlâk bedel ve masrafları, tabı
ve ilân ücretleri, nakil vasıtaları ve
yedek alât ve edevat mubayaa, tamir
ve isletmesi bedel ve masrafları, garaj
masrafları, inşaat sürveyyanları üc
ret ve yevmiyeleri ve hususî idareler
bütçeleri tedMk komisyonunda Nafîa
mümessiline verilecek fazla mesai üc
reti, resmiküşad masrafları, inşaat
mahallerine konacak telefon tesis ve
işletme masrafları ve mükâleme be
delleri
3 Millî şose ve köprülerin mütemadi ta
mirleri için inşaat malzemesi ve alât
ve edevat, makin? ve her türlü leva
zım ve çadır mubayaa, .tamir ve nak-.
liye ve işletme bedel ve masrafları,
amele, usta, maldnist, şoför re. çavuş
ve araba, kamyon yevmiye ve ücretle
ri, millî şose ve kpprüler mütemadî
tamirat ve inşaatı, kontrol memurla-

32 328

22 500

1 - VI - 1939
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yitim yeviniye v e harcırahları ve yol
ların ağaçlanma masrafları.
Silindir veaair yol inşaat makineleri
ve bunların yedek alât v e edevatı mu
bayaa, tamir ve işletme ve nakliye ve
ve garaj masrafları ve tamirhaneler
tesis ve işletme masrafları
50 aded yol silindiri taksit bedelleri
karşılığı
Trabzon - İran transit yolu inşaatı
karşılığı

Lira

26Ö GÖO

10
44 442
551258
•s

Fani yekûnu
Sular
Ödenecek su poliçeleri ve iade edilecek
teminat paraları karşılığı .
3132 sayılı büyük su işleri kanunu ha
ricinde evvelce yapılmış ve yapılmak-*
ta olan su işlerine. aid istimlâk bedellerile bilûmum masrafları
3132 sayılı büyük su işleri kanunu ha'
ricinde evvelce yapılmış ve yapılmak
ta bulunan barajlar, kanallar, sedler ve imalâtı sinmesinin işletmesile mütemadi tamir masrafları, hüsnü
muhafaza ve işletmeleri için ratihdam
edilecek mühendis, 'fen memuru, am
bar, fidanlık, savak, laboratuar ve
elektrik memurlarile makinist ve mua
vinleri, makine yağcıhırı, şoför-, bekçi
ler, bahçıvan ve muavinleri,*; .odacı,
usta, amele ve saire jgibi müstahdem
lere aid ücretler, baraj ve Savuzlarm kontrolü için âhııacak kajnyonet,.
sandal bedellerile işletme masrafları,
fidanlıklann tesisi için - yapılacak bil
cümle masraflarla bu işlerde kullanı
lacak amele yevmiyeleri ve bilûmum
nakliye masrafları, işletmeye./ müte
allik tenvir, kuvvei muharrike için
earfedüecek elektrik ceryanı ile müştail maddeler masrafı, elektrik te
sisatı bedelleri, teshin ve telefon te
sis ve mükâleme masraflım

9Ö6 688

600 000

40 000

150 000

1687
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Lira

4 Küçük su işleri' etüd ve inşaatTigin
yapılacak bilûmum masraflarla hal
kın yapacağı su işlerine - yardım ve
masrafları ve alelûmum harcırahlar

50 000
930 000

Fasıl yekunu
726

' Levazım ve alâtı mtitenevvia
1 ?Eesim, alât ve edevatı fennice levazı
mı...
2 ;R;esim, hendese/ v>e fotoğraf makineleri

3 500'

3000
6600

Fasıl yekûnu
..II

727

728

Kitab ye fennî risaleler bedelile fennî
©serlerin ve haritaların tabı ve teclid
masrafları, alelûmum telif, tercüme
ve nafia eserleri modelleri için verile
cek ücret ve Mükâfat ve mühendisler
birliğine nakden yapılacak yardim
Beynelmilel müessese ve cemiyetlere
iştirak hissesi v e masrafları
- Birinci ba& yekûnu-

729
730
731

İkinci bab - Muvakkat masraflar
Ecnebi mütehassıs ve mühendis ve
tercümanları
Ecnebi memleketlere gönderilecek me
murlar ' harcırahı
Staj için ecnebi memleketlere gönde'-..
rilecek memurlar harcırah' ve mas-1
rafları

X00>
1 862 138

30400
9;0Q0

10 800
,58 200

İkinci kısım yekûnu

1 920 338

'okıüu

Teknik okulu masrafları'
[la§e, melhtıaat, aleltiımım idare, kitab, ders
levazımı bedel ve masrafları, tab, teclid ücret-

1688

2fitOJKD

İkinci bab yekûnu

Üçüncü kmm - Teknik
73fr

1

166 000
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teri ve nakilye masrafları, mükâfat ve faMr ta
lebeye muavenet, feıuil seyahat,* ameliyat ve tat
bikatı dergiye, talebe nota batim bedel ve mas
rafları, kütüpane, âersaneî y&takfcabe, ftbdye
ve laboratuar, mutbak ve diğer mtâttefe müşte
milatı ve levazımı, mefruşat ve dttfflftftaft nak
liye vasıtaları ve levazımı ve isletiftasi ve he*
türlü tamirat ve inşaatla iear bedelleri ve elek
trik, havagazı ve su tesisat ve bedelleri vesair
bilûmum mette» m*srem&]

Dördüncü ktsm - Borçlar
733
734

1
2
3
4

G-eçeto yıl borçla**
Eski yıllat borglan
1937 yılı borçları karşılığı
1936 »
»
»
1935 »
»
»
1934 »
*
*

38 910
3000
1 000
1440
960

Fasıl yekûna

6400

Dördüncü kısım yekûnu

45 310

Beşinci htstm - Tüp işleri
İnşaat ve esaslı tamirat masrafları
f&aleten veya emaneten yapılacak inşaat ve
esaslı-tamirat bedel ve masrafları, yapı isleri
umum müdürlüğü kadrosunda bulunan memur
ve müstahdemlerin masat veya tamkatm kesif
ve murakabe, kabul ve sairesi isin vukubulacak
seyahatlerine" aid nareırahlar, inşaat veya
esaslı tamirat kontrolü için yapı isleri umum
müdürlüğü kadrosu haricinde olmak üzere lü
zumu halinde muraldb, mimar ve somyan ve
emanet inaaatmda veya esaslı tamiratmda kul*
lamlacak mühendis veya mimar*, fen memuru,
8Ürveyan ve sairimin ücret, yevmiye ve masraf
ları. Her yaprya aid levazımı tersimiye ve kır
tasiye'ile tabma iüasum görülecek evrakm tabı

1' Öevlet iateteoi'ölöji işleri ufiMim BBÜ*

1689
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4
5
6
7
8
9

MflhanBUsatm nevi

Maliye vekâleti
Gümrük ye inhisarlar vekaleti [*]
Emniyet işleri umum müdürlüğü
Jandarma genel komutanlığı
Maarif vekâleti
»Münakalât vekâleti
Ziraat vekaleti
Nafia vekâleti
Fani yekunu

736

Hafriyat masrafları

lira

1 527 220
72 700
10 920
305 840
605 800
150 000
101 600
155 000
2 959 330
18 570

> [Türk tarih kanununun lûzam göstereceği yer*
lerdeki hafriyatın İstan ve çıkan eserlerin ma*
htJHndA tanzim ve müzelere nakli ve mubayaa
edilecek alât ve edevat ve malamrm bedeli ve
müstahdemlerin ücret, yevmiye ve harcırahları
ve aair bilûmum nıasraflan]

Beşinci kısım yekûnu

2 977 900

AU%nc% kam - Yüksek mühendis
mektebi
737

Maaş ve ücretler
1 İdare ve talim heyetleri maaşı
2 'Awk maaşı
3 Ücretler
Fasıl yekunu

738

İdare masrafları
1 İaşe masrafı
2 Talebe, hademe ve müstahdemler melibusati
3 Tenvir ve teshin
4 Levazımı tersimiye ve kırtasiye
5 Defatir ve evrakı matbua ve teelidiye

247 380
1000
117 340
365 720
70 000
27 600
25 000
5000
500

[*] Bu tertibe konan tahsisatın 12 000 lirası'3096 sayilı ka
nıma tevfikan İslâhiye ve Uzunköprü gümrük Ve muhafaza metimrlan üe subaylar* için yapHnlucak evler inşaatına aid$ft
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Muhassasatm nevi

6 Laboratuarlar ve atelye işletmesi
[İşletme ve bakîm, muharrik ve müteharrik
edevatm tamir, tathir ve talebenin sanayi mek
tebi atölyesi ve diğer atölyelerde staj yapmala
rına aid bSfunum masraflarile bu hususa aid
muharrik kuvvetler masrafları]
7 Müteferrika ve çamaşır yıkama mas
rafları
8 Üânai
9 Telefon mükâleme ve posta ücretleri
10 Kamp masarifi umumiyesi
11 Mualece .ve revir ve sair tedavi masrafı
[Talebe, hademe ve müstahdemler]
12 Su sarfiyatı
13 Tesisat masrafı
A — (Laboratuarlar, atelyeler için alât ve
edevat mubayaan ve bunlara aid tesis masraf
ları)
B — (Ifutbak, yemakhane, yatakhane gibi
pansiyonu teşkil eden tekmil aksama aid leva
zım masraftan)
G — (Kfitnpane icîn Mtab ve mecmua mu*
bayaasz ve bunların teelidiyesi)
D — (Her nevi demirbaş eşya ve mefruşat)
E — (Su, elektrik, telefon, havagazı tesisleri)
F —' (Dersane eşyası ve alfttz tenrimiye bedel
leri)
Ö — (Mektebden mezun olacak talebeye he
diye edilecek olan kullanılmış edevatı tersimiye
bedellerinin mahsubu)
14 Müderris, muallim, muavin ve asistan
larla talebenin fennî seyahat yapma
larına aid harcırah, yol, iaşe masraf
larile talebenin askerî ders veya inkılâb dersleri gibi mekteb haricinde takib edecekleri derslere devamlarına
aid her türlü yol masrafları
15 Müderris ve muallim muavinleri ve
asistanlar ve mezunların ecnebi mem
leketlerde mekteb, laboratuar, enstitü
ve şantiyelerde tecürik, tetebbu ve ik
mali tahsil masrafları
16 Spor masrafları
Fasıl yekûnu

Lira
4 500

7 900
1500
300
3 500
2 500
>
5 500
45 000

3 000

£*§Ü°
JöO
%ff! 300

1691
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739

Muhassasatm servi

İLirtı

Kit&b, .mecmua, tercüme, telif ve talriye; nutffical]a£l

1 Kitab telif, ve tercüme ücreti
2 Tabiye, işletme, yevmiye, demirbaş,
eşya mubayaa ve tamirleri, mevaddı
iptidaiye ve teclidiye, taba müteallik
levazım masrafları
Fasıl yekûnu
740

Ecnebi muallimler ve BU laboratuarla
rı şef dö travo ücret ve harcırahları

741

2233 numaralı kanun mucibince asker
lik dersleri muallimlerine verilecek üc
ret
3335 sayılı kanun mucibince yapılacak
tedavi, yol ve saire masrafları
Geçen yü borçları
Eski yıllar borçlan
1683 numaralı kanunun 58 nci madde
si mucibince verilecek tekaü'd ikrami
yesi'

742
743
744
745

Altıncı kısım yekûnu4

7 000

6 500
13 500
75 000

500
200
500
1000
4 910
668 630

Yedinci kısım - Konya ovası
sultana- idaresi
746
747
1
2
3
4
5
6
7

Daimî müstahdemler ücreti
İdare masrafları
Harcırah
Kırtasiye ve evrakı matbua
Deraccfcaş.
..Tenvir ve testoı
"Nakil vasıtaları masrafı
Müteferrika _ :.
Tedavi ve yardım •;

36 840
3 000
250
500
300
500
150
500

Fasıl yekûnu

,5 200

3620
F.

748
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Mütemadi tamirat
11 Tamirhaneler için her türlü malzeme,
alât ve edevat re telefon makine-ye
levazımı alınması ve telefon şebekesi-,
nin bakım masrafları
2 İdarenin yaptıracağı her türlü tami
rat ve kanal tathiratl levazımı ve ta
miratta kullanılacak usta ve amele
yevmiyeleri ve fidanlıkların idare've
. „ tevsii
3. Hizmet kamyoneti ile- levazımının mu
bayaa ve isletme ve tamir masrafları
Fasü yekûnu

749-~

Lira

2 000

5 830
3 800
. 11 630
500

Geçen ve eski yıllar borçlan karşılığı
Yedinci kısım yekûnu

750

Ankara şehri kanalizasyon işlerinin
etüd, aplikasyon masrafl&rüe bu İŞ"
lerde istihdam edilecek mütehassjs,.
mühendis, fen memuru, ressam, stirveyyanlann ücret, yevmiye ve harcırahlarile usta ve amele yevmiyeleri,
alınacak alât, edevat ve malzeme be
delleri ile nakliyeleri, kırtasiye, mat
bu evrak ve tabiye ve bilûmum mas
rafları
UMTTMI YEKÛN

54 170

.

60 000

• 8 143 510

22 • ÎKTISAD VEKALETİ
'Bininci kmm - Cüzlerde müşterek
muhassasat
755
756

Birinci .bab - Maaş, ücret, tahsîsaf
Vekil tahsisatı
Maaş
1 Memurlar maaşı

4 800
249 480

1693
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Mtüıasaasatm nevi

2 Açık maaşı

2 000
Fasıl yekûnu

767
758

1683 numaralı kanunun 58 nci madde
si mucibince verilecek tekaüd ikramiMerkez müstahdemleri Ücreti
1 Daimî müstahdemler
2 Muvakkat müstahdemler
Fasıl yekunu

769
760

Vilâyetler daimî müstahdemler ücreti
Muvakkat tazminat
Birinci bab yekûnu

761
762

İkinci bab - Masraf
Merkez mefruşat ve demirbaşı
Merkez levazımı
1 Tenvir
2 Teshin
3 Kırtasiye
Fasıl yekûnu

763
764
766
766

Merkez müteferrikası
Vekalet otomobili isletme ve tamir
masrafları
Vekâlet hizmet otomobilinin ve iki
motosikletin tamir ve işletmesi
Vilâyetler levazımı
1 Tenvir ve teshin
2 Kırtasiye
Fasıl yekunu

767

Lira

Vilâyetler müteferrikası

261 480

«000

307 460
3 000
310 460
251220
28 162
852 112

10 000
3 000
6 000
4 000
13 0Q0~
6 000
3 600
2 500
6 000
3 000
9 000
2 500

No. 3620
F.
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Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı
İkinci bab yekûnu

769

Üçüncü bab - Müşterek masraflar
Mütenevvi masraflar
1 İcar bedeli
2 Defter ye matbu evrak
3 Melbusat
Fasıl yekûnu

770
771
772
773
774
776
776
77?
778

Daimî memuriyet harcırahı
Muvakkat memuriyet harcırahı
Müfettişler harcırahı
Sanayi ve i§ müfettişleri harcırahı
Ecnebi memleketler harcırahı
Resmî telefon tesis ve mükâleme mas
raf!
Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli
Posta ve telgraf ücreti
3335 sayılı kanun mucibince yapılacak
tedavi, yol ve saire masrafları

Lira

6000
52 500

27 000
6500
3000
36 600
12 000
16 000
12 000
15 000
4000
6000
2500
6000
1260

Üçüncü bab yekûnu

110 250

Birinci kısım yekûnu

1 014 862

İkinci kmm - Cüze mahsus muhassasai
779

Birinci bab - Daimî masraflar
Telif at, neşriyat ve propaganda

16 000

[İktisadî ve meslekî mecmualar, kitab, harita
lar telif ve tercüme ücretleri, tabı, neşir bedeli
ve masrafları, fiüm ve filim makine mubayaası,
ihsar ve kira bedelleri, istihbarat ve propagan
da masraflarile bu maksadlara müteferri yar
dımlar]

1695

1-VI
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Muhaasasatm jtevi

Kongreler ve beynelmilel muessesat
masrafları
1 Beynelmilel müessesata iştirak hissesi
2 Dış kongrelere gönderileceklerin har
cırahları ve masrafları
3 İç kongreler masrafları

Lira

3 000
2 500
2 500

Fasıl yekûnu

8000

Birinci bab yekûnu

23 000

ikinci bab - Muvakkat masraflar
Ecnebi mütehassıslar, tercümanlar ve
kâtibleri
İkinci kısım yekûnu ~

80 000
103 000

Üçüncü kısım • Müesseseler
Birinci bab - Maden işleri
Tahlilhane masrafı
Havzai fabmiye ve diğer madenler
1 Ereğli kömür havzası
2 Diğer madenler
3 Hademe ve kolcu elbisesi
fasıl yekûnu
Teşviki sanayi kanunu mucibince ve
rilecek prim karşılığı
Krom madenleri ve Ereğli havzası
ocakları ve diğer madenlerin ruhsat
tezkeresi ve imtiyaz hesabma 2818 nu
maralı kanunun 6 neı maddesinin A,
B, C bendleri mucibince verilecek taz
minat
Sanat modelleri mubayaa, tevzi, teş
hir, neşir ve propaganda masrafları
Birinci bab yekûnu

4 000
8 000
2 000
1 00Q
11 000"
10

16 000
10 000
41 010

3620
"$*.

787

1
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Muhassasattzr^&evi

îkinci bab
İşçi sigorta idaresi masrafı ye 3008 sa
yılı kanunun 89 ncu maddesinin tatbi
ki masrafı
Üçüncü kısım yekûnu

788
789
790

Dördüncü ktstm - Müteferrik masraflar -,
.Tamirat masrafı
Geçen yıl borçları
Eski yıllar borçları
1 1937 yılı borçları karşılığı
»
2 1936 » . >
»
»
3 1935 »
J
*
4 1934 »- >»

Lira

29 000
• 70 010

1600
13 000
1 500
1200
500
500

Fasıl yekûnu

3 700

Dördüncü kısım yekûnu

18 200

UMUM YEKÛN

1206 072

23 • MÜNAKALAT VEKALETİ
Birinci ktstm - Cüzlerde müşterek
mııfojîma&at
795.
796

Birinci bab - Maaş, ücret, tahsisat
Vekil tahsisatı
1 Memurlar maaşı
2 Açık maaşı

442 804
2 500
Fasıl yekûnu

797

4800

1683 numaralı kanunun 58 nci madde
si mucibince verilecek tekaüd ikrami
yesi

445 304

' 5 000

No. 3620
F, M.
798
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Merkez müstahdemleri ücreti
1 Daimî müstahdemler
2 Muvakkat müstahdemler
Fasıl yekûnu

799
800
801

Vilâyet müstahdemleri ücreti
Muvakkat tazminat
2233 numaralı kanun mucibince asker
lik dersi muallimlerine verilecek ücret
Birinci bab yekûnu

802
803

İkinci bab - Masraf
Vekalet binasının tefrişi ve demirbaşı
ve masarifi umumiyesi
Merkez levazımı
1 Tenvir
2 Teshin
3 Kırtasiye
Fasıl yekûnu
Merkez müteferrikası
1 Müteferrika
(Vfiveori ye moakkiblerm şehir dahilindeki yol
masrafları
dahfldir.1
2 Resmî ziyafetler
Asansör,
işaret ve telefon tesisatı mo3
törlerinin cereyan, tamir ve işletme
masrafları
Fasıl yekûnu
Vekalet otomobili masrafı
1 Mubayaa
2 İşletme ve tamir

806

1698

Lira
74 520
5 000
79 520
152 640
42 416
900
730 580

30 000
3000
6000
4 000
13 000
6000
1 000
750
7 750
6000
3500

Fasıl yekûnu

9500

Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı

13 000

1-VI-
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Mtthassasatm nevi

Vilâyetler levazımı
1 Tenvir ve teshin
2 Kırtasiye

6000
4000
Fasıl yekûnu

808

Vilâyetler müteferrikası
îkinci bab yekûnu

809

Üçüncü bab - Müşterek masraflar
Mütenevvi masraflar
1 îcar bedeli
2 Defatir ve evrakı matbua
3 Melbusat

[Liman memurlarile makinist, serdümen ve
tayfalara demirbaş olarak verilecek muşamba,
ejzme, ayakkabı ve melbnsatla merkez ve taşra
odaedarmm melbusatı]

Fasıl yekûnu
810
811
812
813
814
815

Lira

Daimî memuriyet harcırahı
Muvakkat memuriyet harcırahı
Müfettişler harcırahı
Besmİ telefon tesis ve mükâleme mas
rafları ile ücretli muhabere ve mükâ
leme bedeli
Posta ve telgraf ücreti
3335 numaralı kanun mucibince yapılacak tedavi, yol ve saire masrafları

10 000
5000
88 250

26 000
6 000
7 200

39 300
10 000
15 000
10 000
6 000
12 000
2 000

Üçüncü bab yekûnu

94 200

Birinci kısım yekûnu

913 030

Muhj&asasatm nevi

Ura

thinci ktstm - Güze mahsus masraflar
Birinci bab - Müteferrik masraflar
Besim alât ve edevatı fenniye levazı
mı ve fotoğraf makine ve malzemesi,
mubayaa ve tamir masrafları
Meslekî mecmualar, kitab, haritalar
telif ve tercüme ücret ve mükâfatları,
tam, neşir bedeli ve masrafları, filim
ve filim makine mubayaası, ihzar, ki
ra bedelleri, istihbarat ve propaganda
masraflarîle bu maksadlara müteferri
yardımlar
Hizmet otomobili mubayaa, tamir ve
işletme masrafı
Ecnebi mütehassıs, tercüman ve kâtibleri
Ecnebi memleketlere gönderilecek me
murlar harcırahı
Bİrinci'bab yekûnu
İkinci bab -.Deniz ticareti
Yüksek deniz ticaret mektebi masraf
ları
Umumî masraflar
Laboratuarlar tesisi ve edevat mas*
raflarile diğer tesisat masrafları
"
Deniz vesaiti mubayaası
Fasıl yekûnu
Uman ve sahil hizmetleri
Mayın imha masrafları
limanları temizleme, tarama isleri ve
şamandıra im«d-ve .tesisi, tamir, ida
me, idare ve Jnlûmum masrafları
Limanlarda, sahilde verilecek beynel
milel işaret malzeme ve vesaitinin te
sisi, mubayaa, tamir ve umumî mas
rafları

5 000

20.000
3 500
39 0Ö>
10 000
77 550

100 000
15 000
3 000.
118 000
6 055
100 000

2 000
».'-•.1 H l . ' l

Faal yekûnu

108 056

ı. 3620
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Liman idaresinin deniz nakil vasıtala
rı masrafları
1 liman idarelerinin nakil vasıtaları ve
algarnanın işletme, tamir, idame, mu
bayaa ve sair masrafları
2 Vesait kirası
Fasıl yekûnu

824

Devlet Reisine aid deniz vasıtalarının
bilûmum işletme, mubayaa, inşaat ve
müteferrik masrafları için Denizyolla
rı idaresine verilecek meblâğ
Geceleri vazife gören liman memurla
rına verilecek ücret
Tamir ve inşaat masraf ı

826
826

îkinci bab yekûnu

827
828
1
2
3
4

Üçüncü, bab - Borçlar
Geçen yıl borçlan
Eski yıllar borçlan
1937 yılı borçları karşılığı
1936 »
»
»
1935 »
»
>
1934 »
»
»
Fasıl yekunu
Üçüncü bab yekûnu

Lira

27 000
6000
33 000

216 000
4 000
3 000
482 055

5 000
1 500
1 000
500
500
3 500
8 500

Ikinei kısım yekunu

568 105

UMÛMİ YEKÛN

1 481 135

1701
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Lira

Birinci kısım - (Jiızlerde müşterek
muhassasat

831

Birinci hab - Maaş, ücret, tahsisat
Vekil tahsisatı
Maaş
1 Memurlar maaşı
2 Açık-maaşı
Fasıl yekûnu

632
333

1683 numaralı kanunun 58 nci madde
si mucibince yerilecek tekaüd ikramı
yesi
Merkez müstahdemleri ücreti
1 Daimî müstahdemler
2 Muvakkat müstahdemler
Fasıl yekûnu

«834

Vilayetler müstahdemleri ücreti
1 Daimî müsthademler
2 Muvakkat müstahdemler
Fasıl yekûnu

«35

Muvakkat tazminat

248 500

2 000
522 000
2 000
524 000

337 000
1 000
338 000
21 000

Birinci bab yekûnu

836
837

247 000
1 500

ikinci bab - Masraf
Merkez mefruşat ve demirbaşı
Merkez levazımı
1 Tenvir
2 Teshin
3 Kırtasiye
Fasıl yekûnu

1 138 300

8 000
3 500
5 000
6 000

14 500

1 - VI - 1939
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840

841
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Merkez müteferrikası
Vekalet otomobili işletme ve tamir
masrafları
Vilayetler levazımı
1 Tenvir, teshin
2 Kırtasiye

849
850
851

3 500
4 000
4000
8000

Vilayetler, müteferrikası
Vilayetler mefruşat ve demirbaşı

4000
12 000

Üçüncü bab - Müşterek masraflar
Mütenevvi masraflar
1 İcar bedeli
2 Defaür ve evrak tabı
3 Melbusat
Fasıl yekûnu

844
845
846
847
848

4000

Fasıl yekûnu

İkinci bab yekunu

843

Lira

Daimî memuriyet harcırahı
Muvakkat memuriyet harcırahı
Müfettişler harcırahı
Ecnebi memleketler harcırahı
Eesmî telefon tesis ve mükâleme mas
rafı
Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli
Fosta ve telgraf ücreti
3335 sayılı, kanun mucibince yapılacak,
tedavi, yol ve saire masrafları

54 000

20 000
6 000
2 500
28 500
15 000
20 000
21000
5000
5000
10 00
5000
2000

Üçüncü bab yekûnu

111 506

Birinci kısım yekûnu

1 303 800

1703
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Lira

îkinci kmm - Cüze mahsus muhassasat
852

Birinci bab - Daimî masraflar
Dahili ve haricî sergiler ve numune
meşherleri masrafı
1 İzmir sergisine yardım
2 Hükümetçe iştirakine karar verilecek
dış sergiler masrafı
3 İç sergi ve numune meşherleri
Fasıl yekûnu

853

Telifat, neşriyat, propaganda ye yar»
dunlar
1 İktisadî ve meslekî mecmualar, kitab,
haritalar telif ve tercüme ücretleri,
tabı, neşir bedeli ve masrafları, filim
ve filim makine mubayaası, ihzar ve
kira bedelleri ve istihbarat ve propa
ganda masraflarile bu maksadlara müteferri yardımlar
2 Ticarî istihbarat
Fasıl yekûnu

854
1
2
3
4

Kongreler ve beynelmilel müessesat
masrafları
Beynelmilel müessesat iştirak hissesi
Dış kongrelere gönderileceklerin har
cırah ve masrafları
İç kongrelerin tesis ve idare ve sair
masrafları
Ecnebi misafirlerin izaz masrafı
Fasıl yekûnu

855
856

857

1704

Turizm umumî masrafları ve turizm
teşekküllerine yardım
2834 sayılı kanunla 3018 sayılı kanu
nun 7 nci maddesine göre kurulu te
şekküllerin idare masraflarına yar
dım
Tahlil ve ölçüleı laboratuarları için
makine, alât, edevat ve ecza mubayaa
ve tamir masrafları

50 000
50 000
10 000
110 000

30 000
10 000
40 000

20 000
2 000
5 000
4000
31 000
20 000

40 000
15 000

1-VI-
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Ticaret ataşelikleri masrafları '
1 Umumî masraflar
2 Daimî ye muvakkat memuriyet harcı
rahları
Fasıl yekûnu

869

Hizmet otomobili ve motosiklet muba
yaası ile işletme ve tamir masrafları
Birinci bab yekûnu

860

ikinci bab - Muvakkat masraflar
Ecnebi mütehassıslar, tercümanlar ve
katibler

Lira

35 000
15 000
50 000
8000
314 000

50 000

ikinci kısım yekûnu

364 000

UMUMÎ YEKUN

1 667 800

25 - ZİRAAT VEKÂLETİ
Birinci kmm - Cüzlerde müşterek
muhassasat
865
866

867
868

Birinci bab - Maaş, ücret, tahsisat
Vekil tahsisatı
Maaş;
1 Memurlar maaşı
2 Açık maaşı
Fasıl yekûnu
1683 numaralı kanunun 58 nci madde
si mucibince verilecek tekaüd ikrami
yesi
Merkez müstahdemleri ücreti
1 Daimî müstahdemler

4 800
1 646 740
2 500
1 849 240

8 000
68 700-

1705
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F. M.

Muhassasatm nevi

2 Muvakkat müstahdemler
Fasıl yekûnu
889
870
871
872-

Vilâyetler müstahdemleri ücreti
Muvakkat tazminat
Vekâlete merbut âli mekteb mezunla
rına 1437* numaralı kanun mucibince
verilecek avans
2283 numaralı kanun mucibince asker
lik dersleri muallimlerine verilecek
ücret

1 - VI - 1939
Lira
2 500
71 200
676 010
60 000
14 000
1 720
2 684 970

Birinci bab yekûnu

873
874

İkinci bab
Masraf
Merkez mefruşat
ve -demirbaşı
Merkez levazımı
1 Tenvir
2 Teshin
3 Kırtasiye
Fasıl yekûnu

875
876
877
878

Merkez müteferrikası
Vekâlet' otomobili işletme ve tamir
masrafları
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı
Vilâyetler levazımı
1 Tenvir ve teshin
2 Kırtasiye
Fasıl yekûnu

879

Vilâyetler müteferrikası
Tkinci bab yekûnu

1706

10 000
6 000
5000
4 500
15 500
10 000
3 500
22 500
10 000
5 000
15 000
3 000
79 500

1 - VI - 1939
Muhassasatm nevi

Üçüncü bab - Müşterek masraflar
Mütenevvi masraflar
icar bedeli
Defatir ve evrakı matbua
Melbusat
Fasıl yekûnu
Daimî memuriyet harcırahı
Muvakkat memuriyet harcırahı
Tedkik ve mubayaa için dış memle
ketlere gönderileceklerin harcırahı
Müfettişler harcırahı
Resmî telefon tesis ve mükâleme mas
rafı
ücretli muhabere ve mükâleme bedeli
Posta ve telgraf .ücreti
3335 sayılı kanun mucibince yapılacak
tedavi, yol ve saire masrafları

•Lira

21 000
7 000
3 200
31 200
20 000
27 000
3 010
20 000
8 000
1 450
47 043
10 000

Üçüncü bab yekûnu

167 703

Birinci kısım yekûnu

2 932 173

îkinci kısım - Cüze mahsus muhassasat
Birinci bab - Daimî masraflar
Telifat, neşriyat ve propaganda

20 000

[Her nevi neşriyat mubayaası, tercüme ve
telif haklan, her türlü neşriyat ve istihbarat,
tabı, istinsah ve tevzi masrafları ve bu kabîl
işlere yardım, öğretici filimler mubayaası, is
ticarı ve bu filimleri çekmek ve göstermek ve
yaymak için sabit ve otomobilli vesait ve te
sisat mubayaası ve bu kabîl işlere yardım]

Levazım ve al&tı fenniye

10

1707
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891
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M. '

Muhassasatm nevi

Kongre ye teknik toplantılar ve bey
nelmilel teşekküllere iştirak ve yar
dım
1 Beynelmilel teşekküllere iştirak ye
yardım
2 İç ve dış kongre ye teknik toplantıla
ra iştirak, iç kongre ye teknik top
lantılar tertib ye bu kabü toplantılara%
yardım umumî masrafları

Lira

7 500

5 000

[Dahildeki toplanacak kongre ye teknik top
lantıların vekâletle takdir olunacak bütün
masrafları bu tertibden verilir.]

Fasıl yekûnu
892

Hayvan ıslahı sağlık zabıtası encümen
leri hakkı huzuru
Birinci bab yekûnu

893
894

İkinci bab - Muvakkat masraflar
Yarli, ecnebi tekniker ve mütehassıs
lar ve tercüme büroları müstahdem
leri
Staj ve ihtisas masrafları
1 Staj ve ihtisas için harice gönderile
cek olan memurların harcırahı
2 Çay ve sunî sıfad. ihtisası yapmak için
harice gönderilecek memurlara yar
dım

12 600
' 10
32 520

120 000
10,
5000

Fasıl yekûnu

5 010

İkinci bab yekûnu

125 010

İkinci kısım yekûnu

157 530

Üçüncü kıstm - Müesseseler
Birinci bab - Ziraat işleri
Mektebler ve kurslar
1 Orta ziraat mektebleri
2 Makinist mektebleri

1708

130 000
6 000

No. 3620
F.

1 - VI - 1939
M.

Muhassasatro nevi

Ziraî kurslar ve köy eğitmenleri, ve su
işleri re seyyar artezdyen teşkilâtı
malzeme ve umumî masrafları
Fasıl yekûnu
896

Mücadele
1 Huzur hayvan ve hastalıklarla müca
dele masrafı
2 Merkez mücadele enstitüsü ve müca
dele istasyonları
3 Mersin fümigatuvarı umumî masraf
ları
Fasıl yekûnu

897

Tarla ziraati, ıslah, deneme, üretme ve
temizleme müessesesi
1 Islah istasyonları, deneme tarlaları,
tohum üretme çiftlikleri, yonca tohu
mu temizleme evi
2 Müfid nebatlar tohumlarının tedarik
ve tecrübe masrafları
3 Tohum temizleme evleri
Fasıl yekûnu

898

Bağ ve bahçe ziraati ve müesseseleri
1 Islah ve deneme enstitüsü ve istasyon
ları, örnek bahçeleri ve fidanlıklar
2 Zeytin bakım teşkilâtı ve zeytin istas
yon ve fidanlıkları
3 Zeytin müstahsillerine ve budama us
talarına verilecek budama ve aşı. takı
mı ve levazımı bedeli ve nakdî mükâ^
fat karşılığı
Fasıl yekûnu

899

Böcekçilik, tavukçuluk müesseseleri
1 ipek böcekçilik enstitüsü ve istasyon
ları ve kışlakları, boğma ve fışkırtma
ve tohum yetiştirme evleri

Lira

100 000
236 000

300 000
62 000
8000
370 000

161 887
500
130 000
292 387

83 000
85 000

10
168 010

22 000
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Muhassasatm nevi

2 Tavukçuluk enstitüsü ve istasyonları

900

40 000

Birinci bab ykeûnu

1 106 397

İkinci bab - Veteriner ve
zootekni işleri
Mektebler, kurslar
1 Hayvan sağlık memurları ve nalband
mektebleri
2 Kurslar

Mücadele
1 Hayvan hastahklarile mücadele ve
tahaffuzhaneler tesis ve idaresi
Bakteriyolojihane ve serum darülistihzarları ve laboratuarlar
îtlâf edilen hayvan tazminatı
Fasıl yekûnu

902

903
1
2
3
4
5

1710

18 000

Fasıl yekunu

Fasıl yekûnu
901

Lira

2342 numaralı kanun mucibince hay
van sağlığı memurlarına verilecek yem
bedeli
Islah, teksir ve tedkikat
Haralar masrafı
[Hralar açığmı kapamak için. maktuan dahi
verilebilir].
Aygır depoları
[Seyis ve çobanların iaşeleri de bu tertibden
temin olunur].
Koyun damızlıkları mubayaa bedellerile numune ağılları
Karasığır damızlıkhaneleri
[Seyis ve çobanların iaşeleri de bu tertibden
temin olunur].
Ihsa ve organizasyon masrafları

25 000
6 000
31000

150 000
80 000
25 000
255 000

30 000
408 850
125 000

27 600
125 000
20 000

1 - VI - 1939

No. 3620
F.

M.

Mnhaasasatm nevi

6 Sergiler ye teşvik ikramiyeleri

Lira

40 000

Fasıl yekûnu

746 450

İkinci bab yekûnu

1 062 450

Üçüncü kısım yekûnu

2 168 847

Dördüncü kısım - Müteferrik masraflar
904
905
1
2
3
4

Gteçen yıl borçları
Eski yıllar borçlan
1937 yılı borçları karşılığı
1936 >
»
>
1935 »
>
»
1934 »
»
»
Fasıl yekunu

906

907

908
909

2582 sayılı kanun mucibince merinos
koyunlarının mubayaa, ıslah ve yetiştirilmesile tevzi isleri umumî masarifi
ve bu kabil işlere yardım
2582 sayılı kanun mucibince pamuk
ıslahı ve ıslah edilmiş pamuk tohumu
mubayaa, üretim ve tevzi işleri umumî#masarifi ve bu kabil işlere yardım
Motosiklet isletme ve tamir masrafı
Sergi ve fuarlara yardım
1 İç beynelmilel fuarlara yardım
2 Ziraî sergi ve meşherleri ve müsabaka
lar tertib umumî masrafları ve bu ka
bil işlere yardım

20 000
1 000
1 000
1000
611
3 611

340 000

300 000
300
10 000
10

Fasıl yekunu

10 010

Dördüncü kısım yekûnu

673 921

Beşinci kısım - Ankara Yüksek
ziraat enstitüsü
910

Maaşlar ve ücretler
1 Tedris heyeti maaşları

220 839
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Muhassasatın nevi

. 2 tdare memurları maaşı

3 Daimî müstahdemler
4 Muvakkat müstahdemler
5 2233 numaralı kanun mucibince aske
rî ders muallimlerine verilecek ücret
6 Açık maaşı
Fasıl yekûnu

911
912

Muvakkat tazminat
Enstitü ve laboratuarlar levanın ve
işletmeleri ve umumî masrafları

913

Y. Z. Enstitüsü idare levazımı
Telifat ve neşriyat
Tenvir
Teshin
Kırtasiye
Memurlar ve müstahdemlerle ecnebi
profesörler ve talebe harcırahı

1
2
3
4
5

[Memleket dahil ve haricine aiddirj.

6
7
8
9

Ücretli muhabere ve mükâleme
Resmî telefon tesis ve mükâleme bedeli
Defatir ve evrakı matbua
Vazife başmda kazaya uğrayanların
tedavi masraflarile çalışamayacak hale
gelenlere vekâletin takdiri ile verile
cek tazminat
Fasıl yekunu

914

Talebe ve stajiyer talebe masrafları
1 Talebe ve müstahdemlerle gece, gün
düz vazife başında kalacak memur
ların iaşe masrafları
2 Talebe ve stajiyer talebe melbusat, ya
tak, yorgan, komodin ve elbise dolabı,
karyola ve emsali masrafları
3 Muhtaç talebeye taviz
4 Talebe ve stajiyer talebe tahsisatı
Fasıl yekûnu

915

1712

Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları
[Mukavele ile memlekete geliş ve dönüş -harcı
rahları da boradadır].

Lira

27 060
210 120
3 000
1 000
500
462 519

35 000
, 200 000
20
20
40
3

000
000
000
500

22 000
1 500
2 000
2 000

10
111 010

129 500
31 600
4 000
16 500
181 600
319 000

No. 3620
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916
917
918
919
920

1
2
3
4

Muhassasatm nevi

• 3395 sayılı kanun mucibince yapılacak
tedavi, yol ve saire masrafları
Umumî masraflar karşılığı £1]
Tamirat ve su tesisatı masrafı
Geçen yıl borçları
Eski yıllar borçları
1937 yılı borçları karşılığı
1936 »
»
»
1935 »
»
»
1934 »
»
>

Fasıl

Lixa

,1000
74000
6:000
2 000
1500
3 ©00
300
100

Fasıl yekûnu

«400

Beşiaei kısım yekûnu

• 1 397 529

UMUMÎ ATEHÛN

7 330,000

: 89Ö, 896, 897, 898, 899

Müteferrika, mefruşat ve demirbaş, tenvir ve teshin, kırta
siye, defatir ve evrakı matbua masrafları, icar bedeli, neale^kitab, faydalı eserler ve telif hakkı mubayaası, tabı ve tercüme
ücretleri, makine alât ve edevat, teçhizat ile levazımı fenniye ve
itlâfiye ve eczayı kimyeviye, hayvan ve sair bilûmum mubayaat
ve tesisat, tamirat, sigorta, vergi ve resimler, vesaiti nakliye,
yedekleri mubayaa, tamir ve işletme masrafları, arazi ve bina
mubayaa, istimlâk bedel ve masrafları, yukarıda numaraları
yazılı fasıllardan idare edilen müesseselerle teşkilât, çiftlik, tar
la, bağ ve bahçe ve laboratuarların ıslah, tecrübe, üretme, yetiş
tirme, her nevi tatbikat ve saire masrafları, telefon tesis ve
mükâleme ve tamir bedelleri, mekteb, kurs ve diğer müesseseler
ve teşkilâtta çalıştırılacak memur, müstahdemler, usta ve ame
le, yerli ve yabancı mütehassıs, tercüman ve ustabaşüarm ay
lık, gündelik veya ders saati başına ücretleri ve yevmiyeleri ve
bu islerde kullanılacak memur, muallim ve müstahdemler, ya
bancı mütehassıs ve ustabaşüarm ve vazifelen gönderilecek di
ğer memurların vekaletçe görülecek lüzum üzerine muvakkat
ve daimî memuriyet harcırahları, leylî mekteblerâe talebe ve
vazifeten mektebde kaldıkları müddetler için muallim, memur
ve müstahdemleri ve imtihanlarda bulunacak mümeyyizlerin
iaşe ve ibate masrafları, talebeye lüzumlu ders kitab ve levazım
ve fakir talebeye yardım, her nevi merasim ve muallim ve ta
lebe tedkik seyahatleri ve kamp masrafları, talebe melbusatı,
mükâfatı bedelleri, mektebden mektebe nakledilen leylî talebe'
nin yol masrafları, doktor, diş hekimi ve veteriner vizite ücret

im
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leri, talebenin tedavi, yol ve eczane masrafları, açılacak kurs
lara iştirak edecek memurların ve kursları idare edeceklerin
harcırahları ve hariçten istihdam edileceklerin ücretleri, umu
ma açılacak kurslara iştirak edenlerin harcırah ve vekâletçe
takdir edilecek yevmiyeleri, kurslara devam edenlere verilecek
kitab ve levazım bedelleri ve kursları muvaffakiyetle idare ve
ikmal edeceklere verilecek aynî ve nakdî mükâfat, nebatat ve
mahsullere ziyan yapan muzır hayvan, böcek ve hastalıklarla
mücadele ve bunların imha, itlaf, tedavi ve tedkikı, hastalıklı
ve böcekli nebat ve parçalarile mahsullerin kontrol, muayene, te
mizleme masarifi umumiyesi, muzır böcek ve hastalıkların bu
laşmaması ve mücadele için kal, imha ve ihrak olunacak nebat
ve parçalarile mahsullere verilecek tazminat ve bu işler için
yapılacak masraflar, domuz öldürenlere verilecek para mükâr
fatı ve muzır hayvanlarla mücadele esnasında ölenlerin ailele
rine ve muzır hayvanlarla mücadele mükellefiyetini ifa sıra
sında malûl kalanlara mikdart İcra Vekilleri Heyetince tesbit
edilecek olan tazminatlar ile yaralananların tedavi masrafları
ve mücadele maksadile yabancı memleketlere gönderileceklerin
harcırahı, domuz ve diğer hayvanların etlerile derilerinden ve
sairelerinden istifade maksadile müesseseler kurma masrafları
ve bunların işletilmesi içim, verilecek mütedavil sermayeler, köy
eğitmenleri yetiştirme müesseselerinin bilûmum masrafları ve
bu müesseseleri muvaffakiyetle bitirenlere ziraî vesait temini
için bir defaya mahsus olmak üzere vekâletçe takdir edilecek
mikdarda nakdî mükâfat, idarei hususiye fidanlıklarına nakdî
yardım, yabani ağaçların aşılanması hakkındaki kanun muci
bince verilecek alât ve edevat bedelleri, Bize ve havalisinde halk
tarafından yetiştirilen çayların yaş veya kuru halinde vekâlet
çe takdir edilecek fiat üzerinden mubayaa bedelleri hizmetle
rin taallûk ettiği tertiblerden verilir.
[l] Eczayı tıbbiye ve baytariye, talebe tedkik ve tetebbüü,
resim ve sergiler ve masrafları, amele, usta ve çırak yevmiye
leri, merasim, müzeler ve bahçeler masrafları, icar bedeli, tale
beye aid kitab, kırtasiye, kamp masrafları, üânat, mefruşat, de
mirbaş eşya mubayaa, su parası, çatal, bıçak, emsali, hayvan
mubayaa, iaşe, bakım ve nakil vasıtaları tamir, işletme masraf
ları, talebeyi teşvik için yazdırılacak eserlere verüecek ikramiye
ve mümeyyizler heyeti masrafları, talebe teçhiz ve tekfini mas*
rafları ile bütçede tertibi olmayan ve rektörlükçe lüzum görü
len diğer bilûmum gayrimelhuz ihtiyaç ve masraflar karşılığı
bu tertibdendir.
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26 - MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (KABA KISMI)
F.

M.

Muhassasatm nevi

Lira

Birinci kısım - Güzlerde müşterek
muhassasat
925
926
927
928

929
930
931
932

Birinci bab - Maaş, ücret, tahsisat
Vekil tahsisatı
Maaşatı umumiye
1683 numaralı kanunun 58 nci madde
si mucibince verilecek tekaüd ikrami
yesi
648 numaralı kanunun 4 ncü maddesi
mucibince verilecek gedikli erbaş ik
ramiye ve 1059 numaralı kanunun 5 nci
maddesi mucibince verilecek erbaşlar
mükâfatı
Müstahdemler ücreti
Muvakkat tazminat
Temsil tahsisatı ve akçe farkı
1107 sayılı- kanun mucibince gedikli
erbaşlara verilecek aile zammı
Birinci bab yekûnu

933
934

îkinci bab - Masraf
Mefruşat
Kırtasiye
1 Kırtasiye malzemesi

4 800
22 704 210
255 000

10 000
800 000
270 000
135 000
40 000
24 219 010

130 000
38 030

[713 numaralı kanuna göre Maliye vekâleti
kırtasiye depolarında mevcud muhaberata mü
teallik her nevi malzemei kırtasiye tedariki]

2 Tersim malzemesi

3 030

[Bütçeye mevzu fasılların mahiyeti itibarile
hangisi ile alakadar olursa olsun alelıtlak ter
sim malzemesi ile bu işe aid kırtasiyeye mü
teallik her nevi mevaddm haristen tedariki]

Fasıl yekûnu
936

Müteferrika;

41 060
133 490

No. 3620
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Mühassasatm nevi

Vekâlet otomobili istetme1 ye tamir
masrafları
Mütenevvi masraflar
1 BedeH icar •
2 Defatir, evrakı matbua^

Lira

3 500
233 720
93 000

[Tabı ve teclid malzemeni, alât ve edevat ve
mevaddı müstehlike mubayaa ve tamir bedeli,
kütüb ye resail ve harita mubayaa, tabı masraflan ve matbaalarda ve mflceBiâhanelerde
ieabmda kadrodan fazla çalıştırılacak işçileria ücretleri]

Fasıl yekûnu
938
939
940
941
942
943

Daimî memuriyet harcırahı
Muvakkat memuriyet harcırahı
Müfettişler harcırahı
Resmî telefon tesis ve mükâleme mas
raf!
Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli
Fosta ve telgraf ücreti

326 720
421 680
260 000
50 100
16 090
10 090
204 050

İkinci bab yekûnu

1 596 690

Birinci kısım yekûnu

25 815 700

İkinci hısım - Cüze mahsus muhasbasat
944

Birinci bab - Daimî masrafta?
Muayyenat
1 Tayinat
[Askeri^ ve mekteb talebelerinin iaşe masraf
ları, alayların veya bir yerde bulanan iki müs
takil tabur için bir aşçı masrafları, mevaddı
gıdaiye fabrikalarile fırınlarda kullanılacak
alât, edevat ve levazım bedeli ve amele yev
miyesi, ftrm kiralan, sade y&& istihsali ve
bunun için muktazi soğuk hava mal geme ve
tesisatı masrafları, değirmen mubayaa, kirala
ma ve işletme Te zahire öğütme masrafları,
seyyar değirmen ve seyyar fmn mubayaa ve
tamir masrafları, seyyar mutbak mubayaa ve»
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Muhassasatm nevi

lira

tamir masrafları zebhiye alât ve edevatı mu
bayaan, levazım muayene komisyonlarmJn mu*
ayene, tahlil masrafı ye muayene alâtile edevat
• e ecza masrafları, hastanelerin 2615 sayılı ka
nuna göre iyi su ve arıtma masrafları, ve re
virlerin" eezanelerile kimyahane ve laboratuar
ları ve diğer sıhhî teşekküller için maktan
her nevi yiyeeek ve arıtma masrafları, erzak
ve sabun nakil masrafları ile su tasfiyesi için.
muktazi alât ve masrafları bu tertibe dahildir].

Hayvan yem bedeli

2 604 000

[Arpa koma masrafları, arpa kırma, ezme makinast mubayaa ve tamir masraflarife yem na
kil masrafları]

Mahrukat ve tenvir ve teshin

2 121 020

[Ordu evleri ve konferans salonları ten
vir, teshin masrafları, soba ve teferruatı,
mubayaa, tamir ve vasiye
masrafları,,
ocak ve fmn tamirleri (2 000) liraya kadar
elektrik tesisat masrafları, hastane ve revir
lerin eezanelerile kimyahane laboratuarlarında
ve diğer sıhhî teşekküllerde ve tamlarda ek
mek pişirmek hususunda kullanılacak her nevi
mahrukat masrafları, soba kömür, gaz ve odun
nakil masrafları somûr, gaz ve odun nakil'
masrafları, bu tertibe dahildir].

Fasıl yekûnu
Levazımı askeriye
Melbusat

15 985 420
3 996 760

[Umumiyetle erat ve okulların her türlü giye
cekleri için kullanılacak her çesid malzeme, makina ile *l&t ve edevat ve merkezce lüzum gö
rülecek katği zaruret karşısında bunların
faaliyetini temin edecek bina ve bunların imal
ve tamir ve ambalaj masrafları ve isçi ücretretleri].

Teçhizat
[Alelumum erat ve okullarca kullanılacak her
çesid eşya ve malzeme ve makine ile alât ve
edevatı ve bunların imal, tamir, ambalaj mas
rafları ve isçi ücretleri ve merkezce lüzum gö
rülecek bina inşası].
Muytabiye
,
[Alelumum hayvanlar için tımar edevatı ile
muytabiye eşyası ve seyyar yalaklar, (Sosum
takımı ve semerleri hariç) tevhid ve yük semer

1 450 300

186 000
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releri ve bunlu ioja makine süt,™ edevateraür
bayaasjle buolarin imal, tamir ve ambftlajvmasraflan].

laatL yekûnu.
946

Levaasiö: v* tegbis&tatattbiye^fenciye
ve tahkimat mascafta
1 Demirbaş talim -«e terbiye malzemesi
masrafları
2 Miacüı talim ve terbiye malzemesi ve
levazımı harbiye ve fenniye ve tahki*matta çalışan, erleri»,yevmiyesi, ve bur
na mııktazi nakil işlerini yapmak için
nakil vasıtaları mubayaa ve bunların
işletme masrafları ve askerî fabrika
lara verilecek sipariş, masrafları, giz
leme malzemesi
3 Cephaneliklerin ve depolarm,250 lirayı
geçmemek üzere yaptırılacak, tamirat
Eaaıl yekûnu,

947

Levaaiftl whhiye1 Ecza v^ malzemei. sıhhiye

2

1718

[Ordu ve jandarma sıhhî ihtiyacında kul*
lamlacak alelûmıım ecza, alât eihazlan ve teçhi
zat ile aıhhi evrakı matbua.ve kûtübü fenniye,
ambalaj ve sair malzeme mubayaa ve muhafaza
masrafları, levazım kimyahanalerinin, tablil&ta
aid her nevi alât ve edevat ve ecza bedeli, as
kerî tababet ve eczaeıhfc» dişçilik, daimî oöa
aidatı; bulundu^, mahalde- askeri hastane ve
revir obnayan- askerlik şube erlerine- mahalli •
sivil eczan* ve müesBsja\erden: sattı afraaeakmualece, bedeli» sıhhi imalâthanelerin kuvve*
muharrike-ve sairfr {taretleri, doğrudan.doğ
ruya Avrupadan getirttirilecek ecza, malzeme!
ve sıhhî eşyanın gümrük, dizbarko ve saire mas
rafı ile. bu i&a. müteallik .bilûmum masraflar bu-,
tertibden* verilir}.
Tedavi.masrafları,
[Avrapada,.tadavilarinfr Sıhhat isleri daüreainoe
lüzum gösterilecek ve görülen lüeuma., binaen •
mülki ve Ücretli hastaneler ve sanatoryumlarla,
emsali müesseselerde, tedavi edilso- er» talahe,memur.ve askerî jacnsublarla subaylasın, tedavi
masraftBKf'U

5 633 060

80 100

2 014 500
10 000
2 104 600
243 800

14 000
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Askr-rîftâstanfesî, sanatoryom, torevantoryom, nekabatötaaıe ve revir Ye em
sali mü-essesatL smifiiyedö yutan has
talarla butalferoiı ve sıhhî laboratuar
larla sıhhiye depöherıttda çalışan hem
şire, h«staha1h»ı ve itcrttli' h*deüieWrin toelbusatı ve bu maftaiferde- cali*
gan sthhî subay ve şâir ratftnuriarıA
gomtek, -önlük ve benaerteri, sıhhr İş
lerde kullanılan eşyalar, sıhhiye depo*
su, hastane, sanatoryum, prevantor*
yom, 1nafcahathane VB revirlerde* müs
tamel ftçhisat ve mefruşat Hfe ftleifr
mum teçhie've tekfin ma^tafian, sılıhî teçhizat nakline mahsus semer; kom
şum ve benzerleri maddelerde sıhhiye
araba ve otomobilleri, cenafce arabalan, bruet ve emsali haste ve yaralı
nakline mahsus vasıtalar imal, muba
yaa, tamir ve tamire aid yedek mal»zeme mubayaa masrafları ve bilûmum
buna müteallik masraflar bu tertibden verilir.
Fasıl' yekûnu
Beynelmilel askeri tababet ve eczacı
lık ve gazdan korunma kongrelerine
iştirak edeceklerin yol vesair masraf
ları
Gaz ve maske masrafları
Koruyucu malzeme masrafları

t<jra

170 000
427 800

7 000
200 000

[Bilûmum insan ve hayvan gazdan koruyucu
malzeme, cihaz, elbise, ecza ve teferruatları Ma
mak gazdan korunma evi ve gaz komutanlığı
emrindeki kimya birlikleri, gaz mektebi ve
kuraları, komutanlık kurulusundaki depolar
için yapılacak ve komutanlık taratordan yap
tırılacak bilumum inşaat, tamirat, ilâveler, te
sisat, tamirathaneler, istimlakler, burada ya
pılacak büyük ve küçük vantilatörler, soğutucu
ve ısıtıcı tertibat, harereti ve rutubeti ölçecek
alât ve edevat ve saire].

Talim ve terbiye malzemesi masrafı

71 Ö00

[Kimya birlikleri, gaz mektebi, gaz kurala
rında talim ve terbiyede kullanılmak üzere
bilûmum gaz ve sis atmağa mahsus cihaz ve si-
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lâhlar, alev cihazları ye bunlarm teferruatı,
yedek aksamii mermileri, yangın bombaları,
sis ve gaz kutu ve mumlan, gaz temizleyici
arozözler, arabalar ve saire talim ve terbiye
malzemesi ile umum ordu gaz talim terbiyesine
yarayan bilûmum alât, ecza* edevat, cihaz,
İâvhs* kitab ve benzerleri, gazdan korunma evi
ne} gaz kurslarina, gaz mekiebkrine re gaz
komutanlığına aid fennî alât ve edevat ecza, ki*
tab, risale ile mefruşat, tenvirat malzemesi
ve tamirat alât ve edevatı, tedrisata sM si
nema makinesi ve filimleri, tecrübe hayvanyanlan, bunlarm iaşe masraft, Hamak gazdan
korunma evthde çalışan amele ile komutanlık
depolarında çalışan 'mütehassıs amele, ustabaşdarmm yevmiyeleri, Hamak gazdaEL ko
runma evinin ve gaz mektebinin ve komutanlı
ğının hizmet komyonetleri ile otomobillerin
mubayaa, isletme ve tamir masrafları, Komu
tanlık ile emrindeki tesisler ve teşkiller ara
sındaki muhabere irtibatı masrafları, Avrupadan getirttirilecek malzemenin nakliyesi, dizbarko, sigorta, gümrük ve saire resimleri ile alı
nan malzemenin komutanlık emrindeki Maçka
ve Ankara gaz depolarına kadar nakil mas
rafları. Komutanlık tarafından neşredilecek
mecmua ve kitab masrafları].

Fasıl yekûnu
950

951

Türkiye dahilinde tedarikine imkan
görülemiyen malzemenin mubayaası
için ecnebi memleketlere gidecek olan
heyetlerle tedkik ve tetebbu maksadile gidecek heyetlerin ve Avrupada
komutanlık namına gaz stajı yapan
talebelerin harcırah ve lüzumlu tesi
sat inşa masrafları
Hava korunma masrafları

277 000

300
5 000

[Pasif müdafaa bakımından talim ve terbiye,
tatbikat, mahevra, propaganda, neşriyat için
her türlü masraflar].

95?

Levazımı baytariye
1 Ecza ve,malî5emei baytariye

57 200

1 - VI - 1 9 3 9
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Tecrübe hayvanatı mubayaa bedeli
Fasıl yekûnu
Hayvan mubayaa ve tazmini

Lira

930
58 130
205 000

[Orda kadrosuna dahil bilûmum binek, 6er ye
tahmil hayvanlarının konkur, ve baraklarının
Ordu için yetiştirilecek remont ve taylarm, biz*
met köpeklerinin satmfti^ır»*!")teşkili halinde
tay çiftliğinin satm almmaıa bedeli, subayların
talimat dahilinde temlik edilmig zatî hayvan*
lanndan ye ordu hizmetine alman ahali hay*
yanlarından kanunen muayyen olan ahvalde
mürt veya sakat olan veya ziyaa uğrayanların
kanunu mahsusuna tevfikan tazmin bedeli, ka
nunu mahsusuna tevfikan atlı smıf subaylarına
verilen hizmet hayvanlarının ayjbi kanundaki
mevad dahilinde tazmini, meslekî neşriyat ve
askeri baytar mektebi ile meslek gedikli mekte
binde fevkalâde derece ile neşet edenlere şeref
ve tergib mükâfatı].

Naküyat

1 580 320

[Kara ordusuna aid mensub bilcümle esliha,
mühimmat, eşya ve malzeme ile alelûmum as
kerî maddeler nakliyat ve bunların tahmil ve
tahliye masrafları, erat ile askerî talebelerin ve
hayva|ulann her nevi vesait ile nakil masrafları,
tedavi, muayene ve tebdili hava için tabu) veya
sıhhî heyetlerce her hangi bir yere gönderilme»
sine sıhhî lüzum görülen subay askerî memurüe maaşlı sivil memurlar (Ücretli veya sivil
olarak müstahdem olanlar istifade edemezler)
ve askerî okullar talebesile gedikli erbaş ve
erata verilecek yol masrafları, yürüyüş halin
deki kıta subay, askerî memur, okullar talebesi
ile eratm yatacakları yerlerin konak ücretleri
ve bunların hayvanlar&un ahır masrafları
(Subay, askerî memur ve gedikli erbaşlar, har
cırah almadıkları takdirde) kara ordusu kad
rosunda bulunan, karada ve denizde kullanılan
ve levazıma aid olan levazım vesaiti nakliyesini
mubayaa, işletme, tamir ve bunların her -nevi
malzemesi mubayaa bedelleri ve bunları işlelerin ücretleri, amele yevmiyeleri, ardiye, tatili
edevat, istalya ve dlzbarko masrafları, tahmil
ve tahliyede kimsenin kusuru olmaksızın husule
gelecek hasarların bedelleri, askerî mahkeme.
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lere celb re aevk^nnagaklar ile askerî mah
kemelerce verilecek eeza hükümlerinin infazı
için bir mahalle giderilecek erat ve askerî
^kullar talebeeile bunların muhafazalarının her
nevi vesaitle geliş, gidiş yol masrafları, 1111 sa
yılı kanunun 34 ncü maddesi mucibince orduya
alınacakların kendilerinin ve hayvanlarmnı
yol masrafları ve askerlik kanunu mucibince
çifte hekimler tarafından yandan muayenede
mütehassıs sıhhî heyetlerce ımıayenesjnA, lü
zum gösterilen eratm en yakin mütehassıs he
yete gönderilmek şartile bunlar» geliş ve gi
diş yol masrafları bu tertibe dahildir. (İlk
muayenede çifte hekimlerce mütehassıs mua
yenesine lüzum gösterilmemiş olub da bu mua
yeneye itiraz ederek ikinci muayene isteyenlere
yol masrafları verilemez].

955
956

Yabancı memleketler fabrikalarına,
gideceklerin harcırah masrafları
Manevra masraftan

48 250
310 000

[Kadro ve kurmay seyahat masrafları ile
bütçenin diğer tertiblerine taalluk eden mas
raflardan manevranın istilzam eylediği sarfi
yat].

957

958

Nakil vasıtaları masrafları
1 Mubayaa
2 Tamir ve tamire aid yedek malzeme
mubayaası
3 işletme

10 000,
50 000

Fasıl yekûnu

113 000

Birinci bab yekûnu

26 754 880

İkinci bab - Muvakkat masraflar
Staj vefcabsilmasrafları
[Staj için ecnebi memleketlere #j*d*rüe«ek
subay ve memurjapm tahsjyta^terii* daküâe.
lisan, ta&ıt etti*£Ofk3eri£* yol ve. tedavi majh
rafları. Pah#d»UİP, ve.3e* tajpü ettirileoak
subay ve mjşmurlarjm Y * askeri talebe*»»
kaydjiye ve tçdns. uoretleri, askerî fflüMmdİfi
ve fen m$mu*u yet«twilm*k; üze*e. ««nebi
memj^ketler^ gönderilecek taJekania aylık
tahsiaatlarile gidiş ve geliş maktu yol maarag-
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lan ve mekteb ve laboratuarlar, tedavi mas
rafları, tahsil programı mucibince yapacak
ları zarurî ve hakikî' masrafları bu tertibe da
hildir]

959

960

Memleket; iç- ve' dışındaki- Tüf-k şehidi
lerinim tecdar ve ipkayı- naım* içifr ya
pılmış ye yapılacak şfchidliklerm: bilû
mum levanın ve inşa masraf ve bekçi
ücretleri
İnşaat? ve tanıitalnve-SaM^tesiBatf mfc^
rafları

35 ÖÖÖ
1 63? 000

• [Mimar ve marangoz alât edevat ve inşaata
aid çıkan: türkçe ve yabana dil kitab, mecmua
bedelleri ve istimlâk ve tefâz muamelftttifda'
pul' ve muhammin ücretleri, etüd, proje ve
keşif, tazmin; teksir ve istinsah, daktilo il
leri için tutulacak memurlara yeni yapılacak
yapı islerine nezaret etmek, vekâletçe tayin edi
lecek mühendis, mimar, sürveyan ücretleri
bilûmum malzemei inaaiyenin nakil masrafları
ile inşaat aîâfc ve ntalaemelerîiıüî bedeli ve hava
kurumlarına karşı garnizon etraflarının ağaç
lanması ve bunlara muktari alât ve" edevat ve
tohum, fidan mubayaasile su' ve' sulama va8rtalarmm temini masrafları*ve mütehassıs
ücretleri]

961
962
963

964

Tahdidi hudud komisyonu ücret ve
harcırahı ile idare ve kule masrafları
Ecnebi mütehassısSap
Memuriyeti mahsusa ile ecnebi mem
leketlere gönderilecek subaylar ve me
murlar harcırahı
Cenub hudud kıtaatinın çadır nrobayaası, iBeifcenficar b«öeîi,' nakü ve'nsuhaber*< vessiti- örabayaa ve< nakliye
masrafları •
ÎMbosei bsab yekûnu •
İkinci'kısım yekûnu

4 000
100 000
20 000

5 000
1 963 500
28 718 380
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Üçüncü kısım - Müessesti
965

Askerî mektebler masrafı

27 900

[Mekteblerin tedrisatla ve sanat alâtlerine,
spora müteallik alât ve edevat, dolab, sıra, anfrteatr demirbaş, malzeme bedeli].

966

Askerî müze masrafı

1 860

[Eşya, asar, atölyelerin malzemesi mubayaa be
deli, fotoğraf ve tasnif isleri, tedvir masrafları].

967

1493 sayılı kanun mucibince verilecek
ikramiye
Üçüncü kısım yekûnu

18 600
48 360

Dördüncü ktsım - Müteferrik masraflar
968
969

1
2
3
4

Geçen yıl borçları
Eski yıllar borçlan
1937 yılı borçları karşılığı
1936 »
»
»
1935 »
»
»
1934 »
»
»
Fasıl yekûnu

970
971

Memnu mıntakalar istimlak bedeli
Fen ve sanat umum müdürlüğü tecrü
be ve muayene masrafları
[Fen ve sanat umum müdürlüğü ve müessesatm tecrübe ve muayene hizmetlerine müteallik
bilûmum silâh, mühimmat, alet ve edevat ve
muhafaza ve lüzum görülecek numunelerin te
darik ve mezkur umum müdürlüğe merbut resimhane ve laboratuarlara mahsus ecza, yağ,
pil ve saire gibi malzeme mubayaası ve yerli,
ecnebi asar tedariki ve poligon ve kimya evinde
vüeude getirilecek bilûmum tesisat ve vesait,
poligon namma tedarik ve mubayaa edilen
malzemenin mahalline kadar sevM ve bunlara
-mümasil masraflar bu tertibden verilir].
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Maznun olarak askerî mahkemelere
celbolunacaklara şahid ve ehlivukuf
olarak davet edileceklerin masrafları
Konkur ipiklere iştirak masrafı
Dördüncü kısım yekûnu

974

3395 sayılı kanun mucibince yapılacak
masraflar karşılığı
Vmm

YEKÛN

Lira

9 300
20 000
84 560
14 000 000
68 667 000

27 - MtLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETt (HAVA KISMI)
Birinci kısım - Cüzlerde müşterek

980
981
982

983
984
985
986
987
988

Birinci bab - Maaş, ücret, tahsisat
Maaşatı umumiye
1683 numaralı kanunun 58 nci madde
si mucibince verilecek tekaüd ikrami
yesi
648 ve 1107 numaralı kanunların 4 ncü
ve 1059 numaralı kanunun 5 nci ve
1492 numaralı kanunun 6 nci madde
leri mucibince gedikli erbaşlara veri'lecek mükafat ve ikramiye
Daim! müstahdemler ücreti
Muvakkat tazminat
3485 numaralı kanun mucibince veri
lecek zamaim ve tazminat
1107 numaralı kanun mucibince gedik
li erbaş aile zammı
2853 numaralı kanun mucibince verile
cek ihtisas yevmiyesi
Temsil tahsisatı ve akçe farkı
Birinci bab yekûnu

1 368 339
3 000

300
553 318
13 230
495 000
10 848
11 340
7 290
2 462 665
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İkinci bab - Masraf
10 000

Mefruşat ve demirbaş
Kırtasiye

4000

Müteferrika
[Müvezzi ve muakkiblerin şehir dahilindeki
yol masrafları dahildir].

6000

Mütenevvi masraflar
1 icar bedeli
2 Defatir ve evrakı matbua

15 000
10 000

Fasıl yekunu

25 000

Daimi memuriyet harcırahı

15 000

Muvakkat memuriyet harcırahı

50 000

Müfettişler harcırahı

5000

Resmî telefon tesis ve mükâleme mas
rafı

6000

Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli

6 340

Posta ve telgraf ücreti

5,478

İkinci

İkinci bab yekûnu

132 818

Birinci kısım yekûnu

2 595 483

kısım - Cüze mahsus

muhassasat

Birinci bab - Daimî masraflar
Muayyenat
Tayinat
[Efradı askeriyenin ve mekteb talebesinin iaşe
masrafı, aşçı masrafları, mevaddı gıdaiye fabrikalarüe fırınlarda kollanılan alât, edevat ve
levazım bedeli, amele yevmiyesi ve fam kira
lan, değirmen kiralama ve işletme ve zahire
öğütme masrafları, seyyar değirmen ve sey
yar örm mubayaa ve tesis masrafları, seyyar
mutbak mubayaa ve tesis masrafları, zebhiye
alâtı ve edevatı mubayaası, levazım muayene
komisyonlarının muayene, tahlil masrafı ve

395 700
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muayene alâtile edevat ve muayene usullerine
aid kitab ve risale mubayaası ve ecza masraf
ları, hastanelerin 2615 numaralı kanuna göre
iyi su ve arıtma masrafları, hastane ve revir
lerin eczanelerile kimyahane, laboratuar ve
diğer sıhhî teşekküller için muktazi her nevi
yiyecek, yakacak ve sabun masrafları].
Hayvan yem bedeli
[Arpa kırma masrafları ve arpa kırma, ezme
makinesi mubayaa bedeli bu tertibe dahildir].
Mahrukat, tenvir ve teshin
[Soba, ocak ve teferruatı mubayaa, tamir ve
vaziye masrafları, 1000 liraya kadar ocak ve
fırın tamiri ve 2000 liraya kadar elektrik tesi
satı masrafları, hastane ve revirlerin eczanele
rile kimyahane laboratuarlarında ve diğer
sıhhî teşekküller ve fırınlarda ekmek pişirmek
hususunda kullanılacak her nevi mahrukat].
Fasıl yekûnu

1000

1003

500

99 880

496 080

Levazımı askeriye
1

Melbusat

201620

2

Askerî teçhizat

120 000
Fasıl yekûnu

1001
1002

Lira

321 620

Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye
2 588 502
Ecza ve malzemei tıbbiye ve teçhizatı
sıhhiye
33 850
Nakliyat
250 000
[Esliha, mühimmat, eşya, malzemd, erzak,
mahrukat ve bilcümle mevaddı askeriye nak
liyat ücretleri, tahmil ve tahliye masraftan,
erat ve askerî talebe ve hayvanatın her nevi
vesaitle nakil masrafları, tedavi ve muayene
ve hava tebdili zımmında tabib veya heyeti
sıhhiyelerce bir yere gönderilecek subay ve
askerî memur, gedikli erbaş ve askerî okul
talebelerile eratın yol masraftan, yürüyüş ha
lindeki subay, askerî memur, erat, askerî okul
talebesinin ve harcırahsız gönderileceklerin
nakil, konak ve hayvanlannın ahır masraftan,
amele yevmiyeleri, ardiye ve tadili edevat, istalya, dizbarko masrafları, tahmil ve tahliyede

1727

No. 3620
F.

1 - VI - 1939
M.

Mahassasatm nevi

Lira

kimaftiîiTi kusuru olmaksızın • husule gelen ha
sarların bedeli, askerî mahkemelerce oelb ve
sevkolunacaklarla askerî mahkemelerce verile
cek ceza hükümlerinin infazı için bir mahalle
gönderilecek- erat ve talebenin yol masrafları,
• muhafaza altmda sevkolunacak erat ve askerî
okul talebesile mnhafralarraın geliş ve gidiş, yol
ve konak masrafları, 1111 numaralı kanunun
34 neü maddesi mucibince orduya almacaklarm kendilerinin ve hayvanlarının geliş ve
gidiş yol masrafları bu tertibe dahildir].

1004
1005

1006
1007

1493 sayılı kanun mucibince verilecek
ikramiye
Atış, bombardıman, uçuş, telsiz, fotoğ
raf, malzemeyi sıyanet, tamirhanelerde
yüksek mesai, ihtira, tamir ve proto
tip inşaat ve buna mümasil işler için
ikramiye ve mesai ikramiyesi
Tayyarecilik eserleri, tercüme ve neş
riyat ve tabı masrafları ve Avrupadan
fennî ve mesleki kitablar celbi
Manevra masrafı

1 000

1 000
10 076
60 000

[Bütçenin diğer tertiblerine taallûk eden mas
raflardan manevranın istikam eylediği bil
cümle sarfiyat].

Birinci bab yekûnu

1008

İkinci bab - Muvakkat masraflar
İnşaat, tamirat, istimlak

3 762 127

689 320

[Mimar ve marangoz alât ve edevat bedelleri ve
istimlak ve teffiz muamelâtında pul ve muham
min ücretleri, etüd, proje ve aplikasyon masraf»
lan ile meydan inşaatmda kullanılacak silindir
mubayaa ve tamir masrafları].

1009
1010

1728

Yabancı mütehassıslar ücret ve harcı
rahları
Staj, tedkik ve lisan tahsili tahsisatı
ve yabancı memleketler harcırahı ve
askerî mühendis ve fen memuru yetiş
tirmek üzere yabancı memleketlere
gönderilecek subay ve talebenin tahaillerile yol, tedavi ve tahsil masraf
ları

190 000

150 000

No. 3620
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1011

Mtihassasatm nevi

Memleket dahil ve haricinde ücretli
müessesatı sıhhiyede tedavi ettirile
cek hasta ve malûlinin tedavi masraf
ları

Lka

6 000

îkinci bab yekûnu

935 320

İkinci kısım yekûnu

4 697 447

üçüncü kısım - Müessesat
1012

Askeri mektebler masrafı

5 000

[Mekteblerin tedrisatına ve sanat aletlerine ve
spora müteallik alât ve edevat, dolab,. şua, anfiteatr, demirbaş eşya ve malzeme bedeli].

1013
1014

Amel» yevmiyesi
3575 sayılı kanun mucibinee askeri
fabrikalar tekatid ve muavenet sandı
ğı aidatı
Üçüncü kısım yekûnu

952 000
47 600
1 004 600

Dördüncü kısım, - Müşterek masraflar
1015
1016
1
2
3
4

Geçen yıl borçları
Eski yıllar borçları
1937 yılı borçları karşılığı
1936 »
»
»
1935 »
»
»
1934 »
»
»

3 700
500
150
50
10

Fasıl yekûna

710

Dördüncü kısım yekûnu

4 470

UMUMÎ YEKÛN

8 302 000
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Muhassasatm nevi

Lira

Birinci kısım - Güzlerde müşterek
muhassasat
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025

Birinci bab - Maaş, ücret, tahsisat
Maaçatı umumiye
1683 numaralı kanunun 58 nci madde
si mucibince verilecek tekaüd ikrami
yesi
Müstahdemler ücreti
Muvakkat tazminat
Temsil tahsisatı ve akçe farkı
3486 ve 1144 sayılı kanunlar mucibince
verilecek denizaltıcı ve dalgıç tahsisatı
2853 numaralı kanun mucibince veri
lecek ihtisas yevmiyesi
Birinci bab yekûnu

1026
1027
1028

İkinci bab - Masraf
Mefruşat
Kırtasiye
Müteferrika

2 145 422
30 340
170 000
10 460
23 260
90 460
7 200
2 477 142

8 610
8 000
8 000"

[Müvezri ve muakkıblerin. şehir dahilindeki yol
masrafları].

1029

Mütenevvi masraflar
1 icar bedeli
2 Defatir ve evrakı matbua
Fasıl yekûnu

1030
1031
1032
1033
1034

Daimî memuriyet harcırahı
Muvakkat memuriyet harcırahı
Müfettişler harcırahı
Resmî telefon tesis ve mükaleme masrafı
Ücretli muhabere ve mükaleme bedeli

2 590
6 000
8 590
15 000
25 000
5000
4000
2 500

ı-vı
Muhassasatm nevi

Fosta ye telgraf ücreti

Lira

4888

İkinci bab yekûnu

89 588

Birinci kısım yekûnu

2 566 730

ÎMnci ktstm - Cüze mahsus muhassasai
Birinci bab - Daimî masraflar
Muayyenat
Tayinat

900 186

[Deniz erat, erbaş ye mekteb okullarmm iaşe
masraftan, mevaddı gıdaiye fabrikalarile fitrmlarmda kollanılan alât ve edevat ve levazım be
delleri, amele yevmiyesi, fmn kiralan, de
ğirmen kiralama ve işletme ve zahire öğütme
masraflan, seyyar fmn mubayaa ve tesis mas
raflan, seyyar mutfak mubayaa masraflan,
Deniz hastanesinin 2615 sayılı kanuna göre arıt
ma masraflan ve deniz hastane ve revirlerinin
eezanelerfle kimyahane lâboratuarlan ve diğer
sıhhi teşekküller için muktaad her nevi yiyecek
ve arıtma masrafları, deniz levazımı muayene
heyetinin bu maddeye aid muayene ve tah
lil masraflarile muayeneye lüzum olan alât
ve edevat ve eczanın bedelleri bu maddeden
temin ve tesviye olunur].

2852 numaralı kanun mucibince verile
cek yemek bedeli
Hayvan yem bedeli
Mahrukat

70 000
2 400
50 781

[Bilûmum deniz müesseselerinin ve kıştan kara
veya karaya aborda olmuş harb ve muavin gemi
lerinin ve meraMbi bahriyenin elektrik cereyan
masraflan ve bu cereyanın temini için lüzum
görülecek tesisat masraflan ve bilcümle tenvir
ve teshine aid eşya ve malzemenin mubayaa,
imal, tamir masraflan ve bunlara aid amele
yevmiyeleri hu madde tahsisatı ile temin ve tes
viye olunur].

Fasıl yekûnu

1 023 367

No. 3620
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Muhassasatm nevi

Levazımı askeriye
1 Melbusat

Lira

277 769

[Deniz erat, erbaş okullarmm bilcümle giye
cek istihkakları ile denizaltı smrflarma mensab erat ve erbaşların fevkalâde giyecekleri
masrafları, deniz gedikli erbaş hazırlama mek
tebine nimmmlr okurlara verilecek fevkalade eş
ya ve dikiş kutusu muhteviyatı masrafları,
amele yevmiyeleri, melbusat ve moytabiyelerin
imali iç^n deniz dikim evine lüzumu olan her
nevi alât ve edevat, makine ve malzemenin, mu
bayaa, tamir ve tesis masrafları, melbusat, teç
hizat ve sair mamul eşyanm muhafazam iğin
iktiza eden alât ve ecza masrafları, melbusat ve
teçhizat ve muytabiyenin muayenesi için deniz
levazım muayene heyetlerine lüzuma olan her
nevi -alât ve edevat ve malzeme ve eezalarm
mubayaa, tamir ve tesis masrafları, ©daralar el
bisesi bu maddeden temin ve tesviye olunur].

2 Teçhizat

150 937

[Bilcümle teçhizat eşyasmm imali için deniz di
kim evine lüzumu olan alât, edevat ve malzeme
nin, mubayaa, tamir ve tesisi m&sraflarile boz
dolabı ve ütüleri ısıtmağa mahsus soba muba
yaa, tamir ve imali masrafları, amele yevmi
yeleri ve 2893 sarih kanun mueibinee verile
cek teçhizat bedelleri bu tertibden temin ve
tesviye olunur].

3 Mutabiye

200,,
Fasıl yekûnu

1038

Levazım ve teçhizatı harbiye
1 Torpito paravan ve sis cihazları işleri
2 Mayin ve ağ işleri
3: ^ Mühimmat
^
Tahkimat ve top işleri
6 G-emi tamir ve inşası
6 Telsiz, elektrik ve seyre aid işler
[Esliha atölyesinin işletme masrafları, amele
yevmiyeleri müstahkem mevkdn bilûmum ihti
yaçları, sefain inşa ve tamir ve teçhiz ve telvin
malzemesi ile fabrika ve atölyelerin işletme te
sis masrafları, kömür, yağ, mayi mahrukat ve
bilûmum levazım bedelleri, amele yevmiye
leri, telsiz ve seyre aid bilûmum fennî alât ve
edevata, malzeme masrafları ve top ^c torpito
ve mühimmata lüzumu olan her nevi malzeme

1732

428 906
79 000
90 000
180 000
140 000
l 000 000
50 000
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Mubassasatm nevi

Lira

bedelleri ile Askerî fabrikalara sipariş edile
cek malzeme bedelleri taallûk ettiği maddeler
den verilir].

Fasıl yekûnu
1039

Sefain ve meraki levazımı
1 Müteferrik levazım
2

[Gemi ve mevkiin ve salâhların temizlik malze
mesi ve bakımı bu tertibden verilir].
D e v r i çark
[Harb ve muavin gemilerde ve meratribi bah
riyede' ve karadaki bilûmum deniş müessesele
rinde her nevi nakil ve binek vasıtalarında her
ne maksadla olursa olsun kullanılan her cins
kömür, bensin, gaz, mazot, motorin ve bilûmum
maden ve yağlama yağlan ile su, odun, çıra ve
sair sulb ve mayi mahrukatın bedelleri ve bu
malzemenin verilib alınmasına, nakledilmesine
ve muhafazasına muktazi iskele, tank, tan
ker, şilep, kamyon, depo ve bunlara mümasil
vesaiti saire inşası, tamiri ve satm alınmam ve
su isalesi için tesisat yapılması ve bu tesisatın
idamesi bu tertfbdejıdir].

1 539 000
323 000
550 000

Fasıl yekûnu

873 000

1

Ecza, teçhizat ve malzemei sıhhiye

41 800

2

Ecza ve malzemei baytariye
[Hekimlikte ve ameliyatta kullanılacak her nevi
alât ve edevat ile pamuk ve sargılık bezler, alelûmum eezayi tıbbiye, harb paketi, tıbbî malze
me, muşamba hanr, rontken alât ve edevatı,
rontken makineleri teferruatı ile buna aid mal
zeme mubayaa, montaj, enstalâsyon ve tamir
ücreti, rontken filim ve eczası, fotoğraf, cam
ve kfiğıdr mubayaası, bakteriyoloji aletleri mu
bayaan ve bunların tamir masrafları, an ve se
rum istihzarı için alât ve edevat, ecza, mal
zeme mubayaası, bakteriyoloji tecrübe hayvan
ları mubayaan ve bunların bakım ücretleri,
her nevi dişçi alât ve edevatı ile proteze aid
alât ve edevatın mubayaan, tamir ve bunlara
aid gümrük resimleri ve etüv-makineleri ve
alât ve süzgeçlerinin mubayaa ye tamirleri ile
etüv makine tebhir kazanlarının, sandıklanma

1040

Levazımı sıhhiye
500

1733
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Muhassaaatm nevi
mubayaa ve tamirleri, askeri mitti faflhirat *B
malzeme! sıhhiye mubayaa ve tamir bedelleri
ile gümrük resimleri, ambalaj masraflanr, as
keri hastane bulunmayan yerlerde hastala
nan erlerin «vil hastanelerde bakım ücretleri,
hariçte yaptırılacak ilâç ücretleri, hastane la
boratuarları ile sair birliklerdeki alât ve edevat ye eczayi tıbbiyeyi koymağa mahsus her
nevi dolablarm İnşa, tamir ve bunların terrin
masrafları, hastalara mahsus her türlü terlik,
pijama, hasta arabaları ve emsali teçhizatı sıh
hiyenin mubayaa ve tamir bedelleri, tehçizatı
sıhhiyeden ad ve kabnt edilebilen her nevi «aya
ile gemi m baklasın iarelerinden ve muzır
böceklerinden (Seratizasyoıı desenfeksiyo»)
tathirinde koUaoılajı gaz ve maddelerin v« bu
na aid gax maskelerinin ve gazden kornama ve
sait v» malzemelerinin, gas elbiseleri ve' inşa
lara aid tafemtaUn mubayaa ve tamir üeeetleri, taflafcate «hhiye irin levha, mulâj ve .ede
vatı aüdriye ve saire mubayaası, (Sinema
makineleri ve projeksiyon cihazları gü>f) su tulumbaİBn ve su fîfitre ve tasfiye cihazhvı, tasr
dolablan mubayaa ve bunlarm tamir masraf
tan, eczane, laboratuar ve ameliyathanelerde
hususatı adihiye için «atfedilecek petrol, ben
sem, vakum, zeytinyağı, mazot ve kömürün mu
bayaası, deniz sıhhiye deposunda gemi ve bir
liklere gönderilecek ecza «e-malzemei «dahiye-ve
alatm şevki için maktası ambalaj masrafı, «an
dık imoH içki tahta, c m , demir -tel, balya gemberi, kBsevijge, ip, iplik mnşamba ve aaâr» mu
bayaa «e 'imal ^Bsrefbsri mahiye adsa enmdahn,
portatif tapa. sandik3stn "ve bunlftTm amhteviyatma aid adat, maizeme veilaçlann Hmhagaap,
hasta «•dyeleri, lâmba ve fadır fenerleri «ubayaa ve «amîrieri, «atelûmam matbu evrak {<0ed*
veller «e «defterler daha) hasım maarafhoBt,
hastane- eczaneleri iv» fcttcnbaneieri için tüakçe
ve yabancı *tüierde y&zdmıg tıbbî ve eerraM
ve ispaarijsnî ldta^^ımeeaBa -ne risslslntlıı
mubayaa « s aboneleri, ameKyatiıane v» dibacatuarlaumm zemini ve masaları irin üneiium
kaim a n a n d u , çini -tosr ve «tirenin »abaya»
ve imal fiezeâeam, «eczane 21$ sisrieri, hastane
çamaatr, **tasr<*t ımıltwsiMttuia dikim w-tamiri için X$M ve ipük masrafı, Uzamla görfihn

JÜra
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F.

X.

Muhassasataı nevi

ttra

hastaların fotoğraflarının çektirilmesi mastaflan].

Faaü yekunu
İMİ

£M2
İOtö

Nakliyat
[Deniz ordusuna mal edilmiş olan esliha ve mü
himmat, egjra ve malzeme ve erzak ve kömür
ve bilcümle meraddt askeriyenin ztatifyatr re
tahmil ve tahliye ve ambalaj masrsfEER, erit,
ve aakerî talebe ile hayvanatın her nevi vasıta
ile nakil masrafları ve tedavi ve muayene ve
tebdili hava zımnında bir yere gidecek subay ve
aakerî memurların ve etbaaisrm yol maanâstı»
kıta kafinde1 gelen ve giden subay ve askeri me
murlar 3e- escfeaf ve erata, yol ve ütat» mas»
taflan ve her nevi kant nakil vebmek vasatlar
nm mubayaa ve tamir bedelleri ve bu tamiratı
yapacak ameMdn yevuiiyeferi ve tahmil ve
tahliye ve ambaffij ve sevfi; JJflerindfrltalfarHİaTr
amelenin keza yevmiyeleri, ardiye ve istar/a
masrafları, askerî mahkemelerce verilecek «efe»
hükümiermia ütfitn için Mr mahalle şevksin*
nacak eratm yol masrafları bu teıtibdendir}.
Kitab, mecmua v e visale masrafı
Nakil vasıtaları masrafı
1 Tamir
2 İşletme
Fasıl yekûnu

1044

4 2 800
39 000

2 000
500
1 000
1 600

1493 numaralı kanun mucibince verile
cek ikramiye v e fevkalâde mesai ik
ramiyesi

6 000

MMft

Memleket dahil ve haricinde ücretli
müessesatı sıhhiyede tedavi ettirile
ceklerin masrafı

3 000

1046

648 numaralı kanunun dördüncü v e
1492 numarab kanunan & acı madde»
leri metbance- gedikli arkaçlara veri
lecek ikramiye

1 800

Birinci bab yekûnu

3 959 573

1735
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1047

1048

1049
1050

Muhassasatm nevi

lira

İkinci bab - Muvakkat masraflar
Bina inşa ve tamiri ve istimlak bedeli

50 000

Ecnebi mütehassıslar

67 050

[Mimar ve marangoz alftt ve edevatı, iatimlfflr
ve teffiz bedelleri ve pul ve muhammin ücretleri,
etüd, proje ve aplikasyon masrafları].
[Bunlarin mukaveleleri mucibince ücretleri ve
her nevi harcırah ve masrafları bu tertibden
verilir].

Ecnebi memleketler harcırahı
Staj, tahsil ve tedavi masrafları
1 Staj için ecnebi memleketlere gönderi
lecek subay ve memurların tahsisatla
rı ile dahilde lisan tahsil ettirilecekle
rin yol ve tedavi masrafları

50 000

174 080

{Dahilde ilim ve fen tahsil ettirilecek subay ve
memurların, askerî talebenin kaydiye ve tedris
ücretleri].

2 Askerî mühendis ve fen memuru ye
tiştirilmek üzere ecnebi memleketlere
gönderilecek talebe masrafı

32 747

Fasıl yekunu

206 827

İkinci bab yekûnu

363 877

İkinci kısım yekûnu

4 323 450

Üçüncü kısım - Müesseseler
1051

Deniz matbaası isletme masrafı yt
amele ücreti

24 300

[Mevaddı ibtidaiye ve demirbaş dahil].

1052

Deniz mektebleri masrafı

15 000

[Laboratuar teati ve fennî aletler, kftab, def*
ter ders ve levazımı ve spor birlikleri masrafı
ve talebeye verilecek mükâfat bedeli bu tertib
den verilir].

Üçüncü kısım yekûnu

1736

39 300
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Muhsasasatm nevi

Lira

Dördüncü kısım - Müteferrik masraflar
1053
1054

1
2
3
4

Geçen yıl borçlan
Eski yıllar borçlan
1937 yık borçlan karşılığı
1936 » ' »
>
1935 »
»
»
1934 »
»
»
Fasıl yekûnu

1055
1056
1057

Maznun olarak askerî mahkemelere
celbolun&caklarla şahid ve ehlivukuf
olarak davet edileceklerin masraftan
3576 sayılı kanun mucibince tasfiye
edilecek Temini istikbal sandığı nok
sanı karsüığı
3575 sayılı kanun mucibince Askeri
fabrikalar tekattd ve muavenet sandı
ğı aidatı

600
.

3 000
250
150
100
3 500

520
24 635
25 465

Dördüncü kısım yekûnu

"54 520

UMUMÎ YEKÛN

6 984 000

29 - ASKERÎ FABRİKALAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ
Birinci kısım - Güzlerde müşterek
muha88asat
1060

Bilinci bab - Maaş, ücret, tahsisat
Maaşatı umumiye

459 000

[Kadrosunda fen memura olarak gösterilen
yerlerde bu yerler için mevzu ad! maadam
tutarım geçmemek §artile ücretli sivil fen
adamları dahi istihdamı eaisdir].

1061*

1683 numaralı kanunun 58 nci madde
si mucibince verilecek tekattd ikrami
yesi

TWP
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Mahaasaftatra nevi

Müstahdemler ücreti
1 Daimî müstahdemler ücreti
2 Muvakkat müstahdemler ücreti

lir»
383 880
2 000
(ll

Fasıl yekûnu
ÎÖ63

Muvakkat tazminat
2204 sayılı kanun mucibince verilecek
ihtisas yevmiyesi
2863 sayın kanun mucibince verilecek
ihtisas yevmiyesi

KK4

ı»*

Birinci bab yekunu

1066.
1067
1068

M6»

îkinei bab - Masraf
Mefruşat, demirbaş ve alâtı musikiye
Kırtasiye
Müteferrika ve muhafts köpelderî
iaşesi
Mütenevvi masraflar
1 İcar bedeli
2 Defatir ve evrakı matbua
3 Hademe melbusata
Fasıl yekûnu

10ft-

Sararanlar
Daimî memuriyet harcırahı
Muvakkat memuriyet harcırahı
Müfettişler harcırahı
Yabancı memleketlere gönderilecek
komisyonlar harcırahı
5 Maznun olarak askerî mahkemelere
celbedileceklerin masrafı

1
2
3
4

Fasıl yekunu
1071
J.072

1738

Resmî telefon tesis- vemükafeme Mas
rafı
^cretfe n^uhAİjer* ve urfÛcaİBine bedeli

385 880
13 720

10
18 000884 530

1 900
2 «00
4600
1 200
2 5002 000
5 700

2 000
15 000
1 000
5 000
200
23 200

1200
1 3Ö0

1
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MuhaagMatn» sevi
Posta ve tdgrat ücreti

Eftra
1491

ikinci bab yekûnu

41 841

Birinci kısım yekûnu

926 371

İkinci hısım - Cüze mahsus muhoMasat
Birinci bab - Daimî masraflar
1074
Muayyenat
1 Erat ve stajiyer okurlar için iaşe mas
rafı
2 Hayvan yem bedeli
3 Mahrukat
Faul yekûnu
1076

Levaaımı askeriye
1 Erat ve stajiyer okurlar melbusatı
2 Teçhizat
3 Muytabiye
Fasıl yekûnu

1076
107T
107»
1079

Levazımı «fobiye «e baytariye
Sevkıyat
Fenn! kitab ve risalelerin ve gazetaforin mubayaa ve abone bedelleri
1493 sayılı kanun mucibince verüecek
ikramiye
Birinci bab yekûnu

108©

ikinci bab - Muvakkat masraflar
iaşaat, tamirat ve tesisat masrafları
1 İnşaat ve tamirat
2 Tesisatı fenniye ve tesisatı cedide ve
tevsiat ve tamirat
3 Amelenin beden terbiyesi için yapıla
cak tesisat ve malzeme masrafı

73 655
6 300
8 7*0
88 665
41 772
14 150
400
66 322
440
6 500
900
2 000
154 827

42 500
82 500
1 000

1739
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Lira

Muhassuatm nevi

25"000

4 O-azden korunma ve tesisatı masrafı
Fasıl yekûna
1081
1062

34 500

Ecnebi mütehassıslar
Staj masrafı
1 Staj için gönderileceklerin tahsisat,
harcırah, masarifi zaruriye ve okul üc
retleri ve tedavi masrafları
2 Stajiyer okurların teftişi için harcırah
ve masarifi müteferrika
Fasıl yekûnu

1063

161 000

1G11Î cemiyetlere muavenet

" 122 600
,
200
'

122800
200

ikinci bab yekûnu

308 500

İkinci kısım yekûnu

463 327

Üçüncü kmm - Müessesat
1084

Fabrikalar'umumî masrafları
1 Mevad ve malzemei iptidaiye ve müs
tehlike (mamul ve gayri mamul) ve
işletme masrafları
2 Amele ücretleri
3 Demirbaş
4 Nakil ücretleri
5 3284 numaralı kanun mucibince satın
alınacak hurdalar bedeli
Fasıl yekûnu

1086

3676 numaralı kanun mucibince Aske
rî fabrikalar tekaüd ve muavenet san
dığı aidatı
Üçüncü kısmı yekunu

1 749 370'
1 504 532
170 000
300 000
50 000
3 773 902

108 600
3 882 502

No. 3620
F.

1-VI-1939
İL

Muhansasataa B«i

Dördüncü

I8BB1887
1088

hısım - Mütfif'evrik

Lira

masraflar

Geçen yıl borçlan
Eski yıllar borçlan
2441 numaralı kanuni» aauvskkat &
nci maddesi mucibince înhiıwrtar
• umum müdürlüğüne ödenecek eşya *»
malzemenin beşinci taksiti
Bördüneâ kısım yeknu

1089

3396 sayılı kanun mucibince yapılacak
masraflar karşılığı
UMUMÎ YEKÛN

2 $30
500

9 300
11 800
1 000 000
6 284 000

30 - HAEÎTA mmu muümM&ts
Birinci ktum - Cüzlerde müşterek
muhassasat
Birinci bab - Maaş, ücret, tahsisat
1091
1092
1093

U m u m ! maaş
1683 sayılı kanunun £ 8 nci maddesi
mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi
MüBtahdeiBİer ücreti

1 Daimî müstahdemler
2 Muvakkat müstahdemler
Easü yekûnu

1Ö&4
1095

Muvakkat taaama*
657,2047,2022 numaralı kananlar SRIcibince verilecek tazminat, uçuş ücreti
ve taamiye
Birinci bab yekûnu

320 000
9 240
61 000
1 400
62 400
36 000
56 000
483 640

1741

1-VI

.3620
F.

1096
1097
1098
1099

M.

Muhassauatro nevi

İkinci bab - Masraf
Mefruşat ve demirbaş
Kırtasiye
Müteferrika
Mütenevvi masraflar
1 İcar bedeli
2 Odacılar melbusatı
3 Evrakı matbua
Fasıl yekûnu

1100

Harcırah
1 Daimî memuriyet harcırahı
2 Muvakkat memuriyet harcırahı
Fasıl yekûnu

1101
1102
1103

Resmî telefon tesis ve mükâleme bedeli
Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli
Posta ve telgraf ücreti

Lira

1 720
2 000
3000
500
250
500
1250

500
13 000
13 600
500
100
490

İkinci bab yekûnu

22 560

Birinci kısım yekûnu

506 200

İkinci klstm - Cüze mahsus ntuhassasat
1104

Birinci bab - Daimî masraflar
Muayyenat
1 Erat yiyecek masrafı
2 Yem bedeli
3 Yakacak, tenvir ve teshin
Fasıl yekûnu

1105

Levazımı askeriye
1 Melbusat
2 Teçhizat
3 Muytabiye

45 000
11 000
8 000
64 000
17 000
7 000
1 000

Fasıl yekûnu

25 000

1 - VI - 1939

No. 3620
Muhassaaatm nevi

P. . 3f.

1106
1
2

Levazımı sıhhiyeEcza ve malzemei sıhhiye
Ecza ve malzemei baytariye
Fasıl yekûnu

1107

Lira

400
50
450
21000

Nakliyat
[Egya, erzak» malzeme, alftt, edevat nakliyatı,
erat nakliye masrafları ve tatbikattaki erat ve
hayvanatın ibate masrafları].

1108
1109
1110

Makine, alât, edevat ve demirbaş eşya
levazımının mubayaa ve tamirat mas
rafları
Hayvan alımı
Nakil vasıtaları masrafı
1 Mubayaa
2 Tamir
3 İşletme
Fasıl yekûnu

1111

1493 numaralı kanun mucibince veri
lecek ikramiye
Birinci bab yekûnu

1112
1113

İkinci bab - Muvakkat masraflar
İnşaat, tamirat ve bilcümle balız tesi
satı masrafları
Ecnebi memleketlere gönderilecek su- baylar- harcırahı ve staj ve tahsil için
gidecek subaylar ile talebenin tahsi
sat ve mekteb masrafları

107 000
500
42 500
4 500
14 000
61000
1 950
280 900

31 680

37 000

İkinci bab yekûnu

68 680

İkinci kısım yekûnu

349 580

Üçüiıcü kısım - Müessesat'
İ1İ4 .

Matbaa masrafları Demirbaş eşya ahim ve tamiri

2 500

1743
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Mv]p«aM«ta- HMÂ

2 Mevaddı iptidaiye
3 İşletme

1 710
Fasıl yekûnu

36 210

Dördüncü ktsvn* - Borçlar
Geçen ytf borçları
Eski yıllar borçlan

1116
1116

5
5

Dftrdiihcü kamın yekûn»

10

UMUMÎ YEKÛN

892 «00

VARİDAT BÜTÇESt
F.

5E

Varidatın nevi

Lira

BİRİNCİ KISIM
ÎRAD Vm SERVET YER€KÖ$İBst
Kazanç vergjud
1 Ruhsat ve unvan tezkereleri ve vergi
karneleri
2 Ticarî ve sınaî teşebbüslerle sair iç
lerden
3 Hizmet erbabından
Fasıl yekûnu
Hayvanlar vergisi
1 Davar, develer ve domuzlar
2 Diğer hajnraşl&r
Faa&jnfetott

1744

460 000
11 000 000
13 100 000
24 560 000
12 200 000
3 400 000
15 6001000

No. 3620
F,

1 - VI -1939
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»ra

Varidata» *mff ••

46a 000
800.000

Veraset ve intikal yergisi
Madenler rüsumu

K
i

.1...

*.*

,,.,

.41 410000

Birinci kısım yekûn»

• g

'

'

'

1

tKÎNGl HISIM
İSTİHLÂK VB MUAJV^KO^
VERGİLERİ '
Gümrük vergileri
Gümrük resmi
2 Ardiye resmi ve ŞGŞS numaralı kanun
la, istanbul ve İzmir liman idarelerin
den alınacak makta ücret
3 2456 ve 2672* mimarah kanonlar nracibinct gümrüklerde kullanılan bazı
" evraka yflpıstml&eakr- müdafaa pulu
ftasılatı
Fasıl yekunu

51 500 000
250 000

125 000
51 875 000

Muamele vergisi
1 îdha&t mııameîe vergisi
2 Smaİmüeşö^^kE ın^aınele, vergisi
3 Bankalar ve sigorta şirketaeri
muame
w
le vergisi
"

15 200 000
11 30% 000
960 000

Taşıl yekûnu

27 460T0Ö0
^-'«sfc

1
2
3
_
4

Dahilî istihlak vergileri %
Şeker ve glikoz, istihlâk •«ergisi
Elektrik ve havagazı istihlâk vsıgisi
Ham petrol ve ondan çıkarılan maddeler istihlâk: vergisi
2731 numaralı kanun mucibince ahnacak istihlâk vergisi
Easıl yekûnu

10

Kara ve deniz av vergileri
Nakliyat vergisi
Sefineler rüsumu

$000 000
. 2>300 000

2 000 000
14 150,000
21450 000
400 000
1250 000
120 000

1745

Varidatın nevi
Damga resmi
Tapa harçları ve kaydiyeler
Mahkeme harçları
Pasaport, kançılarya ve ikamet teske
resi harçları
Noter harçları
Diğer harçlar
Nüfus harçları
Eczane ye ecza depoları ye ihtisas ve
sika harçları
İhtira beratı
Fasıl yekûnu
Hayvan sağlık zabıtası resmi
İkinci kısım yekûnu

1 - VI -1939
I4ra
T26Ö000
1 250 000
1 660 000
1 000 000
650 000
65 000
5 000
6000
- 76 000
65 000
114 496 000

ÜÇÜNCÜ KISIM
İNHİSARLAR SAFÎ HASILATI
Tütün, tas, ispirto ve ispirtolu içki
ler, revolver, fişek ve patlayıcı mad
, 37 000 000 deler
Tütün ve içkilerden alınacak müdafaa
3985 000
vergisi hasılatı
Kibrit ve çakmak
1 325 000
Kibrit ve çakmak hasılatı
35 00b
Maktu mikdar
Fasıl yekûnu
Oyun kâğıdı
Üçüncü kısım yekûnu

1 360 000
30 000
42 375 000

3620
P.

1-VI-1939
ft£

Varidatm nevi

Efara

DÖRDÜNCÜ KISIM
DEVLETE AlD EMVAL VE
EMLAK HASILATI
23

Devlet ormanları hasılatı
işletilen emlâk hasılatı
1 Arazi hasılatı
icar bedelleri
Fasıl yekûnu

24

Emval ve emlak satış hasılatı
1 Emval satış bedeli
2 Emlâk satış bedeli

20 000
300 000
320 000
300 000
1 000 000

Fasıl yekûnu

1 300 000

Dördüncü kısım yekûnu

1 620 000

BEŞİNCİ KISIM
DEVLETÇE İDARE EDİLEN
MÜESSESELER
26
- 26
27
28
-29
30
31

Devlet demiryolları ve limanlan
Posta, telgraf ve telefon
Darphane ve damga matbaası hasılatı
Resmî matbaalar hasılatı
Umumî mektebler hasılatı
Diğer müesseseler hasılatı
Konya ovası sulama idaresi hasılatı
Besinci kısım yekunu

_—
10 000
54 000
«27 000
135 000
55 000
281 000

1747

3620
R_ M.
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Varidatın nevi

Lira

ALTINCI KISIM
UMUMÎ MÜESSESELER VE ŞİRKETLER
HASILATINDAN DEVLET HİSSESİ
-82
33
Jfl
35

imtiyazlı demiryoltaatfaıataaöı
Fenerler hasılata mufcalritt frflBtthartfc
tan alınan
Mükerrer sigorta şirketinden alınan
MukaveleafliofiSi nracSDİnce Musul petfteMerinden alınan
Altıncı kısım j«fcûnu

• ^~
«60 000
1233 000
1 100 000

YEDİHCt KISIM
MÜTÖERRÎK VARİDAT
36

Haşine muamelelerinden mtitevellid
varidat
1 Hazine portföyüigepri
2 Faiz
Fasü y«kfmu

37
38

<m
m>

Tayyare resmi :
Askerlik mükellefiyeti
KıymtfÜi evrak • Muayyen ınasrafla^^iS^şÛS^ vaıiflafc '
Kambiyo murakabesi, ^mû^büi Cum
huriyet Merkez bâîi'feasÎTidan alınan
2 Teftiş mukabili ^üieöerdeıı v^ aijilte-'
ahhidlerdeji- alınasu
.3 Teberruat
Fasıl yekûnu

41

Eski alacaklar
1 Tavizattan istirdad

500 000
1 380 000
1 880 000
2000 $00
1 900*00
200ÜÖ0

İÖ0 İ3Ö0
150 000
250 000

80 000

3620
P. M.

Vuridatm nevi

2 Mülga vergiler1 bakayası
Fasıl yeMnu
42

Cezalar
1 Para cezaları
2 Zam cezaları,

10 000
90 000
400 000
1450 000

Fasıl yekûnu
43
44

1 - VI - 1939
I£r&

İstanbul Üniversitesi hasılatı
Müteferrik hasılat
Yedinci kısım yekûnu

1 850 000
75 000
21600 000
10 846 000

SEKİZİNCİ KISIM
FEVKALADE VARİDAT
45

46
47
48

49

İktisadî buhran vergisi
1 Hizmet erbabından
2 Sair kazanç erbabından

14 600 000
2 200 000

Fasıl yekûnu

16 800 000

Muvazene vergisi
Hava kuvvetlerine yardım vergisi
Buğdayı korama vergisi

17 550 000
6250 000
7500 000

Sekizinci kısım yekunu

18 100 000

Nazım varidat

—
UMUMÎ YEKUN

261 110 000

Ho. 3620

1-VI-1939
D > OEDVBLİ
Muvazenei umumiye kanunu : Madde 4
{Dairelerin barem harici memurları ile ücretli müstahdemleri ve nakil'
Yautalan kadroları]
TÜBKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
Memuriyetin nevi

Daktilo
.-»
Küküpane müstahzarı
Ser hademe
»
muavini
1 inci sınıf hademe
2 » »
»
3 » >
»
4 » >
»
Şoför
»
Mütehassıs bahçıvan
Bahçıvan
»
Daimî amele
Telefoncu
Kaloriferci
»
Makinist
ÎUektrikçi
Tamirci
Marangoz
Doktor
Motosikletci

Aded

Ücret Maaş
Lira Lira

1
3
1
1
2
5
26
9
13
1
1
1
2
2
9
1
2
1
1
1
1
1
1
1

95
85
80
70
65
60
50
45
40
90
75
250
100
60
40
50
65
50
100
90
100
100
300
60

1
1
4
2
2
2

150
120
90
80
75
70

Matbaa
Sermürettib
»
muavini
1 nci sınıf operatör
2 » >
>
1 nci sınıf mürettib
2 > »
»

1750

»o.3ear

1-1HM&&
Mehrariyetin nevi

Aded

Lira

1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1

"55

1
,1
1
1
1
1
1
1
1

İ50
L50
L50

Sermakinist
»
muavini
Makinist
Makinist çırağı
Motorcu v e elektrikçi
Sermücelİid
Müoellid
»
muavini
»
^'»
»
çorağı
Kaloriferci
Millî saraylar
Müdür

LOÜ
10
40
L00
110
80
60

5a40
65

müdürlüğü

t

Kontrol ,memuru ye ayniyat mluhasibi
Mimar
Başkâtfy ye mutemed
Kâtib
Sicil ve masraf tahakkuk memuru
Evrak njıukayyidi ye dosya memuru
Ayniyat, kâtibi
»
»
>
memuru
Levazım' memuru
Malzem^i tefrişiye depocusu
Elektrikçi ve elektrik levazum. depocusu
Muhafaza memuru
Elektrikli refiki
Mefruşat marangozu
Malzeme! inşaiye ambarcısı
Dülger
>
Doğramacı
Kurşuncu
Tenekeci
Su yolcusu
Garaj hademesi
»
»
Yorgancı
*

i

1
1
1
1'
1
1
1
1
1
"1
1
1
1
2
1
1
1

135",

80
85
70
75
70
50
60
60
65
65
60
80
50
65
55
65
65
65
35
40
30
70
Q0

1751

No. 3620

l-VI-1939

Ücret Hut

•

Memuriyeti^ neti

Bekçibaşt

i

»

%

55

Bekçi

26
8ı
26

4ö.

*
*

i
i

fcapıüi
*•
>

Bahçivanbaşı
Bahçivan^
»
»

Kalorifer, motor veitfaiyeei.
Kaloriferci ve itfaiyeci
>
>

»
»

Nakliyat kamyon şoförü
Otomobil1 şoförü
Telefoncu
>
»'

Cilâcı
Kayıkhane bekçisi
Saatçi
Sofracıbaşı
Sofracı
Doktor
Rençber.
>

Boyacı
Kumaş dokumacısı
»

>

Dökümhane ambar ve hesab memuru
inşaat sürveyanı

1752

Aded- Lira

4*
1
2
3
29
4
1
1
1
1
1
2
1

r

1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1

. 60

45
35
46,

4ö>

35
60
50.

4a

35
80
50
45
40
50
60
55
50
40
40
40
40
75
50
100
35
30
45
50
60
50,
80

Lira

No. 3620
Me&uriyetin nevi

l-VI-1939
tarat Mu*
AcUâr Lira lira

DİVÂNİ MTTHASİBAT!

i

ttaüte miidürıi
Kütüpaneci
Doktor

İ2Ö,
60
160
t 40
1
1
65
l" 50
1
45
1
40
1
40
r 35
30
30
%
40
3
30
İ

MÜV622L

Kalori!erci, telefoncu ye elektrik tamircisi
Kaloriferci
Kapıcı
»

Odacı
»
»

Gece bekçisi
Mahzen hamalı

BAŞVEKÂLET
Doktor
Matbaa idare memura
Abone ve sevk memuru

»

Başodacı
Odacı
»
»
>

Kama
Hazinei evrak odacısı
Şoför
MotosMetçi
Evrak serfcmemuru
Meydan«v

1 100
1 150
1
75
1
60
1
50
2
40
1
60
1
m
2
40
5
35
5
30
2
40'
4
30
2 100
1
60
1; 70*
2
40

No. 3620
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Memuriyetin nevi

Ad4d

ücret Maaş
Lira Lira

ŞÜBAYÎ DEVLET

6

jbaktilo
Müvezzi
Başodad
Kapıcı
Odacı

İ5
45
45
40
35
30

2
1
1
4
11

İSTATİSTİK UMUM MÜDÜBLÜ&Ü
Ecnebi muhabere memura (İH yaban
cı dile vâkıf ve daktilo bilmesi şarttır).
Tasnif memuru
»
»
»
»
>
»
»
»
Makinist
»
Kaloriferci ve tamiratcı
Kaloriferci yamağı (Yalnız altı ay istih
dam olunur).
Müvezzi
»
Başodacı
Odacı
»
>
Gece bekçisi

1
2
4
4
12
15
1
1
1

150
125
100
90
75
60
110
80
100

1
1
1
1
1
3
5
1

30
50
45
50
40
35
30
40

Vilâyetler müstahdemleri
4 ncü umumî müfettişlik mıntakast istatistik bürosu
Müdür
1 175'

Kp. 3620

1-VX
Memuriyetin nevi.

Aded

Ücret Maaa
Lira Lira

I nci, II net, III neü ve IV neü umumî müfettişlikler
istatistik büroları
Şef
4 125
Memur
4
90
»
4
75
»
8
60
Odacı
4
30

DEVLET METEOROLOJİ İŞLEBÎ ü. M.
MEOK.EZ

Mütercim
Doktor
Makinist
Yazıcı âletler işletme ustası
Bülten müstanzırı
Şoför
Marangoz
Bekçi
Hademe
Telsiz başmemuru
Motorcu başustası
Telsiz başmakinisti
Muhabereci
Motorcu
Kaloriferci ve rüzgâr âletleri bakıcısı
Ressam ye graüker
»
»
yardımcısı
Bahçıvan
Başhademe
Daktilo
Alet sevk memuru
VÎLAYETLMR
Telsiz başmemuru

2
1
1
1
1
1
2
1
2
11
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
4
1

150
100
1ÖÖ
120
ÎÖO
75
65
35
30
30
150
120
120
100
90
40
120
75
40
40
75
75

MÜSTAHDBMLEBt
3 130

No. 3620
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^Memuriyetin nevi

Motorcu başustası
r

Ücret Maaş
lora lora

3 100
3 280
5
90
6
75
20
25
10
25
3 150
171 3000

PflrgT^"fm«py^|{ | yıyttf.f

Muhabereci
Motorcu
Hademe ve^bekçi
»

«Aded

«•

Rasafl şefi
Rasa&eı [1]

ıDlSAMSff .İŞLERİ ^BtftT.tftT
MERKEZ
Doktor
Başodacı
Odaca.
GteceJtakçisi
Müvezzi

1
1
8
1
1

50
40
30
40
45

YÎLÂYETLEB
Vaiz
»
Dersiam
»
»
»
»
Kur.'an öğreticileri
»
»
Müftülükler hademesi
»
» .
a»
»

52
115
51
6
J.7
51
183
19
11
JO
7
4
5
50

10
8
6
20
15
12
10
8
40
.30
25
30
JS&
15

[l] AaamİAO Urjfyt biçmemek Metre aded ve tahsisatı
dahilinde "beherinin ücretinin tesbit ve tayini umum müdür
lüğe Jttâldir.

seao
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Memuriyetin nevi

Aded

Ücret VLuş
Lira Idra

MALÎYE VEKALETİ
MJBBKBZ
Hususî halem
TedkiM maliye mütercimi
Vekâlet mütercimi
Mücaraat kalemi müdürü
»
»
memura
Daktilo
Umumî evrak daktilosu
>
»
>
»
»
>

1
1
1
1
1
2
2
6

300
120
150
70
80
80
70
30

1
1
1

200
150
100

1
1
1
1

300
250
150
300

1
1

80
70

1
2
£
4
6
5
1

600
400
350
300
250
200
150

M&U seferberlik şubesi
Müdür
Şef
Memur
Malt tedhih heyeti
Mütercim
»
Daktilo [1]
Neşriyat müdürü
Teftiş heyeti
Daktilo
»
Hukuk müşavirliği
Mütehassıs müşavir
Müşavir avukat
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
[1] Ecnebi lisan* bümesi şarttır.
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Memuriyetin nevi

Tecürik memura
»
»
Memur
»
Kâtib
»
»
Daktilo .
»
»
»
MuakMb
»
»

Aded

3
2
1
1
2
2
2
1

1
2
2
2
1
1

Ücret Maaş
Lira Lira

İOO
90.
70
60
80
75
60
90
80
TO
70
80
70
50

Daktilo
>

Bütçe ve malt kontrol umum müdürlüğü
3
70
2
60

Memur
»
Daktilo
»
»

Muhasebat umum müdürlüğü
1
2.
1
3
5

90
80
75
70
00

Merkez daireleri muhasebe müdürlükleri
Daktilo
13
60
Nakid isleri umum müdürlüğü
Daktflo
1
»
2
Bankalar murakibi
1
»
*
1
»
*
1
»
murakabe bürosu şefi
1
Daktilo
l

1758

70
60
400
300
250
Ç00
60

l-VI-1939

620
Memuriyetin nevi

A<J«İ

Ücret Maaş
Lira Lira

Muntazam b&trçlarumum
1
müik
Daktilo
» '
t
Fiş memuru
»
»

2
2
1
2
3

79>
60
50
70
60

Levazım VÛ kı&faûtU evrak müdürlüğü
Daire Bsüdürü
1 15(V .
7Q
Daktilo
1
»
1
60
Bina tamircisi
1 100
Marangoz
1 105
»
1 100
Doğramacı
1
80
Kaloriferci ve tamiratçı
1 100
»
*
muavini
2
35
Makine tamircisi
1
60*'
Şoför
1 . 90^
Otomatik telefoncusu
1
"75
>
>
muavini
1
40Bahçıvan
1 100
»
muavini
1
75
50
»
»
1
Bahçe amelesi
35
2
Evrak müvezzii
2a 4&<
Başodaer
1
5&
»
1
45
45
Odacı
2
»
40
1
>
m5 30
Kapıcı
35
Gece bekçisi
6
50
Tasfiyei hesabat odacısı
2
30
»
> kapıcısı
1
30
» .
» hamalı
X 30
istanbul evrakı matbua ambar daktilosu
50
1
40
2
»'
»
>
» ' flfMMtth
odacısı
»
»*
»
>
X
*>

1759

.&*>
Memuriyetin nevi

Aded

Muhassasatı zatiye odacısı
Yatakhane ve tathirat için kadın işçi
İstanbul Sultanahmed mahzeni evrak
odacısı
TTftTPftl

»
*
Zat içleri müdürlüğü
Doktor
Daktilo
»
»
»
»
Sicil muhafaza ve evrak mahzeni memuru

4

Ücret
Lira

6

90
30

2
4
1
2

30
50
40
30

1
1
2

225
70
60
50
46
40
120

d

1
1
1

Darphane ve Damga matbaası müdürlüğü
Daktilo
1
60
Kapıcı
2
40
>
1
35
Gece bekçisi
2
35
Odacı
4
30
Varidat umum müdürlüğü
İdarî daralar ve kararlar müşaviri
İdarî kararlar tedtdk âmiri
Balık müfettişi
»
> muavini
Daktilo
»
»

1
1
1
1
3
3
4

350
250
200
100
90
80
70

2
1
1
2
1
2

150
300
200
250
200
150

Milli emlâk müdürlüğü
Kontrolör
İdarî davalar müşaviri
»
»
>
Tedkik amiri
»
»
*

1760

ıvtım

Ho. 3630
Memuriyetin nevi

Aded

Kâtib
Daktilo
»
Elektrik tamircisi
Fen. memura
Makine tamircisi
»
» muavini
Odacı

3
1
2
1
1
1
1
1

Ücret Maaş
Ura Lira

80
70
60
100
100
125
60
85

Tdhsüât müdürlüğü
Daktilo

60

Nafia inşaat muhasebesi
Müdür muavini
Sasım âmiri
Muamelât memura
TedHk memuru
>
»

»
^

Hesab memura
»

»

Kâtib ve hesab memuru
»

>

>

Kâtib
Dosya ve evrak memuru
Daktilo

VİLÂYETLER

DAİMÎ

îl

1
1

»

»

memura

>

' >

Müşavir avukat

250
175
160
150
120
100
160
90
75
60
50
70
80

MÜSTAHDEMLERİ

Muhakemat memurları
Muhakemat müdürü
>

1
2
1
1
1
2
1
1
1
1

2
1
1
2
2

400
350
175
150
100

1761
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No. 3620
Memuriyetin nevi

Hazine «rakstı
»
»
>
»
>
»
»
>
»
>
>
»
»
>
»
>
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
>
»
»
Takib memuru.
»
»
»
»
»
»
Daya kalemi şefi
Takib ve tenfizi ilâmat memura
Memur,
Kâtib
»
>
»

Aded

Üeret Maaf
Lira Lira

1
2
9
T
12
&
1*
9
21
15
1
20
11
21
44
58
7
2
21
27
15
1
%
1
6
7
12
18

900
25»
200
175

2
1
2
3
1
1
1
2
4

175
120
100
80
120
110
100
75
70

MP
130
125
120
100
90
8580
75
70
60
50
40
60
50
40
30
100
75
80
70
60
50
40

JfUM emlâk idaresi
Müdür
»
>
>
Mubasib
Kalem âmiri
»
»
Başkâtib
»
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No. 3620
Memuriyetin nevi

Memur
»
»
>
Hesab memura
Kâtib
Daktilo
İstanbul elektrik tamircisi
izmir elektr|k tamircisi
Avukat
>
Elviyei selâse emlâk memuru
»
» kâtibi
»
»
»
Mesaha memuru
Teslim ye tesellüm memuru
Korucubaşı
Korucu ve bekçi
Korucu
Odacı

Aded

Ücret Maaş
Lira Lira

3
13
26
3
2
30
2
1
X
1
X
1
2
3
3
1
X
12
10
2

50
60
100
75
100
80.
60
50
«5
60
45
70
30
25
35

1
4
4

135
100
30

5
15
20
36
56
11
30
20
30
40
50

75
60
50
50
40
35
50
40
60
50
40

75
70
60

m
75

Umumî müfettişlikler
Maliye -müşavirliği kâtibi
>
»
»
>
»
odacısı
Varidat
Kolcu ve kantarcı
»
>
>
»
Daktilo
»
»
Kâtib
»
Tahakkuk tebliğ memuru
»
»
»
»
»
»
.

1763

BTo. 3*90
Memuriyetin nevi

1-VI
Ücret Maaf
Aded Lira Lira

îstanbul av vergileri
Odacı
Gece bekçisi

3
2

30
35

40
80
119
65
240
330
665
10
10
50
50
51

50
40
50
40
60
50
40
60
50
50
50
30

t
Vilâyet ve Jtaza odacıları
4
îstanbul defterdarlığı evrak müvezzii
»
»
»
»
4
1
Başodacı
Vilâyet odacıları
181
>
>
214
Kaza odacıları
370

40
30
40
30
25
20

Tahsilat
Tahsil tebliğ memuru
»
>
»
Yaya tahsildar
»
>
Atlı tahsildar
»
»
>
»
Şube tahsildarları
»
»
Harç ve para oerolan atlı tahsildarları
»
»
»
yaya
»
Geee bekçisi

Muvakkat maliye mektebi
Muallim
»

[1]

[21
Odacı

flj Müdür vassif'esini ifa eder.
[2] Kâtib vazifesini ifa eder.
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11
2
1
2

100
75
60
30

1-Vl

No. 3620
Memuriyetin nevi

Ücret Maaş
Aded . Lira Lira

TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ
MEBKEZ
Mütehassıs müşavir
Mücellid
» refiki
»
>
Daktilo
Başodaeı
Odacı
Müvezzi (Biri bisikletlidir)
Fotosta memuru
»
» refiki
Doktor
Kapıcı

1
1
1
1
7
1
13
4
1
1
1
1

120
100
60
40
60
40
30
35
100
60
70
30

1
1
11
2
3
5

150
70
1Q0
80
60
30

3
2
3
1
9
18
4
4
2
1
3

30
60
,50
45
40
35
30
30
30
30
40

Tapu ve kadastro mektebi
Müdür
Kâtib
Mimlim

>
>
Hademe
,
Jaloncu
Daktilo
»
»
»
»
>
Müvezzi
G-ece bekçisi
Müeellid
Defterci

VÎLAFETLER.

l-VI-1939

Üö. 3620
Memuriyetin nevi

Aded

Ücret Maaç
Lira Lira

Odacı
»
>
»
Başodacı
Kapıcı

15
59
19
30
1
1

30
25
20
15
35
30

Daktilo
»
*
>
Jaloncu
>
>
Müveszi
Mübaşir
Odacı
»

Kadastro ve topu ^öTinV heyetleri
1
4
1
3
5
15
28
1
1
1
15

50
40
35
30
35
30
25
40
50
30
25

GÜMRÜK VE ÎNHİSABLAR VEKÂLETİ
MERKEZ
Levam» müdürlüğü
Daire müdürü

Doktor
Elektrik ve telefoncu
Telefon santralci ve tamircisi
Müvezzî
Kaloriferci (Makinist)
»
yardımcım
>
ateşçisi (6 aylık)
Asansörcü
»
Başodacı
1766

1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1

120
100
100
60
40
100
40
30
40
30
50

1-VI-l

$o.m>
Memuriyetin neyi

Aded

Odacı

1
35
4
2
5
X
1
2
1
1
1

»

GecebekçM
Kapıcı
Meydancı
Dikici
TTaınftl
»

Marangoz
Bahçıvan
Bahçe amelesi
Komiser

ücret Maaş
Lira Lira

40
80
50
35
30
30
35
30
30
80
35

Kibrit ve çakmak inhisar* komiserliği
1 300
MüU seferberlik şubesi

Müdür
Memur

1
1

200
?5

1
33
19
1
1
1

100
30
25
60
45
60

8
1

100
50

1

60

VİLÂYETLEB
Doktor
Odacı
»

Kaloriferci
Kalorifer ateşçisi
Telefoncu ve elektrikçi
Gümrük kurstan
Merkez kursu [1]
Muallim [2]
»
[3]
Taşra gümrükleri kursu
Muallim

[l] Tahsisat içinde kalmak şartile aded ve ücretler ihti
yaca göre vekillikçe arttrütr vefa eksütüebüir.
i2} Bunlardan birisi müdürlük vazifesini de ffûrûr.
[8] Kâtib vazifesini görür.

l-VI-1939

HÛ; 3690
Memuriyetin nevi

Âded

. Ücret Maag
Lira Lira

GÜMRÜK MUHAFAZA GENEL KOMUTANLIĞI <••
İstihbarat şefi
»
memuru
Levazım müdür muavini
Zat ve sicil işleri müdür muavini
Kaçak şubesi'memuru
»''
»
Memur
»
>
>
Levazım amirliği levazım müdürü
Tabur levazım memuru
Levazım memura [4]
Deniz levazım memuru (Merkezde)
Sivil İtekim ;
•

»

»

'

»
»'
Hesab'memuru
»

;

;

•

'

»

'••'.'

Tüfekçi ustası
Tahkik bürosu şefi
Muhabere makinisti
Kâtib/
»
»
»
Şoför
|
» V.
[5]

»

1.

Başmakiniat
Atelye makinisti
Telsiz muhaberecisi ve makinist
Amele

1
11
1
1
1
1
3
12
9

üb

1
1
2
1
2
1
1
4
1
3
1
5
1
1
5
6
1
1
23
1
2
14
1

200
İ50
165
165
150
140
125
108
98
80
165
108
150
125
150
125
100
80
90
98
150
108
90
75
60
45
100
60
45
150
100
100
30

[4] l Biri kara, diğeri deniz içindir:
[S] Sivü yerme er kullanıldığı takdirde ayda maktuan
15 lira verÜir,
1768

No. 3620
Memuriyetin nevi
Muhafaza müdürü.
».
*
»
»
muavini
Sivil veteriner
Veteriner sıhhiye memuru
Nalband ustası
Saraç ustası
Levazım depo memuru
Başodacı
Odacı
»
Kapıcı
Aşçı
Hama)

l-VI-1939
Ücret Maaş
Aded Lira Lira
2
1
3
3
3
3
4
1
1
9
11
1
2
5

165
150
125
150
60
90
80
80
40
30
25
-35
30
30

4
7
13
11
1
1
11
11
5
3
15
5
12
4
13
2
2
21
49
127

108
80
70
65
108
90
120
90
90
65
60
•55
60
50
45
45
40
45
40
30

1
1

75
70

Deni* mürettebat*
Kaptan
»
»
»
Birinci çarkçı
İkinci
»
Birinci makinist
İkinci
•»
Makinist
»
>
>
Motorcu
Lostromo
Yağcı
Ateşçi
»
Tayfa
»
Sandalcı
Tamirhane
İşçi başı
Kizakcı

1769
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Memuriyetin nevi

Aded

Lira

1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
2

70
60
70
60
70
60
55
60
30
80
60
60
70
40

1
1
1
5
5
10
3
1
1
48
1
1
1
1
2
4
2
1
1
1
1

125
175
100
70
60
40
40
50
40
30
100
50
75
50
25
50
35
80
40
100
100

Tornacı
Tesviyeci
>
Marangoz kalafat
Demirci ve kazancı
Kâtib
Bekçi
Ambar memuru
Dökümcü
Borucu.
Elektrikçi
Amele

DAHİLİYE VEKÂLETİ
MERKEZ
Mütercim ve kütüpane memuru
Daire müdürü
Doktor
Daktilograf
»
Müvezzi
Muhasebe müvezzii
Başodacı
Odacı
»
Kaloriferci
»
muavini
Bahçiv&n
»
muavini
Bahçe amelesi
Gece bekçisi
Kapıcı
Telefoncu
»
muavini
¥en memuru
Tamirci

1770

120
Memuriyetin nevi

\ded

1

Asansör memuru
Boyacı

1

40
50

1
5
59
23
114
114
286
832

40
30
25
30
25
20
15
5

2

VİLÂYETLER
Vilâyetler müvezzüeri
>
>
»
»
»
odacıları
»
»
Kaza odacıları
»
»
Nahiye odacıları
Birinci umumi müfettişlik
Levazım ve daire müdürü
Kâtib
»
»
Emniyet müfettişliği kâtibi
»
»
»
Odacıbaşı
Odacı
»
Kaloriferci muavini
Telefoneu
Bahçıvan
»
yamağı
Evrak dağıtıcı

l-VI-1939
Ücret Maaş
Lira Lira

1 150
5 150
4 125
1
75
2 . 150
1 100
1
40
6
30
2
20
1
35
1
50
1
60
1
30
1
35

İkinci umumî müfettişlik
Yazı işleri kâtibi
Hususî kalem kâtibi
Dosya memura
Levazım ve daire müdürü
Köy bürosu serî
»
» kâtibi
Odacı
»

6
2
2
1
1
2
6
3

125
150
125
150
150
100
30
25

5
4

150
125

Üçüncü umumî müfettişlik
Kâtib
»

1771
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Memuriyetin nevi

Levazım ve daire müdürü
Kâtib
Emniyet müfettişliği kâtibi

Aded

Ücret Maaş
Lira Lira

1.
1
2
1
6

150
75
150
100
30

Dördüncü umumî müfettişlik
Levazım re daire müdürü
1
Odacı
10

150
30

»

»

»

Odacı

MATBUAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ
Motosiklete!

1

40

EMNİYET İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ
MERKEZ
Daire müdürü
Müvezzi
Odacıbaşı
Odacıbaşı
Gece bekçisi
Asansörcü
Kapıcı
Odacı
»
Doktor
Kimyager
Makinist
Hademe
»
»
Enstitü kapıcısı
Kaloriferci
Enstitü mütehassıs muavini
»
>
»
Lisan muallimi [1]
[l] Ders saati basma 1-6 Ura verdir.

1772

1
4
1
1
3
1
1
5
20
1
1
1
2
6
11
1

150
40
50
40
40
50
35
40
30
200
200
80
30
25
20
30

ı

5a

2 350
1 200
10 20400

No. 3820
Memuriyetin nevi
öğretmen
Daktilograf
Çamaşırcı
Ütücü
Malî polis mütehassısı
»
> eksperi
Laboratuar şefi
Hademe
Aşçı
» yamağı
Kaloriferci
Elektrikçi
Bulaşıkçı
Daktilograf
Baş şoför
Şoför
»
»

1-71-1089
ücret Maaş
Aded Lira Lira
6 170
2
80
. 3
30
2
30
2 200
3 100
1 200
5
20
40
4
2
30
1 100
1 100
1
30
3
60
1 100
1
80
1
75
2
60

VİLAYETLER
Daktilograf
»
Hademe ve odacı
Polis nezarethane memuru
>
»
»
Sandalcı
Odacı
Hademe
»
Şoför
»
Makinist
Gece nöbeti yapan polislerin ücreti
Atlı polis binicilik talimcisi
[iademe
»
Vilâyetlerde açılacak kurs öğretmeni

1
2
14
1
1
44
5
3
114
2
1
5
55
3
3
9
200

80
60
30
45
40
30
.30
25
20
80
00
40
10
50
25
20

ti]

[İJ 200 öğretmenin ücreti ehemmiyetine göre beher ders saati için 1-3 lira olarak
454 üncü faslın 5 inci maddesinden verilir.
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1-VM939
Ücret Maaş
Aded. Lira Lira

JANDABMA GENEL KOMTJTANLIÖI
Muallim
>
»
»
Ambar memuru
Mücellid
Makinist
Mürettib
îsei
Çamaşmat
»
Başoâfe*
> muavini
Oâten
Çamaşırcı
Elektrikçi
Kaloriferci
Terzi ustası
Makine ustası
» ve elektrik usta muavini
Şoför
>
Hamal £1]
Telsiz memura

3
4
18
17
1
2
2
2
3
1
1
1
1
25
2
1
1
1
1
1
1
3
11
1

150
125
60
45
100
100
100
100
10
35
25
45
40
30
30
100
70
130
130
100
100
30
45
108

HARİCÎYE VEKALETİ
MERKEZ
Müşavir
Seferberlik kısmı âmiri
Doktor

2 3QQ
1 150
l ÜÖOv

/7y Hammalların ücretleri çalıştığı günlerde verilir.
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Mütercim
»
»
»
»
Daktüoğraf [1]
Şoför
»
Telefoncu
Başodacı
Odacı
»
Başmürezzi
Müvezzi
Motosikletli müvezzi
Hazipei evrak wnıft«.fı«
Gtecebekgisi
Bahçivan
Kaloriferci
Ateşçi

l-VI-1939
Ücret Mşa?
Afod Lira Lira
1 400
1 300
2
225
2 175
3! 45Ö
13 1500
1
90
1
70
40
1
1
45
2
40
30
38
L
40
T
35
1
60
30
2
2
50
1
60
1
80
40
1

JM&nr
Başm&RBttib
Makinist
Müretüb
»
yamağı
Myıa^ftlnlı

Mücellid
Hariciye konağı idare memuru
H a r i ç l e konağı aşçısı
»
»
aşçı yamağı
»
»
sofracısı
»•^
»
»
yamağı
»
>
Bahçivanı
>
»
»
yamağı
»
»•
Kapıcısı
»
>
kalorifercisi
>
»
ateşçisi

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

110
80
60
30
75
80
110
100
40
80
40
80
40
50
100
40

[1] Azamî 175 lirayı tecavüz etmemek üzere aded ve tahsisatı dahilinde beherinin
ücretlerinin tayini vekâlete aiddir.

1775

3Ö2Ö

l-VI-1939
Memuriyetin nevi

Ad«d

ücret Maaş
Lira Lira

Elçilik ve konsolosluklar
müstahdemleri
Tercüman,' daktilograf, doktor, kâtib, şo
för, kavas, hademe, bahçivan, kapıcı
ve makbere bekçisi [ 1 ]
4X0 2500

S I H H A T V E ÎÇTtMAÎ M U A V E N E T

VEKÂLETİ

MERKEZ
Seferberlik işleri müdürü v e zehirli v e bo
ğucu gazlar v e hava hücumundan korun
ma mütehassısı
Zehirli v e boğucu g a z l e r v e h a v a hücu
mundan korunma şubesi kimyageri
Zehirli v e boğucu gazler v e hava hüeumundan korunma şubesi şefi
Seferberlik kısmı kâtibi
Zehirli v e boğucu gazler v e hava hücu
mundan korunma kâtibi
Sıhhat işleri mühendisi
»
*
mimarı
»
>
»
»
» mimarlığı desinatörü
Uyuşturucu maddeler v e Cemiyeti akvam Sıhhî işler mütehassısı
Mütehassıs mütercim (Tabib)
Hukuk müşaviri
Propaganda şubesi ressamı
Mütercim
Kütüphane memuru
Depo memur muavini
Baş makinist ve aletler tamir müte
hassısı

1

350

1

200

1
1

80
75

1
1
1
1
1

60
300
300
250
150

1
1
1
1
1
1
1

350
100
225
200
200
125
60

1

300

[1] Bu kmmda gösterilen hizmetlere aid ücret yekûnu
dairesinde müstahdemler adedinin tesbiti ve ücretlerinin ta
yin ve tevzii vekâlete veya vekâletin tensib edeceği makam
lara bırakılmıştır. 410 adedi vergi tahakkukuna
esastır.
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memuriyetin nevi

Santralci
Makiniflt

> muavini
Marangoz
Bahçıvan
Mtivezzi
Basodacı
Odacı
»
Kapıcı
Gece bekçisi

Aded

1
1
1
1
1
3
1
2
22
2

Tfafflrjftl

i1

Ambalajcı
îşci

1
1

Ankar» nvmıme ÎMstanesi
1
Baştabib vo müdür
>
muavini
1
Dahiliye mütehassısı
1
Rontken tedavi ve radyom terapi mütehassısı 1
Operatör muavini
2
»
1
Başasistan .
4
>
3
Diş tabibi
2
Asistan
7
»
12
Başeezacı muavini
1
Eczacı
2
Kütüpane memuru
1
İdare memuru ve mutemed
1
Hesab memuru
1
Kâtib
1
Depo memuru
1
Ayniyat kâtibi
1
Hasta kabul memuru
1
Müracaat memuru
1
»
»
muavini
1
Makinist ve etüvcü
*
1
»
>
muavini
1
Kaloriferci
1

Ücret Maaş
Lira Lira

90
125
70
60
90
90
90
45
80
50
35
30
30
50
r ' •

400
3ÖÖ
300
300
250
200
175
150
150
75
60
125
100
100
165
80
80
70
50
75
65
50
125
50

100

1777
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ı-vıMemuriyetin nevi

Şoför
»
Başbahçıvan
Bahçrran
Aşçıbaşı
Aşçı
Aşçıyamağı
Çamaşırcı
Çamaşırcı
Çamaşırcı
Başterzi
Terzi
Boyacı
Marangoz
Berber
Laborant veya laborantın
Masaja
Yetişmiş hastabakıcı
Eczacı kalfaca
Başhademe
Hastabakıcı ve müteferrik müstahdem1er [1]
Kapıcı
Namzed hademe

Aded

Üeret teuuf
Lira Lira

1

80

1
1
1
1
2
5
1
1
1
1
2
1
1
2
5
2
10
1
1

m
«0
40
on

m

,30
50
45
40
45
40
50
60
40
50
60
50
40
60

140 3345
2
40
25
5

Merkez hıfzıssihha müessesesi
îkinei müdür
Mütehassıs eczacı ve ayniyat muhasibi
mesulü
Ayniyat kâtibi
Depo memuru eczacı
Başkâtib ve mutemed
Kütüpane memuru
Kâtib
»
Daktilo
Baş laborant
Birinci sınıf laborant
İkinci »
»
Sevk memuru
Ambalajcı

1778

1

750

1
1
1
1
1
1
2
1
1
5
11
1

250
80
150
150
100
100
80
80
90
75
«0
80

ı

B>
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Memuriyetin nevi

A<fed

Marangoz
Başbahçıvan
Bahçivan
Kapıcı
»
Gece bekçisi
Başhacbeme
Hademe
Posta Bmvezzii
Boyacı ve sıvacı
Çamaşırcı ve ütüeü

Üeret Maaş
Lira Lira

1
1
2
1
l
3
1
51

60
70
35
40
35
35
40
30

1

40

1
1

60
30

Müdür muavmi (Mütehassıs)
Mütehassıs
Başasistan
Asistan

1
2
1
2

400
€00
125
100

Serom vs aşt şubesi
Serom şubesi mütehassısı
Mütehassıs
Başasistan
Aşı şubesi mütehassısı
Çiçek aşısı mütehassısı
Kuduz aşısı mütehassısı
Aşı danaları hademesi
Kuduz tavşanları hademesi

1
2
1
1
1
1
1
1

€00
300
125
300
300
300
40
50

1
1
2
1
2
1

500
300
250
125
100
60

Bakteriyoloji ve taTütl şubesi

Kimya tahlil şubesi
Müdür mütehassıs kimyager
Mütehassıs
»
Başasistan
Asistan
Daktüo
Biyoleji imMâtioâMkat
Mütehassıs kzmyager
Başasistan

şubesi.
1
2
X
1

300
200
125
1Û0

1779
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Memuriyetin nevi

Aded

Sıhhî ahırlar ve imonoloji şubesi
Mütehassıs bakteriyolog veteriner
1
Veteriner
1
Hayvan küçük sıhhat memura
1
Yem memuru
1
Baş seyis
1
Seyis
10
Nalband
1
Makine ve âletler tamirat kısmı
Elektrikçi
1
Kaloriferci
1
>
muavini
1
Makinist muavini
-1
Cam alât tamircisi
1
Hıfzısıhha, mektebi
Fahrî müdür «ecnebi» (ücreti Rokf eller
müessesesince verilmektedir).
Müdür ve parazitoloji muallimi
"Mil alileri

»
»

Ayniyat mutemedi
Kâtib ve mutemed
»
» daktilo
Kamçı
Hademe

1
4
3
2
1
4
3
1
1
1
1
10

Ücret Maaş
Lira Lira

300
150
75
60
50
30
35
150
125
60
80

600
300
250
200
150
125
60
150
120
80
35
30

Ecnebi müetahdemler kadrom
Mnrke* htfnsabha nutanesefi
Birinci müdür ve bakteriyoloji tahlil ve
Kontrol şube müdürü
1 1551,50
Serom ve aşı şubesi müdürü (mütehassiB)
1 1303
Biyoloji imalât 'tedkikat şubesi müdürü
(Mütehassıs)
1 .1220.
1780
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J^emuriyetin nevi

„Aded

AnJ&r(iNüwuxieha8tpne8İ
Ankaffi Numune hastanesi dahilî hasta
l ı l a r mütehassısı
Aııkara^Nümune hastanesi operatörü .,
Ankajra Numune hastanesi kulak,- boğaz,
burun hastalıkları mütehassısı
Ankara Numune hastanesi fiziyoterapi.
mütehassısı^
Ankara Numune hastanesi çocuk hastahklamnütehassısı
Ankara Numune hastanesi deri ve tena
sül hastalıkları mütehassısı '
Ankara Numune hastanesi kadın hastalıklanvedoğum,ın,üteha^si8iJ
Ankara Numune hastanesi göz hastalık
ları mütehassısı
Ankara Numune hastanesi laboratuar
mütehassisi;
Ankara Numune hastanesi başhemşi
resi [2]
Ankara Numune hastanesi1 diyet ınatbahı hemşiresi [2]
Ankara Numune hastanesi hemşireleri [2]
Ankara Numune hastanesi şef makinist
ve aletler tapıir mütehassısı
İstanbul çocuk hastanesi
İstanbul çocuk hastanesi^aşhşmgiresi [2]
İstanbul çocuk hastanesi röntgen hemşi
resi [2]
"Verem sanatoryumu
İstanbul verem sanatoryomu başhemşi
resi [2]

Ücret Maaş
Lira Lira

1 115Ö
1 ,1150
1 1150
İ "1150
1 1150
1 1150
1 1150
1 11501-6251

125

İ'
4

110
110

1

300

1

110

1

125

1

110

Haydarpaşa emraz* sariye hastanesi
Haydarpaşa emrazı sariye hastanesi baş
hemşiresi [2]
İ 110
izmir emrazı sariye hastanesi
îzmirr emrazı sariye hastanesi başhemşi
resi [2J
1 Jİ0 v
VtLÂYETLEB
Umumî müfettişlikler
Birinci umumî müfettişUk müşaviri katibi

1 *İ50

1781
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Üeret Maaş
Lira lira

Memuriyetin nevi
^Birinci umumî müfettişlik müşaviri kâtibi
İkinci
»
»
*
Üçüncü » *
»
â
»
»
»
*
Dördüncü>
»
»

3
3.
1
3
2

w..
İ5ÖU
125,.

istanbul muayene ve tesellüm komisyonu
1
1

Beis
Aza
Kâtib
Daktilo

100

i
1

23fc
20C
75'
50

İstanbul sıhhat müdürlüğü
Kapıcı
ŞofÖT
Istimpot kaptanı
Tayfa

1
1
1
2

35

10:,

50
40
30
20
15

75

Vilâyetler ve kazalar
Kâtib
»
Odacı
»

9
7&
215
Hıfzıssıhha müzesi

Hesab ve ayniyat memuru
Sinema öperatîni
Kapıcı
Odacı ve hizmetçi

1
1
1
7

757
75;
35
30

2
X
1
1
1
2&

50
200
7£
75
40
62&,

1
2
10?

50
30

Kuduz tedavi müessesesi
Baştabib ücreti - Mütehassıs tabib
Ambar memuru
Makinist
Bahçıvan
Hizmetçi vesaire [3&j;
Küçük sıhhat memurları mektebi
Kâtib
Hizmetçi
»
ve saire [B],

2Q0«
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v

Memuriyetin nevi

l-VI-1939
Ücret Maaş
Aded Lira Lira

istanbul çocuk hastanesi
Baştabib ücreti
Asistan
Diş tabibi
Hasta Ifcabul aaemuru
Şoför
Baş bahçıvan
Bahçıtiin
Boyao*
Aşçı
»
» -.jamıığı
Terzi
Arabası
Marangoz
Kapıca
Hizmfffegi vesaire [4]
Stajij»r hademe

1

i

125
60

1
to
60
l
1
50
1
50
1
$5
,1
50
40
l
1
30
15
1
1
35
1
3P
1
4*
1 -35
-30 1640
30
5

Numune hastaneleri

Basta*»»
Baştabi* ücreti
Distdfelbi
Hasta^kaBuİHiıemuru
MakİBİat ve elektrikçi
Makinfat ve âtttvcü
» * ve etövcü muavini
Kaloriferci
Şoför"
Terzi
Aşçıbaşı
Aşçı
»
» yamağı
Marangoz
Bahçmn
»
»

I

s
15
1
2
1
3
3
1
1
1
1
2
3
5
1
l
2
1

800
*f5
Û0
*W
60
160
>**
40
60
155
30
45
40
'50
T
15
SO
50
85
30
1783
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Memuriyetin nevi

Çamaşırcı
' »
Laborant
Berber
imam ve gassal
Hastabakıcı, hizmetçi ve saire
Stajiyer bademe

Adeâ
1

3

fr'

4
1

W

Zonguldak hastanesi
Boştabib ücreti
Asistan.;
Kâtib ve hasta kabul memuru
Şoför **.
Aşçı (Yamağile bereber)
Terzi
Kapım'
Berber'
Çamaşırcı'
Hastabakıcı, hizmetçi ye saire
Stajiyer hademe

w

Ücret Maa?
Lira Lira

40
25
60
30
45

215. 48M>

20

5

1
1
1

75
60
60
,60
46
30
35,
30
25
315
5

„

lj

1
1
1
1
*&

;)§•

10

istanbul emrae* akliye ve asabiyehastanesi
1 156
16S
1
$
1 ıoö

Baştabib ücreti
Mütehassıs tabibi
Göz hastalıkları mütehassısı
Mütehassıs muavini
A nısfa™ ^

Başeczaeı
Diş tabibi
Hesab memuru muavini
Ayniyat mutemedi muavini
Kütüpane memuru
Kâtib
»

Hasta kabul memuru
Dahilî inzibat memuru
Başmüstahzır
Makinist ve etüvcü
Şoför ,
Mubassır
»

1784

r

*r *'U
15Ö

r
S* " * #
u

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
6

M&

76
100
60
76
80
^0

*te
#'
75
60

1VI

K«r$m~
tttUikıriyetiıı nevi

Aşçıbaşı
Bahçıvan
Hizmetçi ve saire [5]
Stajiyer hademe

-

Ücret Maaa
İft&L Lira Lira

1
50
1
40
311 6365.
20
5

Manisa ve Elâziğ gr&ra^^iyç ye aşçrtrive hastaneleri .,
Baştabibücreti
»
»
(Elftağ)
Affİt^lATI

'

Başmubâssır
Mubassır
ElektrikV telefon ye motorcu
Bahçıvan
Hizmetçi ve saire [5]
Stajiyer hademe

1 100
1 150
2
60
50
2
1
40
1- '40<
1
W
50 1015
20
5

Heybeliada verem sanatoryumu
BaştabibNüoreti
1 125
Operatör
1
75
Asistan
4
60
Diş tabibi
,
1
80
Ambar memuru
75
i1 50
Santralci
Makinist ve etüvcü
1 100
Kaloriferci
1 W
Aşçı
1
60
»
1
35
»
yamağı
2
15
Bahçivan
'&
*
»
yamağı
'i* *25
Marangoz
50
1
Boyacı'
1
40
Arabacı
1
40
Berber
1 ' M0
Terzi
1
40
Çamaşırcı
2
30
Kapıcı
1
35
Hastabakıcı, hizmetçi ve saire [5]
62 136#
Stajiyer hademe
10
ty

l-VI-1939
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İfomurîjetin n«ri

ücret Ma&{
$£«&" Lira Lira

Muayene ve tedavi evleri
Hademe

'175

X7^

Sağır, düsiz ve körler müessesesi
Müdür muavini ve muallim (Mütehassıs
tabib)
Mualran
»
»
»
Başmfifrebbiye
MüreHnye
Usta
»
Terzi kalfam
Bahçıvan
ÇlamafmBi
A$çı
» gtamagl
Kapıcı
Hizmçtçi ve faire [3]

i
X
X

a

1

X«5
100
T5
150

3
-85
X IS
46
X
4
*$
* <*0
X
30
30
X
«5
X
45
X
X*
X * £5
*« «00

ı.

LeyU Ub talebe yurd»
îdaxe tabibi
Ecza<swre küfcüpane memuru (Revir için)
Büro | i f i
Kfttib
idare ••»emummuavini
Ambaföneı&vrtı
KÜer - »
DaktiUr
Şoför '
> Muavini
Çamafir muk'afızı
Berber
Ütücü
Bahçutan
Külhafccı

7 fK»
X
80
X 120
X W$0
X ı<«0
-t' 75
X »'<$5
X
302
"U0
25 '
2
1
6012 ;tcQ5
26
12
-*?*$
X
*' 3 ^

l-VI-1939
üeret M*a$
Lira Lira

ı. 3620
Sfjnpnriyetin nevi
Aşçı
3

»
Hizmetli-ve saire [6]

2
50
4
40
2
30
UCb 2325.

Haydarpaşa emra$fc<jarÎ9^##«-ütilâiy e hastanesi
Şaşk&tüMioreti
Mütehassıs tafedb
HontgA^K^H^fMfffim

Asistan- •„•
Diş tabibi t
Kâtib
Makinist v« etttvoü
Şoför
Eözaeı kstfası
Aşçıbaşı^
Aşçı
Hastabakıcı
Hizmetçi v e safi»

1
2
%
2
1
1
1
1
1
l.
1
12
23

fcOte
75
75
60
60
60

İzmit emrazi sariye,ve istilâijfejtmtatusi.
Baş&tibitteretU
1
Kulak, boğaz t e burun hastalıkları mütehaarasn»
1
Asistan .-:
2
Kâtib
1
Makinistime etütcü
1
Terai
1
Şoför
1
Aşçı
1
Höstafealaöı
6
Hizmetli ve saire*
15
Hademe .
5

a*
50
35
90ı
id»
35
3»
75
60
6&
00»
50
«*
»*

4tr

n30
20.

Elâzığ cüzzcm kasta»***\
Kâtib
BâfrMfcaManaBtafraT
M a k i n i s t e tebSüri •
Kâlorfferci
Çamaşırcı .
Kapıcı -

1
1
1
1
1
1

7»*
60

•ar
so
40
3$.
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Memuriyetin nevi ,

Aşçı >
» yamağı*
Bahçıvan
Hastâfrâkıcılıizmetçi ve saire [3]

Aded

ücret Matt«
Lira Lira

1
40
1
15
1
35
15 375,

J)oğw% çvUriBaştafeib ücteti

9

^ »:

,? M

*

Doğam mütehassifii

*ftŞ.

& 3QQ

*«
»
2 aöcf,
»T
»
muavini
1 175"
Çocuk hastalıkları mütehassısı
1. 300
» "
»
»
1 275
»
»
»
J>* $50.
Asistan (Tabib)
2
$h
Baş hemşire (Ebe)
3
70
Ebe *
1 4 , 60.
Stajyer ebe*
.15
v13
Hemşire
İl
60
Ayniyat mutemedi \^aTnbarmejmmı
3
75
>
>
»
»
3
60.
Kâtib ve mutemed,
â
70
»
»<
8
60.
Makinist ve,kalorifercci
2
50*
Hastabakıcı
25 3 0 .
Aşçı
11
40
Çamaşırcı
İ
30
Müteferrik müstahdemler [3]
72 1338"
[i] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisat
dahümde beherinin ücretlerinin tayini vekâlete aiâdir.
\[2} Kızılay hastabakıcı hemşire mektebini ihmal edenlerdemecnebi memleketlerde tahsil gören Türk hemşireler de
istihdam edüebüir.
[S] Azamî sajirayı, geçmemek ü$*re aded ve tahsisat
dahÜvade beherinin ücretlerinin tayini vekâlete aiddir.
•[4J Azamî 40 lirayı geçmemek üzere aded , ve tahsisat
dahitiıide "beherinin ücretlerinin tayini vekâlete aiddir.
[£} Azami 35 lirayı geçmemek üzerK aMdve ' tahsisat
dahiUnde bâherinin ücretlerinin tayini vekâlete aiddir. .
[$} Azamî 40 lirayı geçmemek üzere aded ve [tahsisat
dahilinde beherinin ücretlerinin tayini vekâlete aiddir»
-

V

No. 3620

1-VI
Memuriyetin nevi

Aded

Ücret Mail*
Lira Lira

ADLtYE VEKÂLETİ

Doktor
Mütercim
Kâtib ve daktilo
»
»
Kütüpane memura
Müvezzi
>•
Motosikletli müvezzi
Şoför'
Başodacı
Odacı
-i

»

Gece bekçisi ve kapıcı
Seferberlik şubesi müdürü
»
»
memuru
»
»
»

1 100
2 150
8
60
5- 50
i:* 100
1 '50
4- 40
1 . 60
1' 90
•1' 45
1
40
4
35
19- 30
30
â
i 200
1 100
1
80

265$ numaralı kanun mucibince kurulan.merkez bürom,
Baskâtib
2. 100
Kâtib
6
70
»
1
40
Daktilo
1\ 100
60
>
4
Odacı
4
30
Afurma meclisi umumi kâtİbliğiy
TTmtımî kâtib
t
»•... / t »,. maaTİuil

150
100

Temyiz mahkemesi
Doktor.
Müve2ad;
Daire memuru

1
12
1

75
40
80

l-VI-1939
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ÜMnuriyetiin nevi

Aded

Odacı
Gece bekçisi ve kapıcı
Kaloriferci
»
muavini
Elektrikçi
Telefoncu

40
4
1
1
1
1

AM ttb işleri
Müşakedehane doktoru [1]
Bakterioloğ
Kimyager
Asistan
Mubassır ve müstahzar
Kaloriferci
Müvessl
Aşçı
Kapısı
Gardiyan

1
1
%

3
3
1
1
1
1
3
2
«
i
1
7

»

Odacı
Kâtib
Şoför
Tıbbı »âlî odaöllan

Ücret Maaş
Lira Lira
30
30
80
50
80
60

im
125
1S&
100
75
»0
30
30
30
40
30
30
50
70
25

Ankara leylî hukuk fakültesi
Leylî talebe
Tabib
Hastanp memuru
Hadetee [2}
Aşçı
»
yamağı
Askerî derç muallimleri [3] (Senelik)
Kütüpâiıe mAmırrı
Kaloriferci

180
1
50
1
35
25 5?5
1
50
2
30
3 1200
1
75
1
§6

[1] Müşahedehane müdürlüğünü de yapar.
[2] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisatı dahilinde
beherinin ücretlerinin tayini vekâlete veya vekâletin göstereceği maka
ma aiddir.
[31 2233 numaralı kanun mucibince tediye olunacaktır
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M.ççauriyetin nevi

Afad

Üeret Mwtç
lıira Lir»

Ankçva leyU hukuk fakültesi orçlinaryü»profesörleri Vfi
profesörleri [l]
Dekan
1 200
Hukuku esasiye
1 m
»
ceza, ve usulü ceza
1 m
»
husufiyei düvel
1 wo
Roma hukuku,
1 m
Hukuku düvel
£ m
»
me^epiye
1 m
Hukuk; tarihi ve Türk hukuku tarihi
1 350
İktisap v*e iktjsad mezhebleri
1 850
Timi mftjî
1 200
Hukuku ticariye
1 850
»
idare
1 m
»
âmme
1 150
Usulü hukukiye
1 m
Tarihi siyasî
1 15Q
Tıbbı adlî
1 4X9
Doçent
e m
VİLÂYETLER
Mübaşir [8 aylık]
Süvari mübaşirleri [8 aylık]
Mübaşir [1 şubat 1940 dan 31 mayıs
1940 A kadar 4 aylık]
Kaloriferci
>
Telefoncu
Kapıcı
Meydapsı
Odacı
»
»
Şoför
»
Gece bekçisi

m

6

7<38

4P

412
1

40
60

l
1
1
1
§0
59
388
2
1
6

m

40
30
30

30

25
20
80
60
35

/ i / Profesörlere verilecek ücret her ders saati için 25 lir
rayı tecavüz edemez. Ayni ücret dahilinde olmak üzere bir,
dersin müteaddid profesörlere tevzii çaizoMrr

No. 3620
Memuriyetin nevi
Umumî müfettişlikler kâtibleri
»
»
»

Ücret
Aâed Lira
2

d

125
100

Ceza ve tevkif evleri
Başgardiyan
»
»
»
»
Birinci sınıf gardiyan
tkinci »
»
Gardiyan

»
Arabacı
Şoför

»
Elektrikçi

»
Makinist
Hademe
Memurini ruhaniye
Nisa gardiyanı
»
»
»
»
Aşçı çamaşırcı ve hamamcı
Haricî hastane hademesi
»
»
»
îmam

»
Ceza ve tevkif eyleri inşaat depboy memuru
»
»
»
bekçisi
Tabib
Eczacı
Hastane memuru

6
11
71
110
23
63
652

r1
2
1
1
1
1
3
16
82
150
4
12
8
1
3
1

2
1
2
2

50
45
40
35
30
25
20
30
80
60
50
40
70
30
1
25
20
18
30
25
20
45
1
45
30
100
75
40

no. mı

ı-n~3m

Memuriyetin nevi

Aded

Ücret Maaş
Lira Lira

MAABÎF VEKÂLETİ
MEJaKEZ
Memaliki ecnebiyedeki talebe müfettişliği
kâtibleri [1]
>
»
»
[1]
Mütercim
Mütercim
Doktor
Telefoncu
Tamirat ustası
Pedala Mürettib ve mücellid
Çırak
Müvezzi
»
Başodaoı
Odacı
»
Gece bekçisi
Kapıcı
Bahçıvan
Türk tarih kütüpaneai yardımcısı
Takibci

2 . 7
1
14
2 200
1 150
1 100
1
55
1
50
1
80
1
80
1
30
2
45
1
40
1
50
1
40
34
30
1
50
1
35
1
75
1
40
1
35

VİLÂYETLER
1 nei umumî müfettiş müşavirliği kâtibi
2 »
»
>
3 ncü
>
»
4 »
»
»
Müşavirlik odacıları
Maarif idareleri odacıları
»
»
»

1
1
1
1
4
4
60

100
100
100
100
20
30
20

1
1
1

150
85
50

Yüksek öğretmen okulu
Müdür
* muavini
Doktor
(1] Ecnebi de olabÜir.

1793
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3620
Memuriyetin nevi

Eczacı ve hastane memuru
Aşçı (Tamağile beraber)
Kaloriferci
Müzakereci
Hdame [1]

Ad«d

Ücret Maaş
Lira Lira

1
1
1
8

45
60
75
40
300

Müdür
» muavini
Doktor
Aşçıbaşı (5 yamağile beraber)
Hademe [1]

1
1
1
1

Daktilo

1
1
1
1
1
1
1
3
4

200
100
100
140
€00
50
75
100
50
100
40
100
80

Siyasal bügüeır olculu

Tamirci
Kaloriferci ve elektrikçi
Bahçıvan
Kütüpane memuru
>
»
yardımcısı
Profesör
idare muavini
Yabancı dil öğretmeni (Ecnebi olabilir)

m

t

Oaei öğretmen okulu ve eğitim enstitüsü
1 150
Müdür
Müdür muavini
1
80
»
»
2
60
Kâtib ve daktilo
1
80
Kütüpane memuru
1
60
Mubayaa komisyonu kâtibi
1
60
Doktor
1 100
Aşçı başı (ecnebi olabilir)
1 120
Aşçı
i
75
Fennî tesisatçı (ecnebi olabilir)
1 150
»
»
muavini
2
75
Demir işleri ustası
1 100
Tahta işleri ustası
1 100
Hasta bakıcı
1
40
[l] Azami 40 lirayt geçmemek üzere tahsisat dahilinde,
aded ve beherinin şehri ücretlerinin tayini vekâlete veya ve
Jpâletin göstereceği makama aiddir,

*o>3620
Memuriyetin nevi
Hademe £1}
Şoför
Bahçıvan

l-VI-1939
Ücret Maaş
Aded Lira Lira
600

1
1

90
60

1
1
1
2
1
2
1
2
6
1
3
1
2
3
1
3
1
1
2
1

İSO
150
150
350
220

1
4

60
25
500
50

Giieel sanatlar akademisi
Müdür
Mimar
Mimar ressamı
öğretmen

»
»
»
»
>
»
»
»
»
»
>
Asistan
Besim galerisi müdürü
Fotoğraf atölyesi öğretmeni
Kâtib ve daktilo
»
»
(Besim galerisi için ] Laboratuar ve ders aletleri muhafaza
memuru
Resim galerisi hademesi
Hademe ve kapıcı J l ]
Kaloriferci

1

im

100
200
100
96
75
60
50
48
40
150
150
150

m
60

Basadane
Bahçıvan
Bekçi
Hademe
Çırak

»^
Hesaba

1
l
6
1
1
2

30
30
30
25
*Ğ

56

[1] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere tahsisat dahilinde aded ve
beherinin şehrî ücretlerinin tayini vekâlete veya vekâletin göstereceği
makama aiddir.

»O. 3620
Memuriyetin nevi

l-VI-1939
Ücret Maaş
Aded .Lira Lira

Cumhur Başkanlığı filârmonik orkestra*
Salon ve caz orkestrası üyeleri [Ecnebi
olabilir]
8 150
Şef muavini [2]
1
60
Hademe [İ]
130
Lise, orta, öğretmen okuttan ve müzik öğretmen okulu
Doktor
27
50
»
50
40
Elektrikçi ve. kaloriferci
4
75
>
»
6
60
Müteferrik müstahdemler
17
50
Aşçı (yamağile beraber)
1
90
»
>
>
4
75
»
»
»
3
60
»
»
»
9
50
Hademe vesaire [1]
1150 18893
Müzik öğretmen okulu müdürü
1 200
Maarif matbaam .
Müdür
Kapıcı
Gece bekçisi
Hademe ve odacı

1
2
2
1

150
30
40
30

Kitao ve matbua toplama müdürlüğü
Hademe
1
30
Derleme memuru
1
60
Prevantoryum ve sanatoryum
Müdür
» muavini
Doktor
»
»
Eczacı kalfası

1
,1.
1
1
X...
X

200
100
100
75
60
50

[1] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere tahsisat dahilinde aded ve
beherinin şehrî ücretlerinin tayini vekâlete veya vekâletin göstereceği
makama aiddir.
[2] Muallimlerden birine ilâveten verilir
1796
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Memuriyetin nevi

Aded

Kaloriferci
Elektirikçi
Tamirci
Daktilo
Şoför
» muavini
Aşçıbaşı
Aşçı kalfası
> yamağı
Arabacı
Bahçivan
» yamağı
Hademe [1]

ücret Maa?
Lira Lira

1
1
1
1
i
1
•2
2
1
1
3
43

80
60
'50
60
80
40
80
30
20
50
60
45
660

1
6
49

50
30
20

2

Kütüpaneler
Mücellid
Hademe
»
ve bekçi

İstanbul arkeoloji müzesi
Eski eserlerin muhafazası encümeni hu
zur hakkı [2]
Bilet memurlarile salon re kütüpane ha
5
demeleri
1
Eski eserlerin tamircisi
Hademe ve bekçi
36
»

»

Mütehassıs kimyager
Eski eserlerin tamircisi ve heykeltraş
Kimya laboratuarı hademesi
Fotoğraf ve laboratuar hademesi

28

18
1
1
1
1

40
50
30
25
150
150
30
30

1
1

40
30

Topkapt sarayi müzesi
Bahçıvan
»

[l] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisat da
hilinde beherinin şehri ücretlerinin tayini vekâlete veya ve
kâletin göstereceği makama aiddir.
i[2j Ayda seki» içtima* geçmemek üzere her içtima için
•maktuan üç buçuk lira verilir.
1797

l-VI-1939

No. 3620
Memuriyetin nevi

Ücret
Lira

A

4
1
1
1
1

25
70
00
60
60

Türk ve islâm âsart müzesi
Fotoğraf ve duhuliye memuru
1
Hademe
4
»
ve gece bekçisi
5
Başhadetne
1

40
80
25
85

Odacı
Mticellid
Marangoz
Kurşuncu
.Duvarcı ve sıvacı

Ankara etnografya müzesi
Başmüstahzır
Müstahzır
Gece bekçisi
Başbekçi
Hademe
Salon memuru

1
1
1
1
5
1

125
60
40
35
30
40

7
4
18
14
2
1
3

30
30
25
20
15
10
5

1
2

35
30

1
5

50
30

1
4

35
30

Müzeler
Hademe ve bekçi
Hafriyat ve harabe bekçisi
»
»
»
»
»
»
»
>
>
>
»
»
»
»
»
Ankara arkeoloji müzesi
Başhademe
Hademe
İzmir müzesi
Tamirci
Hademe
Konya müzesi
Başhademe
Hademe

1798

Maaş
Lira

-
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Memuriyetin nevi

Aded

Ücret Maaş
Lira Lira

Anıttan horuma heyeti
Ar§ite&üye
» ' »
Tesc i l k e s i
Fotoğrafçı (Ecnebi olabilir)
» " yardımcısı
Odacı

1
1
1
1
1
1

350
300
İSO
M0
50
30

Ayasofya müeesi
Bilet ve fotoğraf satış memuru
"Rr^ryiflTpft memuru
Hademe
Bahçıvan

1
1
7
1

50
100
30
40

Tecim, kız sanat okulları ve enstitüleri, bölge
sanat ve ertifc okullart muallim ve idare
memurları ve müstahdemleri
Müdür
8 100
15
75
»
10
50
Muavin
10
40
10
35
»
10
30
»
10
25
Doktor
15
50
îdare memuru
2 100
»
»
8
90
»
»
5
80
»
»
8
75
»
»
10
70
»
»
2
65
»
»
12
60
'»
»
12
50
Kütüpane memuru
1
75
Hasta bakıcı
4
40
4
30
»
»
7
25
»
»
i 110
Usta
Şoför
75
1

1799
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Memuriyetin nevi

Aşçı (Yamağile beraber)
»
»
»
>
»
»
»
»
»
Kaloriferci
Bahçiyan
Hademe re saire [1]
Muallim
»
»
9

»
»
»
»
»
»
»
»
»
.»
»
»

Aded

Ücret Maaş
Lira Lira

2
80
1
65
2
60
6
50
1
40
1
50
232 4558
1 200
1 175
8 150
2 140
2 130
3 125
10 120
2 115
5 110
38 100
25
90
37
80
16
75
13
70
35
60
25
50

Leyli talebe
Siyasal' bilgiler okulu
420
Yüksek Öğretmen okulu
170
Gazi öğretmen okulu ve eğitim enstitüsü
250
öğretmen okuları
2100
Kızılçullu, Trakya ve Mahmudiye öğ
retmen okulları
000
Müzik Öğretmen okulu
135
inşaat usta okulu
220
Kız ertdk öğretmen okulu
90
Erkek ertik öğretmen okulu
75
Bölge sanat okulları
1780
Elâzığ yatüıjakşam kız sanat okulu
50
[lj Azamî 40 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisat* da
hilinde beherinin şehrî ücretlerinin tayini vekâlete veya veJç&etin göstereceği makama aiddir.
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ft>,dtâo
Memuriyetin nevi

İSTANBUL

Adftd

Ücret Maaş
Lira lira

ÜNÎVBR8İTE8Î

tdare heyeti
Rektör
Bekan
Eczacı mektebi müdürü
Dişçi mektebi müdürü
Arkeoloji enstitüsü mütercimi ye kütiipane memura
Türkiyat enstitüsü mütercimi

1
5
1
1

400
200
75
75

1
1

80
55

1
1
1
1
1
4
1

120
100
100
80
50
50
90

Mütehassis müstahdemler
Camcı ustası
Elektrik makinisti
Kartograf desinatörü
Elektrik makinisti
Marangoz ve tamirci
Radiyoloji enstitüsü yardımcı mekanisiyeni
Dişçi okulu teknisiyen yardımcısı

Tedris heyeti lehtörler ve tercümanlar
2 350
Profesör
Muhasebe dersi lektörü (9 aylık)
1 100
Röntgenci
1 100
Yabancı dil öğretmenliği kursu öğretmen
ye müzakerecisi .
2 ' 80
»
»
»
2
70
»
»
»
1
60
»
»
»
1
50
Asistanlar

42

75
60
50

4

75

25
85

Asistan (üç aylık)
»
»
Tercümanlar
Tercüman
Yabana- diller okulu
Müdür muavini

ı m
1801
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iftemuriyetin nevi

A3ed

Lektör
»
»
Müteferrik müstahdemler [1]
Müdür
»
Daktilo
»

1
1
23

Ücret Man?
Lira Lirtı

200
150
100
11000

Ankara dil, tarih ve coğrafya fakültesi
1 100
2
50
%
1 100
1
80
Uzmanlar
1
1
1

150
150
150
600

1
2
3

ıop

1

500

Tapı ve imar isleri reisliği
Projftbfirosn
1
Şef (Yüksek mühendis, yüksek mimar)

400

Fotoğrafçı
Desinatör
Kartoğrafçı
Hademe [1]

NAFIA VEKÂLETİ
MERKEZ
Hususi kalem müdürlüğü
Daktilo
»
»

90
80

İdarî müşavirlik
İdarî müşavir

ı[lj Beherine verüecek ücret 60 lirayı geçmemek şartüe
tahsisatı dahilinde aded ve ücretlerinin tesbiti Maarif vekâUtimmddiu
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l-VI-1939
Memuriyetin nevi

Aded

Ücret Maaş
Lira Lira

Yüksek mühendis veya yüksek mimar
»
»
»
»
»
»
»
>
»
»
>
»
»
»
»
Baş ressam
Bessam

2
2
1
1
1
4

350
300
275
250
200
150

Şehircilik fen heyeti
Yüksek mühendis veya yüksek mimar
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Ressam

1
1
1
1
1

400
350
300
250
150

1
1
1
1
2
1
2
2

•
400 .
350
250
400
300
250
200
150

'Tesisat bfirosa
Şef (Yüksek mühendis)
Elektrik mühendisi
»
>
Kalorifer mutahassısı
»
>
»
»
Elektrik teknisiyeni
Tesisat ressamı

i
DemiryoUar ve limanlar inşaat reialiğ;
1 500
Baş mühendis
1 450
Başmühendis1 200
İstimlâk âmiri
1
75
»
memuru
1
00
Daktilo
1
80
1
70
Hukuk müşavirliği
Daktilo

1

DO

1
1
1

150
80
90

Zat işleri müdürlüğü
Doktor
Daktilo
Kayid memuru

1803
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l-VI-1939
Üeret Maaş
Adfed Lira Lira

Malzeme müdürlüğü
Daire müdürü
Müracaat memura
Muamelât memura
Ambar ve hesab memuru
Hesab memura
Daktilo
»
Kfttib
Elektirikçi
Santralci
Asansörcü
Kaloriferci
Ateşçi
Bahçıvan
>
muavini
Bahçe amelesi
Baş hademe
Hademe
»•
»
Tevzi memura
>
» '
»
»
Marangoz
> •
Gece bekçisi

1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
10
6
47
I
5
2
1
1
4

150
90
90
80
80
90
75
75
70
50
30
90
60
80
40
30
60
40
35
30
70
60
50
80
50
40

Neşriyat müdürlüğü
Mütercim
»
»
Neşriyat âmiri
istatistik şefi
Müze memura
Küttibaneşefi
Fotoğrafçı
Desinatör
Daktilo
»
1804

1 250
2 200
1 150
1 225
1 100
1 150
1 125
1 200
1 120
1 140
:" *:;^aft;

Ve. 8680

1-7Î
Memuriyetin nevi

Aded

Maricd
.»•

1
1

Nafta şirket ve müesseseleri reisliği
Elektrik mühendisi
1
*
»
1
»
»
1
'»
»
1
Tedkikşefi
2
Fen memura
I
Kontrol şefi
1
Mukavelât şefi
1
Memur
1

Ücret Maaş
Lira Lira

120
80
400
360
300
275
175
100
200
200
80

Vekâlet muhasebe müdürlüğü
£&»•• lataları
Kısım âmiri
Tedkik memuru
Heeab memura

2
2
3

160
130,
100

1
1
1
1

200
120
120
80

3
1
4
3
3
2
4
16

350
275
250
225
200
175
150
30

Seferberlik müdürlüğü
Müdür
Şef
Fen memuru
Memur
VÎLAYETLBB
Şoseler ve köprüler
Mühendis
*

•

•

»
»
Mühendis
>
Taşra odacıları
Kâtib

Vmumt müfettişlikler müşavirliği kâtibleri
10 100

1805
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Memuriyetin nevi

Aded

Ücret Maaş
Lira Lira

Yüksek mühendis mektebi [1]
IfcdriMt
Malzeme, su elektrik, kimya vefiziklâboratuarları şefleri
5
Asistanlar
10
»
10
»
5
Lisan muallimleri
7
Ressam, tedrisat kısmı ambarları kontro
lörü
1
Dakik aletler tamircim
1
Makine ve demir aletleri ustabaşısı
1
Makine ve demir aletleri ustaları
4
Marangoz
2
Montör (Telefon ve telgraf laboratuarları
1
iein)
Kâtib ve daktilo (Kütübhane için)
1
Matbaacı
1

200
175
150
125
125
15a
125
125
110

.w
100
60
70

İtfan

Pansiyon âmiri
Tabib
Kâtib ye daktilo (Pansiyon amirliği için)
»
»
(Muamelât kalemi için)
»
»
(Muhasebe için)
Kâtib ve daktilo (Ayniyat muhasibliği
için)
Kâtib ve daktilo (Mekteb ve pansiyon
ambarları için)
Aşçı (Kalfa ve yamaklarile beraber [2]
Hasta bakıcı
Hastabakıcı
Kaloriferci
Kapıcı
Bahçıvan
Baş hademe
Hademe [3]

1806

1
1
1
1
1

175
200
60
60
60

1

60

2
60
1 200
1
45
1
30
1 100
d
40
1
45
1
50
59 19200
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1620
Memuriyetin nevi

Aded

ücret Maaş
Lira Lira

Teknik okuht'fl]
Muallim

»
>
Asistan
Atelyeşefi
Makine, atelye ve laboratuar ustaları
Modelci
Pansiyon âmiri
Alâtı dersiye ve hendesiye memuru
Daktilo
Kaloriferci
Marangoz
Şoför
Demirci
Doktor
Hastabakıcı
Tedrisat bürosu şefi
»
»
kâtibi
Aşçı (yamagüe beraber)
Bahçıvan
»
yamağı
Berber (çırak ve kalfasile)
Eapueu
Gece bekçisi
Baş hademe
Hademe

2
4
4
4
1
3'
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
40

100
200
150
100
200
150
120
150
80
60
50
60
60
60
150
45
100
75
120
40
20
60
35
40
40
30

Konya ova» galama idaresi teşkilât*
îda» jnenrarlan
Müdür
Avukat
Kâtib ve tahakkuk memuru
Doktor

1
1
1
1

350
40
90
100

1
1

300
150
125

yen heyrti
Su mütehassısı (Mühendis)
Fen memuru
*
»

l
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Ücret
Aded

Lira

1

110

1
1
1
1
4

150
85
100
60
80

Kanal kokusu [Ö]
Savakcı
»
Baraka bekçisi

6
1
5
4

00
50
30
25

Telefon makinisti
Marangoz ustası
Demirci
» çırağı
Santral memuru
Telgraf hat savusu [5]
Odacı
Gece bekçisi
Bahçivan
Şoför
Fidancı

1
1
X
X
1
2
X
X
X
X
X

70
80
75
25
30
40
25
30
25
60
50

Memuriyetin nevi

Ziraat fen memuru

Maaş
Lira

Bee»b 14leri heyeü
Muhasebeci
Veznadar [4]
Ayniyat muhasibi
Tahsil memuru [5]
Tahsildar [5]
8u teoni mttrtaManılari

[1] Yüksek mühendis mekleebi ve teknik okulunum kad
rosu 1 teşrinievvel 1939 tarihinden muteberdir. 1 haziran
1939 -1 teşrinievvel 1939 arasmda - mekteblerin 1938 kadın
ları aynen cari olacaktır.
[2] Tayini mekteb müdürlüğüne aiddir.
[3] Azami 46 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisatı
dahilinde beherinin ücretinin tayini mekteb müdürlüğüne
aiddir.
[4] Muhasebe islerine de yardım üe mükelleftir.
[5] At mubayaa ve besleme masrafları kendilerine aid
olmak üzere süvari olacaktır.
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Aded

Ücret Maaş
Lira Lira

IKTISAD VfiKÂLETİ
MESKSZ
Müşavir

1

600

2
2
2
3
3
1
2

400
350
300
250
200
250
200

1
1
2
2

500
400
35a
300

4
3
2
1
2
1
1
1
1
1

400
300
400
300
300
150
120100
80
150

1
1
2

600
450
350

Sanayi «mum müdürlüğü
Sanayi müfettişi
»
»
»
»
»
»
•»
»
Bessam
Seyyar muallim
Maadin umum müdürlüğü
Baş mühendis
Mühendis
»
»
Sanayi tedkik
Mühendis
»
Mütehassıs muhasib
»
»
Müşavir
Memur
»
»
>
Bessam

heyeti

1$ daireei
Beis
Beis muavini
»
»

1809
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Şube müdürü
»
»
»
»
»
»
»
>
»
»
muavini
îş baş müfettişi
»
>
î ş müfettişi
Başmemur
Muamele memuru
»
»
»
»
»
»
Kâtib
»
Diğer
Neşriyat müdürü
Mütercim
Ressam
Vekâlet doktoru
Daire memuru
Şapioğraf
Daktilo
»
»
Telefon makinisti
Elektrikçi
Santralci
Muakkib
Müvezzi
Marangoz
Kaloriferci
Bahçrfan
Aaansörcü
Başodacı
Odacı
»
»
»

Aded

2
2
1
2
1
2
1
2
2
6
1
1
1
3
3
3

Ücret Maay
Lira tara

350
300
250
225
200
175
400
350
200
150
135
120
İH)

100
80
70

ücretleri
1
3
1
1
1
1

c

10
10
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
18
27

300
250
150
100
120
80
100
80
65
100
80
50
75
60
60
60
60
50

DO
45
40
35
30

l-VI-1939
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Gece bekçisi
Hizmet arabasının şoförü
Motosiklet şoförü

Aded

2
1
1

Ücret Maaş
Lira Lira

40
80
60

VİLAYETLER
Zonguldak mmtaka îktısad müdürlüğii
Maden başmühendisi
1 400
Maden mühendisi
2 350
»
»
2 300
» »
2 250
Sanayi ve iş müfettişi
1 350
»
»
»
1 225
»
»
»
1 175
Ressam
1 150
Laboratuar qe&
1 300
Kimyager
1 200
Asistan
1 125
Liman kontrolörü
1
70
»
»
60
1
»
»
1
50
Daktilo
1
80
»
2
65
Telefoncu
1
70
»
1
60
Emanet maden memura
75
1
Tezkere memura
1
40
Kantarcı
1
35
Seyyar kolcu
35
5
»
»
6
30
Mtntdka îkttsad müdürlükleri
Mıntaka iktısad müdürleri
1
»
»
»
1
»
»
»
2
»
»
»
3
»
»
»
5
»
»
»
2
Mıntaka iktısad âmiri
1

450
850
300
250
225
200
200
1811
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Sanayi ve iş müfettişleri
»
>
»
»
»
»
»
»
»
Başmemur
Memur
»
»
»
»
»
Mühettöîs
»
Odacı
»
»
Daktilo

Aded

Ücret
itfa

2
1
6
18
8
6
8
4
2
4
4
2
4
9
19
15
5

950
226
200
175
150
135
120
100
80
70
60
300
250
35
30
25
85

MÜNAKALAT VEKALETİ
Htısusî kalem
Daktilo

75
Teftiş heyeti

Daktilo

75
Kara nakliyat reisliği

Daktilo

75
Deniz nakliyat dairesi reisliği
FanfnbMİ

Müdür
Mütehafcns
>
»
»

1812

asa
»
»
»

(înşaive)
(Makine)
(Elektrik ve motor)
(Güverte)

1
1
1
1
1

400
350
350
350
350

Maaş
Lira

l-VI-1939

3620
^Memuriyetin nevi

-

Ücret llaa*
Lira Lira

'j

Daktilo

1

90

1
1

<40
.70

2

200

Kabotaj işleri şubesi

Doktil*
Beynelmilel deniş işleri tubeei

Tercüman
Daktilo

l

l
1001 • 70

'lAman hizmetleri dairesi reisliği
TJmın kontrol bJsmotleıi eubesi
Daktü»

2

70

jHhnmlşf *• İakeleler ye layı emniyeti biımettai şubesi
DaktU»

2
70
Deniz mahsullen ve avcılığı şubesi müdürlüğü

Balık mNKehattiA
Daktilo

1
1

200
TO

•8
1

•400
75

1
2

160
75

1
1
10
%
**D
3

125
50
40
35
350
50

Tarife ve ticaret reisliği
Tarife «Bâtehasaıaı

Daktilo
Zat işleri ve sicil müdürlüğü

Doktor
Daktilo
Levazım müdürlüğü

Daire tf&dürü
Baş haoeme
Hüdejne

»
»
Müveaü

l-VI-1939

No. 3620
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Aded

Ücret Maay
Lira Lira

Neşriyat müdürlüğü
1
1
1
1
1

Neşriyat âmiri
Mütercim
»
»
Fotoğrafçı

250
250*
200
175
200
'

İstanbul mtntaka liman reisliği
Doktor
Daktilo
»
Motor ınakinifiti
»
»
Serdümen

Telefoncu
Tayfa
Odacı

1
1
2
3
3
2
1
10
4

100
50
45
80
75
45
10
35
30

tftaabul gemi muayene mesaha tasnif fen heyeti,.

Beis
Aza (Makine)
Aza (înşaiye)
Aza (Elektrik ve motor)
Muayene memuru (makine)
»
»
(makine)
»
»
(Înşaiye)
»
»
(înşaiye)
» •,
»
(Güverte)
»
»
(Elektrik ye motor)
»
>
(Telsizci)
» t
»
(Kazancı)

Daktity
Odacı

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3

400
300
300
300
200
140
200
140
200
200
185
200
50
30

İstanbul]n\Twi^Wnrı^ bağlı tâli liman reislikleri

Motor makinİRti
Tayfa

1814

1
2

75
30

No. 3620
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îsmir mnıtaka liman reisliği
DaktiloMotor makinisti
Tayfa
Odacı A

1
1
3
1

40
75
30
30

tnhir gemi muayene mesaha tasnif fen heyeti
Muayene memuru (înşaiye)
»
»
(Makine ve motor)

,

1
1

200
200

Mersin mmtaka liman reisliği •'
Motor makinisti
Tayfa

1 r 75^
İT ŞCf

Mersin gemi muayene mesaha ye tasnif fen heyeti '
Muayene, memuru (înşaiye)
»
*
(Motor)

1
1

140
140

1
2

75
30_

Trahson mmtaka liman reisliği
Motor makinisti
Tayfa,

Trabzon gemi muayenejneşahA ve tasnif fen heyeti
Muayenp memuru (Înşaiye)
»
»
(Motor)

1
1

140
140

1
2

75
30

Samsun mnıtaka liman reisliği '
Motor makinisti
Tayfa

Samsun gemi muayene mesaha ve tasnif fen heyeti
Muayene memuru (înşaiye)
»
.»
(Motor)

1
1

Zonguldak mtntaka liman reisliği
Daktito
<
Motor makinisti

140
140

t

1
1

40
75

1815
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Mid

Tayfa
Odacı

Ücret Ma*?
Lira Lira

8 ~ İ 0 ~"~
1
30
Zonguldak gemi muayene, mesaha ve tasnif fen heyeti

Muayene memura (inşaiye)
»
» (motor)

1
1

140'
140"

1
1
1
1
2
1
â
7
101
S
11
1
2-

300
120
100
1QP
80
80
150
125
100
80
30
50
85

Yüksek deniz ticaret mektebi
Müdür,
Muhasebe memura
Dahiliye memuru
Ayniyâtmemnru
idare ^emur^
Dosya memuru
Muallim

»
»
»
Hademe
Aşçı
Kapıcı
tfal$ vmcrtalan

Kapta**

»
Makinist

»
Memuş;-

»
Güverte lostromosu
Makine
*-,
Ateşçi
Tayfa
Deniz şoförü
Güverte lostromosu
Hademe

1.
X
1
1
1.
1
1
2-r
6

e

1
1
2

UAU

100
100
80
1QQ

eo,

40
40
30
30
00
35
30

No. 3620
kflft»uH>«tin nevi

iofed

l-VI-1939
Üetet Mai»
İM İM

TIOAEET VEKALETİ
MERKEZ
fa ticaret umum müdürlüğü
Akfâçk-ı
» •
»
ölçüte* w a y v müdürü
»'
» . fentaü$aviri
* ." *,
»
A7ar femnemuru
Büro şefi
» * ** mu*7İni
Memmsr

1
1
2
1
İ
1
2
1
İl
1

500
356
300
35&J
300
28&ı
125
150
130*
100

Standatditasyon müdürlüğü
Standar^izaâyon müdürü
1 450
»
** muavini
1 350
Müşavir
&> m .
Raportör
•5 £00
»
5 İfifrv
Memiote
1 İfi0k
ı

2ty ticaret dâiresi reisliği
Müsavi*
»
Raportör
»
*
»
Memumr
»
İMütercim
'Ticaret ataşesi
»
»
»•
> muavini
»
> >
>• '

5 •
<M
Mtft
I*u
6
6

350
300
259*
8#K
175
150
4E* 1$&<;
3 K)Q,
1 20Du
5 60Q*t
8 5İX)
2 d(0
4 300
1817
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. ^çimmyetin ne-ri

-..,# Afrd

Ataşelik daktilosu
»
»

10

Teçküâtlandtrma umum müdürlüğü
1
2.
2
4
1
3
2,

Müşavir
»
Raportör
»
»
>
Memur

Turim* müdürlüğü
Turizm^mudürü
»
»
muavini
Raportör
»
Konjdnktör

350
300
250
2Ö<>

Kİt

S
1
1

m
^^Orsst

2öT
200

ve neşriyat müdürlüğü

Kdnjoutjçtür ve neşriyat müdürü
»
»
»
ımuavini
Müşavir
Bapo^pr
»
Hesab memura
»
»
"

150
100

175
150
125,
TLOD'*
1* 175

Müter$ftn

>

Ücret Maaş
Lira Lira

*•

Grafik foemuru
Kütübahe meteoru

1
1
1
1
2
2
2
2
1
1

w
3ö0t

300
250
200
150
125

m

200
Ö55

Muhtelif memurlar
YeJdÜet;müşaviri
Sef erirlik müdürü
Mütercim
DaktfcoT
>
»

1
1
1
6
14
15

200
950

ıog

80
65

ı. 3620
Memuriyetin neyi
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Üetet Muş
""£ffid Lir* Lira

'~&at içleri ve levazım müdürlüğü
Dairi #gdürfİ
1
Telefo$3naki#isti
1
131ektr$}mi
1
Kaloriferci
1
Bahçhfcn
1
Başodafcı
1
Odacı
20
20
»
Gece bekçisi
3
Kapıcı
2
Evrak tevzi memum
2
Vekâlet hekimi
1
Hizmet arabasınla şoförü
1
Motosiklet şoförü
1

120'
120
80
60
60
50
35
30
40
35
60
150
90
60

VÎLÂYJBTLEB
Mtntaka ticaret müdürlükleri
Başkontrolöıy Başkontrolör muavini ve
kontorlb*rler
1
»
3
>
*
»
»
4
£•
»
»
3
f
»
»
53
*
»
14
»
»
»
10
Müşavir
2
Raportör
3
»
3
»
2
»
9
Memur
13
»
19
Ticarî tahliller ve staadardizasyon l&boratuarı şefi
1
»
»
mtıavihi
1
>

İ

i

325
300
250
225
200

tfk

150
300
250
200
175
150
125
100
400
300

1819
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Simyfeger

Adfed

1
12

Daktilo

t
5
5
3
7

Odacı

9
1$
L0

Lift^

3W
150
JÛ0

4*

•ÛD

50
&

m
s»
20

ZfitAAT VEKALETİ
MMBKS2
Mütercim
»
Daire müdürü
Doktor
ElektiriJçsi ve «antrajta
»
»
» muavini
KâtibUÜktil*
» ' s»
»
.»
»
>»
Grafik üıemuMi
Makimi*
jvalorızBisci
JSvraktiddb flKsnuruil]
Muakk&<!2]

[i] Muhasebe «tntftoNfefe
[2] Biri muhasebe evrak* İçin
1820

1
1
1
1
1
1

8

17
4
9
1
1
1
1
2

290
**>

120

İ$
1»

ab
9
®

*

9»
8*

13»
T»

50

Lira

No. 3620
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Müvezzi
»
Bahçivafr
»
yamağı
Odacıbası
Odacı
»
»
»

Adftd

Üeret Maaş
Lira Lira

1 ~50

1

•ı

40'
80
36

1
1
40
2*
35
20
16 . 90
5
25/
Merkez lâboratuvarları

Makinist
Bahçıvan
Arabacı
Başhademe
Hademe ve gece bekçisi

1
1.
1
1
6

100
80
40
35
90

VÎLAYBfmMB
Ziraat işleri umum müdürlüğü

2.
4*
1
1.
2
1
1
<6>
40
43

Mütehassıs ustabaşı
*
»
»>
»
»-*
»
*
»
Seyyar öğretici
»
»
9-

»>

Odacı
»

m
L50

100
80
60

L00
60

40
90
2&

Zirai mücadele
Matansst
Katib
Malzeme ve ambar memuru
Odacı
»
Mücadele teknisyeni
'*»

*»

!•
6
10

100

4

60
90:

a
1
1

7*
86

25
108*

«s
1821
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Aded

Ücret
Lira

Maaş
Lira

Mücadele enstitüsü ve it\tasyonlari ve fümigatuar
Fümigatuar makinisti
1 100
Lâboran
e - 75
Mutemed ve kâtib
4
70Bahçivan, odacı ve saire [1]
11 360
Büro şefi
1 200
Ambar memura
\
1
70
Bahçıvan
1
40
İslah ve denetme istasyonları, deneme tarlaları, üretme
ve örnek çiftlikleri, yonca tohumu temizleme evleri
Makinist çiftçi başı ve saire [2]
90 2700
»
>
>
[2] (6 aylık) 16 560
»
»
>
[2]
28 975
Bağ ve bahçe enstitüsü istasyon ve laboratuarları, örnek
ve tohum yetiştirme bahçeleri ve fidanlıklar
Bağcı, bahçivan ve saire [2]
70 3605
Zeytin bakım teşkütâı
Zeytin bakım memura
Mütehassıslık muakkibi
Teknik müfettişi
Mıntaka mütehassısı
Seyyar zeytin bakım fen memuru
Mütehassıs muakkibi

20
4
1
2
18
2

108
40
210
165
108
40

İpek böcekçilik enstitüsü ve kışlakları ve boğma ve
fışkırtma evleri
Makinist
1
75
Hademe
1
30
İpek böcekçilik istasyonlart ve tohum yetiştirme evlen
Hademe
6
30
[i]40 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisatı dahilinde
beherinin aylık ücretinin tayini vekâlete aiddir.
/»/ Azamî 75 lirayı tecavüz etmemek üzere atled v& tahsıdatı &hUinde beherinin ücretlerinin*&*#*»£ı|e$&^ «flfc&fln
1822
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Makinist mektebleri
Motor döküm ustaca
Demirci
Marangoz
Tesviyeci
Hademe
,
Başteknisyen
Teknisyen;
Tohum temizleme evleri
Tohum temizleme, evleri muamelat şefi
»
»,
» memuru --.;•;
» •; »
» daimî makiııisti
» , »
» makinisti
»
»
»
» (7 aylık)
Makinist
(7 » )•;,.

l-VI-1939
Ücret Maaa
Aded • Lira Lira

1
1
1
1
1
1
1

60
50
50
50
25
126
60

1 135
> .1 126
10
84
5
84
145
50
40, 50

Orta ziraat mektebleri
Müdür
Müdür muavini
Şeİ
Bahçıvan
Bağcı
Eşcar bahçivanı ...
ÇiŞtçibaşı
Aşıcı
Dömirci
Marangoz
Makinist ve şoför
Dâhiliye memuru > *
Kâtib veclaktilo
Hademe ve saire [1]

5 100
5
40
20
40
5 V 60,
4
60
5
60
4
60.
5
50
5V. , öo.
. öV- 5Q.
5
70
4
98
, 4 r ..60..
75 1765

TayukçtUukenstitüsüye i&^as^onlar%
Tavukçubaşı •
1
40
Bahçıvan
1
35
Korucu
1
35
[1] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisatı dahilinde
beherinin şehrî ücretlerinin tayini vekâlete aiddir.
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ı tâded

4
1
1

Tavukçu
Hademe

»

Ücret Maaç
Lira Lira

35
30
25

Veteriner işleri umum müdürlüğü

61
14
75

Odacı

>
>
Bakteriyoloji,

30
25
20

seroloji htfmssihha müesseseleri

1 100
2
80
1
60
1
60
1
40
1
35
6
30
2
50
1
40
3
55
1
65
20 510
60 1500

Makinist

»
»
ye elektrikçi
Bahçivan
Arabacı
Başhademe
Hademe ve gece bekçisi
Marangoz
»
muavini
Kâtib '
Daktilo*
Hademe [1]
Hademe, [1]
Distofajin

laboratuarları

Müdür
Muhasib
Sevk mamuru
Hademe ye saire

1
1
1
2

150
80
40
25

25

650

Zootekni müesseseleri
Hara müstahdemini [1]

. ^ygır^dfipaktrt
Aygır depolan müstahdemim ve saire [1] '- 60 1600
Nalbaad1
4
*0
Başabırcı
2
50
[1] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisatı dahilinde
beherinin şehrî ücretlerinin tayini vekâlete aiddir
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Aded-

Ücret Maaş
Lira Lira

M
17
15
1
2
8
19

30
20
15
70
60
30
20

İnekhane ve numune ağülart
İnekhsfte mütehassısı
,1
Ağıl ntâttena#na veterineri
1
Kahya
3
Çoban
10
»
10
»
20
»
20
Ayniyat memuru
X
2
Kâhya

200
150
50
30
J5
20
05
70
50

Seyis
»
»

Nesilnam* kâ&bi
Mürebbi yamağı
Seyis
»

IJjyyvan sağlık memurları ve naiband mektebleri
Muallim
X 175
Muallimce î^y^ıiîTn muavini
.2 100
Nalban.dbaşı
1 100
»
1
80
Nalbant
1
«o
Basjhaâpme
1
40
Hademe
2
35
»
1
J»
5
25
»
1
20
»
Hayvan hastaltMarüe mücadele
Tahaffuzhane müdürü
1
Mücadele veterineri
1
Mücadele kâtibi
2
»
»
2
»
»
1
»
>
1
Süvari gardiyanı
7

*

»

M

125
100
75
70
55
50
40

£5

1825
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Aded

Zootekni mıntaka müfettişi

1

Kâtib
Odacı

Ücret Maaş
Lira Lira

17$

Umumî müfettişlik müşavirleri
8 100
8 80
Pamuk işleri müdürlüğü

Tercüman
Makinist
»
muavini
Çırçır ustası
Çiftçibası ve Şaire [1]
Fen memuru1
Mütehassıs
»
Mesul muhaaib
GrafikJöemuru

1 150
6 100
25
6$
o
66
70 2100
1 108
1 256
1 210
1 126
70
1

Ankara Yüksek ziraat enstitüsü
Umumî Jç&tib
1
idare müdürü
1
Laboratuar şefi
14
» , ' »' (2 adedi 7,3 adedi 5 aylık) 29
Müderris
3
»'
6
1
Tabib
1
Diş tabibi
Tercüman
1
»
1
Kütüpane memuru
1
»
»
1
» , memur muavini
1
» t kâtibi
3,
>
daktilosu
Muhasebe hesab memuru
1
»
daktilosu
i
»
evrak müvezzii
is
»
mutemedi
ı

X

150
200
100
50
200'
150
150
100
175
130
175
120
100
80

?<>;
80
70
60
150

[l] Azamî 50 lirayı geçmemek üzere aded vİ tahsisat dabilinde tekerinin fehrî ücretlerinin tayini vbkâleteCaidftr,
1826
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Rektörlük kalemi dosya memuru
»
~ »
daktilosu
>
»
>
»
»
roto makinisti
»
% evrak postası
Daire müdürlüğü kâtibi
»
>
daktilosu
>
»
tahakkuk memuru
Talebe isleri âmiri
»
» kâtibi
>
» daktilosu
»
» sicil memuru
»
yurdu başmuidi
»
» muidi
Müşavirlik dosya memuru
Ayniyat muhasebe daktilosu
»
»
tedkik memuru'
»
»
depo kâtibi
Komisyon kâtibi
îktısad enstitüsü hesab memuru
>
»
tarla işleri âmiri
»
»
eHşleri ustabaşısı
S antral mühendisi
Elektrikçi
Fizik enstitüsü makanisiyeni
Suculuk enstitüsü mühendisi
Süt ustabaşısı
Ustabaşı
usta
Orman fakültesi kâtib ve tercümanı
Orman fakültesi kâtib ve tercümanı
»
»
daktilosu
»
»
fidanlık ustabaşısı
Çamaşır depo memuru
Çamaşırcıbaşı
Çamaşırcı
»
»
Şoför
»

Aded

Ücret Maaş
lira Lira

1 -70
1
90
3
70
1 ' 70
60
i
l
90
1
70
1 120
1 180
1
70
1
70
1
70
1 125
2
80
1
80
ı 70
2
70
1
70
1
80
1 150
1 U50
JL *0D
- * 200
2 100
1 130
1 250
1
60
3
50
2
30
1 130
1 100
70
1
1 150
1
50
1
70
3
40
5
20
1
25
75
3
1
80
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Menuriyetm nen

Gece bekçisi
Nalbamr
Aşçı
Hastabakıcı
Birinciısınıf lâburant
İkinci smıflâburant
Hademe [1]
Talebe

Ücret Maa*
Aded Lira Lira

3 40
1
50
1
60
2
65
5
70
15 60
1*0 3500
700

MekteUer talebe kadrosu

Aded
130
130r
130
130
60
90

istanbul orta ziraat mektebi
Bursa orta ziraat mektebi
İzmir orta ziraat mektebi
Seyhan orta ziraat mektebi
Seyhan makinist mektebi
Hayran sağlığı memurları mektebiJ

[1] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisatı dahilinde
beherinin aylık ücretinin tayini rektörlüğe aiddir.

NAKİL VASITALARI

KADROLARI

Aded
Büyük Millet Meclisi
1 Motosiklet
Başvekâlet
1 Motosiklet
1 Hizmet kamyoneti
1
2
4
3
8
2

Devlet meteoroloji isleri umum müdürlüğü
Hizmet otomobili
Kamyonet
Seyyar meteoroloji istasyonları için kamyon
Motosiklet
Bisiklet
Sandal

Maliye vekâ*>t
2 Hizmet otomobili
1 Motosiklet
Tapu ve kadastro V. M.
1 Bisiklet
1
2
3
20
2
12
47
9

Gümrük ve inhisarlar vekâleti
Hizmet otomobili
Bisiklet
Motosiklet
Liman motörbotü
Römorkör
Motorlu sandal
Sandal
Motorlu ve yelkenli motörbot
Dahiliye vekâleti

2 Motosiklet
Matbuat umum müdürlüğü
1 Motosiklet
Emniyet işleri umum müdürlüğü
6 Hizmet otomobili
8 Motor

l-VI-1939
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Aded
100
400
50
175
12

Motosiklet
BîsMet
Sandal
Süvari binek hayvanı
Polis nakil ve takib otomobili

Hariciye vekâleti
2 Hizmet otomobili
1 Motosiklet
35 Bisiklet

1
le
7
7
9
2
1
22
2
2
1
1
2
9
16
10
4
4
2
1
1

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti
Otomobil
Hizmet otomobili
Kamyonet
Kamyon
Hasta nakliye otomobili
Cenaze otomobili
Motor
Motosiklet
Bisiklet
Fayton
Çift atlı hasta binek arabası
Çift atlı binek arabası
Çift atlı cenaze arabası
Çift atlı yükfaraba»?.
Öküz
Merkeb
Adliye vekâleti
Hizmet otomobili
Kamyonet [Mahbüs ve mevkuf ve ölü nakline- mah
sus]
Araba
Bisiklet
Motosiklet
Maarif vekâleti

1
6
33
1
1

1830

Otobüs
Kamyon
Binek ve yük arabası
Merkeb
Bisiklet
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Aded
Nafia vekâleti
45
4
32
39
5

Otomobil
Kamyon
Kamyonet
Binek atı
Motosiklet

îkbsad vekâleti
1 Hizmet otomobili
2 Motosiklet
Münakalât vekâleti
.12
15
1
2
2
2

.Motor
Sandal
Balıkçı gemisi
Mekteb gemisi
RomörköitaigarİBa
Hizmet otomobili

â&kmet vekâleti
1 Hizmet otomobili
1 Motosiklet
.6
48
13
231
15
3

Ziraat vekâleti
Binek otomobili
.'Kamyonet
Kamyon
Araba; [binek ve yuk)
Motosiklet
Bisiklet

Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü
6 Otobüs
10 Bisiklet
14 Araba

1831
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[Kadroları masraf tertibinden yapılacak hizmetlerin fasıl ve madde numaralan]

F.

80

198

200
203
208
233
300
301

M.

Muhassasatın neyi

BAŞVEKALET
Muhtelif evrak hazinelerinin tasnif ve tevhidi ücret ve umumî masraf
tan
MALÎYE VEKÂLETİ
1 Komisyonlara memur gayrimuvazzaf aza ve ehli vukuf ücretleri ve mu
vazzaf tedkikı itiraz komisyonları ve bu komisyonlar nezdinde çalışan
hesab mütehassısları ve gayrimuvazzaf komisyonlara verilecek rapor
tör ve kâtibler
2 Temyiz komisyonları
3 Kazanç VP muamele vergileri hesab mütehassısı ve eksperler
2 Para nakliye ve bendiyesi
3 1567 numaralı kanunun tatbiki masrafı
4 2999 numaralı kanunun tatbiki masrafı
1 Ecnebi mütehassıs ve tercümanlar
4 İstanbul memurları kursunun tedris ücreti
Buğdayı koruma vergisi cibayet teşkilâtı ve masrafı
TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ
Tapu işlerine yardım etmek için istihdam edilecek muvakkat memurlar
ve daktilolar ücreti
İskândan müdevver muamelâtın tescili için istihdam olunacak muvak
kat memur ve daktilolar ücret ve harcırahile sair masraflar

336

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR
VEKÂLETİ
Tarife repertuvarı ve nomanklatürü ve izahnamesinin ikmal ve ihzarı
masrafları

424

MATBUAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ
1 Neşriyat, propaganda, telif, tercüme, filim kâğıd, klişe tabı ücret ve
masrafları

HARİCİYE VEKÂLETİ
524 1 Hükümetlerle muahede ve mukavele akdine memur edileceklere verilecek harcırah ve kongrenin sair masrafları
526
Evrak yş dosya işlerinin tanzimi için kullanılacak mütehassıslar ücreti

f.

No. 3620
M.
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Muhaasasatm nevi

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENT VEKÂLETİ
565
Sari ve salgın hastalıklarla, mücadele masrafı
566
Trahom mücadele masrafı
567
Zührevî hastalıklarla mücadele masrafı
568
Cüzzam mücadele masrafı
569
Verem mücadele masrafı
570
Sıtma mücadele masrafı
576
İnşaat, tesisat, tamirat ve istimlâk
583 2 Sıhhat merkezleri •
584
Merkez hıfzıssıhha müessesesi ve hıfzıssıhha mektebi
622

ADLİYE
VEKÂLETİ
, Mahkûm çocuk ıslah evleri umumî masrafları
MAARİF

655

657
658

659
660
661
663

664
671
674

VEKÂLETİ

1 Tedkik masraftan
2 Satın alınacak ve abone olunacak kitab, dergi, gazete ve diğer basma
lar bedeli, cild ve sair kütüpane masrafları
3 Muallimler için ders ve program kılavuzları, telif, tercüme ve neşir
masraflarile vekillikçe tercüme ettirilecek program, kanun, talimat ve
raporların tercüme ücreti, program ve talimatnamelerin basım ve neşir
masrafı
Derleme masrafları
2 Vekillikçe halka, müesseselere ve muallimlere parasız dağıtılmak üze
re telif veya tercüme ettirilecek kitab, dergi ve diğer bu nevi basma'
ların basım, telif, tercüme ve her türlü neşir masraflarile bu işlerde
çalıştırılacak: mütehassıs ve memurların ücret ve harcırahları
5 Yazma eserleri çoğaltma ve mübadele işleri için çalıştırılacak işçi ücretlerile her nevi fotoğraf, atelye tesisi ve daimî masrafları
Ulusal dil ve tarihimize aid eserlerin neşir masrafı
1 Harta, ders ve telkin levhaları
2 Muallim, talebe ve idare işleri için okullarda kullanılan formül, fiş, def
ter ve bu gibi basmalar, bunların sevk ve tevzii masrafları
Ecnebi mütehassıs ve öğretmenler ücret ve harcırahları
Hk ve orta öğretim öğretmeleri ile ilk öğretim ispekterleri kursları
masraf ve harcırah ve ücretleri
10 Ecnebi memleketlere gönderilecek yabancı dil Öğretmenliği kursu me
zunlarının tahsil, yol ve sair masrafları
12 Konferans ücreti ve muvakkat kurlar ücreti, talebe notlarının teksiri
için kullanılacak müstahdem ücreti.
9 Türk halk şarkılarının derleme ve armonizasyonu ile mahallî kıya
fet, oyun ve raksların füme alınması ve bu hususta lüzumlu her türlü
vesait ve malzemenin teminile yol masrafları ve batı koro, şarkı, ope
ra ve sahne müzik ve metinlerinin ve müzik üe tiyatroya aid ders Mtablarmdan lüzumlu görülenlerin dilimize adaptasyon, telif, tercüme
ye Jıer türlü neşir masrafları

1833
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Mırîıassasatm nevi

M.

674 10 Ankara Konservatuvarının ve koro ile haletin bütün ücret ve masraf
ları ve bunların yaz temrinleri kampı öğretmen ücretleri Ye yol parası
676
Cumhur başkanlığı filârmonik orkestrası ve müzik -öğretmen okula,
konservatuvar, tiyatro ve opera bolünden yabancı inananları ile mu
vakkaten davet edilecek yabancı «oekestra şefi ve virtioriara verilecek
ücret ve yol paraları
683 1 Meslek ve ticaret kursları ve akşam okuMan -öğretmen ve idare me
murları ücreti
684
Meslek mektebleri ecnebi uzman ve usman muavinleri ve tercüman
ları ile ecnebi öğretmen ve usta ücuratı w bunların memleket dahi
linde gidiş, geliş ve seyahat hararalı ve 7evmij*eleri
686 2 Kütüpanelerin tasnif ve nakil masrafı
687 1 Tarihî eserlerin muhafazası masrafi
3 Röleve kısmı mimar, müstabdemkı iicretlerüfr batim masrafları
693
Tedris heyetine dahil profesörlerle yardımcılarına aid ücretler
7 Konferans vereceklerin •ücratl-erile konferans işlerinde çalıştırılan me
mur ücreti
696 1 Fakültenin diğer bütün ücret ve masrafları

NAFİA

VEKÂLETİ

724
725
729
735
736
740
750

1 Müstahdemler ücreti
3 3132 sayılı büyük su işleri kanunu haricinde evvelce yapılmış...
Ecnebi mütehassıs ve mühendis ve tercümanları
İnşaat ve esaslı tamirat masrafları
Hafriyat masrafları
Ecnebi muallimler ve su laboratuarları şefdötravo ücret ~ve harcırahları
Ankara şehri kanalizasyon işlerinin etüd, aplikasyon maaraflarile..

781
787

İKTISAD VEKÂLETİ
Ecnebi mütehassıslar, tercümanlar ve iâtibleri
işçi sigorta idaresi masrafı ve 3008 saydı kasnımın .89 nem maddesinin
tatbiki masrafı

819
821
823
824

Ş9Q

MÜNAKALAT VEKÂİMTİ
Ecnebi mütehassıs, tercüman ve katiMeri
1 Umumi masraflar
1 Liman idarelerinin tmV.iî vasıtaları ve algaranın işletme, tamir, idame,
mubayaa ve sair masrafları
Devlet Reisine aid deniz vasıtalarının bilûmum işletme, mubayaa, in
şaat ve müteferrik masrafları için Denizyolları idaresine verilecek
meblâğ
TİCASET VEKÂLETİ
jEçnefei mütehassıslar, tercümanlar ve kitinler

No. 3620
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İftbuusatm neri

ZİRAAT
893
895

3

896

1
2
3
2
1
4

897
898
901
903
906
907
912.
9İ4,
915
917

1

VEKÂLETİ

Yerli, ecnebi tekniker v e mütehassıslar ve tercüme büroları müstah
demleri
Ziraî kurslar ve köy eğitmenleri vevsu-'işleri ve 1 seyyar -artezyen -teşki-.
lâtı malzeme v e umumî masrafları
Muzır hay yan ve hastalıklarla mücadele masrafı
Merkez mücadele enstitüsü ve mücadele istasyonları
Tohum temizleme evleri
Zeytin bakım teşkilâtı ve zeytin istasyon ve fidanlıkları
Hayvan hastakklarile mücadele ve tahaffuzhaneler tesisi ve idaresi
Karasığır damızlıkhaneleri
2582 sayılı k a n u n mucibince merinos koyunlarının mubayaa, ıslah ve ye
tiştirilmesi ile tevzi işleri umumî masarif i ye b u kabîl işlere yardım
2582 sayılı kanun mucibince pamuk'ıslahı ve ıslah edilmiş pamu&tomv*
mu mubayaa», üretim ve tevzi .işleri umumî masarifi ve bu kabîl-işlere
yardım >
Enstitü ve laboratuarlar levazım ve isletmeleri ve umumî masraftan
Talebe ve müstahdemlerle geee gündüz vazife başında kalacak memur*
larm iaşe masrafları
Ecnebi.mütehassıslar ve tercümanları
Umumî masraflar karşılığı

MİLLİ MÜDAFAA VEKÂLETİ
959
960
962

(KARA)

Memleket iç ve dışındaki T ü r k şehidlerinin tezkir ve ibkayı namı için
yapılmış .«ve yapılacak şehidliklerinsbüûmıım levazım ve inşa masraf
ve bekçi ücretleri.
İnşaat ve t a m i r a t ve sabit tesisat masrafları
Ecnebi mütehassıslar

MİLLİ MÜDAFAA VEKÂLETİ

(BAVA)

1009*

Yabancı mütehassısla? ücret ve harcırahları

1048

MİLLİ MÜDAFAA VEKÂLETİ
Ecnebi mütehassıslar

1081

ASKERİ'FABRİKALAR
Ecnebi mütehassıslar

(DENİZ)

UMUM MÜDÜRLÜĞÜ
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[Varidat nevilerinden her birinin müstenid olduklan lükümler]

V«rgfludB ve rataleıin ve «dr
Tarihi
Nevi

BKQSC08UİBMX

No.

Huilsa

Batan KUZEH

b a d re servet vergileri
KAMUS veıyirf

22/3/1984
5/7/1984
23/5/1935
80/5/1935

>

2395
2574

»

2729
2751

Kantin

3/6/1985

2761

24/ 4/1936
9/1/1926

2957
710

28/5/1927

1065

14/6A934

»

2510

12/5/1937

>

8258

Kazanç vergisi
Kazanç vergisi kanununun 41 nei maddesinin son'
fzkrasmm değiştirilmesi hakkmda
,<
Kazanç yergisine dair olan 2395 sayılı kanuna ek<
2395 sayılı kazanç vergisi kanununun bazı hüküm
lerini değiştiren kanun
,
TürMyede açılacak beynelmilel panayır ve sergi
lerin vergi ve resimlerden muafiyetine dair kano.''
nun 2395 sayılı kanonun 3 neft maddesinin 6 ncıj
bendine bir fıkra eklenmesi hakkındaki birincil
maddesi
2895 sayılı kazanç vergisi kanununa ek kanun
Türkiye dahilinde piyango keşidesinin munhaar-,
ran Tayyare cemiyetine aid olduğu hakkmda .
Türkiye Cumhuriyeti dahilinde ifayi vazife eden'
ban ecnebi rüesa ve memurları muhasaasatmm tev-kifata tâbi tutulmaması hakkmda
":;
lakin kanununun 87 nci maddesinin 1 numarah
ifucrftsnuıı & DGBOİ

11/6/1937

B. M. M. Karan

1010

27/12/1937
10/6/1938
17/6/1938

Kanun
»
»

8296
3437
3460

20/6/1938

3470

Kazanç vergisi hakkındaki 2895 numaralı kanunla1890, 1980, 2882 numaralı kanunların bazı hüküm-,
lerini değiştiren kanun
~
Kazanç vergisi kanununun 3 neft maddesinin 1 ve^
21 nei ftkralannm tefsirine mahal olmadığı tuk-i
kmda
,
Denizbank kanununun 22 nci maddesi
Tütün ve tütün inhisarı kanununun 78 nei maddesi |
Sermayesinin tamamı Devlet tarafından veril-J
mek suretile kurulan iktisadi teşekküllerin teş-j
kilâtile idare ve murakabeleri hakkındaki kanu-|
nun 46, 47, 48 nci maddeleri
Kazanç vergisi kanununda bazı değişiklikler v a - |
pılmasma dair

l-VI-1939
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Nevi

Tarihi

No.

Hulasa

Sayvanlar vergi»
20/1/1936
23/8/1938

Kanun
»

2097
8848

3/4/1826
4/7/1931

Kanun
»

9/4/1982

B. M. M. Kararı

696

30/6A982

»

721

Hayranlar vergisi kanasa
Hayvanlar vergisi kanonunun bas nttcanderinin
değiştirilmeline ve bu kanuna ban nükteler ek*
lenmesine dair

Terasa* ve intikal vergiri
797
1886

22/12/1934

Tefsir

210

23/12/1934

B. M. M. Karan

842

14/6/1934

Kanun

2510

Veraset ve intikal vergisi kanunu
Veraset ve intikal vergisi kanununun ban madde
lerini UMUMMÜ kanun
Vefat eden mebuslara verilen ikramiyelerin tereke*
ye dahil edümryeeeğine dair
Mübadil ve muhacirlerle hariksedelere meeeanen
temlik edilen gayrimenkullerin veraset ve intikal
vergisi hakkında
Turldyede ikametgahı olan bir yabancıya vasiyet
ve miras suretfle geçen mallardan yurd duanda
bulunanlardan veraset ve intikal vergisi ahnmayaıraftrna dair
1836 sayılı kanunun ikinci maddesinin 2 nci fıkra
sındaki (Meccani hastaneler) tabirinin tefsirine
lüzum olmadığına dair
İskân kanununun 37 nci maddesinin - 1 numaralı
fıkraamm cBı bendi

Madenler rüsumu
26 mart 1322 Nizamname
lK.Sanil829
9T.Sanil325
30 nisao 1831

Maadin nizamnamesinin 49 nen maddesini muaddil nizamname
Maden mültezimlerinden alınacak hars ve rüsum
baklandaki kısmı evvel harç ve rüsum defterinin
bir numaran
Maadin nizamnamesinin bazı maddelerini muaddil

irade
Kanunu muvakkat

Vnır^Ti

6 nisan 1334
5 nisan 1341
V1/1939

Kanun
>

601

Karar

1070

Maadin rüsumu nisbiye ve mukarreresinden yüzdü
altı nisbetinde teçhizat hissesi alınacağına dair
Şeker fabrikalarına bahşolunan imtiyazat ve muafiyet hakkındaki kanunun 5 nci maddesi
Maadin nizamnamesinin muaddel 49 ncu maddesi
nin tefsirine mahal olmadığına dair

1837
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Vergilerin ve haimlerla ve «dr hsadatm mttstenldatı
Tarihi
Nevi
No.
12/4/1341

Kanun

26/3/1931

1794

14/6/1935

2818

Hulâsa
Maddin nizamnamesinin bazı maddelerinin tadili
ne daiı
Maadin nizamnamesinin 50 nci maddesinin tadili |
hakkında
"3

Maadin nizamnamesile 608 numaralı kanunun bagJj
maddelerini değiştiren kanun
**
16 mayıs 1317 Nizamname
Taşoeaklan nizamnamesi
24/3/1926
Kanun
Petrol kanunu
27/6/1938
3504
Petrol kanununa bir fıkra eklenmesi hakkında
927
Sıcak ve soğuk maden sulannm istismarı ile kap-''
10/6/1926
lıcalar tesisi hakkmda
14/6/1935
2809
927 sayılı kanuna ek kanun'
frade
11 şubat 1327
Ereğli kömür, şirketile aktolunan itilâfname
Mukavelename
1S/5A334 .
Ernagi bakır madeni hakkmda
Mihalıççık kil madeni hakkmda
7 mayıs 1310 Tezkere
23/5/1938
1. V. H. Kararnamesi 2/8830 Zonguldak kömür havzasındaki imal ruhsatname
li ocaklardan % 3 nisbî resim alınmasına dair
15/2/1939
t. V. H. Kararnamesi 2/10347 Zımpara, kurşun ve çinko madenlerile maden kö
mürlerinden alınacak nisbî resim hakkmda

İstihlak ve muamele vergOeri

Gümrük vtrgüeri
A) Gümrük kanunu ve tadilleri
11 nisan 1334
14/2/1340

Kanun
»

414

9/4/1340

Tefsir

41

4/1/1926

Kanun

705

7/6/1926
7/6/1926
4/1/1930

»
»

905
906
1549

15/2/1980

1560

Gümrük kanunu
Gümrük kanununun on dördüncü maddesini muaxM
dil kanun
|
Gümrük kanununda mikdan tayin edilen pars ee**
zalarmm beş misline iblâğ edilib edilmiyeeeği hak
kmda
^
Gümrük kanununun 62 nci maddesine müzeyye^
kanun
Gümrük kanununa müzeyyel mevad hakkmda } „.
Gümrük kanununun bazı maddelerinin tadiline dairj
Gümrük kanununun 35 nci maddesini ve müzeyye
kanunun 48 neü maddesini tadil eden kanun
Gümrük kanununa müzeyyel mevad haklmıdaki 1
sunun beşinci nuddesinm tadilinft dair

ı.Vî-a»

»o.8fâû
Vergilerin ve minderin ve sair budatan ımistentdatz
Nevi
Tarihi
No.
15/6/1930

Kanon

1723

7/1/1982

1918

7/4/1932

1940

28/12/1938

2372

23/6/1934
22/12/1934
20/1/1939

3567

Hulâsa
öûmrök kanununun 12 ve 110 nen maddelerinin ta*
diline dair
rfacakcjrlığfn men ye takibi hakkındaki kanonun 72
nei maddesi
Gümrük kanununun 107 nei maddeırini muaddil
kanun
Gümrük kanununun 36 nei maddesinin tadili hak
kında
Gümrük kanununun 13 nefi maddesini kaldıran
kanun
Gümrük kanununun 49 nen maddesini tadil eden
Gümrük kanununda değişiklik yapan 1940 sayılı
kanunun 2 noi maddesine bir fıkra ilâvesi hak
kında

B) Gümrük tarife kanunu ve tadilleri ve bunlarla alâkadar kannnlar
11/6/1330
31/10/1331
22/2/1926
8/6/1926

10/6A926
9/6/1927
23/6/1927
14/5./1928
1/6/1929
2/6A929
5/12/1929
29/3/1930
24/5/1930
31/5/1930
10/6/1930
12/6A930

Kanun

Vasati Asyadan eelbolunan pamuk tohumlarnun
resimden muaiiyeti'hakkmda
Ecnebi memleketlerden gelecek damızlık hayvanatm gümrük resmi muafiyeti hakkmda
752
Ziraatte kullanılan bazı maddelerin gümrük re
simleri hakkmda
917
Beynelmilel yataklı vagonlar şirketine aid yataklı
ve yemekli vagonların gümrük resminden muafi
yetine dair
927
Sıcak ve soğuk maden sularmm istismarı ile kap. lıcalar tesisatı hakkında
1020
917 sayılı ve 8/6/192C tarihli kanuna müzeyyel
kanun
1140
Belediyelerce getirilecek itfaiye al&t ve edevatile
araba ve teferruatının muafiyeti hakkmda
1262
İspençiyari ve tıbbî müstahzarlara dair
1499
Gümrük tarifesi kanunu
1527
Ziraatte kullanılan ban maddelerin gümrük resim
leri hakkmda
1535
Gümrük tarifesi kanununun 31 nei maddesinin ta
diline dair
1577
Gümrük tarifesi kanununun tadiline dair kanun
1641
Tohumlukların gümrük resminden istisnasına dair
1669
Gümrük tarifesi kanunu ile tarifede yapılacak tas
hihler hakkmda
1710
Ziraatte kullanılan bası maddelerin gümrük resim
leri hakkmda
1717
Uumrük tarifesi kanununun beşinci maddesinin 10
nen fıkrasının tadili hakkmda

1839

No. 3620
Vergilerin ve Terimlerin re atlı katıktan mttatraUsb
Tarihi.
Nevi
No.
İS/6/1»»,

Küm

İT22

616

İ2/2/İ93İ

B. M. M. Karan

26/2/1931

Kanun

1756

26/3/1931

»

1795

3/12/1931

Tefsir

172

7/1/1932

Kanım

1986

14/5/1982

*

tm

20/4/1933

»

2154

31/5/1933

2255

«1/5/1933
4/6/1933

2256

.3/6/1933
3/6/1933

2268

8/6/1933

2285

11/6/1933

»

2301

11/6/1933

Tefsir

190

28/12/1933
22/3/1934

Kama

2376
2396

28/5/1934

»

2456

14/6/1934

»

2510

4/1/1937

Tefsir

221

23/12/1934

Kanun

2672

2 7 / 5/1935

»

2781

1840

l-VI-1939
Halâsa

Kibrit ve çakmak inhisarı istetmesinin, devrino ve
on milyon dolarlık istikraz aktine dair mukavele
namenin tasdiki hakkında
Gümrük tarifesi kanununun beşinci maddesinin 7
nci fıkrası hakkında
Ziraatte kollanılan bazı maddelerin gümrük resimleri hakkında
Gümrük tarifesi kanununun dördüncü maddesinin
dördüncü fıkrasmm tadili hakkında
Gümrük tarifesi kanununun 447 nci numarssmm
«A» fıkrası hakkmda'
Gümrük tarifesi kanununun 28 nci maddesinin ta
dili hakkmda
. Ziraatte kullanılan bazı maddelerin gümrük resim
leri hakkmda
Halkevleri için idhal-olunacak radiyo ve sinema
makinelerinin gümrük, muamele ve oktrova ver
gi ve resimlerinden istisnasına dair
Gümrük tarifesi kanununun bazı maddelerinin ta
dili hakkmda
Gümrüklerce alınacak belediye hisseleri hakkmda
Teşviki sanayi kanununa müzeyyel kanunun ikin
ci maddesi
Sümer bank kanununun G nci maddesi
Umumî ihtiyacat için hariçten getirilecek madenî
su borularile aksam ve teferruatından gümrük res
mi alınmamasına dair
Cenub demiryollarının işletilmesine aid itilâfnamenin imzasma salâhiyet verildiğine dair olan kanu
na müstenid itilâfuamenin 6 nci maddesi
Belediyeler bankası kanununun 7 nci maddesi
2255 sayılı kanuna bağlı cetvelin 401 numarası
hakkmda
927 saydı kanuna müzeyyel kanun
Muhacir ve mültecilerin gümrük muafiyeti hak
kındaki kanunun muvakkat maddesi
Gümrüklerde istimal olunan bazı evraka pul ilsakt
hakkmda
İskân kanununun 31, 32, 33, 34 ve 35 nci madde
leri
İskân kanununun 31 nci maddesinin B kısmının
tefsiri
2456 sayılı kanunun birinci maddesine bir fıkra
ilâvesi hakkmda
Bazı maddelerden alınacak istihlâk resmi hakkmda

No.3620

İ-VM&30

Vergilerin ve n•tmij»»4« ve Mİrhttdtttan ntâstenid&tı
Nevi
No.
Tarihi

Hulâsa
I

12/6/1935

Kanun

2781

12/6/1985
14/6/1935

>

2785
2804

14/6/1935
14/6/1935

»
»

2805
2809

14/6/1985

»

2819

11/10/1985

Tefsir

216

B.İ9 M. Karin

908

8/11/1985
10/6/1986

Kanun

8028

10/2/1937
9/4/1937

»
»

8122
8152

5/5/1987
25/6/1987

>
>

8167
8264

15/12/1987

^

8288

5/1/1988

»

8805

H/4/3938

3359

20/4/1938
25/4/1988

8878

3/6/1938

3424

17/6/1938

3465

!

•

•

•

!

•

»

•

!

I

Balya • Karaaydm şirketinin getireceği mayi man»
rnkatm gümrük resminden ye muamele Yergisin»
den muafiyeti hakkında
Şeker istihlâk re gümrük resmi Tayfanda
Maden tetkik ve arama enstitüsü hakkındaki ka
nunun 13 neft maddesi
Eti bank kanununun 7 ve 11 nd maddeleri
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kap
lıcalar tesisatı hakkındaki 927 sayılı kanuna ek
kanun
Elektrik isleri etüd dairesi teşkili hakkındaki ka
nunun 20 n d maddesi
Halkevleri için getirilen seyyar sinema ve radiyo
makinelerine mahsus ve bunlarla «nazlanacak oto
mobil ve kamyon gibi vasıtaların bu sinema ve
radiyolarm cihazlarından olduğuna dair
Gümrük tarifesinin 2255 saydı kanunla değiştiri
len 695 nd numarasının «D» fıkrası hakkında
İstanbul ve Ismir limanlaman sureti idaren hak
kında
Oğretid ve teknik filimler hakkında kanun
Gümrük tarifesi hakkındaki 1499 saydı kanuna ek
kanon
Esra avedığı kanununun 19 nen maddesi
2255 saydı kanuna bağlı cetvelin 695/B, O podayonlannda yazdı resimlerin indirilmen hakkında
Gümrük tarifed kanununun değiştirilmesine dair
Pamuk iplikleri ve dmento gümrük resimlerinden
tenrilât icrasma dair Hükümetçe ittihas olunan ka
rarlarca jnaAılrr tı«Mrm^fr fatnym
Hariçden satm alman buharlı ve motorlu gemilerle
memlekette yapdan mümasilleri için getirilecek eş.
yanm gümrük resminden istisnasına dair
Üsküdar ve Kadıköy Türk anonim Su şirketi imtiyadle tedsatmm satm almmasma dair mukavele
nin tasdiki hakkmda (Mukavelenin 3 ncü mad
den)
Gümrük tarifed kanununun 6 ncı maddesinin 1
numaralı bendinin değiştirilmesine dair kanun
Bazı maddelerin gümrük resimleri hakkında Hü
kümetçe ittihaz olunan kararların tasdikrna dair
Devlet Havayolları umum müdürlüğü teşkilât ka
nununun 16 ncı madden
Gümrük tarife kanununa bağlı tarifenin 281 nu
marasına bir fıkra eklenmesi ve 327 numarasının
kaldırılması hakkında kanun

1841

»o. 362Ö
Vergilerin ve Kaimlerin ve sair huu&tm mustenidafa
Tarihi
Nevi
No.
22/6/1938

Kanun

3481

24/6/1938

»

3496

27/6/1938

»

3506

28/6/1938

»

3521

3528
29/6/1938

>
3537

29/6/1938

»

12/12/1938

»

3544

1~VI
Hulâsa
istanbul Elektrik işleri umum müdürlüğünün teş
kilât ve işletmesine dair kanunun 10 neu maddesi
Bazı maddelerin gümrük resimleri hakkında Hü
kümetçe ittihaz olunan kararların tosdikma dair
kanun (2/7005 ve 2/8602 sayılı kararnameler için)
Gümrük tarifesi kanununa bağlı tarifenin 216 nu
marasında değişiklik yapılmasına dair kanun
Balya - Karaaydm madenleri kiralama ve işlet
me şirketinin getireceği mayi madenî mahrukatın
gümrük ve muamele vergisinden istisnasına dair
olan kanuna ek kanun
Bazı maddelerin gümrük resimleri hakkında Hü
kümetçe ittihaz olunan kararların tasdikma dair
kanun (2/8179 saydı ve 26/2/1938 tarihli karar
name için)
Teşviki sanayi kanunu ile bu kanuna müzeyyel
2261 sayılı kanunun bazı hükümlerinin değiştiril
mesine dair kanun
Gümrük tarife kanununu değiştiren 2255 sayılı
kanunun 3 ncü maddesinde değişiklik yapan ka
nun

C) Öiimrük resmine haizi tesir olan ticaret mukavelelerinin taşdikjna dair kanunlar
Kamın

1671

7/6/1930'

»

1689

7/6/1930

>

1690

7/6/1930

»

1691

26/3/1931

»

1799

22/7/1931

»

1873

28/5/1933

»

2237

10/6/1933
4/6/1934

»
»

2294
2499

3/6/1935^

>

2756

29/1/1939

»

2909

31/5/1930

Türkiye ile isveç arasmda yapılan ticaret ve seyrisefain mukavelesi hakkmda
Türkiye - Almanya ticaret mukavelenamesinin tas
dikma dair
Türkiye ile Macaristan arasmda münakid ticaret
mukavelesi hakkmda
Türkiye ile Bulgaristan arasında aktedilcn ticaret
ve seyrisefain muahedesi hakkmda
Türkiye ile Çekoslovakya arasındaki ticaret ve
seyrisefain mukavelesi hakkmda
Ticaret mukavelesi ile Modüs vivendi aktetmeyen
Devletler ülkesinden Türkiyeye yapılacak ithalâta
memnuiyetler veya tahdid ve takyidler tatbifcına
dair
Türkiye ile Polonya arasmda münakid ticaret ve
seyrisefain mukavelesi hakkmda
1873 sayılı kanuna müzeyyel kanun
Türkiye ile Bulgaristan arasmda akid ve imza
edilen ticari itilâf hakkmda
2499 sayılı kanunla kabul edilen Bulgar ticaret mu
kavelesinin bir numaralı cetvelinde yapılan deği
şiklik hakkmda
1758 sayılı kanunla kabul edilen Yunan ticaret
mukavelesine zeyil hakkmda

No. 3620

X-7I-1939

Vtifflerin T» raakatadn ve sair hasdafan mfiftenidato
Tarihi
Nevi
No.
8/5/1938'
10/2/1987

Kanım
»

2967
8125

7/6/1937

>

3210

7/6/1937

3215

7/6/1937

»

3216

'6/1938

»

3520

21/1/1939

»

3569

Hulâsa
2291 saydı kanuna müzeyyel kanun
Türkiye - Tugoalavya ticaret ve seyrisefain mu
kavelesinin tasdikma dair
Türkiye Cumhuriyeti ile îran Devleti Şehinşahisi
arasmda Tahranda 20/4/1937 tarihinde akid ve
imza edilen havai seyrüsefer mukavelesinin tasdikrna dair kanun (Madde 10 -14)
Türkiye Cumhuriyeti ile îran Devleti Şehinşahisi
arasmda 14/3/1937 tarihinde Tahranda akid ve
imza edilen hudud mmtakasmm emniyetine ve
mezkûr nuntakada sıkan hâdise ve ihtilâfların
tesviyesine aid mukavelenamenin tasdikma dair
kanun (Madde : 11)
Türkiye Cumhuriyeti ile İran Devleti Şehinşahisi
arasmda imza -edilmiş olan hududda tesis edile
cek Türk • İran gümrüklerinin faaliyetini tanzim
eden anlaşmanın tasdiki hakkmda kanun (Mad
de : 9 )
Terbiyevi mahiyeti haiz filimlerin milletler ara
smda intişarını kolaylaştırmak için 11/10/1933 ta
rihinde Cenevrede akdolunan beynelmilel muka
veleye iltihaka dair kanun
Türkiye - Almanya ticaret mukavelesine müzeyyel olarak Ankarada 19/5/1936 tarihinde tanzim
ve imza edilen üçüncü itilâfnamenin tasdiki hak
kmda

D) Gümrük resmine müteallik nizamname ve loucarnameler
9/1/1934

Kararname

2/20

13/ 9 /1935

Nizamname

2/8288

18/11/1936

Kararname

2/5570

30/12/1936

»

2/5790

16/2/1937

»

2/6050

12/4/1937

»

2/6374

Tarifenin 694/A' numarasına giren kömürlerin
gümrük resminin tenzili hakkmda
1262 sayılı kanunun sureti tatbiki hakkmda nizam
name
3305 sayılı kanunla tasdik olunan ve pamuk ip
liklerinin gümrük resminin tenziline dair olan
kararname
3305 sayılı kanunla tasdik olunan ve pamuk ip
liklerinin gümrük resminin tenziline dair olan
kararname
Gazete, mecmua ve mekteb kitabları tabında kul
lanılan ve tarifenin 328/A numarasına giren adi
kâğıdlarm gümrük resimlerinin tenzili hakkmda
Maarif vekâletinin resmi kitab listesine dahil kitablarm tabında kollanılan ve tarifenin 328/A
ve B pozisyonlarına giren kâğıdlarm gümrük res
minin tenzili hakkmda

No. 3620

1-71-1980

Vergüaıin ve:radmlerin T0 sair lıaMİecm mflsteBMatı
Tarihi
Nevi
No.
3/5/1937

Kanon

2/6500

30/4/1938

»

2/8672

2/7/1938

t

2/9160

9/7/1938
14/7/1938

»
»

2/9187
2/9238

6/8/1938
ll/U/1938
15/12/1938
19/8/1938
7/11/M38
28/11/1938

»
»
»

2/9406
2/9871
2/10030
2/9456
2/9853
2/9929

»
»

13/1/1939

2/10258

Hulâsa
Türkiye şeker fabrikaları Tfirk anonim şirketi
tarafından ithal olunacak aandıkltk kerestelerin
gümrük resminin tenziline dair
Laboratuarlarda kullanılan camdan alâtı fenniye
ve cihazların gümrük resmi hakkında
Hariçten idhal edilecek iptidaî maddelerin güm
rük resmi hakkında
Çimentoların gümrük resminin indirildiğine dair
Teşviki sanayi kanunundan istifade eden askerî
fabrikaların gümrük ve buna munzam resimler
den muafene getirecekleri iptidaî maddeler hak
kında
Hariçten idhal olunacak makine alâtt ve bunların
yedek ve tecdid parçalarının gümrük resmi hak
kında
Sinema filimlerinin gümrük resmi hakkmda
Hatay menseli malların gümrük resmi hakkmda
Sütunluk maden direklerinin gümrük resimleri
hakkında
Çiçeklerin gümrük resminde yapılan tadilât hak
kmda

MvameU vvrgiti
20/4/1933

Kanun

2154

10/5/1934
23/12/1934

»
»

2430
2663

839

15/12/1934

B. M. M. Kararı

12/6A985

Kanun

2781

14/6/1935

»

2821

10/2/1937

»

3122

12/6/1937

»

3257

22/6/1938

»

3482

24/6/1938

»

3491

Halkevleri için ithal olunan radiyo ve sinema ma
kinelerinin gümrük ve muamele ve okturva ver
gi ve resimlerinden muafiyetine dair
Muamele vergisi kanunu
Muamele vergisi kanununun ikinci maddesinin
(O) fıkraarm değiştiren kanun
Muamele veıgisi kanununun ikinci maddesinin
(O) fıkrasmm tefsire muhtaç olmadığı
Balya - Karaaydm şirketinin getireceği mayi
mahrukatın gümrük resminden ve muamele ver
gisinden muafiyeti hakkmda
Ban sekerli maddelerden almmantnj olan muamele
vergisinin terkini hakkında
öğretici ve teknik filimler hakkmdaki kanunun
birinci maddesi
Muamele vergisi kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna tan maddeler eklen
mesi hakemda kanun
Muamele vergisi kanununun 2 nci maddesine bir
fıkra eklenmesine dair kanun
Toprak mahsulleri ofisi kanununun 25 nci mad
desi

1-VM939

No. 8880
Vergöeıta verafcnferiave sair
Tarihi
Ne/i
28/6/1938

Ksııım

28/6/1938

>

30/ 7 /1938

5/8/1988
15/12/1938

BKSUİCOOBIUHI

3521

Kararname

»
»

Hulâsa

No.

2/10029

24/9/1938

Terbiyevî mahiyeti hak âlimlerin milletler ara
sında intişarını kolaylaştırmak için 11/10/1933
tarihinde Cenevrede akdolunan beynelmilel mu
kavelenameye iltihaka dair kanun
Balya - Karaaydm madenleri kiralama ve işletme
girketinin getireceği mayi madeni mahrukatın
gümrük ve muamele resminden istisnasına dair
olan kanuna ek kanun
Muamele vergisi kanununun bazı hükümlerini ta
dil eden ve kanuna yeniden bazı hükümler ekle
yen kanun
2430 numaralı kanunun 2 nei maddesine 3535 nu
maralı kanunla eklenen (T) fıkrası mucibince
muamele vergisinden muafen getirilecek olan yan
mamul maddelerin nevileri hakkında
2430 numaralı kanunun 3535 numaralı kanunla
değişen 2 nci maddesinin (O) fıkrası mucibince
haristen muamele vergisinden muaf olarak ge
tirilecek makine alât ve edevat ve bunların ye
dek ve tecdid parçalarının nevileri hakkmda
2430 sayılı kanunun 2 nci maddesine 3535 sayılı
kanunla eklenen (S) ftkrasile verilen salâhiyete
müsteniden muamele vergisinden istisna edilen
müesseseler hakkmda

6/1/1939

Dahili ittiktik

vtrgiti

A) Şeker, glfla» ve mayi madeni mahrukat

12/6/1930
22/7/1931

Kanun
»

1718
1871

Dahil! istihlâk vergisi hakkmda
Dahili istihlâk vergisi hakkındaki 1718 numaralı

19/4/1934

>

2414

26/5/1984

^

12/6/1935
14/6/1935

»
»

2785
2796

14/6/1937

t

3263

25/1/1937

»

3101

Dahili istihlâk vergisi hakkındaki 1718 numaralı
kanunu muaddil kanun
Dahili istihlâk vergisi hakkındaki 1718 saydı ka
nuna müzeyyel kanon
Şeker istihlâk ve gümrük resimleri hakkmda
Dahili istihlâk vergisi kanununun 10 ncu madde
sinin tadili ve muvakkat bir madde ilâvesi hak
kmda
Dahüt istihlâk vergisi kanununa mÜKiyyel 2448 nu
maralı kanunun tadiline dair kanun
Şeker istihlâk ve gümrük resimleri hakkındaki ka
nuna müzeyyel kanun

1-m 198»

No. 3620
Vergilerin ve mimlerin ve «İr
Tarihi
Nevi

JEDlUvBOnHİH

No.

Halâs*

B) Elektrik re havagan
24/5/1934
3/*/1935

Kanun
»

2442
2761

Elektrik ve havagazı istihlâk resmi hakkında
Türkiyede ağılacak beynelmilel panayır ve sergi
lerin vergi ve resimlerden muafiyetine dair olan
2761 numaralı kanunun 3 nefi maddesi ile 2442
numaralı kanunun 1 nei maddesine eklenen «J»

14/6/1937

»

3260

11/6/1937

Tefsir

224

Dahili istihlâk vergisi kanununun 2 nd maddesi»
bir fıkra ile müstakil maddeler ilâvesine dair olan
1871 saydı kanunun ikinei maddesini değiştiren
2442 numaralı kanun» ek kana
2442 sayılı kanunun birinci maddesinin (O) fıkra*

27/6/1938

Kanun

3508

smm teoBrı

Tfirkiyede açılacak beynelmilel panayır ve sergi*
lerin vergi re resimlerden muafiyetine dair olan
kanunun 3 nefi maddesinin değiştirilmesi hakknv
da kanun

0) Ban maddelerden aımaa istihlâk vergisi
27/5/1935
11/6/1937

B. M. M. Karan

29/6/1939

Kanun

19 nisan 1298
22 haziran 1305

Nizamname
^

2781.
1009

Bazı maddelerden istihlak vergisi alınmasına dair
Ban maddelerden istihlâk vergisi alınması hakkm»
daki 2731 numaralı kanunun birine! maddesinin be
sinci ftkrasoun tefsirine mahal olmadığı hakkında
Bazı maddelerden istihlâk yergisi alınması hak
kındaki 2731 numaralı kanunun bası hükümle
rini deği&itren kanun

Kara, deniz av vergileri

18 sefer 1299
22 haziran 1305

' »
»

2 eemaziyülevvel 1324 »
16/4/1338
6/4/1340

18/1/1926

1846

Kanun

218
465

721

Dersaadet ve tevabii balıkhaneuni-aınnameel
Dersaadet ve tevabii balıkhane nizamnamesinin 13
ncü maddesini muaddil
Zabıta! saydiye nizamnamesi
Zabıtai saydiye nizamnamesinin 30 ucu maddesi,
makamma kaim maddei nizamiye
Zabıtai saydiye nizamnamesinin 27 nci maddesi
makamma kaim maddei nizamiye
Zabıtai saydiye nizamnamesini muaddil kanun
istanbul ve tevabii balıkhanesine müteallik nizam
namenin 1, 3 nefi maddelerinde muharrer rüsu
mun tezyidine dair
Zabıtai saydiye nizamnamesine» bazı mevad teayiline dair

No. 362»

1-71-

Vergilerin ve resimlerin ve sair
Tarihi
Nevi

amstentdato
No.

22A4/1926

Satauı

tyiyim

Karar

17

24/4/1936

Kaatm

2956
3167

Hulâsa
Zabttai saydiye ve İstanbul tevabii balıkhanesine
müteallik nizamnamelerin bazı maddelerini mnaddü
Sfinger Kaydedenlerden 820 numaralı kanun mu
cibince aaydiye resmi almmayaeağma dair Büyük
Milkt Heeliai karan
Yunus haliklarının ve Dunlardan çıkan balık yağlannm av vergisinden istisnasına dair
Kara'svedıgı kanunu

Nakliyat resmi
10/4/1340

Eanur

472

31/5/1930

»

1667

25/6/1933

»

Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden
yolculardan alınacak nakliyat resmi hakkrada
Devlet demiryolları ve limanlan idarei umumiye'
sinin teşkilât ve vezaifine dair kanuna müzeyyel
kanunun 1 nci maddesi
Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden
yolculardan alınacak nakliyat resmi hakkında

Sefineler rüsumu
15/4/1338
6/4/1340

Kanun
»

466

«/*/134©

467

13/12/1935

2864

Merakibi bahriyeden almaeak rüsum hakkmda
Merakibi bahriyeden almaeak rüsum hakkındaki
216 numaralı kanuna merbut tarifeye bir zeyil ilâ
vesine dair
Merakibi bahriyeden almaeak rüsum hakkındaki
216 numaralı kanuna merbut tarifenin 3 ncü mad
desinin «C* fıkrasının ilgasına dair
Hususi yatlarla münhasıran turist taşıyan veya
ilmî hususatta kullanılan gemilerden bas denû
resimlerinin affîne ve banlarından tenzilât icra
sına 4air

Damga resmi
23/5/1928
14/12/1929
28/5/1934
16/10/1*35

Kanun

1324
1541
2455

Damga resmi kanunu
Damga resmi kanununun 13 ncü maddesinin 8 nci
futasının tadili hakkmda
Damga resmi kanununa müzeyyel
Damga *eami hakkındaki 1324 sayılı kanunun 32
nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkmda

1847

No. 3620

1-VI 1939

Vergüerm ve resimlerin re Mir haofcbn ndstenldatt
Tarihi
Nevi
- No.

7/1/1938

Kanım

3308

22/6/1938

»

3478

24/6/1938
28/6/1938

»
»

3491
3522

29/6/1938

3539

27/1/1939
22/6/1938

3590

Hulâsa
Devlet ziraat işletmeleri kuruma kanununun 15 \
noi maddesi
s,
Damga resmi kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddelerin ek
lenmesine dair kanun
Toprak mahsulleri ofisi kanununun 25 nei maddesi
Devlet tarafından kurulacak demir ve çelik fab
rikalarının haiz olacakları muafiyet hakkında
Tiyatro re sinemalardan Devlet ve belediyelerce
alınmakta olan damga, tayyare ve belediye re»
simlerile Darülaceze hissesinin mikdarma ve su
reti istifasına dair kanun
Damga resmi kanununun tadiline dair kanun
İstanbul Elektrik şirketi imtiyazile tesisatının sa- *"
tm almmasma dair mukavelenin tasdiki hakkın
daki kanonun 2 nei ve mukavelenin 6 ncı maddesi

Tapu harçlon
30 T sani 1330 Kanun

1 mart 1332

10/6/1926

»

929

21/5/1928

»

1301

16/5/1929
19/3/1931

»
^

1451
1771

27/6A931
4/7/1931

»
»

1883
1836

4/7/1931
7/4/1932

1837
1944

2/6/1934

2490

14/6/1934

2510

1848

Vilâyetlere aid mekfitibi iptidaiye ve tâlrjne binaları
senedatmm bQ& resim vilâyet nanuna tebdili hakkmda
Muamelei mütekabile esası üzerine itüâfname teati
eden düveli ecnebiyenin Türkiyede bulunan sefaret
ve konsoloshane binalarının vergi ve rüsumdan is
tisnasına dair
Devlet demiryolları istimlâk kanununun 5 nei
maddesi
Bazı müessesat muafiyetleri hakkındaki ahkâmın
ilgasına dair olan kanunun 5 nei maddesi
Tapu harçları kanunu
Mübadele ve teffiz islerinin katt tasfiyesi ve intacı
hakkında
Arazi vergisi kanununun 8 nei maddesi
Teraset ve intikal vergisi hakkındaki kanunun
bazı maddelerinin tadiline ve banlannm ilgasına
dair kanunun 50 nei muaddel maddesi
Bina vergisi kanununun 14 ncü maddesi
1331 numaralı kanuna tevfikan verilen tapu senedleri harçlarının bakiye taksitlerinin affine ve gayrimübadillere verilecek gayrimenkul emvalin tapu
harcından istisnasına dair
Arttırma ve. eksiltme ve ihale kanununun 23 nefl
maddesinin 2 nei fıkrası
İskân kanununun 87 nei maddesinin 1 numaralı
fıkrasının (B) bendi ile 2 numaralı fıkrası

No. 3620
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Vaıgfleıin «s ımimlerin ve sair h mittin mustsaidalı
Tarihi
Nevi
No.

15A2/1934
22/12/1934
29/12/1937
3/6/1935
21/10/1935

Kanun
»
B. M. M. Karan
Kanon
»

2567

ıım

4/7/1934

23/12/1935
25/12/1935

>
»

2870
2879

8/2/1937
4/6/1937

Kanon.
»

3116
3202

7/1/1988

»

8808

24/6/1988

»

8491

28/6/1938

»

8522

5/12/1985
13/7/1936
27/12/1937
22/6/1938

Nizamname
»
»
Kanun

2/8542
8042
2/1777
3480

Hulâsa
Arazi'vergisi kanununun muvakkat 3 neti maddesi
yerine kaim maddesi
Kadastro ve topa tahrir kanunu
Tapar kanunu
Tapu kanununun muvakkat maddesi hakkında
Vakıflar kanununun 8 ve 81 nei maddeleri
Tarım kredi kooperatif kanunumm 22 nei madde
sini» (B) fıkrası
Bina vergisi kanununun muaddtt kanuna
Umumi muvazeneye giren vekalet dairelerile Va
kıflar umum müdürlüğü arasmda bütün alacak
ve vereceklerin kargâzkk olarak ibrasına dair
kanun
Orman kanununun 13 neft madest
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat» bankası kanununun
50 nei maddesi
Devlet ziraat isletmeleri hakkmdaki kanunun 15
nei maddesi
Toprak mahsulleri ofisi kanununun 25 nei mad
desi
Devlet tarafından kurulacak demir ve çelik fab
rikalarının hais olacakları muafiyet hakkmda ka
nun
Kadastro ve tapu tahriri nizamnamesi
Vakıflar kanununa dair nizamname
İskân muafiyetleri nisamnamesi
istanbul Elektrik şirketi imtiyazüe tesisatmm sa
tın alınmasına dair -mukavelenin tasdiki hakkın
daki kanunun 2 nei maddesi

Mahkeme harçları
16/1/1939
9/6/1934
20/12/1984

3560

Adlî evrakm P. T. T. İdaren vasrtasile tebliğine
dair kanunun 4 neft maddesi
Adliye hars tarifesi kanunu
2508 saydı kanunun b a s maddelerini değiştiren

1059

Adliye harç tarifesi kanununun 88 neft maddesi
nin tefsirine mahal olmadığına dair

»
»
Tefsir

Pasaport ve kançılarya ve mir*
23/6/1927
12/5/192»

Kanun
S

1143 * Şehbenderlik rüsumu
1260
Tabiiyet muamelelerinden alınacak harslar hak
kında

1849

3!fo.3B20

1-V&-10S9

Vergflerm ve Hplmluıln ve safa haadatm mttsteaidatı
Tarihi
15e»
No. "
0/ftjftls*
21/10/1985

Satam
»

1818
1888

28/6/1938
14/Ityf988'

»
»

351*
3541

29/6/1938

»

3829

H/6/1Ö34'

Samıtı

2510

$5/6/4888
24/6/1938

*
»

3456
8491

24/6/1938

»

3494

Hulasa
Hariciye vekâleti tasdiktaurçtahhakkında
Hariciye vekaleti tasdik harçları hakkındaki ka
nuna bağlı cetvelin değiştirilmesine dut
Pasaport kanona
Sıhhat patenteleri 'üzerine yapdan konsolosluk vi
zelerini kaldıran beynelmilel ftilâfnameye iltiha
kımız lıakkmda
Ecnebilerin Tûrkiyede ikamet ve seyahatleri hakkmâalcanun

NoUrUr
iakân&annnumm 37 nei maddesmİD 1 numaralı
fıkraamm «B» bendi
Noter 'kanunu
Toprak mahsulleri ofisi kanununun 25 nei mad
desi '
Adliye harç tarifesi kanununa ek noter harç ta
rifeaî-tanunu

Biğer hardar
*Ö 4Mtft £296 ' *awm"
28"ahk» 3S9* *ö*awnaıne
12 ağustos 1317
25 mart 1321
İrade
14 ağustos 1830
24/1/1927
2/«8/1927

Kanım
»
*

364
584

14/5/1928

*

1262

2/3/1929
*/*/19S9'

»
»

1491
152T

»
»
»

1939
2837
2935

2/4/1932
21/10/1935
3/4/1936

1850

îhti*a beratı
Alâmeti farika nizamnamesi
Alâmeti farika nizamnamesine müzeyyel madde
İhtira beratı ile alâmeti farika rüsumunun tarifi
hakkında
Nüfus kanunu
Eczacılar ve eczaneler hakkmda
Ecza depolarından alman ruhsatiye harcı hak
kmda
İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar hakkımdaki ka
nunun harca müteallik hükümleri
Alâmeti farika nizamnamesine müzeyyel kanun
Müsfefezaratı kimyeviye t*Wmu kanununun bazı
maddelerinin tadili hakkmda
İhtira beratı kanununa bir madde ilâvesi hakkmda
İskân v»wffniffn^ ek kanım
Mütahassatabibler, kimyagerler ve sair sıhhiye
memurlarının vesaik, ruhsatname ve şahadetna
meleri tescil harçları ile pata île hasta bekan J&
sus! hastanelerin açılma ruhsatnameleri harçları
hakkmda

Verguerin ve mimlerin re sair
Tarihi
Ne??
14/İ/1938

mfistenMatı
No.

Çağan

HsÖfea
2887 sayılı kanunun tadiline, da» kanuna»; birine!
maddesi

SOKPMb Mdhfr «dWo» ram»
2/2/1W0

Kanun

405

8/5/1928
8/6/1980

123i
1693

23/3/1931

1775

ir/l/I93T

3091

Zabıtai sıhhiyei hayvaniye kanunu muvakkatini
muadil kanım
Hayran sağlık zabıtan hakkında
Hayran sağlık zabıtan kanununun 39 ncu madde
sini mntmjtfl îr^'n^
Hayvan sağlık zabıtan kanununun 22, 48^48 noi
maddelerinin tadili hakkında
Tabana memleketlere gönderilecek domuz ve "müs
tahzaratından muayene resmi alınmamasına dair

Ü$Üncü krom
İnhisariajr safi frwıiTV*T

?4ftbt «a aoire
28/5/1934

Kanun

2460

17/6/1938

»

3437

Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa
hakkmda
Tütün ve tütün inhisarı kanunu

Tu* kasüatt
11/12/1936

Kanun

8078

Tuz kanunu

lıpirto ve ispirtolu içkiler
22/3/1926
16/5/1926

Kanun
Talimatname

790

11/8-/1933

Ta&iBaftname

14842

»

2/172-

ispirto ve meşrubatı küuliye hakkında
,790 numaralı kanunun «uverMeraiyesini mübeyyitt
talimatnamenin 40 ncı maddesi
790 saydı kanunun söveri icraiyesini mübeyyia taKmatnamenin muaddel ikinci maddesi
790 numaralı kanunun suvar! îeTaryesini ttffceyyîn
talimatnamenin muaddel 8 nei maddesi

1851

l-VI-1939

No. 3620
Vorgüerinve
Tarihi

T* Mir

16/5/1938.

Kararname

Neti

5/5/1938

No.

2/8787

Hulâsa
790 aay& kanunun tüyeri 'iöTaiyesini 'mubeyyia
talimatnamenin muaddel 2 nci maddesinin saf is
pirtolara aid inhisar resminin asgari haddinftı 10
kuruşa fa^ırtimoşfa» dair
790 numaralı kanunun süreri ieraiyesini mubeyyin talimatnamenin 89 neu maddesinin kaldmlmasma ve 40 ma maddesinin değiştirilmesine dair

Kibrit v* çakmak
1/6/1929
15/6/1930

Kanun
1722

Kibrit veflflfcjftşVinhisarı h»M™<H
Kibrit re {akmak inhisarı isletmesinin devrine mü
teallik mukavelenin temlikim dair

Revolver, fişek ve mevadde mfüâkiye
23/5/1934

Kanun

2441

14/1 /1933

Karar

18769

10/6/1938

>

14461

21/6/1927

Kanun

Barut ve patlayıcı maddeleri* av malıemeleri fişek
- ve revolver inhisarı kanunu
Madenlere yapılacak mevadcu infflâkiye satışlarınm maliyet fiati üserinden ierast hakkında
Madenlere satılacak tas baruflannm maliyet fi
ati filerinden satılmasına dair

Oyu* kâğtie
1118

Oyun kâğıdlan inhisan hakkında

Dördüncfl knum

Devlete aid emoalve emlâk luuüah
8/2/1987
13/6/1938
1/6/1926
9/&$$3Ş

1852

mş

9ÂÂÂ

OvKs

Nkamname

.Ihman kanunu
Orman kanununa ek i»m^*>
Orman nisamnamesi mueibinee alman yaylakıye
resminin lagrine dair
Orman umum müdürlüğü memurlarının «Bre*'**»
iğlere dair nisamname

l.yi-1939

No. 3020
V«sflttiB Ti rettaleıia ve sair
Tarihi'
Nevi

No.

Hnllsa

îfUHUn emlâk TumUsH
1/11/1336

Kaoıın

Hjuanei hassaya aid emlâk ve arası muamelâtı tasarrafiyesine dair

Emval w emlâk $attf hanlatt
13 eylül 1331

Kanona muvakkat

15/4/1339

Kanon

338

21/4/1340

»

499

14/1/1926

716

10/5/1841

Talimatname

17/2/1926

Kanun

743
748

28/5/1927
1/4/1928

1055
1217

24/5/1928

1331

18/3/1929

Tefsir

2/6/1929
2/6/1929
23/3/1929
19/8/1981
21/7/1931

142
146

Kanun

1505
1507
1771
1866
1929

21/4/1982
7/4/1982

1948

Ahar mahallere nakledilen eşhasın emval ve düyun
ve matlûbatı metrüken hakkında
18 eylül 1881 tarihli kanunu muvakkatin ban mad
delerinin tarafa» dair
Sraat bankan matlobatı atikasmın tareti tesri.
yesine dair
Borçlanma kanuna
Bedelleri peşin ve anukasmt olarak istifa edilmek
üzere satdaoak emlâki milUyenin soreti ffiruhtu
hakkında
Türk kanunu medenisinin Hazineye intikal ede
cek emval ve emlâk hakkındaki hükümleri
Emvali milliye ve metrûkeden veya mazbut vakıf»
kurdan bazı müesseselerle belediyelere satılacak ara
zi ve arsalar hakkında
Teşviki sanayi kanununun 4 ve 5 nci maddeleri
Mübadeleye gayri tâbi ahaliye verilecek emvali
gayrimenkule hakkında
Mübadil, gayrhnübadil, muhacir ve saireye kanun
larına tevfikan teffiz veya adiyen tahsis olunan
gayrimenkullerin tapuya raptı hakkında
1331 numaralı kanunun 6 nex maddesinin tefsirine
dair
1881 numaralı kanunun 7 nci mailesinin tefsirine
dair
Şark menatda dahilinde muhtaç zürraa tevzi edi
lecek araziye dair
1381 numaralı kamum tadil eden kanon
1831 numaralı kanuna tadil eden kanun
Mübadele ve teffiz işlerinin kati tasfiyesi ve in
tacı hakkındaki kanuna müzeyyel kanon
Posta, telgraf ve telefon merkezleri müdür ve baş
memurlannm idareye muhtas binalarda iearsm
ikametleri M ^ ^ d n
Mazbut emlâk, yurdluk oeaklzk maaşı mukabili
verüeeek emlâk re arari hakkmda

1853

No. 3620
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın mtistenldatı
Tarihi
Nevi
No.
27/6/1932
11/6/1938

Kanun

»

2033
2300

2/6/1934
14/6/1935
28/6/1938

>
>
»

2490
2808
3523

28/6/1938

»

3524

2/1/1939

»

3551

Hulâsa
1773 numaralı kanuna müzeyyel kanun
Devlete aid bir loşun binalar satış bedelile resmi
daireler yapılması hakkmda
Artırma, eksiltme ve ihale kanunu
1943 sayılı kanuna ek kanun
Gayrimübadil istihkaklarının tasfiyesine dair ka
nunun 4 ncü maddesi
Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin
satış bedellerinin tahsil sureti hakkmda
Mübadele ve teffiz işlerinin katği tasfiyesi ve in
tacı hakkındaki 1771 saydı kanuna ek kanun

Beşinci kum
Devletçe idare edilen müesseseler

Devlet demiryoUart
23/5/1927

Kanun

1042

31/12/1928

»

1375

28/12/1933

»

2378

Devlet demiryolları ve limanlan idarei umumiyesinin teşkilât ve vezaifine dair
Anadolu, Mersin - Tarsus - Adana demiryollarile
Haydarpaşa liman şirketleri ve Zurihte şark de
miryolları bankası arasmda münakid itilâfnameler
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarile kaplıca
lar tesisatı hakkındaki 927 numaralı kanuna mü
zeyyel kanunun 1 nci maddesi

Posta, telgraf ve telefon
26/11/1839
4/2/1340
10/5/1926

Kanun
»
»

876
406
885

25/6/1927

>

1172

21/12/1931

»

1899

80/5/1926

876

Posta kanunu
Telgraf ve telefon kanunu
Telgraf ve telefon kanununun 33 ncü maddesinin
tadiline dair
Posta kanunu ile telgraf ve telefon kanununun ba
zı maddelerinin tadili hakkmda
Telgraf ve telefon kanununun 7 nci maddesinin
tadiline ve 29 ncu maddesine bazı fıkralar ilâvesine
dair
Ankara şehri otomatik telefon kanunu

l-VI-1939

No. 3620
eıgflerin ve «erimlerin ve sair haadata mfistenidatt
Tarihi
Nevi
No.
1/12/192»

^îatiBS

1866

10/3/1930;

»

1669*

21/12A931

»

1901

13/4/1933

»

2142

1/-5/1933

*

2164,

11/6/1933

»

2304

13/12/1934

»

2609

15/5/1M& %

>»

1253

17/5/1928
7/1/1929

»

1265
1379

»

1601

1/5/1930

21/12/1931

*

18/5/19S5

»

5/T/1934'
18/5/1938
1/2/1937
23/6/1936
20/7/1936

1900

s*

2579*

»
»

2721
3108

Kararname

19/11/193$

»'

30/4/1937

»

'"şubat 1328

Kanonu muvakkat?

2/487T

Hulâsa
Ankara şehri otomatik telefon kanunuDSÜiitadiffif
hakkında
Ankara otomatik telefon kanonunun 7 nci mad
desine bir fıkra ilâvesi hakkında
Ankara-aehri otomatik telefonu ile telefe** idatest
tarafından tesis edilen telefonlara merbut telefon
ların ücreti hakkında
Ankara şehri otomatik telefon kanununun 7 nd
maddesine bir fıkra ilâvesine dair
Ankara şehri otomatik telefon kanununun bazı
maddelerinin tadiline ve bu kanuna bir madde ilâ
vesine âm olan 1901 numarab kanuaaa:,2'vn<8V
maddesinin değiştirilmesi hakkmda
Ankara şehri otomatik telefon kanununun 7 no»
maddesine ilâve edilecek frkr» hakkmdftf
,
Ankara şehri otomatik telefon kanunumun!, baw»
maddeleri hakkmda
Posta, telgraf ve telefon idaresince eshasea$&''aküx>;
mülâtorlerin doldurulmasına dair
Atoadolu ajansı telgraf ücretleri hakkmda
Ankaradan gayri şehir ve kasabalardaki telefonlar
pflkkrnua
Ankaradan gayri şehir ve kasabalardaki telefonlar
hakkındaki kanunun beşinci maddesinin tadiline
dair
406 numaralr telgraf ve telefon kanununa ban mad
deler tezyüine dair
406 numaralı telgraf ve telefon kanuna müzeyyel
kanun
Fosta kanununun ban maddelerinin değiştirilmesi-*
ne dair
376 ntöh'aralı posta kanununa müzeyyel kanun
376 numaralı posta kanununun 53 neü maddetinitt,
tadiline dair
Telefon ücretleri hakkmda
3054 numaralı kanunun 7 nci maddesi hükmüne*
göre resmi dairelere ücretsiz verilecek telefonlar
dan 50 adedinin sureti tevdi hakkmda
3054 numaralı kanunun 6 nci maddesi mucibmee*
abonelere olan muamelâta aîd izahname
Türkiye/ Bomanya, Yugoslavya; Ytmanfttan« Y ¥
Çekoslavakya arasmda aktedilen Bükreş posta ve
telecommünikasyon udaemasr'hakkrûda
Teatii muhaberata hadim hususî elektrik hututo
hakkında

No. 3620
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hamlatan müstenidaü
Tarihi
Nevi
No.
16/6/1932

Kanun

2009

2/3/1929

>

1404

9/6/1984

>

2501

11/6/1933

•»

2298

22/12/1934

»

2640

10/6/1985
18/2/1825
9/6/1936

>
Nizamname

2772

Kanun

3021

27/12/1923

Kararname

185

1/1/1928

»

6012

1/10/1934

»

2/1364

31/10/1935

»

2/3422

24/4/1935

»

2/2393

26/11/1935

»

2/3607

20/12/1935

>

2/3732

20/7/1936

»

2/5046

18/8/1936

»

.2/5206

12/6/1936

Kanun

3054

30 T. Sairi 1330 Kanunu muvakkat

9/6/1937

1856

Kanun

3222

Hulâsa
Estern telgraf kumpanyası ile münakid mukavele
namenin feshi ile Bmperial And International
Commonication limitet şirketi ile bir mukavele akti
hakkında
Posta kanununun 21 nci maddesinin salisen fıkrası
nın tadiline dair
1404 numaralı kanunun birinci maddesine bazı fık
ralar ilâvesine dair
Memleket dahilinde hava yolile nakledilecek mektub posta paketi ve saireden alınacak ücretler hak
kında
Beynelmilel telekomünikasyon mukavelesile telli ve
telsiz telgraf ve telefon nizamnamesinin tasdikma
dair
Posta, telgraf ve telefon memurları hakkmdaı
Mısır ile teati edilecek telgrafnamelerin ücretlerinin
tfl^îi«nf dair
Kahire umumî posta mukavelesinin tasdiki hak
kında
Romanya ile Türkiye arasında Köstence kablosu
nun isletilmesine dair yapılan itilâfnamenin tasdi
kma dair
Amerika ile Türkiye arasmda teati edilecek telsiz
telgrafların ücretleri hakkında
Haricî posta müraselâtmdan 1 - I - 1935 tarihin
den itibaren alınacak ücretler hakkmda
Müraselâta yapıştırılacak reklam etiketleri hak.kmda
Türkiye ile Amerika Birleşik Hükümeti .arasında
posta paketleri teatisine dair uzlaşma
Resimli ve pullu kartpostal ve kartlar çıkarılma
sına dair
Anadolu ajansının Iran, Paris ajansına yazacağı
adi matbuat telgrafları hakkmda
2721 numaralı kanunun birinci maddesi anucibince Vekiller Heyetince tasdik olunan ücret tarifesi
hakkmda
Akıkara ve İstanbul radyosunun posta ve telgraf
idaresince işletilmesi hakkmda
istanbul telefon tesisatının tesellüm ve işletme mu
amelelerine dair
înşiaatı elektrikiye vasıtasile telsiz telgraf ve telsiz
telefon hakkındaki kanunu muaddel 11 ve 12 nci
maddelerinin tadili hakkmda
Telsiz kanununun harç ve ücretlere dair olan 9
ncu faslı

JSfo. 868Û
yeterin ve lesfentasn T» sair hasriatan mtirterriAttı
Tarihi
Nevi
No.
24/6/1938
23/3/1937

Kanon
8481
tc. V. Kararnamesi 2/6240

14/6/1937

»

2/6823

16/1/1939

Kanan

16/5/1937

la V. Kararnamesi 2/6647

20/7/1937

3560

>

2/7138

19/1/1938

îe. V. Kararnamesi 2/8072

19/1/1938

Mukavelename

2/8077

9/2/1939

Kararname

2/10342

1/4/1884

Kanun

17/5/1928

»

1275

6/7/1OT1

»

1888

11/6/1932
14/6/1935

»
»

2005
2795

23/3/1936

»

2923

Hulâsa
Toprak mahsulleri ofisi kanununun 25 nci maddesi
İstanbul telefon rehberine konacak reklam ilân
larından alınacak ücret hakkında
Havayolları Devlet işletme idaresi talimatname*
sine bağlı itilâfnamenin 5 nei maddesi mucibin
ce uçaklarla taşınacak evrak, kıymetli mektub
ve kutu postalar ücreti hakkmda
Adlî evrakın Posta, telgraf ve telefon idaresi vasıtaaile tebliğine dair kanunun dördüncü maddem
İstanbul telefon tesisatının teslim ve isletme mu
amelelerine dair olan 3054 numaralı kanunun 6
nci maddesine göre ihzar ve tasdik edilmiş olan
izahnamenin ikinci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair
Umumî telsiz telefon neşriyatını almağa mahsus
tesisattan her malî sene için alınacak ücretler hak
kmda
Radyo satıcılarından alınmakta olan ücret mikdarmm, İzmir enternasyonal fuvarmda teshir
edilmek maksadile getirilecek radyo makineleri
iğin fuvarm devamı müddetinee iki buçuk lira
ya indirilmesi hakkmda
İzmir telefon şirketi tesisatmm satm ataman hak.
fanda
Avrupa rejiminde çekilecek telgraflardan alınacak
ücretlere dair
Beynelmilel telgraf mukavelename ve İrana merbut
telgraf, telefon ve telsiz nizamnameleri

Umum* mekiMtr ktmtatt
Mektebi mülkiyenin terîffa» dair
Memurin kanununun memur çotuklarından alma*
cak mekteb ücretlerinin tenzili hakkındaki 88 nci
maddesi
Yüksek mühendis mektebi hakkındaki kanunun
3 ncü maddesi
Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mekteb
pansiyonları ı»*vittnflf|
1838 numaralı kanunu muaddfl kanım
Ankarada Tarih, Dil ve Coğrafya fakültesi kurul*
ımr^fl dair
1935 malî yût umumî muvazene kanununa bağlı
bütçe ve cetvellerde değişiklik yapılmasına dair
-W&Uû

1857

l-VI-1939

No. 3620
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı
Nevi
Tarihi
No.
9/6/1937
25/5/1936
3/6/1937

Kanun

3224

Talimatname
tc. V. Kararnamesi 2/6763

Hulâsa
Maarif vekâleti prevantoryum ve sanatoryomu
hakkında
2923 sayılı kanunun tatbik suretini gösteren tali
matname
Leylî tıb talebe yurdu talimatnamesinin 10 ncu
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında

Darphane hasdati
Tevhidi meskukât hakkında
u t a ve gümüş mevad ve masnuata damga darbı
hakkında

26/3/1332
16/1/1340

Kanun
Talimatname

26/10/1341
29/5/1926

Kanun
»

549
867

17/5/1928

»

1266

17/5/1928

»

- 1267

2/6/1930
21/7/1931

»
»

1678
1858

10/6/1933
14/6/1934

»
»

2291
2508

21/6/1934

»

5/7/1984

»

23/12/1934

»

Diğer müesstseUr hatdah

20/7/1340
1340

2654

Kararname
Talimatname

28/11/1340
19/6/1936

1858

2/4858

Ziraat müesseselerine sermaye vazma dair
Ziraat vekâletine merbut bazı mekteb ve müessese»
lerin sureti idaresine dair
Islahı hayvanat kanununun 28 nci maddesini tadil
eden kanun
Türkiye Cumhuriyeti Merkez JhîfnBBihha müesse
sesi hakkındaki kanunun 3 ncÜ maddesi
867 numaralı kanuna müzeyyel kanun
Distofajin tahsisatının mütedavil sermaye olarak
kullanılması hakkmda
Ankara Yüksek ziraat enstitüsü hakkmda
Ziraat vekâletine merbut bazı mekteb ve müessese
lerin sureti idaresine dair kanuna müzeyyel kanun
Nebat ve hayvanlarla mahsulâtmm muayene ve te
mizleme isleri için kurulacak fenni müesseseler
hakkmda
Merinos koyunları yetiştirilmesi ve ıslah edilmiş
pamuk tohumu üretilmesi hakkmda
Ziraat vekilliği müesseselerinde yetiştirilen üretme
vasıtalarının satılabilmesi ve isler sermaye ile ida
resi hakkmda
Hastaneler taHmmÇnmpt^
Muayene ve tedavi evleri hakkmda
Sağır ve dilsiz ve körler müessesesi dahil! talimat
namesi
2582 numaralı kanunun 3 ncü «maddesi mucibince
yapılan talimatname
Çeltik eMmi kanununun tatbik sureti hakkmda

No. 3620

l-VI-1939

Vergilerin ve resfanlerin. * e «ıtr hasdtfen ndbtenidab
Tarihi
Nevi
No.
15/7/1987
16/2/1938

Kararname
>

2/7107

ı Hulâsa
Krayahane ve bakteriyolojihane

2/9118,

»

»

tahlil ücretleri

>

»

Konya ovan avlama idarisi TuuüaU
29/6/1938

Kanun

3538

Konya ovası sulama idaresi teşkilât ve Tarifeleri

AttnMK VTffwv
Uvmmi mümuehr ve şirktiler Usüatvtdan Devlet hiueti
irade ve kanonlara müsteniden veya Hükümete
verilmiş olan salâhiyete binaen akdolnnan her nevi
imtiyaz mukavelenameleri ve banlara müteallik
mukarreratm varidata müteallik hükümleri

İrtyfiyazlf denuryollanndan alınan
30 mayıs 1283
11 mart 1830

Nizamname
»

31/5/1930

Kanun

1667

8/6/1988

»

2285

Demiryolları usulü zabıtasına dair nizamnamemin
yirminci maddesi
Tramvayların umura zabıtası nkamnamesinin 27,
34, 41, ve 41 neü maddeleri,
Devlet demiryolları ve limanlan idarei tmumiyesinm,jfceskilât ve vezaifi hakkımdaki kanuna müzeyel
kanunu
Cenub demiryollarmın isletilmesine aid itüâfnamenin onuncu maddesi

Tomrtor haviattndan alman
27/12/1937

Kanun

0295

Denizbank kanununun 4 neü maddesi

No. 3620
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Vergilerin ve resimlerin ve sair banktın mfistesrfdab
Tarihi
Nevi
No.

Hulâsa

Mükerrer sigorta sambamdan atatan
25/6/1927

Kanun

1160

27/6/1929

Kararname

Mükerrer sigorta hakkındaki kanunun 1 nci ve
4 neü maddeleri
MIH reasürans Türk anonim şirketi hakkında

Musul petrollerinden altnan
5/6/1926

Mukavelename

Mukavelenamenin 14 neü maddesine müsteniden
Irak petrol şirketinden % 10 Hazine hissesi

Yedinci hasmı
Müteferrik varidat

Hazine muamelelerinden müteveUid varidat
Hazine portföyü geliri ile bankalar nezdinde açı
lan hesabı carilerden Hazine lehine tahakkuk eden
faizler ve akçe farklazr

Tayyare resmi
28/5/1934
23/12/1934

Canun

2459
2647

25/12/1935

2877

2V 3/1938
25/5/1938

3343
3401

29/6/1938

3539

1860

Tayyare resmi kanunu
Tayyare resmi hakkındaki kanunun 6 nci madde
sine bir fıkra ilâvesine dair
Tayyare resmi hakkındaki 2459 numaralı kanunun
6 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair
Hayvanlar vergisi kanununun 8 nci maddesi
Tayyare resmi hakkındaki 2459 sayılı kanunun
bazı hükümlerini değiştiren kanun
Tiyatro ve sinemalardan Devlet ve belediyelerce
alınmakta olan damsa, tayyare ve belediye resımlerile darülaceze hissesinin mikdarma ve su
reti istifasma dair kanun

No. 3620

1-YI-J93&

VaigUeru ve nsfcnlerin T» sair
Tarihi
Nevi

mfistenidatı
No.

Askerlik
12/5/1932

Kanun

1958

Hulâsa

mükellefiyeti
1111 numaralı askerlik mükellefiyeti kanununun
105 ve 106 net maddelerini muaddil kanun

Kıymetli evrak
14/1/1938
11/4/1938

3356

12/5/1927

M7*
20/6/1938

3468

2887 saydı kanonun tadiline dair kanunun birinci
ıvaddesi
Kira kontratolarüe ferağ T« intikal ilmühaberleri,
nin re nüfus hüviyet eflıdanlarmm bedel mukabiÜnde satılması fcuMnn^fc
Hükümetle efrad araamda teati olunacak mukave
lename ve şartnameler hakkında
Pasaport cüzdanlarının bedel mukabilinde itaat
hakkında
Pul ve kıymetli kağıdlarm bayiler ve memurlar
vasıtaaile eattmlmasma ve bunlara satış aidatı ve
rilmesine dair kanon

Muayyen masraflar karadığı varidat
Kambiyo murakabesi mukabüi Cumhuriyet Merket
11/6/1930

Kanun'

12/4/1341

Kanun

1715

bankasından alman

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası kanununun
Hükümet hissesine müteallik mevaddı

Şirketlerden ve müteahhidlerden teftiş mukabili alman

19/5'/1929 t

1456

Maden ve taşocaklan şirketleri nesdinde Sükâv
metçe birer komiser tayin ' edfleeeğine ve kendflerinden teftiş ücreti almanağına dair olan 7 nci
maddesi
Şirket ve müteahhidlerden teftiş mukabili almacak
mebaliğe dair 11 nci maddesi *

Telerruat
26/5/1927

Kamu

1050

Mnhasebei umumiye kanununun 55 nci maddesi

1861

No. 3620
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Vergilerin ve nebntain ve sair hfcadatm nSstenidab
Tarihi
Nevi
No.

Hulâsa

Eski alacaklar
Tavkattan-istirdad
Tavizen verilen mebaliğden istirdııd, muhtelif
senelerde muvazene ve takviyei ziraat kanunları
ve diğer hususî kanunlar mucibinde tavizen tevzi
edilmiş olan mebaliğden istirdad

Itulp* vergiler bakayan
Muhtelif tarihlerde lâğvedilmiş olan harb kazanç
ları vergisile misil âzamlan ve tealıhür zamları ve
ihale aşan ile teklif ve rüsuma ve iltizam bedel
lerine müteallik kanun ve nizamnamelerin- meri
bulundukları senelerde tahakkuk etmiş veya hn
zamanlara .aid matrahlar üzerinden tahakkuk ede
cek vergiler bakayası

Cezalar
Para cezalan
10 mart 1296

Kanun

28a£usto8l805

»

26 nisan 1325
27 mayıs 1325

»
>

27 temmuz 1325
6 mayıs 1326
8 maya 2JS$
5 imbat 1328

»
»
»
Santran muvakkat

5 şubat 1828
6 nisan 1329

»
Kanun

16 T. sani 1329 Kanunu muvakkat

îhtira beratı kanununun 39, 40 ve 47 nci mad
deleri
Tedariki vesaiti nakliye! askeriye kanununun 52 nci
maddesi
Serseriler hakkındaki kanunun 16 neı maddesi
îçtimaatı umumiye kanununun 3 ve 10 ncu mad
deleri
Tatili işgal kanununun 8 ve 9 ncu maddeleri
Pirinç zhmftti hakkındaki kanunun 12 nci maddesi
Hakkı telif kanununun 32 net maddesi
Polis nizamnamesine müzeyyel mevad hakkındaki
kanunun 9 ve 10 ncu maddeleri
Emvali gayrimenkulenin tahrir ve tahdidi hakkın
daki kanunun para cezasına müteallik hükümleri
Hayvan sirkatinin meni hakkındaki kanunun 12 ve
15 nci maddeleri
Merakibi bahriyeden maada mahallerde kullanılan
müvellidülbuharlarla buhar hazineleri ve motorlar
nizamnamesine muhalefet edenler hakkındaki ka
nunun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9» 10 ve 11 nci madde
leri

No.3620
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Ver*41etmve*0iıjmltıfa w sair hasdatm n fiıtanftri
Nevi
No.
Tarihi
1 şubat 1829

Kamum muvakkat

80 teşrinievvel 1880.
80 teşrinisani 1880

»
»

11/4/1884

Kanım

11/4/1884

»

10/9/1987

»

151

17/4/1888
9/4/1340

»
Tefsir

222
41

KVnun

470

9/4/1840.
12/4/1341
14/4/1841
80/11/1841

618
•77

18/1/1926

721

1/8/1926

765

3/3/1926

767
790

19/4/1926

815

15/5/1926
26/5/1926

858

29/5/1926

865

30/5/1926

872

7/8/1926

804

7/6/1926

905

HulâsaAmeliyatı nkarye istetme kanununun 88 ve 84 neft
maddeleri
Nüfus kanununun muaddel 40 nci madde»
Ecnebi anonim ve sermayesi eshama mfinkaaem sirketler ile ecnebi sigorta şirketleri' hakkındaki kana*
mm 12 ve 23 neft maddeleri
Gümrük kanununun 98, 99, 102, 103, 104, 108 ve
111 nci maddeleri
Damızlık tiftik keplerinin meni ihracı hakkındaki
kanununun 5 ve 6 nci maddeleri
Ereğli havzai fahmiyeri maden amelesinin hukuku
na müteallik kanonun cezaya müteallik hükümleri
Cezayı nakdilerin beş misime iblâğı hakkmda
Cezayi nakdilerin bes misline iblâğı hakkındaki ka
nunun gümrük ceaalarma da şümulüne dair
Müskirat resminin tadiline mütedair kanunun sJU
tmet maddesi
Maadan nizamnamesinin muaddel 71 nci maddesi
Limanlar kanonunun 11 ve 16 set maddeleri
Tekke ve zaviyelerle türbelerin şeddine ve türbe
darlıklar ile bir takan unvanlarınflg^ffrnadair ka
nunun birinci maddesi
Zabıta! saydiye nizamnamesine bazı mevad tezyüi
Türk ceza kanunu ve bu kanunun zeyil ve tadillerindeki para cezasma müteallik hükümler
Türk kodeksi kanununun 9 ncu maddesi
îspitto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki ka
nonun 19, 22 ve 28 neft maddeleri
Türkiye sahillerinde nakliyatı bahriye (kabotaj) ve
limanlarla kara sulan dahilinde icra/i sanat ve ti*
caret hakkındaki kanunun 5 nci maddesi
Sıtma mücadelesi kanonunun 17 ve 19 nen mad
deleri
Çekirge kanununun S nci maddesi
tpekbbceği ve tohumu yetiştirilmesi ve muayene
ve satılması hakkındaki k**»*,*-*-^ 20 nci maddisi
Ticaret kanununun 38, 40, 52, 53, 64 ve 1İ6 net
maddeleri
Tedariki vesaiti nakliyei askeriye kanununun 52 nci
maddesine müzeyyel kanunun 2 nci maddesi
Islahı hayvanat kanununun 31, 82, 33 ve 37 nci
maddeleri
Gümrük kanununa müzeyyel kanunun 2, 7, 10 ve
UneİmaddeJeri

1-VMS39

No. 362Ö
Vergilerin ve «simlerin ve sair haadstm mtbtenidatı
Tarihi
Nevi
No.
Kanun

906
964
984

992

1060
1055
1056

1111
1149
1160
1284
1235
1262
1271
1815
1324
1412
1426
1440
1447
1499
1527

1864

Gümrük kanununun muaddel 100, 105, 106 ve 109
ncu maddeleri
Eczacılar ve eczaneler hakkındaki kanunun 45 nci
maddesi
Ecza ticarethanelerile sanat ve ticaret işlerinde
kullanılan zehirli ve müessir kimyevî maddelerin
satıldığı dükkânlara mahsus kanunun cezaya mü
teallik 21 nci maddesi
Şeriri ve gıdaî tahaıriy&t ve tahlilât yapılan ve
misli teamüller arandan umuma mahsus bakteri*
yoloji ve kimya lâboratuvarlan kanununun 9, 10
ve 11 nci maddeleri
Muhasebei umumiye kanununun 22 nci maddesi
Teşviki sanayi kanununun 37 nci maddesi
Pamuklara ara olan haşarat ve emrazın imha ve
tedavisi ve tohumlarının ıslahı hakkındaki kanunun
muaddel 5 ve 8 nci maddeleri
Hukuk usulü muhakemeleri kanununun para ceza
sına müteallik hükümleri
Askerlik mükellefiyeti kanununun para cezasına
müteallik hükümleri
Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkında
ki kanunun 18,19 ve 20 nci maddeleri
Mükerrer sigorta hakkındaki kanunun 9 ncu mad
desi
Hayvanların sağlık zabıtası hakkındaki kanunun
61, 62, 63 ve 65 nci maddeleri
Çekirge kanununun 2 ve 3 ncü maddelerini muaddil kanun
ispençiyari ve tıbbî müstahzarlar kanununun 18,
19 ve 20 nci maddeleri
839 sayılı kanuna müzeyyel kanunun cezaya müte
allik hükümleri
Şifre makinelerinin ithal ve menmuiyetine dair ka
nunun para cezasma müteallik bükümleri
Damga resmi kanununun 44 ncü maddesinin 5, 6,
7 nci fıkraları ile 55 nd maddesi
Ceza muhakemeleri usulü kanununun para ceza
sına müteallik hükümleri
Vilâyetler idaresi kanununun 68 nci maddesi
Deniz ticareti kanununun para cezasına müteallik
hükümleri
Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları kanununun
6 nci fasimin 44, 49 ve 53 ncü maddeleri
Gümrük tarifesi kanununun 7 ve 29 ncu maddeleri
752 numaralı kanunun muaddel 9 ncu maddesi

No. 3620
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Vergilerin ve şetimlerin ve sair kanlatın mfctenidatı
Tarihi
Nfcvi
No.
3/6/1S29

Kanun

1528

B/2/t9W

fc

mı

ıo/4/ıttö

»

im

2V 4/1980

»

vm

10/6/1930

1704

10/6/1930

1706

15/6/1930

1722

15/6/1980
8/1/1981

1741

4/7AÖ8İ
4/7/1931
25/7/1931

1837
1881

30/11/1981
7/1/1932

1918

26/5/1932
9/6/1982

1980
2004

24/5/1933

22İ9

29/5/1933
3l/5/lâ83

2253

3/6/1983
5/6/1933

2271

:

« / 6/1988

Hulâsa.
Yaluıi.ağaçlara asdanmasa!» dair Kanuniin 23.
ve 25 nci maddeleri
Türk parasının kıymetini korama hakkındaki ka
nunun para cezasına müteallik hükümleri
Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 86iıcı maUdeeüdn 4 ncü fıkrasmı muaddil kanun '
Umumî hıfzısıhha kanununun 82 -103 ncü mad
deleri
Askerî eesa kanununun 140, 146 ve 165 nci mad
deleri
Otel, pansiyon, ticarethane ve sair umumî mües
seselerde oturan ve çalışanların hüviyet varakası
vermeleri mecburiyetine dair kanunun gara cezası
na müteallik hükümleri
Ticarette tağşişin meni ve ihracatın murakabesi
ve korunması hakkmdaki kanunun para eezasma
müteallik hükümleri
1722 numaralı kanunla musaddak kibrit ve çak
mak inhisarı isletmesinin devrine ve on milyon li
ralık istikraz aküne dair olan mukavelenamenin
7 nci maddesi
Gümrük kanununun muaddel 110 neu maddesini
tadil eden
Asker! şahıslar tarafından islenilen suçların af ve
teciline dair
797 numaralı veraset ve intikal vergisi kanununun
muaddel 46 net maddesi
Aram* vergisi kanununun 16 net maddesi
Mahbuat kanununun para eezasma müteallik hü
kümleri
İktisadî buhran vergisi kanununun 9 neu maddesi
Kaçakçılığın men ve takibi hakkmdaki kanunun
para eezasma müteallik hükümleri
Muvazene vergisi kanununun 6 nci maddesi
İcra ve iflâs kanununun 335, 336 ve 342 nci mad
deleri
Hususî hastaneler kanununun para eezasma müte
allik hükümleri
Denizyolları isletme kanununun 18 nci maddesi
Uyuşturucu maddeler inhisarı hakkmdaki kanu
nun 15 ve 16 nci maddeleri
Madenî ufaklık para kanununun 9 ncü'Haddesi'
Kaçakçılığın men ve takibine dair kanunun ban
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanutua 18 nei
maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun
1918 numaralı kanuna eklenen kanunun on birinci
maddesi

1865

l-VI-1939

l-VI-1939
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın mtUtenidatr
Tarihi
Nevi
No.

8/6/1933

Kanun

2279

12/6/1933

»

2313

10/5/1934
23/5/1934

»
»

2480
2441

28/5/1934

»

2459

30/6/1934

>

2550

5/7/1984

»

2576

22/12/1934

»

2643

3/6/1935

»

2754

7/6/1935

>

2767

14/6/1935

>

2796

20/11/1935

»

2850

25/12/1935

»

2882

24/1 /1936
27/1/1936
29/1/1936

»
»

2901
2903
2906

29/5/1936
1/6/1936

»
»

2994
2999

9/6/1936

»

3018

11/12/1936

»

3078

8/2/1937

»

3116

10/i/1937

»

3122

19/4/1937'

»

3158

1866

Hulâsa
ödünç para verme hakkındaki kanunun cet»! hü
kümleri
Uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkındaki ka
nunun 25 ve 27 nci maddeleri
Muamele vergisi kanununun 28 nci maddfi«
Barut ve patlayıcı maddeler kanununun 4 ve 5
nci maddeleri
Tayyare resmi hakkındaki kanunun para cezasına
müteallik hükümleri
1918 sayılı kanunun 57 ve 60 nci maddelerini de
ğiştiren ve bu kanuna bir madde ekleyen kanunun
1 nci madden
Gizli nüfusların yazımı hakkındaki kanunun 4 mü
maddesi
2466 numaralı buğdayı koruma kanununun muad
del 9 ncu maddesinin (A) fıkrasının 1 numaralı
bendi
İhtiyat zabitleri ve ihtiyat memurları hakkındaki
1076 numaralı kanunun muaddel 10 ncu maddesi
Sıtma ve firengi ilaçlan hakkındaki kanunun 2 nci
maddesi
1718 numaralı kanunun bu kanunla tadil edilen
10 ncu maddesi
1111 numaralı kanunun bazı maddelerini tadil eden
kanunun para cezasına müteallik hükümleri
Hava kuvvetlerine yardım vergisi kanununun 7 nci
maddesi
Arazi tahrir kanununun 14 ncu maddesi
Pamuk ıslahı kanununun 7 nci maddesi
Nebatları hastalık ve zararlı böceklerden koruma
kanununun 23 ncü maddesi
Türk bayrağı kanununun 6 nci maddesi
Bankalar kanununun para cezasına müteallik hü
kümleri
1705 sayılı kanuna müzeyyel kanunun 9 ve 11 nci
maddeleri
3078 sayılı kanunun 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 nci
maddeleri
Orman kanununun 6 nci kısmının para cezasına
müteallik beşinci faslı hükümleri
öğretici ve teknik filimler hakkındaki kanunun
4 ncü madden
Badyoloji, radyom ve eletrik ve diğer fizyoterapi
müesseseleri haklamadaki kanunun para cezalarına
müteallik 11 ve 13 ncü maddelerile muvakkat mad-

No. 3620

l-VI-1939

Vergilerin ve rejimlerin ve sair
Tarihi
Nevi
6/5/1987

mfistenldatı
No.

Kanun

8167

8/12/1937
17/13/1987

>
»

8277

7/1/1988

>

20/5/1938

»

9/6/1987

3392

25/5/1938

3402

10/6/1938

3437

15/6/1938
17/6/1938

8456
3457

17/6/1938

3458

17/6/1938

3460

20/6/1938

3467

22/6/1938
24/6/1938

3473
3491

27/6/1938

3502

28/6/1938
28/6A938

3512
3517

28/6/1988

3518

28/6/1938

3519

Hulâsa
Kara avcılığı kanamanın ceza hftHLmlerlne dair
olan beşinci faatt
Teini kanununun cezai hükümlere dair olan 10 nsu
faali
Nalband mektebleri ve nalbandlık hakkında kanun
Bas maden hurdalarının dışanfflV*w^w>yffrwnıva
şak edilmesi ve attan %ı*wtn*fr hakkındaki kanunun
7ndfash
Devlet ziraat isletmeleri koromu hakimidairi kava*
nun 12 nei maddesi
Sigorta şirketlerinin tefti; ve murakabesi hakkın
daki 1149 sayılı kanunun bazı maddelerinin ta-u
diline ve mezkur kanuna bazı hükümler ilâvesine'
dair kanunun 9 ve 10 ncu maddeleri
İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar kanununun 18
nci maddesinin değiştirilmesine ve bazı hüküm
lerinin kaldırılmasına dair kanunun 10 ncu mad
desi
Tütün ve tütün inhisarı kanununun ceza- hüküm
lerine dair olan 9 ncu faslmm muhtelif maddeleri
Noter kanununun 65 nci maddesi
Smai müesseselerde ve maden ocaklarında mes
leki kurslar açılmasına dair kanunun 7 nci mad
desi
Mühendislik ve mimarlık hakkındaki kanunun 8
nci maddesi
Sermayesinin tamamı Devlet tarafından veril*
mek suretile kurulan iktisadi teşekküllerin teşkilâtile idare ve murakabeleri hakkındaki kanu
nun 43 ncü maddesi
Yüksek mühendis ve teknik okulları mezunları
nın mecbur! hizmetlerine dair kanunun 6 nci mad
desi
Mahrukat kanununun 6 nci maddesi
Toprak mahsulleri ofisi kanununun 27 ve 28 nci
maddeleri
Hava taarruzlarına karsı korunma kanununun 13
ncü maddesi
Cemiyetler kanununun 33, 34 ve 35 nci maddeleri
Yazılı ve basılı kâğıdlarm kesekâğıdı olarak kul
lanılmamasına dair kanunun 2 nci maddesi
Matbuat kanununun bazı maddelerini değiştiren
kanunun 18 ve 38 nci maddeleri
Pasaport kanununun 45, 46, 47, 48 ve "50 nci mad
deleri

1867
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No. 3620
Vergilerin ve «esimlerin ve sair hasılatın mostenldatı
Tarihi
Nevi
No.
28/6/1938

Kanun

3529

29/6/1938

»

3531

26/1/1939

»

3573

8 sefer 1284

Nizamname

11/11/1938

1c. V. Karan
Talimatname

21 ağustos 1287
23 K. gani 1291
19 nisan'1298

Nizamname

2/9984

18 sefer 1299
28 nisan 1304
21 haziran 1305
22 haziran 1305
10 nisan 1322
9 K. sani 1327
26T.sanil329

1 mart 1330
30 mart 1331
23/11/1937

İcra Vekilleri

28 T. sani 1299
29 mart 1296

İradeli talimatname
Tahriratı umumiye

15/8/1311

»
Talimatname

1868

»

12

Hulâsa
Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkındaki kanunun 27, 28, 29, 30, 31 ve 35 nci mad
deleri
Türk ceza kanununun bazı maddelerini tadil eden
kanun
Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılması hakkındaki kanunun 17 nci maddesi
Demiryollarının usulü zabıtasına dair nizamname
nin cezaya müteallik hükümleri
İstanbul telefon abonelerinin riayete mecbur ol
dukları hükümler hakkındaki talimatnamenin 19
ncu maddesi
Midye ve istiridye nizamnamesinin 2 nci maddesi
Barut nizamnamesinin 16, 18, ve 20 nci maddeleri
Dersaadet ve tevabii balıkhane idaresi nizamna
mesinin 2 ve 11 nci maddeleri
Zabıtai saydiye nizamnamesinin 2, 16, 25, 26, 27,
29, 32, 37, 38, 39, 40 ve 45 nci maddeleri
Alâmaeti farika nizamnamesinin 14, 15, 16, ve 21
nci maddeleri
Dersaadet ve tevabii balıkhane nizamnamesinin mu
addel 13 ncü maddesi
Zabıtai saydiye nizamnamesinin muaddel 30 ncu
maddesi
Aşari alfta nizamnamesinin 8, 9,26 ve 32 nci mad
deleri
Demiryollarının usulü zabıtasına dair nizamname
nin 15 nci muaddel maddesi
Demiryollarının usulü zabıtasına dair nizamname
ye müzeyyel nizamnamenin cezaya müteallik hü
kümleri
Tramvaylar umuru zabıtası nizamnamesinin 27 re
34, 41 ve 44 ncü maddeleri
Evrakı nakdiye hakkındaki kanunun 2 nci maddesi
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki karar
namenin 49 ncu maddesi
Talimatname! şehbenderinin 62 nci maddesi
Av tezkereleri hakkındaki talimatın cezaî hüküm
leri
Tezkeresiz ve damgasız getirilecek postekiler hak
kında
2772 numaralı kanuna istinaden tanzim edüeı
ceza talimatnamesi

1. VI-1939

No. 8620
fortfflerfn ve «akülerin ve sair nasdatm mBstenldatz
Tarihi
Nevi
No.

Halâsa

Zam cezalan
15/4/1338

Kanun

216

21/6/1927

1118

23/5/1928

1324

4/7/1931

1836

30/11/1931

1890

26/5/1932

1980

12/6/1933

2308

23/3/1934

2395

10/5A934
22/12/1934

27/5/1935

2731

14/6/1935
25/12/1935

2796
2882

20/1/1936

2897

28/6/1938
29/6/1938

3519
3b)û

Merakibi bahriyeden almacak resim hakkmdaH ka
nun ile rüsumu bahriye tarifesinin cezaya müteal
lik hükümleri
Oyun kâğıdlan inhisarı hakkındaki kanunun 3 ve
5 nci maddeleri
Damga resmi kanununun 44 ncü maddesinin 1, 2
ye 4 ncü fıkraları
797 numaralı kanunun muaddel 22, 23 ve 45 nci
maddeleri
îktsadî buhran vergisi kanununun 6, 7, 8 ve 9 ncu
maddeleri
lluvaeene vergisi kanununun 3, 5 ve 6 nci mad
deleri
Şirketlerin müruru zamana uğrayan kupon ve tah
vilât ve hisse senedi ebdellerinin Haarineye intikali
h&kfcmdaU kanunun eesaya müteallik hükümleri
Kazanç vergisi kanununun 42,51, 52, 53, 58, 74,76,
77, 85, 87 nci maddeleri
Muamele vergisi kanununun 21 ve 23 ncü maddeleri
Buğdayı koruma karşılığı kanununun bası madde*
lerini değiştiren kanunun 3 ncü maddesüe 2466
saydı kanunun 9 ncu maddesi
Bazı maddelerden istihlak vergisi alınması hakkın
daki kanunun 6 nci maddesi
1718 numaralı kanunun muaddel 10 ncu maddesi
Hava kuvvetlerine yardm vergisi kanununun 5 ve
7 nci maddeleri
Hayvanlar vergisi kanununun 24 ve 25 nci madde»
leri
Pr.raport kanununun 39 ncu maddesi
Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hak
ler:» laki kanunun 29 ncu maddesi

MüUfmik hasılat
29/11/1336

Kanun

66

80/12/1341

»

701

W 3/1926

>

788

İstiklâl madalyası hakkındaki kanunun harca mü
teallik maddesi
Mevcud evrakı nakdiyenin yenilerile istibdaline
dair
Memurin kanununun 30 ncu maddesi

1869
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l-VI-1939f

vergilerin ve eğrimlerin
ı
re «dr hınktan mflrtenidafr
Tarihi
Nevi
No.

Hulasa
1

26/5/1927

Kanon

1050

25/6/1927

»

1149

17/5/1D28

»

1271

24/5/1928

»

1338

24/5/19*8

»

1349

16/5/1929
10/6/1980

»
»

1447
1710

4/7/1931
12/6/1933

»
»

1837
2308

2/6/1934

»

2490

23/12/1935

»

2871

21/3/1938

»

3340

23/9/1928

Karar

27/6/1938

Kanun

3499

"•••'

a

Muhasebei umumiye kanununun 41 ve 125 nci maç§
deleri
Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkuf
daM kanunun 8 ve 6 nez maddeleri
Sıtma mücadelesi kanununa bazı maddeler tezyi|
hakkında
Maarif teşkilâtı hakkındaki 789 numaralı kanunu)
8 nci maddesinin tadiline dair kanun
Emvali metruke hesabı carilerinin bütçeye ir«£
kaydinedair
Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkında
t . « t a * * * * * . «tiSrfert» . t a * * n+
dair
Bina vergisi kanununun 16 nci madden
Şirketlerin müruru zamana uğrayan kupon, tahv
lât ve hisse senedi bedellerinin Hazineye iı
hakkında kanun
Arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 25, 49 v |
73 ncü {maddeleri
Arazi ve bina vergilerile binalardan alman iktisadi
buhran vergisinin hususi idarelere devri hakkmda^
ki kanunun 8 nci maddesi
Müzelerle üren yerlerini ziyaret edenlerden abna|
cak ücret hakkında
Balya Karaaydm hatanın buharla işletilmesi hak|
kmda Heyeti Vekile karan
Avukatlık kanununun ruhsatnamelerden 25!liraJ
harç alınacağına dair olan 20 nci maddesi

İstanbul Üniversitesi Hasüatt
29/5/1D34

Kanun

mı

İstanbul Üniversitesinin muvazenei umumiyeye almŞ
raasma dair

tWİriiriliCTfryyurt

Fevkalâde varidat
30/11/1931
26/4/1934
23/5/1935

Kanun
»
»

1890 ]
2416 i İktisadî buhran vergisi kanunu ve zeyilleri
2728
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No. 3020
Vezgilezin ve resimlerin re sair haauatm mflstenidatı
Tarihi
Nevi
No.
26/5/1932
8/5/1988
26/4/1934
11/4/1985
25/5/1938
26/1/1939

Kanun

1980
2174
2417
2688
3404
3585

»
»
»
»
>

25/12/1935
29/5/1937

Muvazene vergisi kanunu ve zeyilleri

1986 muvasenei umumiye kanununun 22 nei mad
desi
Kazanç vergisi hakkındaki 2395 numaralı kanun
la 1890, 1980 ve 2882 numaralı kanunların bazı
hükümlerini değiştiren kanun

12/6/1987

29/5/1984
22/12/1984
14/6/1985
12/6/1937
7/4/1938

Halasa

>
»
»

2466
2643
2820

Tefsir
lera Vekilleri Heyotikararn ameri
Kanun

>

226
2/8466
2882
3192

Buğdayı koruma karsdığ kanunu ve zeyilleri
2643 sayılı kanunun 5 nci maddesi hakkında
Nakliye tezkeresi* naklolunan unlar hakkında
Hava kuvvetlerine yardım vergisi kanunu
1937 malî yılı muvazenei umumiye kanununun 24
ncü maddesi

Nazm varidat
22/3/1926

Kanun

790

12/5/1927

1028

21/6/1928

1118

2159
27/12/1937

3293

25/5/1938

5/5/1938
6/1/1939

îc. V. Kararnamesi
»

2/8738
2/10205

İspirto ve meşrubatı kuüliye inhisarı hakkındaki
kanunun 29 neu maddesi
Mekteb pansiyonlarının idaresi hakkındaki kanun
mucibince alınacak mebaliğ
Oyun kâğıdı inhisarı hakkındaki kanunun ikinci
maddesi mucibince Hilâliahmer ' cemiyetine aid
hisse
Şose ve köprüler kanunu
1660 sayılı kanuna müzeyyel kanunun 11 nci mad
desi
Smaî müesseselerle sigorta şirketlerinde kullanı
lan ecnebilere mukabil Türk memur ve mütehas
sıs yetiştirilmesi hakkmda kanun
Devlet demiryolları bir kısan isletme işlerinin su
reti idaresine ve demiryolları inşaat mukavelele
rinden münbais gümrük resmile diğer vergilerin
mahsubuna dair kanunun 3 ncü maddesi
3293 sayılı kanunun birinci maddesi mucibince
alınacak ücretlere dair kararname
Birinci smrf evsafım haiz olmayan smaî müessese
lerden almaeak ücretlere dair karraname

1871
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No. 3620
Vergiletin ve resimlerin ve sair hasılatın mûstenidatı
Tarihi
Nevi
No.

Hulâsa

Muhtelif vergi ve rüsumu ve harçtan ve sair varidatt alâkadar eden hükümler
Kanun

601

Şeker fabrikaları hakkındaki kanunun ikinci mad-

904

Islahı hayvanat hakkındaki kanunun damızlığa el
verişli aygır ve boğaların her türlü rüsumdan mu
af olduğuna dair 37 nci maddesi
Sıcak ve soğuk maden sularının istismaûle kaplıca
lar tesisi hakkındaki kanunun 5 nci maddesi
Devlet demiryolları ve limanları idarei umumiyesinin teşkilât ve vezaifine dair

927
1042
1055
1390
1543
2261
1301
1375

1715
1722
1918
2262
2300

2761
2836
2879

3133
3142

31/3/1937

1872

3146

Teşviki sanayi kanunu ve zeyilleri
Bazı muafiyetlerin ilgasına dair
Anadolu • Mersin, - Tarsus • Adana demiryolları
ve Haydarpaşa limanı hakkında münakid mukave
lenamenin tasdikma dair
Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası kanununun
muafiyete dair 96 ncr maddesi
Kibrit ve çakmak inhisarının işletilmesinin dev*
rine dair
Kaçakçılığın men ve takibi hakkında
Sümerbank kanununun 14 ncü maddesi
Devlete aid bir kmrm binalar satış bedelile resmi
daireler yapılması hakkında
Hizmetleri görülmüş bazı zevata gayrimenkul mal
verilmesi hakkmda
Türkiyede açılacak beynelmilel panayır ve sergile
rin vergi ve resimlerden muafiyetine dair
Tarım kredi kooperatifleri kanunu
Umumî muvazeneye giren vekâlet ve dairelerle va
kıflar umum müdürlüğü arasındaki bütün alacak
ve vereceklerin karşılıklı olarak ibrasma dair
1715 numaralı Türkiye Cumhuriyeti Merkez ban
kası kanununa bazı hükümler ilâvesine dair kanun
Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa limanı şir
ketlerinin satm alınmasına dair mukavelename
yi tadil eden mukavelenamenin tasdikma dair
kanun
Hükümetle Ereğli şirketi arasmda aktedilen 28
teşrinisani 1936 tarihli satm alma mukavelesinin
tasdikma dair kanunun 2 nci maddesi

l-H-tt*

No. 3620
Vergilerin, ve terimlerin ve «air hasnatm mfirtenüatt
Halâsa
26/4/1937

anun

24/12/1937

»

17/1/1988

»

8156

Tarihi

Nevi

No.

Şark demiryolları imtiyazı ile şjrkete aid mal
ların *atm almmasma dair mukavelenamenin
tasdiki faMflffflş kanon
Devlet hesablarmda liranın esas ittihaz edilmesi
hakkmda kanun
Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki kanu
nun'bazı maddelerini değiştiren 2550 sayılı ka
nunun % nd maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kmda kanun

1873
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1-VfÇ - CEDVELİ
Müyazenei umumiye kaıuınu : Madde - 7
[Hidematı vataniye maaşları]

Maag sahibinin
Maaş
ıtJktan

ÎSIMLBBÎ

Müstenid oldu
ğu kanunun.
Tahsis şartlan

N:

farihi

. Usattarafmdan şehid edilen Akdağ
Madeni kaymakamı Tahir:
Zevcesi Memnune
Kerimesi Mihrünnisa
>
Nilüfer
»
Tahire
Mahdumu Ertuğrul

25 23/9/336

Derseadette şaiben idam olunan
Urfa mutasarrıfı sabıkı Nusret zevcesi
Hayriye

12,5

80 25/12/336
481 13/4/340

Konya hâdisei iayaniyesinde va
zifesi uğrunda şehid edilen Bozkır
kaymakamı Demir As&f zevcesi Samiye ve iki çocuğu •

10

107 19/3/337

Zevcesi Hatice [*]
Kerimesi Mflzehher
»
Müşerref
Mahdumu Adnan

10
5
5
5

271 14/10/338

Ankara mebusu sabıkı Atıf

10

270 19/10/338

10

275 14/10/338

Şehidi milli Boğazlıyan esbak kay
makamı Kemal:

Oebze ve havalisi kuvayi milliye
kumandam iken şehiden vefat eden
Yahya Kaptan:
Zevcesi Şevket
Kerimesi Fikriye
»
Muzaffer

|
1
I

[•] 515 numaralı kanunla tvvûct muhaucu 5 Ura maap 5 Ura tamla 10 liraya çdiarümtftor.

1874

No. 3620

1-VI-1939
Maaş Ffthi'binİTH
ÎStMLERt

Maaşc»
BBUtnHBt1''

Müstenid oldu
ğu kanunun
Tahsis şartlan'

Bahriye nazm esbakı General mer
hum Ahmed Cemal:
Zevcesi Seniha
Sadn esbak merhum Talât zevcesi
Hayriye

N:

Tarihi

.
15

25
478 13/4/340

Doktor Bahsettin Şjakir:
Zevcesi Cenan
Mahdumu Alp
»
Celâsin

• •

15
5
5

) Mekteb tahsillerini fr
j mal edkeeye kadar

1

Şehid Terfik Sükuti hemşiresi Se-' '
niye

10

Damad Ferid tarafından idam edil
miş olan şehid Çarkçı Yüzbaşı Halil
ibrahim
Zevcesi Fatma Belkis
Kerimesi îolftl
»
Necibe
Mahdumu Celâjaddinr

10
5
5
5

General Abdülesel hafiden Naciye

4

Şehiden vefat eden binbaşı Muhtar
hemşiren Binnaz

15

479 13/4/340

•

4Ş0 13/4/340

1

481 13/4/340
.

Mitat:
Kerimesi Fatma Memduha
»
Mesrure

9
9

*
-

1

1875

fl*36a0:

1-V&1939
. Haaş ff^iTıpıiTi
İSİMLERİ

Babıâli vakumda şehid edilen Har
biye nazın esbakı General Nâzım ke
rimesi Atiye
Merkum Niyazi:
Zevcesi Feride
Hemşiresi Lâtife
Mahdumu Süleyman Asım
Sadn esbak merhum General Mahuıud Şevket zevcesi Dilşad

Müstenid oldu
ğu kanunun '

Maaş
milrtan

Tahsis şartlan:

N*

Tarihi

18
'
10
10
10

1 Mekteb tasillerini ik) mal edinceye kadar

1 Eramil maaşı almamak
62,5 . j şartile

Esbak Diyarbakır valisi Reeid
merhumun:
Haremi Mazlume

20

Mahdumu Cehri

6

Kerimesi Fikret

6

1 Mekteb tahsilini İkmal
J edinceye kadar
Teehhölüne kadar

Şeyhülislâm Hayri merhumun:
Zevcesi Munise
Şehid Yüzbap Yürük Selim:
Zevcesi Hikmet
Kerimesi Zafer
»
Nimet

20

481 13/4/340

ı.o
5
5

i Teehhûllerhıe kadar

Akdağ Madeni kaymakamı Tahir:
Zevcesi Memnune
Kerimesi Nilüfer
>
Tabire

Ömer Naci merhumun:
Zevcesi Emine Adviye
Irak Şeyhülmesayihi Uceymi
Merhum Memed Ali zevcesi Belkis

2
2
2

10
50
4

] TeehhtUlerine kadar

l-VI-1989

No. 3620
Maaş «fthi^mıiTi

Müstenid oldu
ğa kanonun
Tahsis şartlan

ÎSÎMLERI

No.

Tarihi

Sabık Meclisi Mebusan Reisi Besad Hikmet:
mahdumu Ömer Fuad Hikmet

10

Mekteb tahsilini ik
mal edinceye kadar

Gümüşane mebusu Şehid Ziya:
Zevcesi Ayşe
Yirmi yaşmz ikmal
edinceye kadar
Teehhülüne kadar

Mahdumu Muammer
Kerimesi Yadigâr

Maras ulûmu riyaziye muallimi sa
bıkı Hayrullah:
Zevcesi Ayşe
) Mekteb tahsilini ikJ mal edinceye kadar

Mahdumu Kemalettin

Esbak Kastamonu
Mahir:

mebusu İsmail
481 1 3 / 4 / 3 4 0

Kerimesi Fatma İffet

5

Mahdumu Bekir Gündüz

5

Denizli mebusu sabıkı Hak

Teehhülüne kadar
} Mekteb tahsilini ikmal
| edinceye kadar

25

Denizli komiseri Hamdi:
Kerimesi Perihan

5
5

Mahdumu Cengiz

5

Validesi Firdevs

5

Zevcesi Faniye

Teehhülüne kadar
| Tahsilini ikmal edinj ceye kadar

Mustafafa Nedb hemşiresi Kevser
Su şehrinde Mam edilmiş olan yüı
ba§x Nuri:
Oğlu Sadık
> Behçet

Tahsillerini ikmal edin
ceye kadar

1877

İ-W-a98&

H&3680
'Maag sahibinin
Maaş
miktan

tSÎMLEBt

Muş mutasarrıfı merhum Servet:
Zevcesi Samjye

Hüstenid oldu
ğu kanunun
Tahsis şartlan

Tarihi

10

Koramağara nahiyesi müdürü Tevfık:
Zevcesi Hafize

481 13/4/340

Mahdumu Hami

Kızılca nahiyesi müdürü
Adü:
Zevcesi Havva İsmet

No.

Tahsilini ikmal edin
ceye kadar
Şehkl
482 13/4/340

Kerimen .îffet

Şehid Erzincanlı 'Hafas Abdullah
haremi Hatice

10

515 24/4/340
Konya h&disei isyanıyesinde şehid
edilen Afi Kemal kerimesi Nefise

Teehhülüne kadar

Ziya Gök Alp merhumun:
Kerimesi Hürriyet
»
Türkân

30

TeehhüUerine kadar

518n/n/340

Tckaüd, eytam ve eramil maaşları varsa kat*
olunacaktır kız ve
erkek çocuklara yirmi
yaşma'kadar verilir).

649 22/4/341

2i ncü fırka 'kumandam «kaymakam
Mahmud:
Refikası Şaziye

24 ncü fırka erkânıharbi
Yaktab Sami:
Zevcesi Şahende
Mahdumu Sami Bali

1878

40

yüzbayı
20
•10

3291 24/12/937

l-VI-1939
No. 3620
Maaş sahibinin
*

Müstenid oldu
ğu kanunun

Ma«ş
mittan

İSİMLER*

Tahsis şartları-

Maraşlı doktor Mustafa:

I'
-

Maraalı şehid Evliya:
Zevcesi Şerife
Mahdumu Fehmi

10
10

Koaanlı şt>hid Saimin hemşiresi Na
ciye

esbak Musa

Zevcesi Aliye

Tarihi

10

Zevcen Naime

Şeyhülislâm
merhumun:

No,

15

Kâzım
40

[*]

Şehid jandarma mülâziuti
Süreyyanm validesi Hü&niye

TekaÜd, eytam ve «ramil maaşları vana kat, olunacaktır. Kus ve
erkek çocuklara yir
mi yasma kadar ve
rilir).

6 4 9 22/4/341

3291 24/15/937

evveli

10

Şehid doktor Nafiz Tahir:

5

Hemşiresi Sabiha

I

Topçu binbaşılığından müstafi mer
hum Bnsa:
Zevcesi Şükriye
Nafıa
Sırrı:

vekili

merhum

I

10
Süleyman

Zevcesi Ehliman
Mahdumu Fikri Ziya
»
Saruhan
Kerimesi Gülbeğim

40
30
30
30

Saruhan mebusu merhum Reşad:
Zevcesi Atiye
Oğlu Mustafa Reşid

50
50

1

1
I

i1
I

Eytam ve eramil ma
aşı verilmemek şartile
mahdumlarına ikmali
tahsillerine ve diğerle
rine izdivaçlarına ka
dar maktuan.

732 8 / 2 / 9 2 6

Eytam ve eramli maaşı
verilmemek şartile cev*
eednakaydihayatsuretile, oğluna ikmali tah
siline kadar.

753 24/2/926

[•] Evvelce muhassas yirmi Ura maaşına yirmi Ura. {&$« zummedilcrek Urk liraya
«Uftur (Sonun No. 1101).

iblâğ olun-

1879

No. 362Ö

l-VI-1939

Maag sahibinin
ÎSÎMLERÎ
İstanbul mebusu merhum Abdurrahman Şeref:
Kerimesi Hikmet

Çorum mebusu merhum Perid Beeai:
Zevcesi Kâmüran
Mahdumu Bahir

Maaş
muttan

Mahkemei temyiz reisi evveli müteveffa Hasan Fehmi zevcesi Kâmüran

Kırşehir mebusu Ali Rıza merhu
mun refikası Necmiye

Tarihi

1099 19/6/92?

10

Zevcesine teehhül ettiği
zaman katedilmek üzere
kaydıhayat ile, mahdu
muna yirmi yaşma veya
ikmali tahsiline kadar

1100 19/6/927

20

Refikasına teehhül etti
ği takdirde katedilmck
üzere kaydihayat ile
Eytam ve eramil maaş
ları verilmemek surctile zevcesine teehhül
ettiği takdirde katedil
mek üzere kaydihayat
ile, kerimelerine de t«ehhüllerine kadar

1İ02ÎI9/6İ927

20

20
10
10

30

Sabık İstanbul mebusu Ahmed Salâhattin:
Refikası Seza
Mahdumu Haldun

No.

1098 19/6/927

30

Sivas valii esbakı merhum Reşid:
Zevcesi Melek
Kerimesi Fatma Hikmet
»
Emine Fikret

Tahsis şartlan
Eytam-ve eramil maaşı
katolunmak üzere teehhülüne kadar

Merhum Doktor Vasfı:
Refikası Nazmiye

Müstenid oldu
ğu kanunun

40
10

20

] Eramil maaşı verilmemek]
re teehhül ettiği takdir-1 1103 19/6/92'
jde katolunmak üzere
J
Eytam ve eramil maaşı
verilmemek şartile refi
kasına teehhül ettiği tak
dirde katedilmck üzere
kaydihayat ile, mahdu
muna yirmi yaşma veya
ikmali tahsiline kadar

1104 19/6/927

Eramil maaşı verilme
mek şartile teehhül et
tiği takdirde kesilmek
üzere kaydihayat ile

1105 19/6/927

General Celâl:
Kerimesi Redife

1880

2,5

114123/6/927

l-VI-1939
ilüMdk^UMM

sea-s

Maaş sahibinin
İSİMLERİ

ttaaı
talktan

Rize mebusa merhtım Buut:
Zevcesi Binnaz
Kerimesi Belkis
> Melâhat

30
10
10

Mûstenid oldu
ğa kanunun
Tahsis şartlan
Eytam ve eramü aıaajlan verilmemek şartile
' zevcesine teehhSl ettiği
takdimde kesilmek fiıere

No.

Tarihi

1171 2 5 / 6 / 9 2 7

lerine teehhtil edineeye
kadar
Bramü maaşı verilme
mek Üzere teehhül etti
ği takdirde katofanmak
le

1174 2 6 / 6 / 9 2 7

15

Kaydıhayat şartile

2038 27/6/1932

Menemen hâdisesinde şehid edilen
Kubilây annesi Zeyneb

30

Yaşadıkça ve maktaan

2364 27/12/933

Menemen hâdisesinde şehid edilen
Bekçi Memedoğlu Hasan zevcesi Fatma

15 | mek üzere maktuan

Hardin mebusa sabıkı merhum
Derviş zevcesi Meryem

30

Şehid binbaşı Ali Kabalinin keri
mesi Fatma Bahire

| Evlendiği zaman kesil-

2432 17/5/1934

Menemen hâdisesinde şehid edilen
Bekçi Hayrettinoğlu Şevki validesi

Evlendiği za:ıan kesil15

to. 3820

l-VI-19âÛ
G - CEDVELt
Muvazenei umumiye kamımı : Madde - 7
[Gelecek yıllara sari mukavelât akdine mezuniyet verilen hizmetler}

Kanun
No.

944 1
1091) Devlet demiryolto inşaatı
1050
1375
3142
1391
1668
1712 1
oogn j
1722
2094
2107 -

Muhasebei umumiye kanununun 50 ve 52 nci maddelerinde gösterilen hiz
metler
Anadolu, Mersin - Adana demiryolları ve Haydarpaşa liman ve rıhtım mu
kaveleleri
Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa limanı şirketlerile akdedilen mukavdenamelerinbazı maddelerinin tadiline dair iki mukavelenin tasdiki
Ford mukavelesi
Yollar ve köprüler inşaatı
Ankara şehri su tesisatı
Kibrit istikrazı
îkramiyeli dahilî istikraz akdine dair kanun
Baza vekâlet binalarile Temyiz mahkemesi ve hapishane binalarının inşası
na dair

2134 \
2611 j Afyonkarahisar - Antalya demiryollarının inşasına dair
2173 Gölcükte tamir limanı ve tersane yaptırılmasına dair
2182 Tababet ve şuabatı sanatlannm trzı icrasına dair 2 nisan 1928 tarih ve 1219
numaralı kanuna ek kanun
2876 Ankara Numune hastanesi için getirilecek üç ecnebi mütehassısla beş sene
için mukavele akdine dair kanun
2200 Sivas - Erzurum hattı ile Malatyadan başlayarak Divriği civarında bu hatla
birleşecek iltisak hattının inşaları
2214 Füyos - Ereğli hattile Ereğli limanının inşasına dair
004c "j

3239 I
2300 I
3276 J
2397
2405
2425
2510
2511
2519

^ i ç ü k Menderes nehrile tabilerinin ıslahına dair
Devlete aid bir kısım binalar satış bedelile resmî daireler yapılması luıkkında kanun ve bu kanunun 2 nci maddesini değiştiren kanun
Istabul üniversitesinde istihdam olunacak ecnebi mütehassıslarla akdolunacak mukavelelere dair
Fevzi Paşa - Diyarbakır hattı inşaatının ikmali hakkında
Millî Müdafaa vekâletince gelecek senelere sari taahhüd icrasma dair
İskân kanununun 40 nci maddesinde gösterilen hizmetler
Çubuk barajı inşaatının ikmali ve Ankara şehri suyunun bu barajdan te
mini hakkında
İstanbul Adliye binası için 500 000 liraya kadar istikraz yapılması hak
kında

No. 3620
Kanon
No,

l-VI-1939

2557

Maarif vekâletine bağlı mekteb ve müesseselerde kullanılacak yabancı
devlet tebaasından muallim, mütehassıs ve ustalar hakkında
2594 Anadolu Ajansile 10- seneye kadar taahhüdat icrası için Hariciye vekilliğine
salâhiyet verilmesi hakkında
2664 Ziraat vekâletine bağlı Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü ile mektebler
ve müesseselerde kullanılacak yabancı Devlet tebaası hakkında
2708 | Deniz yolları ve A. & A. Y. İşletme idarelerinin yaptıracağı gemiler için
3131 j 10 milyon liralık tahsisat verilmesi hakkında
2832 Millî Müdafaa vekâletile bu vekâlete bağlı teşekküllerde kullanılacak ya
bancı Devlet tebaasından mütehassıs ve ustalarla yapılacak mukaveleler
hakkında
2866 Ankara Şehri su tesisatının tamamlanması, Etlik ve Keçiörene su veril
mesi ve Gençlik parkında havuz inşası için tahsisat verilmesine dair
2867 Bursa ovası ıslahat ve inşaat işlerinm bitirilmesini temin için 550 000 lirahk taahhüde girişilmesi hakkında
2917 Aydın demiryollarında yapılacak tesisat ve tadüât için gelecek senlere sân
taahhüde girişilmesi hakkında
2980 | Millî müdafaa vekâletince 67 milyon liralık gelecek senelere sâri' taahhüde
3060 | girişilmesi hakkında
2670 1 Amerika Birleşik Devletlerine 13 senede ödenecek paraların sureti tesvi3022 / yesi hakkında
3037 Muhtelif hizmetler için gelecek senelere sâri taahhüd salâhiyeti hakkında
3074 Nafıa vekâletinin teşkilât ve vazifelerine dair olan 2443 sayılı kanuna ek
kamun
3090 1 Büyük Millet Meclisi ile Başvekâlet ve Hariciye vekâleti binalarının ya3403 ) pılması için taahhüd icrasına mezuniyet verilmesi hakkında
3097 \ Adliye vekâletile Gümrük ve İnhisarlar vekâleti binalarnun inşası hak3495 I kında
3132 1 Yeniden yapılacak su işleri için gelecek senelere geçici taahhüd icrasına
3483 I mezuniyet verilmesi hakkında
3194 Muhtelif hizmetler için gelecek senelere sârî taahhüd salâhiyeti hakkında
3228 Ankarada bir Tıp Fakültesi tesisi hakkında
3262 Diyarbakır - Cizre, İrak ve İran demiryolları
3381 Meteoroloji istasyonları için satm alınacak ""alât ve cihazların tedariki hak
kında
3395 \ Millî Müdafaa ihtiyaçları için 125,5 ilyon liraya kadar taahhüde girişilmesi
3587 j hakkında
3405 1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununun 26 ncı maddesi: Ankarada
yapılacak Hukuk Fakültesi için 1939 -1940 senelerine sari taahhüd icrası
hakkında.

1883

No. 3620

1 VI.1939
T - CEDVELÎ
Muhasebei umumiye kanunu : Madde — 7

[Maliye vekâleti bütçesinin 224 ncü faslma mevzu ihtiyat *ftl"fowtnm» nakledileceği tertibler]

1 — Mahkeme masrafı
2 — Mahkeme ilâmına müstenid deyin tahakkuk etmiş olan tertiblerden
tahsisatı kalmıyanlar
3 — G-eçen yıl borçlan tertibleri
4 — Eski yular borçları tertibleri

t . CEDVELÎ
' Muvazenei umumiye kanunu : Madde - 7
[Gümrük tarife kanununun 14 ncü maddesi mucibince kabulü muvakkat usulünden istifade
edecek eşya]

Eşyanın nevi

Eşyanın ne halde
getirileceği

Mülâhazat
Senede 100 000 kiloyu tecavüz et
memek şartile ihraç müddetleri
ilk gümrük muamelesi tarihinden
itibaren 2 senedir.

1) Halı imalinde kullanılacak |~.,
. x . ,. ,
. .
. ,... .
JÇıle ve paket-halinde
kaskam iplikleri
y

2) Safî veya karışık kamgam
Çorab, jarse, fanile gibi her türlü
Safi veya karışık pamuk iplik» Masura, bobin üzerinde sarılı
örme eşyanın ihracma yardım
leri
veya çile ve paket halinde
maksadile.
Sunî ipek
Masura bobin üzerinde sanlı ( Yün mensucatın ihracma yardım
3) Safî veya kancık kamgam V
İ maksadile.
J veya çile halinde
4) Türk ve Şark halı ve
1 imleri
* | Parça halinde
5) Barsaklar
6) Amerikan bezi, tülbend, sa-) Tuzlanmış halde
f Yazma vo kalemkfiri basmaların
laşpur, patiska
j Top halinde
\ ihracma yardım maksadile
7) Keten, jüt, manilâ ve em- ]
ihracat eşyasına muktazi çuval
•alinden mamul çuvallık men- 1 Top halinde
imali
için
sucat
I

I

8) Safî keten mensucat

1884

Top halinde

( Ânteb işi çamaşır, örtü ve sairenin
(ihracma yardan isin

No. 3620

l-VI-1930
Eşyanın neluüde
getirileceği

Beyanın nevi

9) Bakır tel (Her nevi)
Çinko
»
Pamuk iplikleri (Her nevi)

Sırma, kılaptan, ziynet pulu, kay
Yuvarlak levha halinde
Masura bobin üzerinde sarih tan ve gelin teli imal Ve ihracına
veya çile ve paket halinde
yardım makaadile.

10) Selltiloit, galalit ve baka
lit gibi anot plâstik maddeler, Külçe, levha, çubuk,
oryantal halitaları, fil difi ve ve boru halinde
kemik ve boynu*
11) Otomobil resimleri ilân kâ
ğıdı

Resimli kâğtd halinde

12) Rus tütünü

Yaprak halinde

18) Demir saç
Çmko
Hatam kibrit
Nişedir

Dua levha halinde
Külçe
Mayi halinde
Toz veya parça halinde

14) Saf korsun

Külçe

15) Saf karsan
Antimpn
Kala?

Külçe

16) Teneke

17) Şeker

Mülâhazat

yaprak [Teşbih, ağızlık, kaçık, tarak gibi
* eşyanın imal ve ihraema yardım,
makaadile

I

Yan kamu TUrkiyede tabettirile
rek ihraç edilmek için
Amerikaya ihraç edHraek üzere
Basyadan eelbedflerek îstanbulda
islenecektir.
Galvaniali düz veya oluklu saçla
rın ihracına yardım

(Süliyen (minîyum) ihraema yar(don
{Matbaa hurufatı ihraema yardım.

>

veya çubuk

Levha halinde

Mamul halde

Konserve fabrikalarnım ihracatı
na yardım
Şekerli maddelerin ihracatını te
min için kabulü muvakkat auretilo
ithal olunacak sekerlerden imal
olunub harice çıkarılan sekerli
maddeler için aşağıda tesbit edilen
şeker mabetlerine güre gümrük
resmi teminatı iade edilecektir :
1 • Çikolatalar
%
A) Sütlü
40
B) Sütsüz
50
2 • Şekerlemeler
A) Lokum
48
35
B) Badem sekeri
40
O) Diğer şekerlemeler
15
3 . Bisküvi
4 - Reçeller ve marmelâtlar 60
85
5 • Meyva konserveleri
40
6 - Tahan havlan

1885
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l.Via939
Eşyanın ne halde
getirileceği

Esyanmnevi

Çubuk, levha ve boru halinde
Çubuk, levha ve külçe halinde
Levha ve külçe halinde
Çubuk, levha ve boru halinde
Çubuk ye levha halinde
. Külçe halinde
Toz halinde
Toz halinde

18) Pirinç
Alüminyom
Tutya
Çelik
Demir
Pik
Ttotü
Titrü
Müsademe kapsülü
Tahrib kapsülü
Hamızrklorma

| Lastik sanayiinin ihracatını temin
[ etmek maksadile

20) Siyah saç
Kriyolit
Kalay oksidi
Feldispat
Euvarts

24) Manila kendiri

Emaye sanayiinin ihracatım temin
etmek maksadile

Levha halinde

21) Pulp d'oliv

23) Demir saç

Madeni eşya fabrikalarının ihra
catını temin etmek maksadile

Mayi halinde

İd) Ham kauçuk

22) Köroza cevizi

Mülâhazat

Tabiî halde

J
i Levha halinde

1 - îdhal olunacak pulp d'olivin
mikdan, tasfiye fabrikalarının son
beş sene zarfmda ihraç ettikleri
bir yıllık vasati zeytin yağı mikdarmm % 15 i kadar olabilir.
Pulp d'olivin depodan fabrikaya
götürülmesi ve tasfiye edilen yağ
larla yapılacak kupaj ameliyesi
gümrük idaresinin kontrolü al
tında vaki olacak ve kaplara
konularak mühürlenecek ve ih
raç anma kadar da kontrol al
tında bulunan depoda hıfzolunacaktır.
2 • Pulp d'olivin gümrük idaresi
nin kontrol ve nezareti altında
ayni ve çifte anahtarlı bir depoda
muhafazası gerektir.
jTesbihcilik sanayiinin ihracatına
| yardım maksadile
| Demir fıçı fabrikalarının ihraca| tnıa yardım için
Keten ve kendir sanayiinin ihra
catını temin etmek maksadile.

f

İ-Vt-

tfo. &2Ü
Bşyanm ne halete
getirileceği

Eşyanın nevi

Mülâhazat
1 - Üzüm ve incir mahsulünde
etiket olarak kullanılmak,"
2 - Altı ay zarfmda bilimal eti
ket haline getirildikten sonra
bu mahsullerin ambalajı üzerine
yapıştırılıp ihraç edilmek,

25) Alüminyum kaplanmış lev
Levha halinde
ha halinde kâğıdlar

3 • Aşağıda gösterilen fire zayi
atına aid kıstas esas tutulmak
ve indelicab gümrük idarelerinin
teftişine tâbi bulanmak sartile.

Kullanılan kâğıd
Mikdan
Or.
Klişe ebadı
100
100
100

Eşyanın nevi

100 Gr. kâğıddan elde edilen
etiketin
Fire
Adedi
Sıkleti
nisbeti %

4/4
5/5
6/6

30) Muhtelif kütükler
31) Lâstik seridler

68
58
54

Mülâhazat
Taze ve kura meyve ve sebze ih{racatı ambalajında kullanılmak
(üzere.

27) Saman kâğıdı
Oluklu kâğıd

29) Bakar levha

42
42
46

Eşyanın ne halde
getirileceği

26)
Fıçı
Mantar

28) Kutuluk teneke levha

274

•jevha halinde

f Taş ve kuru meyve ihracatı am~
] balajmda kullanılmak, üzere, (Da[tülde markalandnalaeakttr).
(Yerli mahsul ve mamullerindi, ih) ibcatmda kullanılmak üzere.
| Bakır eşyanın ihgacatmı kolay*
[loştırmak üzere.

I

Kontrplâk ve İfaolama sanayii
nin ihracatını f İ^laylaştorîfak
üzere.
(Kasık bağlarının ihracatını temin
I etmek maksadile.

32) Kereste

[Terli mahsul (kuru üzüm ve in| dr hariç) ve mamulâtm ihracatın| da kullanılmak Üzere

83) Profil demirleri

[Demir fıçı fabrikalarının ihracaI tma yardnn için
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Müvâzenei umumiye kanunu : Madde 8
[Pansiyoner talebeden aflmacak ücretler]

Lira
Adana «okulları
Afyon
lisesi
Balıkesir »
Bursa
»
Denizli
»
Diyarbakır »
Edime
»
İstanbul okulları
Galatasaray lisesi
Erenköy Kız » (ilk kısmı)
Erzurum lisesi
Gazianteb »
îzrair okulları
Kastamonu lisesi
Kayseri
»
Konya
»

165
134
180
165
134
165

Kütahya lisesi
Sivas
»
Trabzon
»
Yozgad
»
Kars
»
İsmet Paşa Kız enstitüsü
'155
Üsküdar tos sanat >
Bilecik
OTtâ okul
206
Çanakkale »
»
248
Manisa
»
»
180
Bursa
kız
öğretmen
okulu
170
Bolu
orta
okul
145
Niğde
»
»
206
Maraş
» ' »
145
»
»
165 - Aydın
Sanat okulları
155

l-VI-1939
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N • CEDVELÎ
Muvazenei umumiye kanunu : Madde —10
[2005 sayılı kanunun üçüncü maddesine göre pansiyonlarda 1Ö39 malî
yılı içinde kullanılacak ücretli memur -ve müstahdemler kadrosu]

Memuriyetin nevi

Belletici
»
»

Yönetge işyarı
»
»
»
»
»
»

»
>
»
»
»
»

Doktor
»
»
»
»
»

Aşçı (yamağile)
»
»
»

»
»
»

Müteferrik müstahdem
>

Hademe [i]

»

Aded Ücret

120 ' 40
30 35
40 30
5 100
5 90
10 80
20 70
40 60
40 50
30 40
5 100
5 90
5 60
5
75
15 60
25 50
5 80
10 70
15 60
25 50
50 50
30 40
«00 [1]

[i] Âmmî 40 lirayı geçmemek ve tahsisat dahilinde kal
mak üzere beterinin şehrî ücretlerinin tayini Maarif vekâle
ti veya göstereceği makama aidfiir.

»ı.
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L - OEDVELÎ
Muvazenei umumîye kanunu : Madde — 16
[ 1939 mal! yılı zarfmda mevkuf tutulacak memurivetler ]
Detece

Memuriyetin nevi

Aded

Maaş

pevlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü
MERKEZ
10 Üçüncü sınıf meteorolojist

1

35

VİLÂYETLER
7 Başmeteorolojist
8 Birinci sınıf meteorolojist
13 İkinci sınıf asistan

1
2
6

55
45
22

1
1

35
25

1

100

1
1

55
45

1

30

Gümrük ve inhisarlar vekâleti
MERKEZ
Hususî kalem müdürlüğü
10 Mümeyyiz
12 Memur
Teftiş heyeti
3 Beis
TAŞRA
Müdür muavinleri
7 Birinci sınıf müdür muavini
8 İkinci »
»
»
Basmemurluklar
11 İkinci sınıf başmemur
1890
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Dereciı

Memuriyetin nevi

Memurluklar
12 Birinci sınıf memur >
14 İkinci »
Muayene memurları
9 Birinci sınıf muayene memuru
11 ikinci »
> •'
»
14 Üçüncü »
>
>

Aded

Maaş

14
8

25
20

4
2
9

40
30
20

4
3
2

30
17,5
16

2
1

30
20

1

25

1

17,5

1
1
4

30
17,5
16

2

55

17
7

14
12

14 Memur

1

20

Muhafaza 0. K.
7 Muhafaza müdürü
14 Süvari mıntaka memuru

1
8

55
20

Manifesto memurları'
11 Memur
»
15
>
16
Ambar ve entrepo memurları
11 Memur
14
»
"Veznedarlar
12 Veznedar
Muhasebe memurları
15 Memur
Memurlar
11 Şef (Kısım şefi)
15 Memur
16
Kimyagerler
7 Kimyager (S. 2)
Kolcular
17 Birinci sınıf kolcu
»
18 İkinci »
İhtiyat memurlar

1891

K.. * »

t

Derece

W"3'
Memuriyetin nen

17 Süvari muhafaza memura
17 I. Sınıf piyade muhafaza memuru
18 2. Sınıf piyade muhafaza memuru

Adecl

Maaş

82
10
3

14
14
12

8

10

1
6
6
12
7
7
12
28
60
742
7
11
25
158
185

80
'80
70
55
45
40
35
30
25
20
35
30
25
20
16

7
3
8

125
100
90
80
70
55

Dahiliye vekaleti
19 Vilâyet tahrirat kâtibleri

Emniyet içleri umum müdürlüğü
5
5
6
T
8
9
10
11
121
14
10
11
12
14
16

Emniyet U. M. daire reisi
Birinci sınıf emniyet müdürü
ikinci »
»
»
Üçüncü >
»
»
Birinci »
>
âmiri
İkinci »
»
»
Üniformalı re sivil baskomiser
>
>
komiser
»
»
» muavini
»
»
polis
Birinci sınıf muamelât memuru
İkinci
»
»
»
Üçüncü »
»
>
Dördüncü*
»
»
Besinci sınıf muamelât memuru

Hariciye vekaleti
2
8
4
5
6
7

1892

W
7
3

Ko. 3620
İtetturiyrtiıı neri

BOMM

Aded

8
9
10

1-71-1939
Ma*ş

3
18
34

45
40
35

Fİlİ kadro dışntda kataatt«aarfau»«id ttnül Uhrisaü
Aded

Lira

3
2
2
3
5
1
10
10
10
10
10

60
40
35
30
25
20
15
13
10
8
5

Sıhhat ye içtimaî muavenet vekaleti
5 HıfziBHihna işleri dairesi sıhhî mühendisi
11 TTıfziBmhha işleri dairesi sıhhî mühen
dislik fen memuru
6 TTıfasBiKh* işleri dairesi uyuşturucu
maddeler ve Cemiyeti akvam işleri şu
besi mütehassısı.
5 İçtimaî muavenet işleri dairesi sıhhi
mimarı
6 Zehirli ve boğucu gazlar ve hava hü
cumundan korunma işleri şubesi mü
tehassısı.
14 Zehirli ve boğucu gazlar ve hava hü
cumundan korunma işleri şubesi kâtibi
6 Hukuk müşaviri.
8 Ankara Numune hastanesi idare ve
muamelât müdürü.
10 Ankara Numune hastanesi idare me
mur ve mutemedi.

1

80

1

30

1

70

1

80

1

70

1
1

20
70

1

45

1

35

1893

No. 3620

l-VI-1939
Derece

12
10
14
17
18
16

Meorariyçtın nevi

Aded

Dördüncü umumî müfettişlik sıhhî
müşavir muavini.
Sıhîat ve içtimaî muavenet müdür
muavinleri
Hastaneler ve sıhhî ve içtimaî muave
net müesseseleri dördüncü sınıf diş
tabibleri
Numune hastaneleri operatör mua
vinleri.
Ebe. talebe vurdu müzakereci ebesi
Ebe talebe yurdu kâtib ye mubayaa
memuru.
Ebe talebe yurdu ayniyat mutemedi.
Ebe talebe yurdu nezaretçi ebesi.

Hut

70
45
25
3
2

35
20

1
1
1

14
12
16

Adliye vekaleti
MERKEZ

MEMURLABI

Ceea ve tevkif evleri umum müdürlüğü
1
3 Umum müdür
1
6 Mühendis veya mimar
Tefti* heyeti
4
7 Üçüncü sınıf müfettiş
Adlî tib işleri umum müdürlüğü
7 Müşahedehane müdürü
10 Adlî tabib
VİLÂYET
4
6
7
8
10
11

55

1
3

55
35

5
15
lö
5
39
100

90
70
55
45

1
2

55
45

MEMUBLABI

Beis, hâkim, aza, sulh hâkimi, müddei
umumi ve muavinleri, icra hâkim - ve
muavinleri, sorgu hâkimleri, -hâkim
muavinleri ve temyiz raportörleri..
Kâtib

Hukuk meşumu kâtibler
7 Baş kâtib ve muavinleri
8 >
> »
»

1894

100
70

&*5

30
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Memuriyetin nevi

Adeti

Maaj

-- j İcra memur ve muavinleri

115
J15

35
30

1
1
1
2
2
, 1
2

40
45
30
22
10
35
25

Liseler, öğretmen okullart ve orta okullar
Öğretmen
38
»
39
»
61
»
36
» v e stajiyer
349
»
>
108
»
>
228

45
40
35
30
25
22
20

9
8
11.
13
19
10
12

Ceza ve tevkif evleri
Müdür.
Tabib
Tabib
Memur
Kâtib
Hesab memuru
»
»

Maarif vekâleti

8
9
10
11
12
13
14

anot okulBölge sanat okullart İle kus enstitüleri ve ine sanat
okul
lart ve diğer meslek ve akşam okullart
rt
4 öğretmen
2
90
5
>
2
80
0
»
6, 70
7
»
6
55
8
»
5
45
9
>
14
40
11
»
10
30
12
»
7
25
14
»
13
20
Cumhur Başkanltğt filârmonik orkestrası
"ast
9-3 Şef
1 40-100
5 Üye
2
80
6
»
1
70
11
»
2
30
12
»
3
25

1895
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Hemuriyetin nevi

Aded

Maaş

Güzel sanatlar akademisi
4 Öğretmen

2

90

1
1

55
30

2
3
4
3
7
55
18
6
13
21
30 53
41
6

55
45
35
30
25
20
17,5
14
70
55
45
40
35
30

Yüksek öğretmen okulu
7 Müdür
11
> muavini
Kütübaneler
7 Direktör
8
>
10
»
11
»
12 îşyar
14
»
15
»
17
»
6 ilk tedrisat müfettişi
7 > >
>
8 »
>
»
9 > . >
>
10 »
»
»
11 »
>
.»

ttsüa vekâleti
Yüksek fen heyeti
2 Aza

2

125

6 MUeüç
7
»

2
2

70
06

DemiryoUar inşaat dairesi reisliği
5 Yüksek mühendis (Müdür muavini)
5 Yüksek mühendis
6
»
»
8 Baş fen memuru

1
1
3
1

80
80
70
45

Teftiş heyeti

1896
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Demet

Memuriyetin nevi

Aded

Mu*

Yap% ve İmar işleri rekliği
8 Yüksek mühendis veya yüksek mimar

1

45

Su işleri dairesi Reisliği
5 Yüksek mühendis
6
»
»
7
»
»

3
1
2

80
70
56

1
1
1

70
55
35

Nafia şirket ve müesseseleri
6 Murakib
7 Yüksek mühendis
10 Şef
Yüksek mühendis mektebi
2 Müderris
3
»
4
»
6 Muallim, muallim muavini veya asistan
7 Muallim muavini veya asistan
8
>
»
»
»
0
»
»
»
»

1 125
2 100
2 90
8 70
10 55
20 45
5 40

Teknik okulu
4 Muallim
6
>
7
»

1
9
5

90
70
55

Şose ve köprüler yüksek mühendisleri
6 Yüksek mühendis (Nafıa müdürü olarak
kullanılabilir).
4 70
7 Yüksek mühendis
4 55
8
»
»
2
45
Şose ve köprüler mühendis ve fen memurları
5 Mühendis (Nafıa müdürü olarak kulla
nılabilir).
3 80
6 Mühendis veya baş fen memuru (Nafia
müdürü olarak kullanılabilir).
3 70
12 Mühendis veya fen memuru
$ 25

1897
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Memuriyetin nevi

Aded

Maaş

Yapt ve imar yüksek mühendis ve yüksek mimarları
5 Yüksek mühendis veya yüksek mimar [ 1J 1
80
8 Yüksek mühendis veya Yüksek mimar
6
45
9 Yüksek mühendis veya Yüksek mimar
6
40
10 Yüksek mühendis veya Yüksek mimar
4
35
Yapı ve imar mühendis, mimar ve fen memurları
11 Mühendis, mimar veya fen memuru
1
30
12 Fen memuru veya desinatör
1
25
Demiryottar ve limanlar inşaat başmüdürlükleri
7 istimlâk baş fen memuru
1
55
Nafia şirket ve müesseseleri komiserlikleri
6 Komiser [1]
1
12 Katib
3

70
25

Ziraat vekâleti
Hti8usî kalem
10 Şef

1

35

1

25

Veteriner isleri umum müdürlüğü
Mütehassıs müşavir
3
Şube müdürü
3
»
»
5
»
» muavini
6

80
70
55
40

Teftiş bürosu
12 Memur
5
6
7
9

Ziraat işleri umum müdürlüğü vilâyetler teşkilâtı
4 Ziraat baş müdürü
1
90

[l] Emsali hâsılının yüede etti fazlasına kadar ücretle is
tihdam olunabilir.
1898
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5
6
7
12
13
14
15
16

Memuriyetin nevi

BİTİnci sınıf ziraat müdürü.
İkinci »
»
»
Birinci sınıf mıntaka ziraat mütehassısı
Üçüncü sınıf- ziraat muallimi
Dördüncü sınıf ziraat muallimi
Birinci sınıf kâtib
İkinci »
»
Üçüncü »
>

4
7
3
57
52
8
21
15

80
70
55
25
22
20
17,5
16

1
İ

80
25

Pamuk işleri müdürlüğü vilâyetler teşkilâtı
Müdür
1
>
3
> muavini
2
Pamuk yetiştirme eksperi
2
Birinci sınıf şef
6
İkinci >
»
5
Birinci sınıf asistan
4
Birinci sınıf kontrol memuru
18
İkinci *
»
>
5
Birinci sınıf mesul muhasib
2
İkinci
»
»
»r
2
Birinci sınıf ayniyat memuru
3

80
70
55
55
45
40
35
30
25
40
35
30

Pamuk işleri müdürlüğü
5 Pamuk işleri müdürü
12 Kâtib
5
6
7
7
8
9
10
11
12
9
10
U

Aded

1-VI
Haas

Makinist mektebi
8 Şef

1

45

4
4

40
30

Tavuk yetiştirme istasyonları
9 Şef
ti Asistan

Veteriner işleri U. müdürlüğü vilâyetler teşkilâtı
4 Veteriner başmüdürü
1
90
6 Veteriner müdürü
4
70
7 Veteriner müdürü yetiştirme mütehas
sısı ve tahaffuzhane müdürü
5
55
8 Veteriner müdürü, zootekni mıntaka
mütehassısı ve tahaffuzhane veterineri
18
46
10 Veteriner ve muavin veteriner ve fen
memuru
35
35
11 Veteriner, muavin veteriner ve fen me
mura
37
30
1899
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Memuriyetin nevi

12 Muavin veteriner ve fen memura
14 Hayvan sağlık memura
15
»
>
»
16
>
»
»

Aded

97
32
52
31

Maag

25
20
17,5
16

Veteriner bakteriyoloji, sereloji ve hfmsıhha müesseseleri
5 Mütehassıs müdür
6 Müdür muavini
7 Birinci sınıf mütehassıs şef ve serom
müdürü
9 Üçüncü sınıf şef ve birinci sınıf asistan
11 Muhasib ve mutemed
12 Ayniyat memuru muhasib ve mutemed
14 Muhasebe memuru, kültür memuru ve
kâtib

3
1

80
70

2
3
1
2

55
40
30
25

3

20

3
2
3
5

80
70
40
30

2

55

18

20

1
1
13
4
4

90
80
70
55
25

1
1

20
14

Zootekni müesseseleri
5
6
9
11

Hara müdürü
Hara reva inekhane müdürü
Şef
Muhasib ve ayniyat memuru ve kâtib
Aygır depolan ve inehhaneler

7 Depo müdürü
14 Mürebbi, muhasib, ayniyat yardımcısı
ve kâtib
Orta ziraat mekteoleri
4 Orta ziraat mektebi muallimi
5 Orta ziraat mektebi muallimi
6 »
»
»
»
7 »
»
»
»
12 »
»
»
»
14 »
»
»
muhasebe memuru
ve mutemed
17 Orta ziraat mektebi ayniyat memuru

1900
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Muvazene!umumiyekanunu -.Madde — 19
[Ankara Yüksek ziraat enstftüaü tedris heyeti kadrosu]

Derece

'3
4
5
6
7
8
9
10

Memuriyetin nevi

Birinei smf profesör
İkinei sini profesör
Birinci sınıf doçent
İkinci sınıf (ikisiT,. üçü-5 aylık)
Şef (üçülO, üçü 7, ikisi 6, ikisi 5 aylık)
Baş. asistan (ikisi ^ ikisi3viiçü 2 avlık)
Birinci sınıf asistan
Hinci sınıf asistan (altısı 8 aylık)

Aded

Maaş

5
4
7
29
20
17
12
27

100
90
80
70
55
45
40
35

Cürtüıuriyet Reisliğine yazdan tezkerenin tarih ve
nutnoro»
: 31-V-1939 ve 1/1
&V kanunun nefir ve üântnm BasvekİUiğe büdirüdiğine dair Cumhur Reisliğinden gelen tezkere
nin tarih ve numarası
31-V. 1939 ve 4/824
•Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların üüd
Saytfa
«W re saytfa numaralan
1
2
2
94JUJ30:165J72:209J13:242J44:
274,
287:316J25:329J32:343,349:376, 394:
390,411:414

1901

1940 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve
Bütçe Komisyonu Mazbatası'nın Meclis'teki Müzakeresinde
Maliye Vekili Fuad Ağralı'nın Yaptığı Konuşma ve Meclis MüzakeresiM3
"MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI (Elâzığ) - Sayın arkadaşlarım;
1940 malî yılı bütçe lâyihası, Bütçe encümeninde tedkik edilerek yüksek tedkik ve tasdikinize arzedilmiş bulunuyor.
Bundan dokuz ay evvel Avrupada başlıyan harbin tevlid ettiği beynelmilel
buhran, malî ve iktisadî sahadaki tesirlerini memleketimizde de göstermekte
gecikmemiştir. Bir taraftan, gümrük vergilerile gümrükte alman diğer vergilerde
tahminlerimize nazaran mühim bir noksanlık husulüne sebebiyet veren bu hal,
diğer taraftan bilhassa millî müdafaa sahasında alınmasını istilzam ettiği tedbirler
dolayısile masraf ihtiyacında ehemmiyetli nisbette arttırmak neticesini verdi. Bu
şerait dahilinde dahi huzurunuza, her sene olduğu gibi, mütevazin bir bütçe ile
gelebilmek için Hükümet böyle iki taraflı müşkülâta çare bulmak mecburiyeti
karşısında kalmıştır. Varidat ve masraf kısımlarına dair maruzatta bulunurken
teferruatına temas edeceğim tedbirler sayesindedir ki, içinde bulunduğumuz müş
kül şeraite rağmen Hükümetiniz, memleketin her sahasındaki umumî kalkınma
hızını müteessir etmeden ve varidat menabiimizle mükelleflerin tediye kabiliyeti
bakımından fazla bir tazyika meydan vermeden Yüksek Meclise mütevazin bir
bütçe takdim etmek imkânını bulabilmiştir.
Masraf bütçesi
1940 malî yılında umumî hizmetler için sarfına mezuniyet istediğimiz tah
sisatın yekûnu (268 476 321) liradır. Hükümetçe Yüksek Meclise takdim edilmiş
olan lâyihadaki yekûn (262 312 140) liradan ibaret idi ve lâyihanın tanzimi
sırasında alınmış olan 1939 yılı sekiz aylık tahsilat rakamlarına istinaden tesbit
edilmiş bulunuyordu. Bütçe encümenince yapılan tedkikat sırasında elimizde
nisan gayesi itibarile on bir aylık tahsilat rakamları mevcud bulunduğundan vari
dat bütçesi bu mikdarlara göre gözden geçirilmiş geçen gün kabul buyurulan
kanun ile Başvekâlete bağlanmış olan matbuat umum müdürlüğünün hizmetleri
arasına alman radyo işletme hasılatı da ilâve edilmek suretile varidat muhammenatmın umumî yekûnu 268 milyon 481 bin lira olarak tesbit edilmiştir.
Bütçenin Hükümetçe tanzimi sırasında varidat muhammenatının müsaadesizliği dolayısile muvakkaten tehiri zaruri görülmüş veya bilâhare zuhur etmiş olan
mühim bazı hizmet ve ihtiyaçlara, aradaki bu farkın tahsisi yolunda Hükümet
243 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, Cild: 11, İçtimâ 1, Elli altıncı inikad, 27. V.1940, 271-291. ss.
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tarafından Encümene vaki olan maruzat, Encümence nazarı dikkate alınarak bun
lardan şayanı kabul görülenler taallûk ettiği bütçelere ilâve edilmiş ve bu ilâveler
le birlikte masraf bütçesi yekûnu yukarıda arzettiğim gibi (268 476 321) liraya
varmıştır. Bu mikdarın 1939 bütçesine nazaran fazlası (7 412 000) liradan ibaret
olmakla beraber 1940 senesinde muhtelif devairin yeni hizmetleri ve ihtiyaçları
için ilâveten teğmin edilmiş olan tahsisat (32 981 000) liraya baliğ olmaktadır.
Bunun ne suretle teğmin ve nerelere tevzi edilmiş olduğunu aşağıda arzedeyim:
Birazevvel işaret ettiğim gibi umumî yekûnda esasen (7 412 129) liralık bir
fazlalık vardır. Buna ilâveten; Millî Müdafaa ve Düyunu Umumiye gibi, hizmetin
mahiyeti itibarile tasarrufa mütehammil olmayan Bütçeler hariç olarak diğer
bütün devair bütçelerinden ve 1939 yekûnu üzerinden % 10 nisbetinde tenzilât
yapılmak suretile (10 357 000) lira elde edilmiştir. Diğer taraftan, iki sene evvel
Millî Müdafaa hizmetleri için kanunu mahsusla kabul buyurmuş olduğunuz (125)
milyon liralık programın karşılığı olarak 1939 bütçesine (15) milyon lira konul
muştu. Mahiyeti itibarile zaten fevkalâde ve muvakkat olan bu programın gelecek
senelere aid taksitleri tedricen azalmakta olduktan başka bu kanuna müsteniden
akdedilen mukavelenin büyük bir kısmı son hâdisat dolayısile esasen tatbik
kabiliyetini kaybetmiş olduğundan fîlen tediyesi icab edecek mebaliğ ihtiyaca
göre fevkalâde tahsisatla teğmin edilmek üzere, arzettiğim (15) milyon liralık
karşılığın adi bütçe haricinde bırakılması daha muvafık görülmüştür. İşte arzet
tiğim suretlerle ve bütçe encümenince yapılan tedkikat neticesinde muhtelif büt
çelerden tasarruf suretile ceman (32 981 000) lira teğmin edilmiş ve şu yolda tev
zi olunmuştur.
(17 597 000) lira Düyunu Umumiye bütçesine ilâve edilmiştir. Bunun (13) mil
yon lirası, İngiltere ve Fransa'dan teğmin olunan 25 milyon sterlinglik teslihat ve
15 milyon sterlinglik altın istikrazlarile, kliring bakayasını tasfiyeye muhassas is
tikrazların ve 10 milyon sterlinglik ticarî malzeme kredisinin faiz ve amortisman
ları karşılığıdır. Bakiyesi de bir kaç gün evvel kabul buyurduğunuz kanun
mucibince eski tekaüd ve yetim maaşlarına yapılması mukarrer zamları ve mevcud kanunlardan ve mukavelelerden doğan muhtelif Devlet borçlarını karşılamak
üzere muhtelif tertiblere konulmuştur.
(3 107 875) küsur lira Maarif bütçesine ilâve edilmiştir. Memleketin her
tarafında ve her sınıf halk arasında gördüğü rağbet ve alâka ile mütenasib olan in
kişaf seyrini takib etmekte olan maarif hizmetlerine ayrılan bu tahsisata, geçen
lerde kabul buyurduğunuz ve ehemmiyeti üzerinde tevakkuf etmeği zaid gör
düğüm köy enstitüleri kanununun tatbik masrafları da dahildir.
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Millî Müdafaa hizmetlerinden adi bütçe dahilinde karşılanması icab edecek
mahiyette olanlar için (1 866 000) lira ilâve edilmiş, bilhassa şose ve köprüler in
şaatına tahsis edilmek üzere nafîa bütçesine (1 718 839), memleketin dahilî em
niyet ve asayiş hizmetleri için jandarma ve emniyet bütçelerine (1 993 000), kıs
mı azamı umumî muvazeneye dahil dairelerin müşterek ihtiyâçları ve muhtelif
yardım karşılıkları olmak üzere Maliye bütçesine (1 750 000) lira, Dahiliye büt
çesine (746 624) lira, Sıhhat ve içtimaî muavenet bütçesine (555 324), Adliye
bütçesine (401 000), İktısad bütçesine (355 000), Ziraat bütçesine (334 000),
yapılması mukarrer nüfus sayımı masrafları için istatistik umum müdürlüğü büt
çesine (237 000), Ticaret bütçesine (130 000) lira konulmuştur.
Matbuat umum müdürlüğü bütçesine yapılmış olan (800 000) liralık zam rad
yo, turizm ve istihbarat hizmetlerinin bu umum müdürlükte toplanması dolayısile
mevzubahs işlere müteallik olarak muhtelif bütçelerde mevcud tahsisatın buraya
naklinden ve posta ve telgraf idaresinden devralınan radyo varidatı mukabilinde
umumî bütçeye yeniden tahsisat konulmuş olmasmdan mütevelliddir.
Yukarıda arzettiğim kısımlar haricinde kalan (1381 000) küsur liralık tahsisat
ta mevcud kanunlar icabı olarak taallûk ettiği tertiblere konulmak üzere muhtelif
bütçeler arasında tevzi edilmiştir.
Masraf bütçesinde yapılan ilâvelere ve bunların nerelerden teğmin olunduğuna
dair olan yukanki maruzatımdan çıkan umumî netice şudur ki; biraz sonra temas
edeceğim Millî Müdafaa ihtiyacı hariç olarak, 1940 malî yılında yeni ihtiyaçlar
için kabul edilen zamlar ancak zarurî hizmetlere inhisar etmiş ve bu zamların
mümkün olduğu kadar bütçe içinde diğer hizmetlerden yapılacak tasarruflarla
kapatılması esası takib edilerek bu suretle, umumî yekûnda mühim bir fark tevlid
etmeden bir çok yeni ve zarurî ihtiyaçların karşılanması teğmin olunmuştur.
Masraf bütçesi hakkındaki maruzatım bundan ibarettir.
Varidat tahminlerimizin izahına geçmeden evvel, Yüksek Meclise ayrıca tak
dim edilmiş olan fevkalâde tahsisat lâyihasının esaslarını da hulasaten arzedeceğim. 1940 malî yılı için tasvibinize arzettiğimiz fevkalâde programın
yekûnu (109 922 000) liraya baliğ olmaktadır. Derhal tasrih edeyim ki bu yekû
nun (72 800 000) lirası, yani üçte ikisi Millî Müdafaa hizmetlerine tahsis edilmiş
tir. Bu suretle 1940 malî yılı için adi bütçede ve fevkalâde programda sırf Millî
Müdafaaya ayrılan tahsisatın umumî yekûnu (150) milyon lirayı geçmektedir.
Bu mikdar, normal zamanlara aid senelik daimî ihtiyaçların adi bütçe ile ve
bu günkü umumî vaziyet icabı olarak alınmasına lüzum görülen istisnaî ve
muvakkat tedbirlerin istilzam ettiği sarfiyatın da fevkalâde tahsisatla karşılanması
esasına göre tesbit ve tefrik edilmiştir. Maamafih umumî hizmetler arasında Mil1904

lî Müdafaaya ayrılan mevkiin ehemmiyetini, yalnız bir senelik ihtiyaçlar için büt
çeye konulmuş olan tahsisat yekûnuna göre ölçmenin bu hususta tam bir fikir ver
meğe kâfi gelemiyeceğini de bilvesile tebarüz ettirmek isterim.
Muhtelif kanunların verdiği gelecek yıllara geçici taahhüd salâhiyetlerine
müstenid muayyen programları ve hariçten teğmin olunan teslihat kredilerini de
hesaba katmak lâzım gelir. Bunlardan bir kısmı taksitleri, 1940 senesinde
ödenecek olan ve halen tatbiki devam eden teslihat programları şunlardır:
2425 sayılı kanuna müstenid (49 500 000) liralık
2980 sayılı kanuna müstenid (67 000 000) liralık
3395 sayılı kanuna müstenid (125 500 000) liralık
Bundan maada biri altı milyon ve diğeri (25) milyon sterlinglik iki teslihat
kredisi de ayrıca teğmin edilmiştir.
Bu mevzu üzerindeki maruzatımı tamamlamak için şu ciheti de kaydedeyim
ki umumî hizmetlerin her sahasında mesaimizin istikametini tesbit ederken bu is
tikametin Millî müdafaa hizmetlerile olan alâka ve irtibatını daima göz önünde
bulundurmaktayız.
Fevkalâde tahsisatın (20 491 000) lirası demiryollar inşaat ihtiyaçlarına tefrik
edilmiştir. Mevcud kanuna müsteniden Sivas - Erzurum istikrazının önümüzdeki
sene çıkarılacak son tranşmın teğmin edeceği (5,5) milyon lira da buna ilâve
edilecektir. Demir yolunun Erzurum'a varmış olması, senelerden beri muayyen
bir program altında devam eden ve bir çok müşkülâta rağmen mühim hedeflerin
den birine daha ulaşmış olan Demiryolu inşaat siyasetinin yeni bir muvaf
fakiyetidir. Gerek malî gerek teknik bakımlardan memleketin sırf kendi menabiine kendi vesaitine ve kendi kabiliyetlerine istinad eden bu muvaffakiyet bihak
kın iftihar edilmiye değer. Hattın Erzurum'dan Uzun Ahmedlere kadar olan kıs
mının da ihalesi yapılmıştır. Diyarbakır'dan Irak'a doğru giden hattın tesbit olu
nan program dahilinde inşaatına devam edilmektedir. Geçenlerde kabul buyur
duğunuz bir kanuna göre Elâzığ'dan başlaması kararlaştırılan Van hattının da sene
içinde inşaatına başlanacaktır. Yine bu yıl içinde açılan Sivas atelyesinin, mem
leketin münakalât sahasındaki ihtiyaçlarını karşılamak hususunda haiz olduğu
büyük ehemmiyete işaret ederek demiryollara aid maruzatımı bitireceğim.
Fevkalâde tahsisat programında, Edirne asfalt yolu ile Trakya'da yapılacak
muhtelif yol inşaatına ve Tunceli mıntakasındaki ıslahat ve imar işlerine sarfedilmek üzere Nafıa vekâleti kısmına ayrıca (2 931 000) lira konmuştur.
Erzincan zelzele mıntakasmm umumî ve kalkınma faaliyetini kolaylaştırmak
için muhtelif ihtiyaçlara sarfedilmek üzere şimdilik (5) milyon lira konulmuştur.
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Kızılay kurumu tarafından işletilen Maske fabrikası imalâtı, iskân işleri ve
Ankara Tıp Fakültesi inşaatı için sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti kısmına
ceman (4) milyon lira konulduğu gibi petrol sondaj lannda elde ettiği son muvaf
fakiyetle, devamlı mesaisinin kıymetli neticelerinden birini daha gördüğümüz
Maden Tedkik ve Arama Enstitüsü ihtiyaçları için (2 500 000) lira, Ereğli kömür
havzasının birleştirilmesi hakkındaki kanun mucibince yapılacak tediyat için de
(1 200 000) lira ayrılmıştır.
Şarktan başlamak üzere ihtiyaca göre tedricen yaptırılacak Hükümet konak
ları için (5) milyon liraya kadar teahhüde girişmeye mezuniyet veren kanun kar
şılığı olarak da (1 000 000) lira konulmuştur.
Önümüzdeki seneye aid fevkalâde tahsisat lâyihasının esasları bunlardan
ibarettir. Bu tahsisatın karşılığı Yüksek Meclise ayrıca takdim edilmiş olan bir
kanun lâyihasile akdine mezuniyet istediğimiz muvakkat mahiyette bir istikrazla
teğmin olunacaktır. Merkez bankasından yapılacak olan bu istikraz altın terhini
suretile teğmin edilecek ve karşılık nisbeti % 30'un fevkinde kalmak şartile bu al
tınlar mukabilinde icabı halinde bankaya emisyon salâhiyeti verilecektir. Şu
ciheti derhal arzedeyim ki, yapılacak istikraz Hazinece, fevkalâde tahsisatın sar
fına lüzum hâsıl oldukça tedricen istimal edileceği gibi bankada ancak mevcud
menabiinin müsaadesizliği halinde ve bu halin istilzam ettiği derecede emisyon
salâhiyetini kullanacaktır. Fevkalâde halin zail olmasını müteakib bu istikrazın it
fasına başlanacak ve bankaya verilen muvakkat salâhiyet te kalkmış olacaktır.
Fevkalâde tahsisat mevzuuna temas etmiş iken, şimdiye kadar muhtelif
kanunlarla verilmiş olan bu yoldaki tahsisatın ve karşılıkların son vaziyetine dair
toplu bir şekilde malûmat arzetmeyi faideli gördüm. Malûm olduğu üzere adi büt
çede devamlı olarak yer alması mevzubahs olmayan hususî mahiyeti haiz bazı
masrafların toplu bir program dahilinde fevkalâde tahsisatla idaresi usulü 1936
malî yılında başlamıştır.
O zamandanberi, muhtelif kanunlarla sarfına mezuniyet vermiş olduğunuz
fevkalâde tahsisatın umumî yekûnu (241 951 000) liraya baliğ olmaktadır.
Buna, umumi bir program şeklinde olmayarak müteferrik kanunlarla 1934,
1935 senelerinde sarfına mezuniyet vermiş olduğunuz (14 180 000) lira ilâve
edilirse (256 131 000) lira eder. Bu mikdarın tahsis edildiği muhtelif hizmetler
arasında sureti tefriki şudur:
147 924 000 lira Millî Müdafaaya taalluk eden muhtelif hizmetlere,
49 211 000 lira Demiryolları inşaat masraflarına,
18 213 000 lira Muhtelif nafıa ve imar işlerine,
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20 785 000 lira Maadin ve sanayi tesisatı, deniz ve hava nakliyatı gibi iktisadî
ve ticarî ihtiyaçlara,
11 895 000 lira Sıhhat ve içtimaî muavenet işlerine, (İskân ve Tıp Fakültesi),
5 123 000 lira Maarif hizmetlerine (Fakülteler ve mektebler inşaatı),
2 730 000 lira Ziraî mevzulara (Yaş ve kuru meyve ıslahı programı),
Karşılıklarına gelince; muhtelif menabiden teğmin edilmekte olan bu karşılık
ları iki kışıma ayırmak lâzımdır. Birinci kısım, ya madenî paralar darbiyatından
elde edilen mebaliğ gibi katği olarak Devlet varidatı arasına giren veya bankalar
kanunu, merkez bankası kanunu gibi bazı kanunların esaslı hükümlerine müs
teniden Hazinece avans ve kısa vadeli istikraz mahiyetinde daimî olarak istifade
edebilen menabidir ki, bu kısımdan teğmini mümkün olan varidat (144 549 000)
liraya baliğ olmaktadır, ikinci kısım; münhasıran demiryollar inşaat masraflarını
ve millî müdafaanın adi hizmetler haricindeki munzam ihtiyaçlarını karşılamak
üzere muayyen kanunlarla kabul buyurduğunuz hususî salâhiyetlere müsteniden
teğmini iktiza eden varidattır ki, bu güne kadar verilen fevkalâde tahsisatın birin
ci kısım fevkinde kalan ve bu yolda teğmini muktazi olan mikdarı (111 582 000)
liraya baliğ olmaktadır. Görülüyor ki, fevkalâde tahsisat karşılıklarının yüzde
(56)'sı istisnaî mahiyette olmayan ve daimî olarak kabili istimal bulunan
mebabiden teğmin edilebilecek vaziyettedir.
Dört senedenberi kabul buyurmuş olduğunuz fevkalâde tahsisatın en mühim
ve hayatî sahalarda memleketi teçhiz etmek hususunda ne kadar müessir ve fay
dalı neticeler verdiğini izaha lüzum görmüyorum. Bu sayede yapılmış olan işler,
gerek siyasî gerek iktisadî bakımdan bu günkü buhranlı devreyi daha geniş bir
hazırlık içinde ve daha büyük bir emniyetle karşılamak imkânını vermektedir.
Büyük Meclisin zamanında almış olduğu basiretli tedbirlerin neticesi olan bu
vaziyeti tebarüz ettirmeği bir vazife bilirim.
Fevkalâde tahsisat projesi hakkındaki maruzatım bundan ibarettir.
Şimdi, sanayi, maadin ve su işleri gibi karşılıkları umumî muvazene haricin
de hususî kredilerle teğmin olunan bazı hizmetlere dair maruzatta bulunacağım :
Sanayi işleri:
Geçen sene kabul buyurmuş olduğunuz bir kanunla Sümerbank'ın sermayesi
100 milyon liraya iblâğ edilmiş bulunmaktadır. Avrupanın hali hazır vaziyeti
1939 programına dahil bir kısım tesis, tadil ve tevsilerin tahakkukuna imkân ver
memiş olmakla beraber sanayi programlarının tatbikatı memnuniyet verecek
şekilde inkişaf etmektedir. Kısmen işlemeğe başlamış olan Karabük demir ve
çelik fabrikalarının bütün işletme ücretleri 1940'da faaliyete geçecektir, ikinci
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kâğıd, Karton ve Selüloz fabrikalarının da 1940'da işletmeğe açılmasına ve Sivas
çimento, klor, hamızıkibrit ve süper fosfalt fabrikaları tesislerinin de ikmaline
çalışılmaktadır.
Gerek Sümerbank'la diğer Devlet teşekkülleri tarafından kurulan, gerek
hususî teşebbüsler sayesinde meydana gelen sanayi tesisatımızın memleket ik
tisadî hayatındaki müsbet tesirleri, bilhassa şimdiki fevkalâde ahval karşısmda
kendini göstermekte gecikmemiştir. Sınaî istihsalâtımız Cumhuriyet devrinden
evvelki vaziyetinde kalsaydı bu gibi fevkalâde ahvalin memlekette tevlid etmesi
muhakkak olan buhranların derecesini tahmin etmek müşkül değildir. "Bu mev
zuda uzun uzadıya söz söylemek ve bilhassa bir çok rakamlar zikretmek mümkün
olmakla beraber yüksek meclisi bunlarla yormak istemem; yalmz şu kadarını arzedeyim ki, memleketin umumî imalâtının senelik kıymeti daha 1927 senesinde
(32) milyon liradan ibaret iken 1938 senesinde bu mikdar (277) milyon liraya var
mıştır. Bu rakamda teşviki sanayi kanunundan istifade etmeyen müesseselerle el
ve ev sanatlarının istihsalâtı dahil değildir.
Millî müdafaa ihtiyaçları için Devletçe tesis edilmiş ve bir sözle itimad ve if
tihar edilecek hale gelmiş olan askerî fabrikaları da göz önüne alırsak memleket
iktisadî bünyesindeki hayırlı ve büyük değişiklik hakkında bir fikir edinmek
mümkün olur.
Maden işleri:
Madenlerimizin tesisat ve işletmelerine aid programların tatbikına devam
edilmektedir. Kömür istihsalâtımızı tanzim ve tevsi için alınmasını lüzumlu gör
düğümüz tedbirler cümlesinden olarak şimdiye kadar müteferrik ve birbirile
mütedahil bir tarzda, fennî ve iktisadî icablara uymayan istihsal sistemine nihayet
vermek üzere Havza'nın tevhidine imkân verecek kanun lâyihası geçen gün yük
sek Meclisçe kabul edilmiştir. Diğer taraftan Havza'nın geniş mikyastaki istihsalâtına esas olan büyük elektrik santralının tesisine başlanmıştır.
Bakır, krom ve diğer madenlerimizin tesis ve işletmeleri inkişaflı seyrini
muhafaza etmektedir. Elyevm işlemekte olan Ergani ve Kuvarsan havzalarından
1939 takvim senesinde 6 330 ton raddesinde bakır ve başlıca istihsal merkezi olan
Guleman havzasile diğerlerinden 192 842 küsur ton krom istihsal ve dış piyasaya
ihraç olunmuştur. Ehemmiyetli ikinci bir bakır havzamız olan Murgul madeninin
işlemesi için icabeden tesisatın ikmaline çalışılmaktadır.
Beşiride bulunan petrol madeni üzerinde tedkikaıa devam edilmektedir.
Maden işlerine aid maruzatım arasında petrol tesis ve işletmesine de ehemmiyetli
bir yer ayırmak zamanının pek yakında gelmiş olacağını ümid ve tahmin ederim.
1908

Su işleri:
Memleketimizde ziraî ve iktisadî kalkınmanın başlıca mesnedi olan su işleri,
muayyen bir program dahilinde süratle inkişaf etmektedir. Büyük su işleri için
yüksek Meclisin kabul buyurduğu 31 milyonluk kanuna müstenid beş senelik
programa dahil havzalarda halen taahhüde bağlanarak tatbikatına geçilmiş olan
işlerin tutarı 22 milyon lirayı bulmaktadır. Etüdleri tamamlanarak projeleri hazır
lanmış ve eksiltmeğe konulabilecek vaziyete getirilmiş olanlar da 4 milyon liraya
baliğ olmaktadır. Beş senelik program tatbikatmın ilk eseri olarak Tarsus ovasını
sulamayı istihdaf eden tesisatın ilk kısmı tamamlanmış ve işletmeğe açılmıştır,
ayrıca hususî kanunlarla verilmiş olan salâhiyetlere müsteniden Küçük Menderes
havzasile Bursa ovasmda yapılmış olan ıslâh ameliyatına aid tesisat da tamamlan
mış ve işletmeğe açılmıştır.
Bütçenin masraf kısmile alâkadar maruzatımı son iki malî sene Hazine hesabı
umumileri arasında bir mukayese yapmak suretile bitireceğim. Rakamlarm
mukayesesine geçmeden evvel şu ciheti arzedeyim ki, Hazine hesabı umumisinin
Yüksek Meclise takdimi için kanunen verilen müddet, malî yılın hitamından
itibaren on yedi ay olduğu halde 1938 malî yılı hesabı umumisi muayyen olan
müddetten sekiz ay evvel tanzim ve takdim edilmiş bulunmaktadır.
1937 senesinde bütçeden ve fevkalâde membalardan (314.1) milyon lira tah
sil ve (287.4) milyon lira tediye edilmiştir ki, aradaki fark (26.7) milyon liradan
ibarettir.
Bundan, sene sonunda bütçe emanetine alınmak suretile ertesi seneye borç
olarak devredilen (16) milyon lira indirilirse hesab devresi (10.7) milyon liralık
bir fazla ile kapanmış demektir.
1938 senesinde ise yine bütçeden ve fevkalâde membalardan (322.9) milyon
lira tahsil ve (296.2) milyon lira tediye edilmiştir. Aradaki fark (26.7) milyon
liradan ibaret olub bundan sene sonunda bütçe emanetine alınmış olan (14.9) mil
yon lira tenzil edilince hesab devresinin, bir evvelki (10.7) milyon liraya mukabil
(11.8) milyon liralık bir fazla ile kapandığı görülür. Bu netice, Yüksek Meclisin
üzerinde, daima hassasiyetle durduğu bütçe vaziyetimizde tatbikatın, senelerdenberi olduğu gibi tahminlerinizdeki isabeti bir kerre daha teyid etmek ve tahsilat
fazlası şeklinde olan aradaki fark da bütçe muvazenesini ve Devletin malî
vaziyetini takviye eylemek itibarile kayid ve işaret edilmeğe değer.
Nakid vaziyeti:
Vezne ve banka mevcudlarile yoldaki paralardan mürekkeb olarak 1938 malî
yılından 1 Haziran 1939 tarihine devrolunan mikdar (45.7) milyon liradır. Sene
nihayetinde bütçe emanetine alınmış olduğunu arzettiğim (14.9) milyon lira ile
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fevkalâde tahsisat karşılıklarından ertesi seneye devredilmiş (15.8) milyon lira
bundan tenzil edilirse 1939 yılma devredilen kabili istimal nakid mevcudunun
15 milyon liradan ibaret olduğu anlaşılır ki, bu rakam nakid vaziyetimizin şayanı
memnuniyet halde devam etmekte olduğunu gösterir.
Varidat bütçesi
1940 malî yılı bütçemizin varidat kısmı (268 481 000) lira olarak tahmin edil
miş bulunmaktadır. Masraf kısmına aid izahat meyanında arzettiğim veçhile
Hükümet tarafından Yüksek Meclise takdim edilmiş olan lâyihadaki tahmin,
1939 malî yılı sekiz aylık tahsilat rakamlarına istinad edilmiş idi. Bütçe En
cümeninde tedkik ve müzakere edilirken elimizde nizam gayesi itibarile 11 aylık
tahsilat mikdarları mevcud bulunduğundan, varidat muhammenatı bu mikdarlara
göre Encümence yeniden gözden geçirilmiş ve bu yekûna varılmıştır.
Varidat bütçesine dair vereceğim izahat, senelerdenberi tabiî telâkki
edilebilecek bir devamlılık gösteren iki noktada, Yüksek Meclisin dinlemeğe alış
kın olmadığı mahiyette olacaktır. Birinci nokta, senelerdenberi malî yılı mühim
varidat fazlalarile kapattığımız halde bu sene tahsilat mikdarında muhammenata
nazaran ehemmiyetli bir noksan bulunması, ikinci nokta da bütçe imkânlarının
azamî müsaadesi nisbetinde vergi tahfiflerine gitmek prensibimiz olduğu halde
bu sene bir kısım vergilere bazı zamlar teklif edilmiş olmasıdır.
Dokuz aydanberi devam etmekte olan Avrupa harbi tabiî olarak beynelmilel
mübadele hacmini daraltmış ve bunun neticesi, gümrüklerde tahsil olunan
varidatımızda ehemmiyetli bir tenezzül husulüne sebebiyet vermiştir. Malî yılın
ilk üç ayında bir buçuk milyon lirayı mütecaviz bir fazlalık teğmin eden bu vari
datımız, Eylül ayından itibaren son sekiz aylık devre içinde (21 355 000) liralık
bir tenezzüle maruz kalmıştır. Tenezzül nisbeti harbin ilk aylarındakine nazaran
bilâhare biraz hafiflemiş olmakla beraber hemen her yerde istihsalin yavaşlaması,
sigorta ve navlun bedellerinin yükselmesi, fiatlann artması, harb sebeblerile bazı
mevad ihracatının meni ve bazılarının müsaadeye tâbi tutulması velhasıl her
tarafta harb ekonomisinin icablarına uyulması ıztırarı karşısında önümüzdeki
malî yılda da bu tenezzülün devamına intizar edilmesi zarurî görülmüş ve bunun
1940 varidatına olan tesiri tahminlerimizde nazarı itibare alınmıştır. Bu sebebledir ki Hükümetçe alınan tasarruf tedbirlerine rağmen bütçenin tevzini için bazı
vergilere zam yapılması ve bazı mevaddın istihlâk vergisine tâbi tutulması
suretile geçirmekte olduğumuz fevkalâde zamanların zarurî kıldığı bir fedakârlığa
vatandaşları davet etmek mecburiyeti hâsıl olmuştur. Maamafih şurasını derhal
arzedeyim ki, bu yeni zam ve ihdaslarla da büyük bir ehemmiyetle göz önünde
tuttuğumuz başlıca nokta vergi tahfiflerinde birinci hedefimiz olan müstahsilleri
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mümkün olduğu kadar mükellefiyet harici bırakacak veya bunlara asgarî dere
cede tesiri olacak mevzular dahilinde kalmak olmuştur.
Dahilî vergilerimizin tahsilatı, fevkalâde ahvalin tesirlerine rağmen şayanı
memnuniyet bir inkişaf seyri takib etmektedir. Kazanç, sınaî müesseseler
muamele vergisi, buğdayı koruma gibi vergilerde ehemmiyetli tezayüdler kay
dedilmiştir.
Diğer vergilerimizde de umumiyetle bir artış müşahede edilmektedir.
Bu suretle gümrüklerde 11 ay zarfında hâsıl olduğunu demin arzettiğim nok
sanın 14 000 000 liraya yakın mikdarı bununla telâfi edilebilmiştir.
Malî kanunlarımızı memleket iktisadî bünyesile tamamen ahenkdar bir şekil
de tedvin hususunda Yüksek Meclisin daima gösterdiği isabeti bu netice bir kerre daha teyid etmektedir.
1940 yılı hayvan sayımının neticeleri, yurdumuzun muhtelif mıntakalannda
vukua gelen zelzelelerin, su baskınlarının yaptığı tahribata ve kış aylarının şid
detine rağmen, hayvancılığımızın şimdiye kadar olduğu gibi bu sene de inkişaf
halinde bulunduğunu göstermiştir. Geçen seneki sayım neticelerine göre koyun
larda yüzde yarım derecesinde bir noksanlık bulunmasına rağmen heyeti umu
miye itibarile yeni sene sayımında (451 326) baş mikdarında bir fazlalık tesbit
edilmiştir. Bu suretle 1938 yılında yapılan tahfiflerden mütevellid vergi nok
sanının telâfi edilebilen kısmı bu sene % 62*yi bulmuştur. Varidat kanunlarımız
üzerinde verginin verimini arttıracak ve vergi zayiatını önleyecek, ayni zamanda
mükellefler için kolaylık teğmin edecek mesaiye devam ediyoruz.
Bu cümleden olarak, yüksek huzurunuza bu sene iki kanun lâyihası takdim
edilmişti. Birincisi, kazanç vergisi kanununda yapılacak bazı tadilât ve İslâhata
aid olub geçenlerde yüksek meclisçe kabul buyurulmuştur.
Muamele vergisine taallûk eden ikinci lâyiha dahi 1934'den beri müteaddid
tadillere uğramış olan eldeki kanunun yerine kaim olacaktır. Beş senelik tat
bikatın gösterdiği tecrübelerin ve muhtelif mükellef zümreleri üzerinde yapılan
tedkiklerin mahsulü olan bu lâyiha bilhassa sanayiimiz üzerine menfi tesirler ic
ra ve namuskârane çalışan müesseselerin vaziyetini işkâl ederek bir çok haklı
şikâyetleri davet eden vergi kaçakçılarını ve muvazaalarını bertaraf edecek ve bu
sayede verginin verimini de artıracak ıslahatı ihtiva etmekdir. Ahiren müzakere
sine başlanmış olan bu lâyihanın da Yüksek Meclisin kıymetli tedkikleri ve
isabetli kararları neticesinde alacağı nihaî şekille, vergi usullerimizde daima yük
sek direktiflerinize göre yapılagelmekte olan ıslahatın yeni ve çok faydalı bir
eseri olacağına şüphe yoktur.
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Hazine vaziyeti:
Hazine vaziyetimiz, senelerdenberi devam eden intizamını ve sağlamlığını
muhafaza etmektedir. Bu sayededir ki, tabiî ahval ve şeraite göre mütevazin
olarak tanzim edilmiş olan 1939 bütçesinin tatbikatı, dünya buhranının tevlid et
tiği mühim varidat noksanlığına rağmen fazla müteessir olmamış düzgün ödeme
prensibimiz bozulmamıştır. Bu prensibe daima bağlı kalacağız.
Taahhüdlere sadakatin, tediyelerdeki intizamın Devlet maliyesinin itibannı
kuvvetlendirmek ve binnetice umumî hizmetleri en müsaid şartlarla ifasını teğmin hususundaki ehemmiyetini hiç bir zaman göz önünden ayırmamaktayız. Bu
sayede Devlet tahvillerine ve Hazine bonolarma gösterilmekte olan itimat ve rağ
bet mütemadiyen artmaktadır.
Mevcud kanunlara ve tesbit edilmiş programlara müsteniden memleket
müdafaa vasıtalarının takviyesi, Nafıa, sanayi, maadin deniz ticareti işlerimize
müteallik tesisatın tamamlanması için icabeden malî tedbirlerin alınmasına ve
hâdisatın gün geçtikçe daha buhranlı bir devreye girmesine rağmen bu tedbirler
sayesinde programlarımızın tahakkuk ettirilmesine devam olunmaktadır. Bu
hususta dahilden ve hariçten yeni krediler ve yeni imkânlar teğmin edilmektedir.
Geçen sene, tatbikına geçildiğini arzettiğim 16 milyon İngiliz liralık ticaret ve
teslihat kredilerinin mühim bir kısmı malûm ahvalden doğan müşkülâta rağmen
mukavelelere bağlanmıştır. Bu kredilere ilâveten İngiltere ve Fransa Hükûmetlerile imzalanan anlaşmalarla:
25 milyon İngiliz liralık askerî malzeme kredisi.
15 milyon ingiliz liralık altın istikrazı teğmin edilmiş ve ticarî
mübadelâtımızın intizam ve inkişafına yardım etmek üzere İngiltere'den iki milyon
İngiliz liralık, Fransa'dan da (264 750 000) franklık ticarî birer istikraz yapılmıştır.
Bütün bu istikrazların taksitleri, haricî borçlara aid tediye prensibimize uygun
olarak, Türk parasile ödenecek ve Türk malı ihracı suretile transfer edilecektir.
25 milyonluk askerî malzeme kredisinin mühim bir kısmının kullanıldığını,
15 milyonluk altın istikraz anlaşması hükümlerinin yerine getirilerek altınların
Cumhuriyet Merkez bankasına depo edildiğini, ticari münasebetlerimizin in
kişafına mühim bir mâni teşkil etmiş olan İngiliz ve Fransız ticarî alacaklarının
da ticari istikrazlarla tasfiyesi teğmin edildiğini memnuniyetle arzederim.
Döviz vaziyeti:
1936'dan beri, döviz tediyesini istilzam eden masraflarımızın, döviz gelir
lerimizi de ihtiva etmek üzere tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince tedkik ve tasdik
edilen bir bütçe çerçevesi dahilinde idare edilmekte olduğu malûmdur. Bu sayede
döviz sarfiyatımızın, döviz gelirlerimize göre tanzim ve icra edilmesine ve bunu
1912

tecavüz etmemesine çok dikkat ve itina etmekteyiz. Her gün yeni bir şekilde tezahürile karşılaştığımız dünyanın bu günkü karışık vaziyeti, bütün memleketlerin ik
tisadî bünyelerine ehemmiyetli tesirler icra etmektedir. Serbest rejimli memleket
lerden bir kısmı son zamanlarda döviz takyidatı tatbik eden memleketler arasına
geçmiş ve ötedenberi döviz takyidatı tatbik eden bir kısım memleketlerde ise daha
sıkı bir rejim takibine başlanmıştır. Bütün bu değişikliklerin ve bunları intaç eden
dünya buhranının her tarafla tesirini göstermesi tabiî olmakla beraber döviz
vaziyetimizin geçen yıla nazaran daha gayri müsaid bir hal almamış bulunduğunu
arzedebilirim. Son akdettiğimiz kredi anlaşmaları memleketin Millî müdafaa
sahasında teçhizi için icabeden malzemenin bu yoldan tedarikini teğmin eylediği
gibi ticarî istikrazlar bakayası da, büyük mikyasta olmamakla beraber döviz
menabiimizin kuvvetlenmesine yardım etmekten hali kalmamıştır. Tanzim edil
mekte olan döviz bütçelerinde, Millî Müdafaaya aid ihtiyaçlar başta olmak üzere
ancak katği bir zarurete müstenid olan ve başka yollardan teğmini mümkün bulun
mayan tediyat yer almaktadır. Bu suretle bir taraftan teğmin ettiğimiz tasarruf
diğer taraftan sanayi ve maden işletme programlarımızın tatbikından elde edilen
neticeler sayesinde döviz darlığının tedricen azalmasına doğru gidebileceğimizi
ümid ediyorum. Petrol aramaları, beklediğimiz müsbet neticeleri verdiği takdirde
bununla çok mühim bir döviz tasarrufu teğmin edilmiş olacağına şüphe yoktur.
Dış ticaret:
1938 senesine kadar aktif vaziyette bulunan haricî ticaretimiz, 1938'de beş
milyon liraya yakın bir farkla pasif vaziyete geçmişti. Geçen sene bu hususta
maruzatta bulunurken ithalât fazlasının memleketi muhtelif sahalarda teçhiz et
meğe yarıyan maddelere müteallik olduğunu ve istihlâk eşyasında fazlalık ol
madığı cihetle memleket iktisadiyatı için endişeye mahal bulunmadığını arzetmiştim. Filhakika 1939 yılında haricî ticaret hacmi biraz daralmış olmakla
beraber (118.2) milyon liralık ithalâta mukabil (127.3) milyon liralık ihracat
yapılmak suretile (9) milyon lirayı mütecaviz bir ihracat fazlasile tekrar aktif
vaziyete geçmiş bulunuyoruz. (Bu ciheti memnuniyetle tebarüz ettirmek isterim.)
Millî para:
Millî paramızın senelerdenberi devam eden filî istikrannın dahil ve hariçte
teğmin ettiği itimad ve rağbeti muhafaza için muhtelif cebhelerden icabeden ted
birler alınmıştır.
Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun derpiş ettiği senelik itfayı mun
tazaman ve bütçelerimizin genişlemesile mütenasib bir artışla yapmakta ol
duğumuz gibi ahiren İngiltere ve Fransa'dan akdini teğmin etmiş bulunduğumuz
15 milyon sterlinlik altın istikraz hasılını da aynen Merkez Bankasına depo etmiş
ve bunu millî paramızın kıymetini muhafaza için saklamış bulunuyoruz. Bu
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bahiste en büyük ve ilmî âmil olan tediye muvazenesini teğmin etmiş ve bunu ih
lâl etmemek için büyük bir hassasiyetle üzerinde durmuş bulunmaktayız. Bu cid
dî ve samimî tedbirleri gören ve bilen yabancılar bile Türk parasile satışlar yap
mağı ve mukavele akdetmeyi ve borsa resmî kurlarile yapılacak tediyelerle Türk
malı mubayaası ve alacaklarının bu suretle transferini memnuniyetle kabul et
mekte ve son aktedilen büyük istikrazlarımız dahi, bu tediye şartlarına bağlanmış
bulunmaktadır. Türk parasını saklamanın ve buna itimad etmenin en zararsız ve
hatta kârlı olduğunun en katği fiilî delillerini vermiş bulunuyorum.
Bütün bu açık hakikatlere rağmen dahilde serbest altm satışlarında altının
beynelmilel kıymetine nazaran bir mislinden fazla fiat arzetmesinin ve tamamen
gayri tabiî olduğunu ve alıcılar için hakikî bir zarar teşkil ettiğini açıkça söy
leyebilirim. Bu muvazenesizliğin sebeb ve âmilleri aranırsa geçen sene de yüksek
huzurunuzda söylediğim gibi çok hassas olan bu mevzudaki gayri tabiiliklerin bir
senedenberi her gün biraz daha şiddetlenen siyasî buhranlardan doğduğunu müşa
hede etmek mümkündür. Bu bahse nihayet verirken millî parayı saklayanların ve
ona itimad edenlerin zarar görmesine meydan verilmiyeceğini yüksek huzurunuz
da tekrar etmek isterim.
Ufaklık madenî paralar:
Muhtelif kanunlarla tedavüle çıkarılmasına mezuniyet verdiğiniz gümüş
paralardan şimdiye kadar (22 405 000) liralığı basılmış ve tedavüle çıkarılmıştır.
Bunun azamî salâhiyet haddi olan (25 000 000) liraya iblâğı için lâzım gelen
gümüş teğmin edilmiştir. Önümüzdeki sene içinde bakiyesi de basılacak ve bu
suretle azamî had doldurulmuş olacaktır.
20 ve 10 paralıklar hariç olarak diğer eski bronz ve nikel paraların yenilenle
tebdil muamelesi ikmal edilmiştir. Basılmağa başlanılan yeni 10 paralıklar da
yakında piyasaya çıkarılacak ve eski 20 ve 10 paralıkların bunlarla tebdil muame
lesi yapılacaktır.
Borçlar:
Dahilî ve haricî borçlarımızın 1940 malî yılına aid taksit karşılıkları tamamen
bütçeye konulmuştur. Hasılı Sivas - Erzurum demiryolu inşaat masraflarına tah
sis edilmek üzere çıkarılacak tahviller için vermiş olduğunuz 30 milyon liralık
salâhiyetin 24,5 milyonu kullanılmış ve bakiyesi olan 5,5 milyon liralık son emis
yonun önümüzdeki sene yapılması mukarrer bulunmuştur.
Millî bankalar :
Millî bankalarımız bu sene de bilançolarını kârla kapatmışlardır. Son hâdise
ler karşısında ehemmiyeti çok büyük olan bu netice, iktisadî vaziyetimizin can1914

lılık ve sağlamlığını ve hususî kredi mevzuu üzerinde alınmış olan tedbirlerin isa
betini göstermektedir.
Dünya siyasî buhranı, bankalardaki mevduat mikdan üzerinde de tesirini gös
termekten hali kalmamıştır. 1934 senesinde (202) milyon liradan başlayarak ted
ricen yükselen ve 1938 de 311 milyonu bulmuş olan mevduat 1939 takvim yılı
nihayetinde 280 milyona inmiş bulunuyor. Bu rakam 1938 sonundaki mikdara
nazaran 31 milyon lira eksik olmakla beraber sene içinde çok daha aşağıya düş
müş olan mevduat yekûnunun bilâhare bu mikdara çıkmış olduğu nazarı itibare
alınırsa netice yine memnuniyete şayan görülmek lâzımgelir. Filhakika, birincisi,
nisan ayında ikincisi ağustos nihayetlerinde olmak üzere 1939 yılında iki defa
mevduatın geri çekilmesi teşebbüsü vaki olmuştur. Mevduatın emniyeti için vaktile Yüksek Meclisçe alınmış olan ve bankalarımızın mukavemetini arttıracak
mahiyette bulunan isabetli tedbirler sayesinde bankalarımız, geri çekme taleblerine karşı tediyatı zamanında ve muntazam bir surette icra etmişlerdir. Tediye
taleblerinin tamamen ve süratle yerine getirilmesi esasen yersiz telâş gösteren bir
kısım tasarruf erbabı üzerinde müessir olmuş ve iki defada çekilen mevduatın kıs
mı azamı daha 1939 takvim yılı içinde tekrar iade edilmiştir.
Muhterem arkadaşlar;
1940 malî yılı bütçesinin gerek Hükümetçe hazırlanması gerek Bütçe En
cümeni tarafından tedkik ve huzurunuza takdim olunması dünya ahvalinin ileriyi
tahmin hususunda fevkalâde müşkülât tevlid ettiği çok kararsız bir devrede vaki
olmuştur. (Ahvalin ne yolda inkişaf edeceği şimdiden kestirilemez). Maamafih,
gerek varidatın tahmininde, gerek masrafların tevzi ve tahsisinde, içinde bulun
duğumuz şeraitin icabları azamî derecede göz önünde bulundurulmuştur. Bu
hususta muhterem Bütçe Encümeninin kıymetli mesaisini ve çok esaslı tedkikatını huzurunuzda şükranla yadetmeği vazife bilirim.
Yüksek Meclisin, memleket ihtiyaçlarını ve menfaatlerini mevcud vesait ve
menabüle en iyi telif eden isabetli kararları ve direktifleri sayesinde bütçelerimiz
senelerdenberi büyük bir muvaffakiyetle tatbik edilmektedir. Bunun iftihar edile
cek bir çok maddî eserleri meydandadır. Fakat bu sahada en büyük eseriniz Dev
let Hazinesinin herkese itimad veren intizamı ve sarsılmayan itibarıdır. Mühim
bir varidat noksanına rağmen 1939 malî yılı bütçesinin tahdidsiz ve müşkülâtsız
tatbiki bu sayede mümkün olabilmiştir. Yine kıymetli kararlarınız ve direktif
leriniz sayesinde bu günkü karışık ahval ve şeraite rağmen 1940 malî yılı büt
çesinin de tasvibinize mazhar olacak şekli ile azamî muvaffakiyetle tatbikına im
kân hâsıl olacağına tam bir itibad ve emniyetim bulunduğunu arzetmekle söz
lerime nihayet veririm (Alkışlar).
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BAŞKAN - Ali Rana Tarhan.
ALİ RANA TARHAN (İstanbul) - Muhterem arkadaşlar; bütçenin fasılları,
maddeleri ve bütçe müzakeresi münasebeti ile Devlet dairelerinin muhtelif işleri
hakkında Gurup arkadaşlarım varid görecekleri şahsî mütalaalarını ayrıca beyan
ederler. Bendeniz bütçenin heyeti umumiyesi hakkında Gurubumuzun görüşlerini
arzedeceğim.
268 481 000 lira olarak tesbit edilen varidatın istinad ettiği tahminleri
muvafık bulduk. Masraf bütçesine gelince, Hükümet esbabı mucibesinde "Bu
sene vaziyet tabiî değildir, masrafların bir kısmından kesmeğe mecbur olduk, 262
000 OOO'luk bir masraf bütçesi tanzim ettik, bu sene bununla idare edeceğiz, fakat
varidat bunu karşılamıyor, vergilerde 28 000 000 liralık kadar zamlar ve tevsiler
yapmak zarureti vardır" diyor. Meclis bu zarureti teslim ediyor. Ve o zam ve tevsileri de kabul ediyor. Bütçe Encümeni bu zamları ve tevsileri de nazarı itibara
alarak son yaptığı varidat tahmininde varidatı Hükümetin teklif ettiğinden 6 mil
yon lira fazla ile tesbit ediyor. Bunun karsısında Hükümetle Bütçe Encümeni
masrafta ayni mikdarda zam yapmak hususunda birleşiyorlar. Bunu muvafık bulmıyoruz. Muvafık bulmadığımız bu masrafların zarurî işler olmadığından dolayı
değildir. Yani bu 6 milyon lira ile zarurî ve faydalı isler yapılmıyacak, lüzumsuz
işler yapılacak demek istemiyoruz. Biliyoruz ki bu zamlara rağmen Memleketin
ihtiyaçlarından daha bir çokları karşılanmıyarak kalmıştır. Memleketin hakikî ih
tiyâçlarını karşılamak için daha pek çok milyonlara ihtiyaç vardır, iktisadî inkişaf
bunu da teğmin edecektir. Bizim muvafık bulmadığımız vaziyette tabiiliğe doğru
hiç bir inkişaf müşahede edilmediği halde Millî Müdafaa ihtiyaçlarından başka
ihtiyaçlar için bütçeye sonradan zam yapılmış olmasıdır. Masraf bütçesinde baş
lıca bir rakam teşkil eden maaş meselesi üzerinde de Gurubumuz uzun uzadıya
müzakerelerde bulunmuştur. Bu hususta en müessir tedbir muhterem Baş
vekilimizin bir münasebetle pek yakında bu kürsüden ifade buyurmuş oldukları
tedbirdir : Kemiyet yerine keyfiyet. Halli zarurî olduğu kadar müşkül ve içtimaî
cihetinin de daima göz önünde bulundurulması lâzım olan bu mühim meseleyi
Devletin bütün dairelerinde ayni süratle tatbik edilecek isabetli bir program
dairesinde intaca muvaffak olmalarını temenni ederiz.
Muhterem arkadaşlar; malî muvazene bakımından çok mühim gördüğümüz
bir noktayı da arzetmeme müsaadenizi rica ederim. Hükümetin esbabı mucibesin
de bahsettiği ve bu gün muhterem Maliye vekilimizin de hakkında tafsilât verdiği
fevkalâde tahsisat programının devamına taraftar değiliz. Harb havası içinde fev
kalâde tedbirlere elbette baş vurulur. Fakat tabiî zamanlarda bu gibi tedbirlere
müracaat usulüne nihayet verilmesi malî selâmetimiz icabıdır, kanaatindeyiz, ve
bu kanaatimize muhterem Hükümetin ve Büyük Meclisin iştirak edeceğini ümid
ediyoruz. (Alkışlar).
1916

REFİK İNCE (Manisa) - Arkadaşlar; geçmiş yılın hesabını veren ve gelecek
yılın ihtiva edeceği icraatı gösteren bütçeyi mazbata ile Maliye vekili arkadaşımız
çok iyi izah etti. Her şeyden evvel ferd hayatında olduğu gibi millî hayatta da yaşa
mak esas olduğuna göre Türk milleti müstakil bir hayatı idame etmek ve idame
sine muvaffak olduğu hayat içerisinde terakki etmek, eksiklerini tamamlamak, zel
zeleden, feyezandan husule gelen zararları telâfi etmek, yeniden şehirler kurmak,
açıkta kalanları himaye etmek gibi gayet esaslı vazifeler karşısmdadır. Bütçemiz
bütün bu ihtiyaçtan kendi takati dahilinde göz önünde tutmuş görünüyor. Bu
bakımdan şükran borcumuzu eda etmek lâzımdır. Ben Maliye vekilinin vermiş ol
duğu izahat üzerinde kanaatimi müsbet olarak ifade edeceğim, yani o beyanatı
hüsnü telâkki edeceğim ve Hükümete muvaffakiyetler dileyeceğim.
Ricalarım, yalnız yapılan tasarrufatın bize kâfi gelmeyib mümkün olabildiği
kadar tasarruf edilebilmiş bir halde bize arzedilen bütçemiz içinde dahi, Türkün
esas hassası olan idare ve atiyi ihtiyatla karşılamak meziyetine lâyik şekilde tasar
ruf yollarında bazı temennilerde bulunacağım. Bu tasarruf yollarının başını, Dev
let malı üzerinde, kendi malından fazla hassasiyet göstermek vecibei ahlâkiyesi
teşkil eder. Amme malı üzerinde tasarruf etmek salâhiyeti bulunan her vatandaş
bilmelidir ki; sarf edeceği paranın üzerinde 17 milyonun hakkı vardır. Onu sarfederken vicdanından gelecek şada, kendine bu işlerde azamî dikkat ve teyakkuz
için lâzım olan şadadır. Bu şekilde yetişmiş bir camia içinde bulunduğu makineyi
işletmekle kalmaz, ayni zamanda onu tekemmül ettirir. Bu da her şeyden evvel
keyfiyet diye ifade edebileceğimiz maddî ve manevî terbiyenin vatandaş ruhunda
esaslı bir kök salmasıdır ki müttefikan bütün mesaimiz hep bu yolda tecelli et
mektedir. Bu ruh ve zihniyet içerisinde, Devlet mekanizmasında rol alan vatan
daşlar, bize ebedî hayatı, millî hayatı teğmin için çok kuvvetli ve fedakâr; kıymet
li anasır olacaklardır. Bu manevî kısımları bu şekilde ifade ettikten sonra, fazla
masraflardan tasarruf noktasında aklıma gelenleri bir hatıra olarak arzetmek ve
ondan bütün Hükümetin kendine müretteb olan hisseyi almalarını da ayrıca rica
edeceğim. Bir defa şurası bir hakikattir ki biz tuttuğumuz yol ile bu Devletin büt
çesi üzerinde maaşat yekûnunun ağırlığını günden güne hissetmekteyiz. Nitekim
Maliye vekili arkadaşımızın izahı veçhile, bütçede masarifattan % 10 nisbetinde
tasarruf yapılması lüzumu dairelere bildirildiği zaman bu tasarrufatın yekûnu
değilse bile, hemen hemen ekseriyeti azimesi memurlar üzerinde yapılmıştır. (L)
cedvelin geçen seneki, evvelki seneki ve bu senekilerle mukayeseli bir surette
tedkik edecek olursak, bu cedvel içinde bu sene azamî olarak memuriyetlerden
tasarruf edildiğini görmüş olacağız. Bir memurun çalışmakta iken vazifesinden
tasarruf maksadile ayrılmış olmasının husule getireceği menfi tesiratı göz önün
de tutmakla mükellef olduğumuz halde, nerede kaldı ki bu tasarruf vesilesile
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vazifesinden ayrılanlara açıkta kaldığı müddetçe maaş vereceğiz. Binaenaleyh
bunun manası, (L) cedveline ayrılan bir memurun 1940 senesinde faaliyetine
lüzum olmadığıdır. Yani o memurun idare ettiği çark 1940 senesi zarfında başka
elemanların yardımı ile işliyebilecektir. Bunu ufak bir tedkik bize gösteriyor.
Meselâ 1939 bütçesinde ve 1940 senesi bütçesinde (L) cedveline alınanları ted
kik ettim. Gördüm ki, geçen sene de ayni memuriyet mahfuzdur. Halbuki teşkilât
kanununda bu memuriyetler vardır, iki senedenberi vücudüne ihtiyaç hissettirmiyen memurlar demek ki teşkilât kanununa fazla olarak konulmuştur. Bundan şu
manayı çıkarmak lâzımdır; teşkilât kanunlarını biz yeni baştan gözden geçir
meliyiz. Mademki bir açık vardır, bir vekil lüzum görmez, olduğu gibi bırakır,
diğer biri lüzum görür, tayin eder. Bu hal ise istikrar üzerine tesir yapar. Halbuki
bir idarenin şiarı, istikrar ve sebattır. Bu hal ise bu şiara münafidir. Memurlar
üzerinde infial hissini çoğaltır. Teşkilât kanunları yüzünden bütçemizin mühim
bir yekûnunu alan maaşat ve makamat üzerinde en lüzumlularını tesbit etmek
üzere bu kanunları bir daha gözden geçirmeğe ihtiyaç vardır.
Kendi hesabıma, bir taraftan teşkilât kanunile, şu adam tarafından, şu vazife
görülecektir derken, diğer taraftan (L) cedvelile bu vazifeye bu sene lüzum gör
müyorum, demeği hiç bir mâna ifade etmeyen bir vaziyet telâkki ederim. Bunu
kaldırmak, lâzımgeldiği vakit yerine koymak en doğru bir şeydir.
Arkadaşlar; harcırahlar üzerinde Hükümetin bilhassa nazarı dikkatini celbederim. Biz birinci B. M. Meclisi zamanında gerek Mecliste ve gerek Hükümet
idaresinde çalışırken bir memurun bir taraftan diğer bir tarafa kaldırılması key
fiyetini bir mesele olarak telâkki ederdik. Bir memur neye kalkar? Eğer ahlâk
noksanlığı varsa kaldırmak bunu telâfi etmez. Cezaî mahiyette ise bunu yerinde
de yapabiliriz. Eh şu veya bu ahvalde, ahvali sıhhiye gibi iğmaz edilemiyecek ah
valde ise, hiç olmazsa bunu nakil, aksayı şarktan aksayı garbe, aksayı şimalden
aksayı cenuba olmamalı. Bilhassa devairi resmiyenin naklü tahvile aid kısmına
bakacak olursak bunun husule getirdiği masrafların istisgar edilemiyecek kadar
fazla olduğunu görürüz.
İkinci mesele, bilhassa İstanbul'a aid işlerde vazife olarak Hükümetin memur
göndermekten sarfı nazar etmesini rica ederim. Tabiî müstesna ahvalden maada.
Bilmem falan matbaaya kitab ısmarlanması gibi, falan meselenin mahallinde tedkiki gibi, haddi zatinde orada bu işleri yapacak anasır mevcud iken buradan anasır
göndermek suretile ayrı ayrı harcırah vermemek yolunda edilecek tasarrufların
epeyce ehemmiyetli olacağına ben kaniim.
İkinci mesele; Avrupa'ya gideceklerin harcırah davasının yani İngiliz lirası
farkının yekûnu üzerinde: tevakkuf etmek lâzımdır. Bir ingiliz lirasının resmî kıy
meti arasındaki fark ekseriya Avrupa'ya seyahat edecekler için azamî fayda teğ1918

min ediyor. Ya resmî kur üzerinden kendisine tesviye edelim, yahud da İngiliz
lirasını kaldınb muhtaç oldukları parayı kendilerine verelim. Bu suretle; damla
damla göl olur kabilinden bu gibi tasarrufların yekûnundan azamî fayda teğmin
etmek imkânı hâsıl olur.
Arkadaşlar; bu sene için inşaat mikdarının ne olduğunu bilmiyorum. Tür
kiye'de devairi resmiye icar bedelleri yekûnunu da toplamış değilim. Fakat icar
bedeli davasının bu kadar büyük binalar yapılmış olduğu halde hâlâ devam et
mekte olmasından iztirab duymaktayım.
İstanbul gibi koca Osmanlı İmparatorluğunun bir çok binalar devrettiği bir
şehirde devairi resmiyenin yerleşmesi için ne kadar sıkıntı çekildiğini düşünmek
şayanı dikkattir.
Bu noktayı Ankara için dahi mevzubahs edebiliriz. Ben bazı tasarruf
davalarını mevzubahs ederken, bir vekilin müsteşarila niçin karşı karşıya otur
madıklarına ve niçin üç müdürü umuminin bir odada yanyana oturmadıklarına
şaşıyorum. Çünkü bir müdürü umuminin vaziyeti böyle arkadaşlarila oturmağa
ve işini görmeğe, arada getirilen evrakı tedkik ederek imzaya zaten mütehammil
dir. Nitekim bunun misalini gördük. Odaların içerisinde, mücerred odayı doldur
mak için ihdas ettiğimiz geniş, zamanın refahını ifade eden vaziyetleri, sıkışık
zamanın icabettirdiği vaziyete kalbetmek dakikasındayız. Bunların bu şekilde
yapılmış olmasının bilhassa memurlarımız üzerinde, terbiyevî ve iktisadî tesir
bakımından ehemmiyeti haiz olduğunu zannederim hüsnü telâkki ederiz.
Bilhassa Ankara için ve biraz da İstanbul için meşgul olunması lâzımgelen
mesailden birisi de, hademeler işidir. Vekâlet binalarından herhangi birine git
tiğimiz zaman karşınıza güçlü, kuvvetli, dinç, elbisesi muntazam bir sıra insanın
resmi selâm ifa ettiğini görürsünüz.
Vazifesi nihayet hademelik ve kapuculuk olan, emir üzerine evrakı âmire veya
memura götüren, odayı süpürmek ve temizlemekten ibaret olan bu genç anasır,
esasını köylü teşkil eden bu unsurlar, çiftçiliğini unutan, toprağını unutan, nasırlı
elleri kâtib eli gibi yumuşayan bu anasır, kendi hayatiyetlerini, esas faaliyetlerini
kaybeden ve çiftçi olan, çalışkan ve kuvvetli bulunan bu anasırı mümkün olduğu
kadar devairi devletten uzaklaştırıp toprağı başına, çoluğu çocuğu yanına gönder
mek lâzımdır. Arkadaşlar bu şekilde vazifeye aldığımız adamlar bulundukları
dairelerde hakikî birer gedik açıyorlar ve yanında çalıştıkları mafavkin yakınında
olmaktan istifade ederek şu veya bu arkadaşlarını mütemadiyen bu işlere sokarak
toprak sahasından, hakikî faaliyet sahasından atalet sahasına naklediyorlar.
Yapılacak iş bence, erkek olması itibarile zarurî olan vaziyetler hariç olmak üzere,
alelıtlak dairede süpürmek ve hizmet etmek gibi işleri, kendi evlerimizde yap
tığımız gibi, daha kanaatkar ve bu işleri daha eyi gören kadın ellere vermek en
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doğrudur . Bunun en çok faydası maddî olmaktan fazla manevî olmasındadır. Ar
tık bu hususta başka bir noktai nazar ifade etmeği fazla görüyorum.
Devairi devletten kaldırılması lâzımgelen mesailin birisi de daktilografinin
muhakkak bir vazife olduğu yolundaki kanaattir. Her memur bilmelidir ki, nasıl
eski zamanda muayyen derecede bulunan memurlar yazdıklarını tebyiz işile de
mükellef idise, bu gün de makine ile her memur kendi yazısını kendisi yazmakla
mükelleftir. Bu ayni zamanda başkasma emretmek hastalığının da önüne geçmiş
olacaktır. Bu yapıldığı takdirde daktilograftık masrafının önüne geçilmiş olacak
tır. Bazı dairelerimiz, şükranla işitiyoruz, almak istediği yeni memurun evvelâ
daktilo ile yazı yazmak bilib bilmediğini imtihan ettikten sonra diğer memuriyet
imtihanını yapmaktadır. Bu usulü bendeniz takdirle karşılarım. Ben Hükümetten
rica ediyorum, bu usul bütün dairelerde esas olsun. Bunun diğer faydalarını tak
dir etmeği muhterem heyetinize bırakıyorum. Bu şekil tabiidir ki, muayyen dere
cede olanlara aid olacaktır. Yoksa bir müdürü umumiye, bir müsteşara, makine ile
yazı yazacaksın denilmez. Amma muayyen derecede olan her memur kendi
yazısını muhakkak kendisi yazmalıdır. Mademki Avrupai bir hayat takib edi
yoruz; Onun için bir Avrupalı gibi çalışmalı, onun gibi makine ile yazısını da ken
disi yazmalıdır. Yukarıda da söylediğim gibi bunun teğmin edeceği faide istiskal
edilmeyecek kadar büyüktür.
Sözüme baslarken tasarruf noktasından, ufak tefek; görebileceğim şeyleri
söyledim. Bazı arkadaşlarımızın kemali salâhiyetine binaen büyük davalarda,
büyük malî kombinezonlarda ne gibi mütalealan olduğunu burada dinlersek müstefid oluruz. Onların dahi, kendi mahdud niyetime nazaran (İstağfurullah sesleri).
Geniş düşüncelerini elbette hüsnü niyetle takib eder ve memnuniyetle dinleriz.
Bizim mümkün olduğu kadar, fakir bir bütçe içinde bulunduğumuzu takdir et
memiz lâzım gelmektedir. 268 milyon liralık bir bütçe ile dünya nazannda, bu
kadar az bir bütçe ile ne kadar çok iş görmek mecburiyetinde bulunduğumuz
aşikârdır. Bu, bizim, bütün bu memleketi idare edebilmek için ne kadar büyük
zahmetler, meşakkatler ve kombinezonlar içerisinde bulunduğumuzu gayet iyi
biliriz. İste her memur bunu bilmelidir, her âmir bunu bilmelidir. Tatbikim gayet
basit telâkki ettiğimiz kâğıd meselesi bize haleti ruhiyemizi gösterir, îki satırlık
yazı için yarım tabaka kâğıdı telef etmekte mahzur görmeyen bir zihniyetin düş
manıyız. Öyle tasarruf etmeliyiz ki, her satırın ebadına ve her işin icabına göre,
bazı Avrupa memleketlerinde olduğu gibi, ebadlı kâğıd bulundurmalıyız. Bu
şekildeki tasarruf bize kırtasiyeciliğin husule getirdiği masrafın yansını teğmin
eder, bu kâfi değildir. Memlekette kâğıd istoku yoktur diye gazetelerin hacmini
küçültürken, diğer taraftan devairi devlette atılmış olan kâğıdların bile bir kıymeti
maddiyesi olduğunu mütalea etmek lâzımdır. Her gün süprüntü sepetine attığımız
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kâğıdların tonu bu gün zannederim piyasa fiatile İzmit Kâğıd Fabrikasında 17
buçuk, hatta 20 liradır. Kaç ton kâğıdın ne nisbette her gün için sarfedildiği biran
göz önüne alınacak olursa, ne mikdar tasarruf teğmin edeceği meydana çıkar.
Böyle yaparsak, israf zihniyetile mücadele manasına gelen vaziyeti dahi nazarı
dikkate almak yolunda faideli bir iş yapmış olduğumuz kanaatine varırız.
Bütün bunların heyeti mecmuasını saymaktan maksadım, icra ve ifası âmir
mevkiinde bulunanın bir emrile kabil ve pek büyük fayda verecek bazı noktalan
hatırlatmağa münhasırdır. Yoksa malî mesailde bir ihtisas iddiasında değilim.
Bütün bu davaların mihrak noktasını şu teşkil eder:
Arkadaşlar; içinde bulunduğumuz devre, her şekilde fedakârlık devresidir.
Memleketin hayat ve istiklâlini muhafaza etmiş olmak için icab ederse en tatlı
hayatını dahi verecek olan bizlere, hayata gelmezden evvel yapılması lâzım gelen
fedakârlıkları göstermek suretile numune olmak düşer. Bütçenin bütün fazlalık
larının büyük bir kısmının Millî Müdafaaya verilmiş olması zevk ve tesellimizi
teşkil eder. Çünkü bugün yegâne ve yalnız teselli noktamızı ancak Millî Müdafaa
teşkil etmektedir. Yarının tehlikesi karsısında en ufak bir kuruşu dahi tasarruf et
mek işlemekdir ki, Millî Müdafaanın çetin çemberi üzerinde hiç olmazsa bir çivi
rolünü oynar. Onun içindir ki arkadaşlar, Hükümetimizden bize bu bütçe veril
miştir; bu bütçeye göre sarfiyat yapmağa mezunuz diye aldıkları salâhiyeti tatbik
etmek yolunda bir zihniyet değil, bu salâhiyetin içinde dahi tasarruf edilmesi
kabil olan noktalar vardır yolunda bir hareket takib edilmesini rica ederim. Ken
di yağile kavrulan ve şimdiye kadar haysiyeti maliyesini hiç bir yabancıya karşı,
hiç bir vatandaşa karşı ihlâl etmiyen ve bunun ancak kendi bünyesindeki fedakâr
lık meziyetine medyun bulunan milletimizden çok ümidvanz ki 1940 hayatı dahi
aynı meziyetin mükâfatı olarak nizamlı, tasarruflu ve muvaffakiyetli olacaktır,
bilhassa ve bilhassa bu, arttırmış olacağımız paranın on parasına kadar Millî
Müdafaaya tahsis etmek suretile vücuda getireceğimiz kuvvetli ve canlı
müdafaayı, küçük ve büyük düşmanlarımıza, Türk milletinin icabında nasıl kuv
vetli, icabında Şefi etrafında tek bir ruh, tek bir zihniyet halinde nasıl kendi ha
yatını, varlığını feda edeceğini göstermek suretile en güzel bir misal teşkil etmek
olacaktır. (Bravo sesleri alkışlar).
BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) - Sayın arkadaşlar, Cumhuriyet rejiminin
teessüsündenberi ilk defa olarak dünya ahvali anormal ve karışık bir hal almış ol
masına rağmen, muhterem Maliye vekili bize 1940 senesi bütçesini yine denk
olarak sunmuştur. Bazı menabii varidatın tenakus ettiği görülmüş ise de, bu nok
san bazı vergilere zam yapılmak ve bazı masraf fasıllarında da tasarruf teğmin
edilmek suretile karşılanmış ve bütçe denkleştirilmiştir, bundan dolayı gerek
muhterem Maliye vekilini ve gerek muhterem Bütçe encümenini tebrik ederim.
1921

Hiç şüphe yok ki bu gün Maliye vekilimizin deruhde ettiği vazife çok ağır ve
müşküldür. Onun bir çok senelik tecrübesinden elbette ki memleketimiz müstefîd olacaktır. Biz dünyanın karışık olmasına rağmen imar faaliyetimize devam
ediyoruz. Ancak, bendenizin kanaatimce, bütün Devlet mekanizmasında araştır
malar yapılırsa, ağlebi ihtimal bir takım tasarruf membaları bulunabilir. Bu mese
lenin muhterem Koordinasyon heyeti tarafından tedkik edilmesi çok faideli
olacaktır. Bilhassa böyle anormal zamanlarda Devlet mekanizmasmı sarsacak en
büyük âmil israftır. Para sarfiyatı yalnız "prodüktif' şeylere hasretmek ve şimdilik
zarurî olmayan ve kabili tasarruf ve kabili teahhur olan şeyler için bilûmum sar
fiyatın tahdidi, sayın Hükümetimizin gayelerinden biri olmalıdır. Bütçenin vari
dat kısmı, muhammen olarak bütçeye dercedilmiştir. Ben kalbimle temenni edi
yorum ki varidat her ay bir fazlalık göstersin. Ancak dünya ahvali dolayısile
bizim harb haricinde kalmamıza rağmen bu ahvalin serpintisine ve tesirine maruz
kaldığımız ve kalacağımız inkâr edilemez. Muhterem Maliye vekili vergilerden
alınan varidatı her ay göz önünde tutarak vergi vaziyetini tedkik buyurmalıdır ve
mevzubahs olan ahvalden dolayı tenakus görülürse bu tenakusun neden ileri gel
diğini anlamak ve ona göre tedbir almak mecburiyeti vardır. Pek tabiî olarak ik
tisadî, malî ve ticarî işler, harb dolayısile sekteye uğrarlar. Tüccar olsun, sanatkâr
olsun, banka ve ticarî veya sınaî bir şirket olsun, hepsinin de muameleleri ve binnetice kârları azalmış olabilir ve bu gayri tabiî vaziyet vergilerin cibayeti üzerine
sui tesir yapabilir. Fedakâr ve yurdsever halkımız her şeye rağmen vergisini ver
mekle vatanî borcunu ifa etmiş ve daima edecektir. Bu müşkül anlarda bütün mil
letin gayesi millî müdafaamızın azamî surette kuvvetlendirilmesidir. Ancak muh
terem Maliye vekilinin nazarı dikkatini celbetmek istediğim nokta, arzettiğim ah
valden dolayı, şayed muhammen varidat kısmen tenakus gösterirse, memleketin
malî, ticarî ve iktisadî vaziyetine göre, ne gibi tedbirler almak lâzımgeleceği
düşüncesi ile, sırf durendişlik noktai nazarından, şimdiden etraflı bir etüd yapıl
ması faideli olur zannındayım.
Biz bütün kalbimizle temenni ederiz ki Devletin varidatı daima bir tezayüd
göstersin ve bunu da azamî istihsalle, çok çalışmakla ve tasarrufa riayet etmekle
elde edeceğiz. Türk enerjisi, Türk zekâsı başka sahalarda olduğu gibi, malî ve ik
tisadî işlerde de her hangi bir müşkülü bertaraf etmeğe muktedirdir.
Dostlarımız olan iki büyük Devlet bize malî yardımda bulunmaları ve on beş
milyon liralık bir altın stokunu hazinemize teslim etmeleri, şayanı şükrandır. Harbi
umumiden evvel memleketimizde asgarî elli milyon liralık altın stoku bulunurdu.
Maalesef harbi umumî esnasında ve mütareke senelerinde bu altınlar harice kaçırıl
dı. Çok temenni olunur ki bu on beş milyonluk altın stokunun tedricen arttırılması
hususunda, sayın Hükümetimiz icabeden tedbirlere şimdiden tevessül buyursun.
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Maliyeye dair sözlerimi bitirmeden evvel diğer bir membaı varidattan bahsetmek
isterim. 1940 malî yılı bütçesini mütalea ederken varidat bütçesinin otuz altıncı fas
lında "mukavelenamesi mucibince Musul petrollarından alınan bir milyon lira"lık
bir varidat gördüm. Bendeniz, böyle mühim bir membadan her sene alınmakta olan
bu meblâğı çok mütevazı bulmaktayım. Bu mikdan lehimize olarak arttırmak
hususunda alâkadarlarla dostane bir surette görüşmek imkânı yok mudur?
Arkadaşlar, geçenlerde millî korunma kanunu ile muhterem Hükümetimize
vâsi salâhiyetler verildi. Bu kanun çerçevesi dahilinde Hükümet memleketimizin
menafiini korumak için bir takım isabetli tedbirler almıştır. Muhterem Ticaret ve
kilimiz, bu anormal zamanlarda, ticaretimizin inkişafı için, hayat pahalılığının, ih
tikârın önüne geçilmesi için gayretler sarfediyor. Bendeniz kendilerini tebrik eder
ken, Afyon mebusu olmaklığım hasebile Afyon hakkında bir temennide bulunmak
isterim. Memleketimizin haricinde afyonun yüksek fıatte satılmakta olmasına rağ
men, ofis, müstahsilin malını çok dun fiatle mubayaa ediyormuş. Bu nokta üze
rine sayın Ticaret vekilinin nazarı dikkatini celbederim. Geçenlerde, hayatî bir
gıda maddesi olan buğdayımızın harice satılmaması için bir ricada bulunmuştum.
Görüyorum ki buğday ve arpa ihracatı berdevamdır. Böyle bir zamanda, bir mikdar serbest döviz elde etmek için, buğdayımızı feda etmek doğru olur mu?
Arkadaşlar, bu anormal zamanlarda azamî istihsale çok ehemmiyet ver
meliyiz. Geçenlerde muhterem Ziraat vekili köylüleri azamî istihsale teşvik et
mek için radyo ile bir konferans verdiler bilmemki radyo ile söylenen sözler köy
lünün kulağına kadar gitmiş mi ve köylü üzerinde, ne gibi tesir yapmıştır. Büyük
Millî Şefimizin yüksek direktiflerile memnuniyetle görüyoruz ki muhterem Baş
vekil ile diğer vekiller arasıra memleket dahilinde seyahate çıkarak memleketi
alâkadar eden işleri yakından tedkik buyuruyorlar. Gönül isterdi ki muhterem
Ziraat vekilimiz beraberlerine birkaç ziraat mutahassısı alarak Anadolunun istih
sal sahalarını dolaşsın. Zürraı azamî istihsale teşvik etmek için lâzımgelen tedbir
leri ittihaz etsinler. Köylünün buna dair olan ihtiyacını karşılayarak amelî bir ne
tice elde etsinler. Buna dair muhterem vekil ne düşünüyorlar? Yani mem
leketimizde azamî istihsal seferberliğinin başında bizzat muhterem Ziraat vekili
bulunmalıdır. Hayretle gördüm ki azamî istihsala germi vereceğimiz bir zaman
da, Ziraat vekâleti bütçesi, geçen yıla nazaran (400 000) dört yüz bin lira noksanile tanzim edilmiştir.
Ahvali hazıra dolayısile memleketimizi alâkadar eden mühim bir mesele de
kömür meselesidir. Muhterem Hükümetimiz buna dair bir kanun hazırladığı ve
kömür istihsalini azamî hadde çıkarmak için tedbirler düşündü. Ancak bu tedbir
ler mevkii tatbika geçinceye kadar derhal kömür üzerine de tasarruf yapmak ih
tiyacı hâsıl olmuştur. Bir taraftan Karabük fabrikaları günde takriben bin iki yüz
1923

ton kömür istihlâk etmektedirler. Diğer taraftan münakalât işleri için, elektrik iş
leri için külliyetli mikdarda kömür sarfedilmektedir. Bundan maada halkımızın ve
fabrikalarımızın ihtiyacı için de kömür sarfiyatına lüzum vardır. Memleketteki
kömürün istihsali artmcaya kadar anormal zamana şamil olmak üzere kömür sar
fiyatı üzerine tasarruf yapılması zaruridir. Avrupada bu işe o kadar ehemmiyet
verirler ki günde bir saatlik kömür sarfiyatını azaltmak için yaz saatini ihdas et
mişlerdir. Kömürden bahsederken sayın Hükümetimizden rica ediyorum
Anadolunun ortasında bir kömür stoku ihdas edilmesi ve linyit madenlerimizin
azamî randıman vermeleri için vakit kaybetmeksizin tedbirler alınması elzemdir.
Kömür madenlerimizin hepsi de sahilde olduğundan, Anadolunun ortasında bir
kömür stokunun bulundurulması çok faideli olur. Acaba sayın Hükümetimiz buna
dair ne düşünüyorlar?
Bugün demir çok kıymetli bir meta halini almıştır. Millî Müdafaa ve imar iş
leri için demire olan ihtiyaç da aşikârdır. Karabük fabrikalarımız acaba yakında
bu ihtiyacımızı tatmin edecek vaziyete girmiş olacak mıdır?
Sayın Hükümetimizin nazarı dikkatini celbetmek istediğim diğer mühim bir
nokta vardır, o da nüfus meselesidir. Bir memlekette nüfus ne kadar artarsa her
sahada, kuvvet ve inkişaf da o nisbette artar ve yükselir. Memleketimiz tarihler
de emsali namesbuk bir zelzele ve seylâb felâketine uğradı ve maalesef bu yüz
den otuz bini mütecaviz nüfus kaybettik. İlk vazifemiz, bu elemli kaybın yerini
doldurmak için çareler aramaktır. Teessürle söylemek isterim ki bugün bazı
mahallerde velevki mahdud yerler olsun meşru izdivaçlara karşı bir engel teşkil
edici sebebler vardır ve bu sebeblerin başlıcası "serbest münasebet" cereyanıdır.
Bu cereyanı durdurmak çarelerini düşünmeliyiz.
Türkiye Cumhuriyetinin esaslarından biri de fazilettir. Eğer bu ulvî esas takib
ve telkin edilirse meşru izdivaçlar artar ve binnetice nüfusun tezyidine medar olur.
Hamdolsun evlenmek hissi bugün Anadoluda mevcuddur ve izdivaç
müteyemmen bir hadise olarak kabul edilmiştir. Ancak orada da doğum işleri
gayri sıhhî muhitte vuku bulduğundan yeni doğan gürbüz Türk çocuğunu yaşat
mak için büyük gayretler sarfedilmelidir.
Sıtma gibi hastalıklar ve bakımsızlık esefli bir vaziyet ihdas ediyor. Muh
terem Hükümetimizin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün bu işlere
azamî ehemmiyet vermelerini rica ederim.
Doğum ve çocuk bakımı meselesinde çok büyük vukufu olan merhum ar
kadaşımız Dr. Besim Ömer'in eserlerini yurdumuzun her yerine Hükümetimiz
tarafından tevzi edilmelidir.
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Arkadaşlar, memleket mekanizmasında bulunan her işe dair mütalea dermeyan etmek niyetinde değilim. Ben hatıra gelen bir kaç nokta üzerine muhterem
Hükümetimizin nazarı dikkatini celbetmek istedim. Böyle anormal ve karışık
zamanlarda Devlet işlerinin idaresi kolay bir şey değildir. Muhterem Baş
vekilimiz çok defalar geceyi gündüze katarak Hükümet erkânile yorulmak bilmez
bir surette çalışmaktadırlar. Allah razı olsun.
Muhterem Başvekilin riyasetinde toplanan Koordinasyon heyeti de çok
faideli tedbirler almaktadır.
Arkadaşlar, dünyanın son zamanlarda aldığı tehlikeli vaziyeti biz müsterih
olarak karşılıyoruz. Çünkü başımızda askerlikte, siyasette ve Devlet işlerinde
alemşümul şöhret kazanan Millet Babası Ulu ve kahraman bir Millî Şefimiz var
dır ve yanlarında ilmi ve irfanile maruf tecrübeli ve durendiş bir Başvekilimiz ile
dirayetli ve faal vekillerimiz vardır. Müsterihiz çünkü malî itibarımız yüksektir ve
millî paramız memleketimizin ihtiyacını tatmin edici mahiyettedir ve malî
kaidelerine uygun bir surette idare ediliyor.
Evet müsterihiz çünkü yurdumuzun müdafaası şanlı ve şerefli Türk ordusuna
tevdi edilmiş bulunmaktadır. Bu ordunun başında büyük Mareşalimiz ve
komutanlarımız ve erkânıharbiyemiz vardır.
Bazı memleketlerde müdafaa hatları yapılmıştır. Biz de Çakmak hattı ve
Memedcik hatlarımız vardır. Biz bunlarla iftihar ediyoruz.
Yaşasm millî vahdet
Yaşasın kahraman ordu (Alkışlar).
HALİL MENTEŞE (İzmir) - Arkadaşlar; Bütçe encümenimiz bu sene bütçe
tedkikatında yeni bir metod tatbik etti. Arkadaşlarından 24 zatı hususî mazbata
muharriri yaparak bu arkadaşlar devairde bütçenin tatbikatını, Devlet ihtiyacım,
yapılan zam ve tenzillerin esbabı mucibelerini yerlerinde tedkik ettiler ve Bütçe
encümeni müzakeresi esnasında Hükümet mümessilile karşılıklı olarak bu maz
bata muharriri arkadaşların mütalealannı da dinlediler. Bundan dolayı bu meto
dun ileride de devam etmesi ve tatbik edilmesi hakikaten şayanı temenni bir ar
zudur. Bundan dolayı Bütçe encümenini tebrik ederim. Bizi, bütçenin her cep
hesinde, gerek nakid cephesinde, gerek döviz cephesinde, gerek varidat ve mas
raf cephelerinde güzel tedkiklerle karşı karşıya bulundurdular. Yalnız esbabı
mucibenin baş tarafındar Hükümet masraflarını tesbit ederken tasarrufu esas tut
muştur, biz de bunu musib gördük ve bunu değiştirmemekte musırnz denildiği
halde neticede Hükümetin teklifine altı milyon lira bir ilâve yaptılar.
EMİN SAZAK (Eskişehir) - Demek teşekkürü geri alıyorsun (Gülüşmeler).
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HALİL MENTEŞE (Devamla) - Vakıa buna tahsilatın, tahakkukatm son ay
lardaki mesud ve müterakki neticesinin sebeb olduğunu da söylüyorlar, yalnız
ben ehemmiyetli gördüğüm bir cihet hakkında Heyeti Celilenin ve Hükümetin
nazarı dikkatini celbetmek istiyorum:
Ahvali fevkalâde dolayısile hayat şartları gittikçe ağırlaşmaktadır. Bunun ıs
tırabını en ziyade sabit gelirli maaş ve ücret erbabı çekmektedir. Harb müzmin bir
hale gelib de bu vaziyet devam ederse bu ıstırab daha ziyade artacaktır.
Binaenaleyh bu bakımdan bu fazlalığı maaş ve ücret esbabının mükellefiyetlerini
tahfif yolunda kullanmağı daha muvafık buluyorum.
Bütçe encümenimiz, bilhassa Hazinenin nakid vaziyeti hakkında çok şayanı
dikkat ve memnuniyet şeyler söylüyor. Vakıa Maliye vekili arkadaşımız da buna
dair uzun izahat verdi. Gümrük vergileri eylülden itibaren her ay üç, üç buçuk
milyon tenakus ettiği halde dahilî vergilerde tebarüz eden fazlalık ve maliyece
alınmış olan tedbirler sayesinde malî intizam teğmin edilmiştir. Bu sayede Dev
letin ve Hazinenin intizamı tam ve kâmil bir surette tutulmuştur. Bu; şunu gösterir
ki bütçenin tahmininde dikkat ve isabet vardır. Bundan dolayı en evvel tebrike
lâyik olan Maliye vekili arkadaşımızdır.
Sonra, dahilî vergiler bu sene de büyük bir fazlalık göstermektedir. Bu faz
lalığın muhtelif senelerin fazlalıklarına inzimam etmekte olduğu ve vergi nisbetleri mahfuz olduğu halde bunun devam etmekte bulunduğuna göre memleket
dahilinde hakikaten şayanı şükran bir inkişafın bariz delilidir.
Avrupa'da harb ilân edildiği zaman memleketimiz bilhassa iktisadî bakımdan
gayet tehlikeli bir dönüm noktasında bulundu. Haricî ticaretimizin % 55'inin
pazarı olan Almanya harbe girdi. Memleketimizin mahsulâtını satamamak tehlike
ve endişesi karşısında kaldık. Hükümetin müttefiklerle yapmış olduğu iktisadî ve
malî cebhelerden mukavelelerle bu tehlikeyi önlemek için lâzım gelen tedbirler
alınmıştır. Bunun tatbikatında gerek ziraî, gerek ticarî hayatta uzun tecrübelerle
mahmul olan bir bilgi ile ticaret vekilimizin gayreti ve metodik çalışmak, vasfı
mümeyyizi olan Başvekilimizin Devlet işlerini sıkı ve metodik bir surette kont
rolü altına alması bu tedbirlerin hakikaten memleket için hayırkâr bir neticeye
varmasını intaç etmiştir ve ilk günün ümidsizlik ve sıkı vaziyetleri feraha ve
ümide münkalib olmuştur, idhalâtın tenakus etmesi filhakika memleket içinde
bayat şartlan bakımından bir sıkıntı verir. Fakat harb tehlikesi karşısında bulunan
her millet şu tedbiri almıştır. İdhalâtı mümkün mertebe kısmak ve ihracatı arttır
mak. Bunun sebebi çok mühimdir. Çünkü harb masrafı dahilde, dahilî para ile
görülür, fakat memleket müdafaasının hariçten muhtaç olduğu eşyayı alabilmek
için dövize ihtiyaç vardır. Bunun için de memleketin ihracatı artmalıdır ve idhalât
lüzumlu eşyaya hasredilmelidir. Bu sene de bütün zelzele ve seylâb felâketlerine
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rağmen memleketin ziraî şeraiti umumiyesi bir bolluk müjdesi vermektedir. Mah
sullerimiz inşaallah bol olacaktır ve hepsini de iyi fiatlarla satmak muvaffakiyeti
hâsıl olacaktır. Yalnız bir cihete nazarı dikkati celbetmek isterim. O da; bütün
dünyanın bulunduğu meşkûk vaziyette tehlikeli blokajların tazyiki altına mem
leketi bırakmamak için çok dikkatli ve tayakkuzlu bulunmak lâzımgelir zannmdayım ve böyle bir tehlike altına düşmektense memleketin mahsullerini her hal
de elde bulundurmak müraccahtır, sözlerim bundan ibarettir.
BAŞKAN - Söz Emin Sazak'ındır.
EMİN SAZAK (Eskişehir) - Ankara Hükümeti millîye ve Cümhuriyesinin hini
teessüsünden bu ana kadar yaptığı işler biraz insafla göz önüne alınırsa, bazı hata
ve noksanlarımıza rağmen, çok müsbet bir netice verdiğini, bu arzettiğim iktisadî
kısımlardır bir insanın göğsünü kabartacak bir vaziyette olduğunu görürüz. Ben
deniz memleketin serveti umumiyesi bakımından söylüyorum. Son zamanda yap
tığımız, ilâve ettiğimiz yarım milyarlık şimendifer, 100 milyonluk Sümerbank
tesisatı ve Etibank'ın madenleri ve saire değil. Sırf memleketin serveti umumiyesi
eskiden ne idi, bugün ne haldedir, bunu gözümün önüne getiriyorum. Serveti umu
miye denilince, bendenizin kanaatime göre, hakikî servet emlâk, arazi, hayvanat,
madeniyat ve müessesatı sınaiyedir. Biliyorsunuz ki altın artık tamamen kıymetini
kaybetmiştir. Harbde bile altını olmayan devletler dahi hiç bir zaruret içinde kal
madan kendi ihtiyaçlarını görmüşlerdir. Altının vaziyeti yalnız bir itiyaddır, netice
itibarile insanların buna alışkanlığıdır. Demek ki hakikî servet hayatta; yenen,
içilen, oturulan nesnelerdir. Hakikî kıymetin bundan ibaret olduğunu bütün dünya
ile beraber biz de takdir etmiş bulunuyoruz. Buna nazaran memleketin hayvanını
ele alıyorum. Harbi umumiden evvel ne kadardı? Bu gün ondan çok fazladır. Em
lâkini nazarı dikkate alıyorum, fazladır. Maden kısmını nazarı itibâre alıyorum, in
kişaf etmiştir, eskiden yabancı elinde olan, Devlet eline geçmiştir. Kül halinde
mütalea edince malî vaziyetimizde zerrenin zerresi kadar endişe edecek hiç bir
vaziyetimiz olmadığını erbabı izan ve insaf görür. (Bravo sesleri).
Fevkalâde tahsisat meselesi; bu en şuurlu insanların istifade edeceği bir
membadır. Ancak fayda getirecek yerlere vermek, istihlâke yatırmamak, su işleri
yapmak, fabrikalar yapmak ve saire gibi bu gün koyup yarın alacak yerlerde kul
lanmak lâzımdır. Fevkalâde tahsisat bizim şimdiye kadar mahrum olduğumuz ve
ancak Cumhuriyet Hükümetinin mazhar olduğu bir nimettir. Bunu daima istihsal
yerlerine sarfedersek her vakit hüsnü muhafaza edeceğimiz bir yol olur. Bu mil
leti yaşatacak ve memleketi kurtaracak bu kısımda, şayanı takdir olan milletimiz,
Hükümetin bu husustaki adımlarına tamamen bilerek, şuurla müzaheret etmiştir.
Çok ham olduğumuza nazaran ben doğrusu Maliye vekilinin yerinde olsaydım bu
sene memleketin her tarafında Hükümet konağı noksanı bırakmazdım. Bu zaman1927

larda çalışmak, âdeta sel önünden kütük kapmak gibi bir şeydir. Hükümet konak
lan için verdiğimiz icar bedellerini ve kira ile tutulan binalarda muntazam
çalışılamadığmı ve evrakın yangına maruz bulunması tehlikesini ve memlekette
işçinin çokluğunu göz önüne alır, bazı arkadaşlarımın yaptığı gibi, Hükümetin bu
husustaki mesaisini tahdid etmem, bilâkis resmî binalar yapması için teşvikte
bulunur ve bu fırsatta bu boşluğu kapatmasını arzu ederim. Benim aklımca bu
memleketi en ziyade kurtaracak şey su işleridir. Bu seneki bereketli vaziyete
maalesef 15, 20 senede bir rastgeliyoruz. Bu fevkalâde tahsisat menabiinden
Nafiaya ayrılan şey pek azdır. Muhterem Vekilimiz nasıl oldu, Maliye vekilini
sıkıştırmadı mı, bilmem. Nasıl olur da bu memleketi en ziyade kurtaracak böyle
bir memba bundan pek az istifade etsin?
Bu işlerin bir kötü yeri var. Bu gün zamanı değil amma söylemeden
geçemiyeceğim. Memurun da, milletin de, Hükümetin de, hepimizin kulağında
yer etmesi lâzımdır. Bizim memurin ve tekaüd kadromuzda maaş nisbeti alabil
diğine gidiyor. Gün geçmiyor ki memurin, tekaüd kanunu diye Meclisten bir şey
geçmesin. Bu, benim gibi tekaüd olmıyanı büsbütün sıkıyor. Halil arkadaşımızın
söylediği gibi, muvazene ve buhran vergisinde beş, altı milyon fark varmış, Bunu
verelim deniliyor. Arkadaşlar, bu millet bu parayı zaten muvazenesiz vermiştir.
Bünyei iktısadiyesine göre maaş vermemiştir. Bu vergilerle o muvazeneyi tekrar
yerine getiriyor. Bu milletin bünyesine göre verilmiş bir maaş değildir,
Amerika'dan da fazladır. Ben zannetmem ki bu memlekette maişet buhranı diye
bir şey olsun. Harbi umumide vaziyetimiz ne idi bir düşünelim. Bu gün yiyecek
içeriden, giyecek içeriden, şeker içeriden teğmin edilmektedir. Pek ufak tefek
şeyler dışandan gelir. Harb olduğu zaman dahi bu memlekette maişet buhranı
diye bir şey olmaz; olur diye düşünmek yanlış olur. Bendeniz valilikte bulunmuş,
salahiyetli bir arkadaşla konuşuyordum; onun dairelerden birinde bir oğlu varmış,
on sekiz kişi bir dairede çalışıyorlarmış. Bana iki yüz lira versinler, yalnız başı
ma bu işi yaparım, demiş. Bu hastalığı kaldırmalı. Milleti müstehlik olarak
memur yapmamalı, adedlerini azaltmalı, bunlardan artan para ile diğerlerine çok
para vermeli, iyi doyurmalı. Bu işi biz böyle yapmazsak nesli âtinin bizi af
fedeceğini zannetmem. İnşaallah vaziyet düzelir de bu işle biz de, Hükümet te
meşgul oluruz, bunu mutlaka yapmamız lâzımdır.
Birkaç ricam olacak. Buğday fiatleri bu sene Türkiye'nin korktuğu gibi değil
dir. Ticaret vekilimizi tahtie ediyorlar amma 15-16 milyon çiftçi müteşekkiriz.
Ben vaziyeti gördüm, mesuliyeti kabul ediyorum, satacağım dedi ve sattı. Ben
teğmin ediyorum ki, Türkiye'deki bu günkü buğday ordu ile beraber memlekete
üç sene yetecektir. Onun için fazla geleni satmak ve gelecek sene fazla kaldır
mağa çalışmak. Bunu yapmalıyız. Bütün Eskişehir'i dolaştım. Rica ediyorlar;
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aman bize orak makinesi yetiştirin diyorlar. Hükümetten bunun, ne pahasına olur
sa olsun, vaktinde yetiştirmelerini rica ederim. Çünkü bu mahsul heder olmasın.
Afyon işi. Hep hatırlarsınız, afyonu hep beraber inhisara aldığımız vakit, bizim
afyonun morfini fazladır, bunu ilâç yapan fabrikalara vereceğiz, bizden fazla fiata
alacaklar, 22 liraya satacağız, bunun 20 lirasını köylüye vereceğiz dediler. Biz de
halka böyle aynen ilân ettik. Sonra gördük ki, mesele bir sıfır hatası imiş. 20 değil
iki liraya indi. Sevgili Ticaret vekilimiz diğer işlerde zürraa yardım etti. Bu işte de
amelî bilgilerinden istifade ederek fazla fiata satılmasını teğmin edeceklerdir.
Başka mühim birricamdaha var; böyle zamanlarda suiistimal çok olur. Onun
için muhterem Başvekilimizdenricaediyorum. En inandığı zevattan, anası babası
kadar emin olduğu zevattan Hükümet devairini murakabe edecek bir heyet teşkil
etsin, bir hususî murakabe teğmin etsin. Biliyorsunuz bu bütün dünyada böyledir.
Yalmz bizde değildir. Harb darb zamanlarında bunlar hakkından gelinmez dere
ceyi aşar. Bu işe ehemmiyeti mahsusa verir ve muvaffak da olur, inşaallah cenabı
hak ta korur, Hükümetimiz sergüzeşt peşinde değildir, haricî siyasetten bütün halk
memnun ve minnettardır, memleketin menfaati ne ise ona göre mukaveleler ak
detmiştir ve yürüdüğü yol memleketi selâmete çıkaracak yoldur, bundan hep
müteşekkiriz. Ancak her ihtimale karşı böyle hallerde bütün milletin canından,
malından verdiği şeylerin suiistimale uğramaması için umumî bir murakabe
heyeti yapılmasına imkân versinler. Vekâletlerin müfettişleri ve sairesi var amma,
hepsinin üzerinde bir murakabe heyeti vücude getirsinler.
Efendim; en mühim meselemiz, hepsinin üstünde olmak üzere, millî müdafaa
meselesidir. Artık Millî müdafaa vekilimiz 24 saat içinde 24 saat mi çalışır, 48 saat
mi çalışır, nasıl yaparsa yapsın, bu işte şunu unuttuk diyenler vardır, Allah rızası
için bizi böyle bir şeye maruz bırakmasın. Şimdiden ne lazımsa yapsın, ihmal et
mesin. Bütün arkadaşlarım, bütün millet, böyle fevkalâde zamanlarda, dahilî
derdlerimizin ıslahına çalışmakla beraber, milletleri yaşatan, bağlılık, vahdet,
fikir birliği, karar ve arzu birliği olduğuna göre, Büyük Millî Şefimizin etrafında
bütün milletin sarsılmaz bir imanla toplanarak bu işi başarmağa çalışması lâzım
dır (Alkışlar).
GALİP PEKEL (Tokad) - Muhterem arkadaşlar; bütçenin bazı noktaları
üzerinde ben de durmağı doğru buldum.
Evvelâ Bütçe encümeni arkadaşlarıma şunu söyliyeceğim; neden acaba büt
çeyi böyle çok dar bir zamanda Meclise veriyorlar. Bu gün ayın 27 sidir. 4 gün son
ra bu bütçenin tatbik edilmesi lâzımdır. Niçin bunu 10-15 gün evvel vermiyorlar.
Muhterem arkadaşlar; bu gün gelen bütçede görüyoruz ki; bütçemiz açıktır. Bu
açığı yeni vergilerle kapatıyoruz . Yani geçen seneki tahminlerimiz tam olarak
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tahakkuk etmemiştir. Sebebi, dünyada meydana gelen harblerdir. Harb dolayısile
gümrük varidatı ve bununla alâkalı olan varidatlar azalmıştır. Fakat şayanı şükran
dır ki memleket dahilindeki diğer varidatlar tahminleri bulmuş ve hatta geçmiştir.
Hükümet, Meclise vermiş olduğu lâyihayı 262 milyon küsur lira olarak ver
miş, Encümen, varidat tahminlerinde 6 milyon küsur liralık fazlalık bulmuş, 268
milyon küsur liraya çıkarmış. Bunun hangisi doğrudur ve hangisi tahakkuk
edecektir, bu tahminler tahakkuk eder mi etmez mi? Ben bu hususta bir şey söylemiyeceğim. Ben daha ziyade masraf bütçesinin bir kaç şeyi üzerinde dura
cağım. Hükümet bu seneki masraflarda fazlalık gördüğü için vergilere zam sureti
ile yapmış olduğu tevsiden sonra geçen senenin masrafları üzerinde tenzilât
yaparak bir para arttırmak ve bununla yeni bazı ihtiyaçları karşılamağı doğru bul
muş. Bunun için vekâletlerin masraf bütçesinde % 10 hesabile bir tensikat yap
mağa kalkmış bununla 10 350 000 lira tasarruf etmiş. Millî Müdafaa bütçesinin
kara kısmında mevcud bulunan 13 120 000 liralık tahsisatı da fevkalâdeye almış
ondan sonra vergilere yaptığı zamlarla tevsi ettiği varidattan fazla gördüğü bir
milyon küsur lirayı da buna ilâve etmiş 24 757 000 liralık bir fazlalık bularak
bunu tevzi etmiş, bunun 17,5 milyon lirasını Düyunu Umumiyeye ilâve ediyor.
Bunu koymak zarurî idi. Yaptığımız istikrazları karşılamak içindir. Tam
yerindedir. Ondan sonra 3 milyon 600 bin lirayı maaşata ilâve ediyor. 2,5 milyon
lirayı maarife veriyor ve bir milyon küsur bin lirayı da nüfus sayımı için istatis
tik umum müdürlüğüne ve hastanelere veriyor. Ben bunlar üzerinde maaşata
ilâveten konan 3 milyon 600 bin lirayı yerinde görmedim. Hükümet bu Meclisten
geçmiş bulunan kanunlara nazaran bu parayı koymağa ve bu memurlara bu para
ları vermeğe mecburdur. Bu bakımdan bu parayı koymuştur. Mademki bütçemiz
zamanın fevkalâdeliğinden dolayı açık çıkmıştır. O halde bu zamları gelecek se
neye bırakabilirdi. Ayrı bir kanunla bu zamların başka senelere kalması teğmin
olunurdu. Böyle yapılması daha muvafık olacağı kanaatindeyim. O zaman bu 3
milyon 600 bin liraya pasif korunma tedbirlerimize veyahud millî müdafaamızın
başka ihtiyaçlarına sarfedilirdi. Böyle yapılmak daha yerinde olacağı kanaatin
deyim. Bana böyle geliyor.
Maamafîh tekrar ediyorum, Hükümet Meclisten çıkmış olan kanunlar
dolayısile bu zamları yapmakta kendisini mecbur gördüğü içindir ki yapmıştır.
Bütçe encümeni altı milyon küsur lira tahminlere ilâve etmiş bulunuyor ve tabiatile bu parayı muhtelif masraflara tevzi ediyor. Eğer Bütçe encümeni yapmış ol
duğu bu fazla tahminleri bu günün fevkalâde ihtiyaçları için, yani Millî müdafaa
ihtiyaçları için, bilhassa memleketteki emniyet tedbirlerini arttırmak için pasif
tedbirleri arttırmak için koymuş olsaydı daha yerinde olacaktı ve o zaman belki
ben burada söz söylemiyecektim. Bana öyle geliyor ki, Bütçe encümeni adeta
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normal bir zamandaymışız gibi alelade, yani kabili tehir olan ihtiyaçlar üzerine bu
parayı dağıtmıştır. Halbuki öbür tarafta bu gün hakikaten mühim olan ve tehiri
belki memlekete zarar getirebilmesi düşünülen ihtiyaçlar vardır. Bu parayı bun
lara tahsis etseydi daha iyi olacaktır. Altı milyon lira az para değildir. Vakıa Mil
lî müdafaa ihtiyaçları fevkalâde bütçe ile karşılanıyor. Fakat bununla beraber
bana bu altı milyon lira da ona zammedilseydi daha isabetli olurdu, gibi geliyor.
Bütçede geçen sene üstünde durduğum bir noktaya tekrar geleceğim.
Bu sene Hükümet ayni şeyi yine tekrar yapmış bulunuyor. Hükümet tasarrufa
ihtiyaç hâsıl olduğu zaman bütün vekâletlerden muayyen bir nisbette tenzilât yap
masını ister. Bazı vekâletler vardır ki bunlar bütçelerinden bu tenzilâtı yapabilir
ler, fakat bazı vekâletler de vardır ki bu tasarrufu bütçelerinden yapmağa imkân
yoktur. Fakat tasarruf yapmaları kendilerine bildirilince o vakit naçar zarurî mas
raflarından kısmak ıztırarında kalıyorlar. Bazı vekâletler vardır onların ellerindeki
tahsisat, yahud kendilerinin görmekte bulundukları servisler bunların azalıb
çoğalmasına müsaiddir. Fakat bazılarınınki asla müsaid değildir. Meselâ Adliye
vekâletini alalım. Adliye vekâleti, yalnız memurların maaşlarından ve memur
ların vazifelerini görmek için lâzım olan masraflardan mürekkeb bir bütçeye
maliktir. Kezalik Dahiliye vekâleti memur maaşları ve ücretleri ile onlara taallûk
eden masraflardan terekküb eden bir bütçeye sahibdir. Bu iki vekâletin büt
çelerinden tasarruf yapmağa kalktığımız gün yapılacak iş ya memurların adedini
veyahud da masrafların mikdarını azaltmaktır. Tabiatile memurlar işlemektedir.
Vazifeleri başındadırlar, maaşlarını almaktadırlar. Çaresiz diğer tahsisattan ten
kise doğru gidilmektedir. Yapılacak olan tenkisat hangi tahsisattan olacaktır? Kır
tasiye, harcırah, müteferrika ve saire şeylerden olacaktır. Onlardan da kesdiğimiz
zaman âdeta işler yürüyemiyecek kadar darlık meydana gelmektedir. Bu sene de
Hükümetten gelen bütçede ayni kısıklıklar yapılmıştır. Fakat Bütçe encümeni
bunların ikmalinin veyahud itmamının zarurî olduğunu göz önünde bulundurarak
bazılarını itmam etmiştir. Bununla beraber bu masraf kısımlarında muhtelif
vekâletler arasında bir ahenk meydana gelmiş değildir. Meselâ memleket dahilin
de gördükleri hizmet itibarile hemen her yerde bulunan üç vekâleti alacağım.
Maliye, Dahiliye ve Adliye vekâletleri. Bu üç vekâletin bütün hizmetleri,
memleketin her tarafına şamil bir şekildedir. Her kasabada, her yerde teşkilâtları
vardır. Aşağı yukarı teşkilât mikdarları aynıdır. Böyle olduğu halde meselâ
Maliye vekâletinin mefruşatı 70 bin liradır, Dahiliye vekâletinin 20, Adliye
vekâletinin 24 bin liradır. Halbuki hiç birinde ihtiyaç diğerinden az değildir. Bu
geçen sene de böyle idi, daha evvelki senelerde de böyle idi.
Tenvir ve teshin: Maliye vekâletinin 60 bin, Adliye vekâletinin 54 350,
Dahiliye vekâletinin 40 bin liradır.
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Kırtasiye: Maliye 70 bin, Dahiliye 30 bin, Adliye vekâletinin 70 bin 350
liradır.
Defatir ve evrakı matbua: Maliye vekâletinin 330 bin, Adliyenin 66 bin yüz,
Dahiliye vekâletinin nüfusla beraber 15 bin liradır.
Müteferrika: Maliyenin 30 bin, Dahiliyenin 8 bin, Adliyenin 13 bin 650 liradır.
Mecmu tahsisat, Maliye vekâletinin 560 bin, Dahiliyenin 113 bin, Adliyenin 229 bin
150 liradır. Arada o kadar büyük bir nisbet vardır ki bir tarafla bol bol kâğıd har
carken, bir tarafta güzel, iyi mefruşat varken, diğer taraf âdeta öbür taraftan isteme
vaziyetindedir. Birisinin öz, diğerinin üvey vaziyete düşmesi doğru olmuyor.
Yine harcırah kısmı: Maliye vekâletinin daimî memuriyet harcırahı 90 bin,
muvakkat memuriyet harcırahı, 54 bin.
Dahiliyenin daimî memuriyet harcırahı 55 bin, muvakkat memuriyet har
cırahı 26 bin.
Adliye vekâletinin daimî memuriyet harcırahı 73, muvakkat memuriyet har
cırahı 43 bindir.
Müfettişler harcırahı: Maliye 120 000, Dahiliye 45 000, Adliye 30 000. Ar
kadaşlar, 120 000 lira müfettiş tahsisatile Maliye müfettişleri yalmz maliye işlerini
teftişle meşgul olmaktadır. Halbuki meselâ Dahiliye vekâleti müfettişleri dahilî iş
leri teftiş ettikten sonra bütün nahiye, belediye ve köyleri de teftiş etmektedirler.
Bunun neticesi ne oluyor? Bir taraf işini rahat görmekte, diğer taraf yan görmek
tedir. Yine devir harcırahı: Maliye vekâletinin üstüste 153 000, Dahiliyenin 34
000, Adliyenin yok, buna mukabil cürmü meşhud harcırahı var. Maliye vekâleti
teşkilâtında defterdar kazaları gezecektir, mal müdürü de kendi mıntakalannı
gezecektir. Fakat vali ve kaymakam bütün nahiyeleri ve köyleri de devredecektir.
Bunlardan birisi vazifesini bolluk içinde yapacak diğeri yapamıyacaktır. Harcırah
lar meyanında bu nisbetsizlik mevcud olduğu gibi, memurları yetiştirme bakımın
dan da muhtelif vekâletler arasmda yine muhtelif farklar vardır. Yine en büyük
fark Maliye vekâletinde ve bu vekâletin lehindedir. Meselâ kitab ve mecmua ve
Maliye mecmuası bedeli olarak Maliye bütçesinde 16 500 lira buluyoruz. Buna
mukabil Adliyede 9 000, Dahiliyede 5 020 lira vardır. Kavaniin, nizamatı ve
saireyi toplamak için konmuş olan Maliye vekâleti bütçesinde 6 000 lira bir para
vardır. Adliye bütçesinde 9 000 lira, Dahiliyede ise bu çeşid bir para mevcud değil
dir. Yine Maliye vekâleti kendi memurlarını yetiştirmek için kurs masrafı olarak
bütçesine 35 000 lira bir para koymuştur. Ayni ihtiyaç içerisinde olan Dahiliye ve
Adliye bütçelerinde böyle bir şey mevcud değildir. Yine Maliye vekâleti kendisine
daha iyi memur yetiştirmek için, Mülkiyeye 125 000 lira vermektedir. Bununla da
Mülkiye mektebinden, yetişecek gençlerin dörtte üçünü almak hakkına malik
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bulunmaktadır. Diğer vekâletlerin böyle bir hakkı yoktur. Bununla şunu demek is
temiyorum ki, Maliye vekâleti fazla sarf ediyor, diğerleri sarfetmiyor, yani Maliye
israf ediyor demek istemiyorum. Şunu demek istiyorum ki mademki, bir vekâlet
böyle bir ihtiyacı duymaktadır, aynı ihtiyaç yalmz bir vekâlete münhasır değil,
diğer vekâletlerde de vardır. Binaenaleyh bu ihtiyaçlar muhtelif vekâletler arasın
da tevzin olunmalıdır. Gerek harcırah ve gerek memur yetiştirme, masrafları muh
telif vekâletler arasında o vekâletlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dağıt
malıdır. Bu işi Hükümetten ziyade Bütçe encümeni arkadaşlarından beklerim.
Çünkü Hükümet bütçeyi hazırlarken her vekâlet kendi noktai nazarından işe
bakıyor ve ona göre hazırlıyor. Fakat Bütçe encümeni hiç bir vakit işe bir vekâlet
gözile bakmayacaktır, bunun tevziini o teğmin etmelidir.
Mefruşat, kırtasiye, tenvir, teshin, müteferrika hususundaki ahengi hiç bir
zaman her vekâlete ayrı ayrı tahsisat konmak suretile teğmin etmek mümkün ol
maz. Bu ihtiyaçlar için lâzım olan parayı Maliye vekâletinin bütçesine koymak,
sonra bütün vilâyet ve kazaların muhtelif dairelerinden müteşekkil bir komisyon
tarafından ihtiyaç nisbetinde bu parayı tevzi etmek lâzımdır. Bunu yapmak mut
laka iyi bir şey olur. Çünkü memurlar arasında bu öyle tuhaf fikirler husule
getiriyor ki, Bütçe encümeni ve gerek Hükümet jandarma bütçesine oldukça
ehemmiyetli bir zam yapmış bulunuyor. Bu, tam zamanında ve yerinde yapılmış
bir zamdır. Fakat şunu arzetmek isterim ki, bu memlekette emniyet işlerile meş
gul muhtelif kuvvetlerimiz vardır. Polis jandarmadan maada gümrük ve bir de or
man muhafaza teşkilâtlan vardır.
Arkadaşlar; muhtelif şekillerle memleket dahilinde gezdiğiniz zaman bunların
her birinin ayrı ayrı vazife görmelerinin memlekete nâfi olub olmadıkları hakkın
da bir fikir edinmişsinizdir. Zamanın harbe gittiği bir zamanda bu kuvvetleri tevhid ederek hepsini bir kumanda altında toplamağı çok lüzumlu görürüm. Devlet
bütçesinden yaşıyan bu kuvvetler bir kumanda altında toplanacak olursa jandarma
ile beraber asıl muavin kuvveti teşkil eden köy korucuları ve gönüllü köy korucu
ları teşkilâtile beraber memlekette hiç bir zaman ihmal edilemeyecek bir kuvvet
meydana gelir ve yarın, harbe girecek olursak, memleket içine dışardan gelecek
paraşütçülere karşı zamanında tedbir almak bu suretle kabil olur. Bu nokta üzerin
de Hükümetin nazarı dikkatini ehemmiyetle celbederim. Tek bir nokta üzerinde
daha duracağım: Arkadaşlar; Düyunu Umumiyenin yekûnu 67 milyon lirayı bul
muştur. Bütçemizin dörtte birini teşkil eder. Bütün ihtiyaçlarımızı henüz bu gün
tamamen karşılamış değiliz, istikrazları arttırdıkça; Düyunu Umumiye mikdan
yükselmektedir. Diğer taraftan başka bir arkadaşın dokunduğu gibi memurin
maaşatı da çok yükselmiştir. Halbuki memleketimizin; nafia, ziraat, ticaret
sanayileşme ve sair bakımlardan ihtiyaçları tamamen karşılanmış değildir. Bunları,
1933

mütemadiyen fevkalâde tedbirlerle karşılamak imkânını bulamıyacağız. Bunun
için ben buradan şu temennide bulunacağım. Memlekette halkın kazanç ve serveti
üzerine koyduğumuz vergileri daha fazla arttırmak imkânını elde edemiyoruz. Şu
halde ihtiyaçlarımızı ne ile karşılayacağız? İdarei hususiyeler ve belediyeler ken
dilerine verilmiş hizmetleri tamamen karşılayacak vaziyette değillerdir.
Fakat arkadaşlar; memlekette halkın büyük bir kısmını teşkil eden çiftçinin
bütün zamanı istihsalât ile işgal edilmiş değildir. Çiftçi senede azamî 200 gün
çalışır. Bundan sonra hayli boş zamanı kalır. Eğer boş kalan şu zamanını eyi or
ganize edersek memleketimizin yollarını, su işlerini vesair nafıaya aid işleri yap
mak imkânı elde edilmiş olur. Zannederimki istikraza, fevkalâde tedbirlere müra
caat etmeden böylelikle memleketin ihtiyaçlarını karşılamak imkânı bulunur.
RUŞENİ BARKIN (Samsun) - Arkadaşlar benim söylemek istediklerimin bir
kısmını bazı masraflar hakkında Refik ince arkadaşım beliğ bir şekilde ifade et
tiler. Benim de arzularımı tatmin ettiğinden dolayı teşekkür ederim. Kalan ufak
bir iki şeyi arzedeyim. Arkadaşlar, güzel bir Ankara güzel bir şehir ve güzel bir
gar, bütün memleketi temsil ettiği için onda fazla bezenmek ve güzellik aramak
estetik manzara istemek biraz da lükse kaçmak doğrudur. Onunla iftihar edilebilir.
Türk milletinin sağlamlığı, sadeliği ve memleketin bünyesi ile mütenasib Devlet
dairelerinin her yerde muntazam bir program ve muayyen bir şekilde olmasını is
temek te bir hakdır. Bir vekilin odası lüks olabilir. Koltuk, halı ve sair mefruşat,
masası fevkalâde eyi olabilir. Niçin? Çünkü o bir kere Devletin büyük bir rük
nüdür, siyasî bir mevkii vardır, ziyaret edecek misafirleri de vardır. Fakat her han
gi bir şefin odasında mükemmel parke varken orada halı görmek benim üzerim
de fazla bir masraf yapıldığı tesirini yapıyor. Banka yapıyoruz. Güzel, sağlam bir
banka. Gayet eyi bir şey. Fakat onun içerisinde o güzel binaya yakışmıyacak ve
fuzulî olduğu göze çarpan, duvarlarında maun veya cevizden kaplamalar konu
yor, lüzumsuz yerlere mermer döşeniyor. Bence bu memleket için o salabet ve o
vakar yanında bunlar bir israf gibi geliyor bana. Arkadaşlar; Hükümet mahallesi
cidden hepimize gurur veren, iftihar veren bir şekildedir. Amma içerisine girilin
ce bir takım saraylara girildiği kanaatini veriyor. Bunu yalınız ben söylemiyorum.
Bunu bir takım ecnebiler de bana söylediler. Gönül isterdi ki bunlar bir ihtişam,
bir salabetle meydana gelsin, içerisinde bir hukuk müşavirinin odasına girdim.
Hayret ettim. Masasını iki yüz liraya alamazsınız, içerisinde koltuklar var, sigara
masası var. Bu masa daha basit ve daha sağlam fakat daha ucuz olabilir. Ona
zevk, eğlence, istirahat, veya gurur hiç lâzım değildir. Bununla bende yaptığı acı
tesiri arzetmek istiyorum.
Hiç istiksar etmiyorum, memleketin tekâmülünü, ihtişamını, Türklük ile
mütenasib olan salâbetini büyük bir minnet ve şükranla görürüm. Bana öyle
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geliyor ki içine girince birtakım lüks tarafa kaçılmış ve kaçılmaktadır. Meselâ
bazı bankalarda görüyorum, genç bir memur, oturduğu masa, çalıştığı daire o
kadar lükstür ki o, bir kere o gurur ve huzuru oradan çıktığı vakit evinde bul
masına imkân yoktur. Bunu evinde de kurmağa çalışacak ve belki de onu bazı
fena yollara da sevkedecektir. Binaenaleyh ahlâk üzerinde de tesir yaptığını zan
nediyorum. Bir korku geliyor bana.
Memlekette hususî muhasebeler tabiî büyük rol oynar. Vali konakları lâzım.
Güzel, amma öyle bir vilâyet vardır ki vilâyet merkezi içinde en güzel bina pekâlâ
yirmi bin liraya yapılabilir ve bu konak hatta küçük saray olabilir. Amma 70 - 80
bin lira sarfedilerek yapılmış vali konaklan işitiyoruz. Bazı yerde vali konaklan
mütevazi, o bir tarafla nisbetsiz bir taşkınlık vardır. Burada her hangi bir şefin ih
tişam içerisinde gördüğü vazifeyi görüyoruz. Kazalara gidiniz, arkadaşlar, öyle kay
makam, öyle memur masalan göreceksiniz ki şu kadarcık küçük bir masada üç kişi
çalışıyor, âdeta elem verici vaziyet, Bence bunlar arasında bir muvazene teğmin et
mek zamanı gelmiştir. Hususî muhasebe vali konağı yapar. Ancak bu inşaat Nafia
vekâleti tarafından olmalıdır. Bir vali konağı on aile için değil, bir aile içindir.
Şimdi daha umumî bir derde temas edeceğim. Hususî muhasebeler yol yapar,
köprü yapar. Size küçük bir misal arzedeyim; geçen sene Samsun vilâyetine sel
geldi. Bir sel geldiği vakit yolu pekâlâ bozabilir. Fakat bir köprüyü uçurtmaz.
Eğer böyle bir yol veya bir şose üzerindeki beş, on köprü uçup giderse anlaşılır
ki o köprünün içerisinde müteahhidin hiyaneti vardır. Murakabe noksanlığı var
dır, yani suiistimal vardır. Samsun'dan iki büyük nehir geçer. Birisi Kızılırmak,
birisi Yeşilırmak. Yeşilırmak üzerindeki köprü Nafıanın köprüsüdür. Bir kaç
seneden beri duruyor, hiç bir şey olamıyor. Her sene Yeşilırmak beş altı metre kal
kıyor, köprü aldırmıyor. Çünkü Nafia vekâleti yapmıştır. Bafra'da Kızılırmak
üzerinde, o Kızılırmak ki, her sene çok coşkun akar, üzerine Çetinkaya köprüsü
yapılmış. Ayni sel, kıyamet esnasında gittim, gördüm, sular seviyesine gelmiş.
Köprü aldırdığı yok. Taştan mı yapılmış, demirden mi yapılmış. Demek ki, bu
memleketin heyeti fenniyesi alâkadar makam kendi plânı ve vesaiti ile memleket
te daima yaşayan ve her şeye mukavemet eden eserler meydana getirebiliyor.
Böyle başı boş, hususî muhasebenin, şunun, bunun elinde kaldı mı iş bozuluyor,
işte size Çarşamba'dan, Bafra'ya kadar kırk elli köprü. Kimi çatlamış, kiminin
ayağı tamamen gitmiş. Bunun ayağı nereye gider arkadaşlar. Kimisinin heyeti
umumiyesi yıkılmış, yazık değil mi? Hususî muhasebenin parası da memleketin
parasıdır. Artık Nafıa vekilimizden rica edelim. Bundan sonra paydos. Hususî
muhasebe köprü yapamaz, onu Nafia vekâleti yapar. Bundan sonra paydos, her
vali kendi keyfine göre ev yaptıramaz? Onu merkezin verdiği plâna ve ihtiyaca
göre Nafia vekâleti yapar. Bundan sonra her kaymakamın masası merkezdeki
muadil memuriyetin kullandığı masanın ayni olmalıdır.
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Aynile her şey mütevazi, metin, daima değişmez şekli, biçimi, miadı sabit
yeknesak mefruşat ve malzeme ve yeknesak çalışma ve yeknesak bina.
İSMAİL MEMED UĞUR (Sivas) - Efendim, Refik Şevket Beyefendi köy
lülerin gelib burada odacı olmasından bahsetti. Hakkı vardır, doğrudur. Amma, ne
yapalım. Bu zamanın ihtiyacıdır. Vekâletlerdeki odacılar biliyorsunuz, 30 lira ay
lık alırlar, kendileri burada peynir ekmek yerler, arttırdıklarım köyüne, ailesine
gönderirler. Refik Şevket Beyefendi bu kapıyı kapamak istiyorsa kendisine, tav
siye ederim, on binlerce daktilo aldıkları parayı Avrupa'ya gönderiyorlar, işte bu
kapıyı kapasınlar. Odacıların aldığı para yine Hazineye giriyor. Şunu da söyliyeyim ki, Kahraman Millî Şefimizin işaretlerile ve sevgili Hükümetimiz ve
Büyük Partimiz inşaallah biz köylüleri kalkındıracak ve köylü de köyünde geçin
diği gün artık buraya gelmiyecektir. Maruzatım bu kadardır (Alkışlar).
BÜTÇE E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) - Efendim; muhterem hatiblerin
bütçenin heyeti umumiyesi hakkındaki kıymetli beyanat ve mütaleatı arasında en
cümenimizi alâkadar eden bir nokta üzerinde maruzatta bulunmama müsaadenizi
rica ederim. Mazbatada da yazdığımız, gösterdiğimiz veçhile Hükümetçe hazır
lanan bütçe lâyihasındaki varidat ve masraf mikdarile encümenin yüksek huzu
runuza arzettiği lâyihadaki mikdarlar arasında fark vardır. Bu fark, Maliye vekili
muhtereminin uzun izahatile vaziyet Heyeti celilenizce de anlaşılmıştır. Bunu bir
kere daha arzedelim ki, Teşkilâtı esasiye kanununa göre muayyen zamanında
Hükümetçe bütçe Yüksek Meclise takdim edildiği zaman cari senenin malî
yılının dokuzuncu ayındaki vaziyet nazarı itibare alınmış ve ona göre denk bir
bütçe hazırlanıb lâyihası Meclisi Âliye takdim edilmiştir. Bütçe encümeniniz bu
seneki tedkikatında -Muhterem Halil Menteşe arkadaşımızın bir iltifatına mazhar
oldu- hususî mazbata muharrirleri de intihab suretile daha evvel tedkikat yaptır
mış ve bütün vaziyeti iyice inceleyerek malûmat edindikten sonra encümen
umumî heyetinde müzakeresine girişmiştir. Bütçe; encümenimizde bulunduğu
sırada vergi zammına aid bazı kanunlar da Hükümetçe hazırlanarak Meclisi Âliye
takdim edilmiş ve o kanunların bir an evvel kabulü ve neşri, meriyete girmesi,
bütçenin tedkikatını ikmalde ve Yüksek Meclise takdim için müessir bulunuyor
du. Bu itibarla bir hayli vakit te geçti. Encümenimiz bir yandan tedkikat yaparken
son vaziyette varidatımızın gümrüğe aid olan kısmından gayrisinde görülen in
kişaf ve terakkinin tahminden daha fazlalık arzedeceği neticesine varmıştır. Bunu
da tabloları ile mazbatamızda izaha çalıştık. Bu varidatın tahmininde encümenin
takib ettiği noktai nazar, zaten her bütçede ayni şekilde yapılması lâzımgelen bir
usule tamamile riayet ederek; isabetine ve katiyetine en yakın bir rakamı kabul et
miştir. Hattâ vergi zamlarile hasılatta vukua gelecek tezayüdü rakamla tesbit eder
ken bazı mevaddın yapılan zamma mukabil daha az istihlâk edileceği ve az sarfu
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istihlâk edilmesi neticesi hâsıl olacak düşkünlüğü de nazarı dikkatten dur tut
mamıştır. Buna göre tesbit olunan rakamlar, muhammen varidatın katiyete yakın
olacağına dair, tahmin için usul ne ise, onların hepsine riayet edilmek şartile tam
bir kanaat hâsıl olmuştur.
Sarfiyat kısmının tahsisatında bir takım zamlar vardır. Hükümet esbabı
mucibesinde; 1939 bütçesine nisbetle 1940 bütçesinde % 10 tasarrufla tenzilât
yapıldığı gerçi beyan ediliyorsa da biz tasarrufu esas itibarı ile aynen kabul ve tasvib ederek işe başladık. Fakat bu tasarrufta amme hizmetlerinin katiyen mütees
sir olmaması; başta Millî Müdafaa masrafları olduğu halde iktisadî kalkınma
bakımından girişilmiş teşebbüsatm geri kalmaması ve buna karşı imkân nisbetinde tahsisat verilmesi esasını da göz önünde bulundurduk. Yalnız bir noktada, is
raf etmediğimiz noktasında, takdirimize göre, Yüksek Heyetin huzurunda katği
olarak ifade edebiliriz ki, konan tahsisatta encümen israftan tamamile tevakki et
miştir. Masrafın bir santiminin dahi israf olmadığına kanaat getirmiştir. Fakat bu
kanaate mugayir her hangi bir noktai nazar serdedilir de varid görülürse o; bahsi
ahar. Fakat encümenin kendisinin vardığı netice; hâsıl ettiği kanaat; konan bu pa
raların bir santiminde dahi katiyen israf edilmediğidir ve israf yoktur. Tasarruf
hakkındaki telâkkimiz arzettiğim gibi israfa meydan vermemektir, imkân dahilin
de bilhassa amme hizmetlerinin müteessir olmaması noktasından - tekrar ediyo
rum - diğer iktisadî vaziyetlerimizde giriştiğimiz yolda inkişaf ve terakkiyi halel
dar etmemeğe azamî derecede bilhassa itina etmişizdir. Millî Müdafaaya aid olan
hususatta söz söylemeği zaid görüyorum. Ona karşı olan fedakârlık neyi istilzam
ediyorsa onu yapmaktan hiç bir ferd çekinmiyeceği gibi, encümenimiz de bu
hususta her hangi bir tenkidi mucib olabilecek bir vaziyette katiyen bulunmamış
tır (Bravo sesleri). Buna da itimad buyuracağınıza eminiz. Hükümet teklifindeki
masarif için konan tahsisattan fazla encümenin tahsisat koymasına gelince; bu
tahsisatın konması Maliye vekili beyefendinin izah buyurdukları gibi, bazı işleri
encümen resen gördüğü kadar Hükümet de bu imkânlar elde edildiğini görünce
kendi ihtiyacını yani, amme hizmetlerinin tedviri bakımından ihtiyaçlarını en
cümene izah etmişlerdir ve bunlar münakaşa ve müzakere edilmiştir ve tetabuk
hasıl olduktan sonradır ki bu tahsihata zam yapılmıştır.
Yoksa lâalettayin şurada şu teşkilât arttırılsın, şu yapılsın bu yapılsın gibi bir
zihniyetle Galib bey arkadaşımızın işaret buyurduğu gibi normal zamanda yapıl
mış bir bütçe gibi masraf kısmını encümenin tesbit etmiş olduğu yolunda vaki
olan tenkidleri biraz yerinde olmasa gerektir.
Memurlar meselesi hakkında muhterem Başvekilin bundan evvelki
beyanatında işaret buyurularak bir arkadaşımız bu teşkilât kanunlarının tedkik
edilmesi lâzım geldiğini ve memurlar meselesinde kemmiyete değil, keyfiyete at1937

fi nazar edilmesini söylediler. Biz müteaddid daireler, vekâletler bütçesini tedkik
ederken bu kanaati encümen arkadaşlarımız bir çok vesilelerle izhar etmişlerdir.
Hakikaten üzerinde durulacak bir iş olduğuna, encümende cereyan eden müza
kereden bendenizde hâsıl olan intibaı nakledebilirim ki, encümen de bunun ted
kik edilmesi lâzım gelen bir mesele olduğuna kanidir. Hükümet reisinin yüksek
huzurunuzda evvelce de böyle bir beyanatı sebketmiş olmasına nazaran, bunun
nazarı dikkate alınarak hakikaten lüzumsuz teşkilât varsa bunu bertaraf etmek ve
memurlar meselesinde kemmiyet değil, keyfiyetin nazarı dikkate alınması için
icabeden tedbirlerin alınmasına biz de intizar ederiz.
Muhterem Rana Tarhan arkadaşımızın fevkalâde tahsisat hakkındaki
mütalealarına gelince; bu da bizim Encümenimizde çok zaman müzakere edilmiş,
bu babta görüşülmüş ve fevkalâde tahsisattan çekinilme arzusu ve doğru olmadığı
meselesi âdeta takarrür etmiştir. Fakat bu fevkalâde tahsisat suretile başlıyan
muamele 1936'da başlamıştır. Bu gün 1940 bütçesi hazırlanırken hakikaten Dün
yanın fevkalâde bir vaziyete girdiği sırada böyle bir fevkalâde tahsisat yoluna
gidilmemesini Encümen tesbit edemezdi. Zaten kendileri de bu vaziyete işaret
buyurdular. Biz de arzederiz ki Bütçe encümeni fevkalâde tahsisattan mütevekki
olmak lüzumunu, işe başladığı gündenberi samimî bir kanaat olarak her zaman
muhafaza etmekteyiz.
Galib Pekel arkadaşımız, Adliye, Dahiliye ve Maliye vekâletlerini misal
olarak ayni fasıllarda bu üç vekâletteki tahsisat mikdarlan paralan arasında
muvazenet ve muadelet olmadığına işaret buyurdular ve bunu ancak vekillerden
fazla encümenin nazarı dikkate almasını beklediklerini mütalea olarak dermeyan
buyurdular. Bizim böyle vekâletler arasında her hangi bir noktai nazarla tercih
yapmak hatırımızdan geçmemiştir. Yalnız teslim buyurursunuz ki, her vekâlet
bütçesi tedkik olunurken, vekil kendi ihtiyacını izah eder ve samimiyetle bu cihet
görüşülür. Bu ihtiyaca kail olunduğu takdirde onda zam veya fazla görülen varsa
tenzil edilir. Binaenaleyh aid olduğu vekâletler, herhangi bir hizmetlerini ifa için
şu tahsisata zaruret vardır demişler de Bütçe encümeni bunu reddetmiş değildir.
Eğer reddetmemişse mutlaka esbabı mucibesini de söylemiştir. Binaenaleyh böy
le muadelet, muvazenet olmaması noktasından, encümene bir kusur atfetmek
muvafık olmasa gerektir. Maruzatım bundan ibarettir.
BAŞKAN - Arkadaşların sözü bitti. Birtakım sualler daha vardır. Fakat yeri
heyeti umumiye değil, vekâlet bütçeleridir. Tensib buyurursanız her vekil kendi
bütçelerinde bu mütalealara cevab verirler (Muvafık sesleri).
Heyeti umumiye müzakeresini kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Görmiyenler... Heyeti umumiye müzakeresi kâfi görülmüştür.
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmiştir."
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BlRlNCl MADDE — Devlet bütçesine dahil dairelerin 1940 malî yık mas
rafları için bağlı (A) işaretli eedvelde gösterildiği üzere (268 476 321) lira tah
sisat verilmiştir.
ÎKİNCI MADDE — Devlet bütçesine dahil dairelerin 1940 malî yık mas
raflarına kargılık olan varidat bağlı (B) işaretk eedvelde gösterildiği üzere
(268 481 000) kra tahmin edilmiştir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — 1940 malî yık içinde Osmank bankasile olan Hazine
hesabı carisinden maada kısa vadek avans ve hesabı cariler akid ve küşadına
Te azamî bir yıl vadek Hazine bonoları ihracına Maliye vekili mezundur. An
cak hususî kanunların verdiği salâhiyetler hariç olmak üzere tedavülde buluna
cak Hazine bonoları hiç bir zaman (40 000 000) krayı tecavüz edemez.
Hazinede mevcud millî esham ve tahvilat karşılık gösterilmek suretile teğmin olunacak krediler veya bunların satış bedellerile uzun vadeli Devlet tahvil
leri mubayaasma veya bu bedekerle Hazinenin ortaklığı bulunan şirketlerdeki
iştirak hisselerini ödemeğe ve îcra Vekilleri Heyeti kararile bu kabîl şirketlere
aid hisse senedlerini satın almağa Maliye vekili mezundur.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Dairelerin, Devlet memurları aykklannın tevhid
Vfî teadülüne dair olan 3656 sayık kanunun 19 ncu maddesine dahil müteferrik
müstahdemleri ile mezkûr kanunun mevzuu haricinde kalan memurları ve nakil
vasıtaları, bağk (D) işaretk eedvelde gösterilmiştir.
Muvakkat veya senenin bir mevsimine mahsus hizmetlerle müstesna ve za
ruri haker dolayısile kadro dahilindeki memur ve müstahdemlerle ifası mümkün
olmayan hizmetler için kadroya dahil olmaksızın aylık ücretk veya yevmiyek
müstahdemler kullanmak caizdir.
Bu kabîl müstahdemlerin ücret Ve yevmiyeleri münhasıran aid oldukları
daire bütçelerindeki muvakkat müstahdemler tertibinden verilir.
Fasıl numaraları ile unvanları bağlı (E) işaretli eedvelde yazık masraf tertiblerinden idaresi zarurî görülen muvakkat mahiyetteki hizmetler için kezalik
aylık ücretk veya yevmiyek müstahdemler kuUamlabikr. Bunların kadrolarile
3656 sayık kanunun 13 ncü maddesi hükümlerine tâbi ihtisas mevkileri îçra
Vekikeri Heyeti kararile tesbit ve müteakib yıl bütçesile Büyük Miket Mecli
sine tevdi olunur.
Yevmiye alan amele bu hükümden müstesnadır.
Masraf tertiblerinden idare olunacak hizmetlerin, kadrolarının bütçede mev
cud diğer bir hizmetin ifasına müteakik kadrolara ilâve mahiyetinde bulunma
ması şarttır.
BEŞÎNCÎ MADDE — Mahremiyeti veya amele yokluğu gibi hususî ve za
rurî hakerde tahkimat işlerinde çakştırûacak erlere (20) kuruşu geçmemek
üzere yevmiye verilebilir. Verilecek yevmiyelerden hiç bir suretle tevkifat ya
pılmaz.
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ALTINCI MADDE — Muh&sebei umumiye kanununun 29 neu maddesi muci
bince:
1) Varidat nevilerinden her birinin müstenid oldukları hükümleri gösteren
(0) eedveli;
2) Hidemaü vataniye tertibinden kanunla muhassas maaşların müfredatım
havi (Ç) eedveli;
3) Gelecek yıllara geçici mukaveleler' akdine mezuniyet veren kanunları gös
teren (G) eedveli;
4) Maliye bütçesine konulmuş olan ihtiyat tahsisatından nakli caiz tertibleri gösteren (E) eedveli;
5) Gümrük tarife kanununun 14 ncü maddesi mucibince kabulü muvakkat
usulünden istifade edecek eşyaya aid (1) eedveli;
Bu kanuna bağlıdır.
Balı imalinde kullanılacak kaskam ipliklerinin kabulü muvakkat usulünden
istifade müddeti, ilk gümrük muamelesi tarihinden itibaren İM senedir.
YEDÎNCÎ MADDE — Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mekteb pan
siyonları hakkındaki 1838 sayılı kanunun bazı maddelerini değiştiren 2005 sa
ydı kanunun 2 nci maddesi mucibince pansiyoner talebeden alınacak ücretler
bağlı (M) işaretli cedvelde gösterilmiştir.
S B K M N C İ MADDE — 1940 - 1941 ders yılı içinde ücret ve masrafları Dev
let tarafından verilmek üzere pansiyonu bulunan mekteblerde leylî meccani
okutturulacak talebenin adedi 1500 olarak tesbit olunmuştur. Bu mekteblerde
okutturulmak üzere ders yılı zarfında Devlet hesabına ve 915 sayılı kanunun
2 nci maddesi hükümlerine tevfikan alınacak leylî meccani talebenin Maarif ve
kâletince tensib edilecek bir kısmı umumî müsabaka ile, bir kısmı da lise olma
yan vilâyetlerde imtihana talib olan ve kanunu mahsusunun tayin eylediği
şartları haiz bulunan talebelerden, müsabaka imtihanında ayni vilâyet talebele
ri arasında en çok muvaffak olanlardan tefrikile bu vilâyetlere de talebe isabet
edecek şekilde alınır.
DOKUZUNCU MADDE — 2005 sayılı kanunun 3 ncü maddesi mucibince
her yıl Muvazenei umumiye kanununa bağlanması lâzımgelen kadrolar ilişik
(N) işaretli cedvelde gösterilmiştir.

ONUNCU MADDE — 2005 sayılı kanun gereğince açılmış olan pansiyonlar
gelirlerinden (40) bin lira alınarak varidatı müsaid olmayan pansiyonların açı
ğını kapatmıya tahsis olunur.
ON BÎBJtNCÎ MADDE — Bütçelerde geçen yıl borçları tertibine mevzu tah
sisat kifayet etmediği takdirde işbu borçlar taallûk ettikleri hizmetlere teka
bül etmek üzere cari yıl bütçelerine mevzu tahsisattan mezkûr tertibe Maliye
vekâletinin muvafakatle naklen tesviye olunur.
Muhtelif dairelerin 1928 - 1938 yıllarına aid olub da Muhasebei umumiye
kanununun 93 ncü maddesi mucibince müruru zamana uğramıyan ve karşılık
ları taallûk ettiği yıl bütçelerinde mevcud borçlar, dairelerin 1940 yılı bütçele
rinin masraf tertibleri tasarruflarından borç fasıllarına Maliye vekaletinin muvafakatile naklen tesviye olunur,
ON ÎKtNCt MADDE — 1513, 2248, 2354r 2701, 2808 saydı kanunlara tâbi
borçlardan tediyesi tahakkuk edecek olanlarla 1938 malî yılı nihayetine kadar
tahakkuk ettiği halde henüz tahvile bağlanmamış bulunanlar nakden ödenir.
1940
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ON ÜÇÜNCÜ" MADDE — 459 sayılı Mahsubu umumî kanununa tâbi bor<H
lar mukabilinde verilecek olan tahvillerin, istihkak sahihlerine tevdiinden ev
vel müruru zamana uğramış kupon beiellerile bunlardan (100) liraya kadar olan
borçların tamamı ve bundan fazla olanların (100) liradan aşağı kesirleri ve
3523 sayılı kanuna tâbi istihkakların da (10) liradan noksan olanlarının tamamı
ve (10) liradan fazla olanlarının (10) liradan aşağı kesirleri nakden ödenir,
459 sayılı Mahsubu umumî kanununa tevfikan verilen tahviller, Hazinenin
1927 malî yılı nihayetine kadar eşhası hakikiye zimmetinde tahakkuk eden
alacaklarile mahsub edilebilir. Bu mahsubat nâzım varidat ve masraf hesablarında açılacak maddelerde gösterilir.
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — 2518 sayılı kanun hükümleri mahfuz kalmak
üzere dairelerin 1928 - 1939 malî yıllarına aid karşılıksız borçlarım, her daire
nin 1940 malî yılı bütçesi umumî tasarruflarından karşılık teğmini suretile o
daire bütçesinde açılacak rakamsız bir fasla tahsisat kaydederek ödemiye Ma
liye vekili salahiyetlidir. Bu madde mucibince yapılacak tediyata aid ita emir
leri evvelemirde Divam muhasebatın vizesine tâbidir. Divanın vizesine iktiran
etmedikçe bu evrakın muhteviyatı muhasibler tarafından tediye olunamaz.
ON BEŞİNCİ MADDE — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü
ne dair olan 3656 sayılı kanunla zeyillerine bağlı cedvellerde yazılı memuriyet
lerden işbu kanuna bağlı (L) işaretli cedvelde derece, aded ve maaşları göste
rilen memuriyetler 1940 malî yılı içinde mevkuf tutulmuştur. Kadroları bu
suretle mevkuf tutulan müstahdemler hakkında Memurin kanununun muaddel
85 nci maddesi hükmü tatbik olunur.
ON ALTINCI MADDE — Gerek Devlet daireleri, gerek kambiyo kararna
melerinin hükümleri dairesinde tahakkuk edecek ihtiyaçlar için verilecek ser
best dövizlere aid olmak üzere, takvim yılı itibarile tanzim olunacak cedveller
İcra Vekilleri Heyetinin tasvibine arzolunur.
Bu cedvellerin fasılları üzerinde tadilât ve münakalât icrası yine icra Vekil
leri Heyetinin kararma bağlıdır. Kambiyo teşkilâtının mesaisi ve kambiyo mu
amelâtı Başvekilin yakın murakabesi altında bulunur.
ON YEDÎNCt MADDE — Millî ve metruk emlâk ve arazi satış taksit'be
dellerini vaktinde vermeyenlerin, bu borçları Tahsili emval kanunu hükümleri
dairesinde tahsil olunur.
ON SEKİZİNCİ MADDE — Ankara Yüksek ziraat enstitüsüne 2005 sayılı
kanunun 2 nci maddesi hükmüne tevfikan yerli ve yabancı pansiyoner talebe
dahi alınır.
ON DOKUZUNCU MADDE — 788 sayılı Memurin kanununun 20, 6ft ve 88
nci maddelerile 912 sayılı ordu, bahriye ve jandarma zabitan ve memurini hak
kındaki kanunun 1 nci maddesinin, Memurin kanununun 88 nci maddesine ma*
tuf hükmü ve 2, 9 ncu maddeleri ahkâmı 1940 malî yılında tatbik edilmez.
YİRMİNCİ MADDE — Gümrük idhalât tarifesinin (328/A) pozisyonuna da
hil matbaa kâğıdlarmdan gazete ve mecmua tabında kullanılmak üzere 2465
tonu ile okul ders Jritahlannın ve öğretmenler için Maarif vekilliğince neşredi
len kitab ve dergilerin basımında kullanılmak üzere (328/A,B) pozisyonlarına
dahil her nevi matbaa kâğıdlanndan 700 tonundan 1940 malî yık içinde alına
cak gümrük resmi, kâğıdlarda beşer santimetre fasılalı filigram çizgileri bu?.
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lunmak şartile 100 kiloda 50 ve istihlâk vergisi de 100 kiloda 80 kuruşa indiril
miştir.
B u suretle memlekete girecek kâğıdlardan Maarif vekilliğine aid olanları bu
vekillik enirine verilir. Gazetelere ve mecmualara aid olanların tevzi sureti
İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılır.
Y t R M t B İ R İ N C İ MADDE — Devletin tasarrufu altuıdaki znukataah. ve
icareteynli gayrimenkullar için 2762 sayılı kanunun 27 ve 28 nci maddeleri mu
cibince icare veya m u k a t a a l a n n yirmi misli olarak tahakkuk ettirilecek taviz
bedellerini her sene Maliye bütçesinin sonunda açılacak bir fasla tahsisat kay
detmek suretile azamî dört senede ödemiye Maliye vekili mezundur.
Bu suretle tahsisat kaydedilib ödenecek mikdar hesabı katğide ayrıca gös
terilir.
Y İ R M İ TKÎNCİ MADDE — Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzıssıhha mües
sesesinin muhassasat ve masarifi 1940 malî yılı içinde Sıhhat ve içtimaî mua
venet vekâleti bütçesinden verilir.
Y İ R M İ ÜÇÜNCÜ" MADDE — 1980 sayılı Muvazene vergisi kanununun
10 ncu maddesinde yazılı müddet 1 haziran 1940 tarihinden itibaren bir sene
daha uzatılmıştır.
Y İ R M İ DÖRDÜNCÜ MADDE — 3525 sayılı kanunla tasdik olunan anlaş
ma ile teğmin edilen krediden Devlet demiryolları umum müdürlüğüne tahsis
edilen kısımlara mahsuben mezkûr umum müdürlükçe 1940 malî yılında doğ
rudan doğruya celbolunacak h e r t ü r l ü malzeme ve vesait ve muharrik ve mü
teharrik alât ve edevatı gümrük resminden ve gümrükte alınan diğer vergi ve
resimlerden ve rıhtım resmile ardiye ücretinden istisna etmiye i c r a Vekilleri
Heyeti salahiyetlidir.
B u suretle gümrüklerden geçirilecek eşyanın bir listesi Devlet demiryolları
umum müdürlüğünce Gümrük ve inhisarlar vekâletine tevdi olunur.
Y İ R M İ B E Ş İ N C İ MADDE — Devlet alacağına mukabil geçen ve eski sene
lerde tef evvüz edilmiş olan emval bedellerinden Hazine alacağına tekabül eden
kısımların aid oldukları fasıllara irad ve Maliye bütçesi sonunda açılacak hu
susî bir fasla tahsisat kaydi suretile mahsubuna Maliye vekili mezundur.
Y Î R M İ A L T I N C I MADDE — 1055 saydı kanunun muaddel 9 ncu maddesi
ne tevfikan geçen ve eski senelerde hariçten getirilen iptidaî maddeler gümrük
resmi ile muamele vergisinden ödenmemiş olan mikdarları nâzım varidat ve
masraf fasıllarına kayid ve mahsub olunur.
Y İ R M İ Y E D İ N C İ MADDE — Hali tasfiyede bulunan istanbul l a m a n şirke
tinden tasfiye neticesinde tahakkuk edecek Hazine alacaklarını 1940 malî yılı
varidat bütçesinde açılacak hususî bir fasla irad kaydetmeğe ve Hazine borçla
rını Maliye bütçesinde açılacak rakamsız bir fasla tahsisat kaydederek ödeme
ye Maliye vekili mezundur.
B u suretle ödenecek paralar hesabı katğide ayrıca gösterilir.
Y İ R M İ S E K l Z Î N C t MADDE — 3634 sayılı Millî müdafaa mükellefiyeti ka
nununun 36 ncı maddesi mucibince, millî müdafaa mükellefiyeti yolu ile alına
cak hayvanların 1940 malî yılı fiati bağlı (O) işaretli cedvelde ve 38 nci mad
desi mucibince alınacak motorlu vasıtaların fiati bağlı ( P ) işaretli cedvelde gös
terilmiştir.
Y Î R M I DOKUZUNCU MADDE — 3827 sayılı nakil vasıtaları hakkındaki
kanunun 11 nci maddesi mucibince Maliye vekâletince satılacak vasıtalardan
,asgarî miadını doldurmamış olanların, mezkûr kanunla emirlerine yemden bi
nek otomobili tahsis edilen makamlara devrine Maliye vekili mezundur.
OTUZUNCU MADDE — 3828 sayılı kanunun 11 nci maddesi mucibince
alınacak zam ile damga resminin baliği bir kuruştan aşağı olduğu takdirde ku
ruşa iblâğ olunur. Resim ü e zam yekûnunda bir kuruştan aşağı zuhur eden
kesirler de kuruşa çıkarılır.
OTUZ B t B i N C Î MADDE — B u k a n u n 1 haziran 1940 tarihinden muteberdir.
OTUZ Î K l N C l MADDE — Bu k a n u n u n hükümlerini icraya Maliye vekili
memurdur.
30 mayıs 1940
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1A - OEDVELt
Sıra
No.

Dairelerin isimleri

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Büyük Millet Meçlisi
Biyaseti Cumhur
Divanı muhasebat
Başvekâlet
Devlet gûrası reisliği
İstatistik umum müdürlüğü
Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü
Diyanet işleri reisliği
Matbuat umum müdürlüğü
Maliye vekâleti
Düyunu umumiye
Gümrük ve inhisarlar vekâleti
Dahiliye vekâleti
Emniyet umum müdürlüğü
Jandarma genel komutanlığı
Hariciye vekâleti
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti
Adliye vekâleti
Tapu ve kadastro umum müdürlüğü
Maarif vekaleti
Nafia
»
îktısad
»
Münakalât »
Ticaret
»
Ziraat
»
Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı)
»
»
»
(Hava kısmı)
»
»
»
(Deniz kısmı)
Askerî fabrikalar umum müdürlüğü
Harita umum müdürlüğü
UMUMİ YEKÛN

Lira

4 507 907
432 596
748 757
1 İ55 120
349 930
454 920
576 490
672 518
974 200
21 821 393
67 336 747
5543 565
5 427 524
7 487 310
12 178 640
3454 900
8 179 424
9265 802
1669 463
17 796 167
9 047 998
1440 441
1 397 058
1 631 320
6 931 131
56 539 000
8294 000
6 979 000
5283 000
900 000
268
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F.

Varidatın nevî

Lira

Birinci kısım - trad ve servet vergileri
1
2
3
4

Kazanç vergisi
Hayvanlar vergisi
Veraset ve intikal vergisi
Madenler rüsumu
Birinci kısım yekunu

29 960 000
15 000 000
500 000
745 000
46 205 000

İkinci kısım - istihlâk ve muamele vergileri
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Gümrük vergileri
Muamele vergisi
Dahilî istihlâk vergileri
Su ve kara av vergileri
Nakliyat vergisi
Sefineler rüsumu
Demga resmi
Tapu harçları ve kaydiyeler
Mahkeme harçları
Pasaport, kançılarya ve ikamet tezkeresi
harçları
Noter haçları
Diğer harçlar
Hayvan sağlık zabıtası resmi

28 600 000
24 280 000
31 615 000
500 000
2350 000
100 000
7000 000
1400 000
1 800 000
640 000
850 000
55 000
60 000
99 250 000

İkinci kısım yekûnu

18
19
20
21

Üçüncü kısım - tn^ifm-riar safi hasılatı

Tütün, tuz, ispirto ve ispirtolu içkiler, re
volver, fişek ve patlayıcı maddeler
Tütün ve içkilerden alınan müdafaa ver
gisi hasılatı
Kibrit ve çakmak
Qyun kâğıdı

Üçüncü kısım yekûnu

1944

38 300 000
9 500 000
1830 000
50 000

49 680 000»
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Varidatın nevi

Lira

Dördüncü kısım - Devlete aid emval ve emlak hasılatı
22
23
24

Devlet ormanları hasılatı
İşletilen emlâk hasılatı
Emval ve emlâk satışı hasılatı
Dördüncü kısım yekunu

—
300 000
1 730 000
& 030 000

Besinci kısım - Devletçe idare edilen müesseseler
25
26
27
28
29
30
31
32

Devlet demiryolları ve limanlan
Posta, telgraf ve telefon
Darphane ve damga matbaası hasılatı
Resmî matbaalar hasılatı
Umumî mektebler hasılatı
Diğer müesseseler hasılatı
Konya ovası sulama idaresi hasılatı
Radyo hasılatı
Beşinci kısım yekunu

—
50 000
13 000
18 000
150 000
40 000
700 000
971 000

Altıncı kısım • Umumî müesseseler ve şirketler
hasılatından Devlet hissesi
33
34
35
36

İmtiyazlı demiryollarından alınan
Fenerler hasılatı mukabili alınan
Mükerrer sigzta şoirketmden alınan
Mukavelenamesi mucibince Musul petrollanndan alınan
Altına kısım yekunu

—
650 000
220 000
1 000 000
1 870 000

Yedinci kısım • Müteferrik varidat
37
38
39
40
41
42
43

Hazine muamelelerinden mütevellid varidat
Tayyare resmiAskerlik mükellefiyeti
Kıymetli evrak
Muayyen masraflar karşılığı varidat
Eski alacaklar
Cezalar

1 660 000
2000 000
2 000 000
215 000
240 000
70 000
2000 000
1945
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Varidatın nevi

44
45

İstanbul Üniversitesi hasılatı
Müteferrik hasılat
Yedinci kısım yekûnu

Lira

90 000
3 000 000
11 275 000

Sekizinci kısım - Fevkalâde varidat
46
47
48
49

İktisadî buhran yergisi
Muvazene vergisi
Hava kuvvetlerine yardım vergisi
Buğdayı koruma vergisi
Sekizinci kısım yekûnu

49

Nâzım varidat

57 200 000
—

UMUMÎ YEKÛN

1946

17 900 000
İS 000 000
12 900 000
8 400 000

268 481 000
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MASRAF BÜTÇELERİ
P. M.

Mnhassasatm nevi

Lira

F. M.

Mnhassasatm nevi

2 Açık maaşı

1 - BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ

509
Faal yekunu

Birinci kum - Ofislerde
müftertk mvJwta$at

4

Birinci bab - Tahsisat,
harcırah
1

Tahsilat
1 Riyaset tahsisatı
8 400
2 Aza tahsisatı
1 797 600
3 Divanı Riyaset azası taz
minata
21 600
{Tediye 1757 numaralı ka
nun mucibince yapılır.]
4 Muvakkat tazminat
513 600
[Toptan verilebilir.]
5 Murakıb ücreti huzuru
1 800
Fani yekunu
Harcırah
1 Aza harcırahı
2 Beynelmilel Parlamentolar
İttihadı konferansına işti
rak edecek olan murahhas
lar harcırahı
3 Beynelmilel Parlamentolar
Türk grubunun masarifi
müteferrikası
[Bu para grub reisinin
emrine verilir.]

2 343 000.

5

21 420
160 500

Fani yekunu

181 920

Muvakkat tazminat
İkinci bab yekunu

25 116
372 725

Üçüncü bab - Masraf
6

Mefruşat

5000

7

Levanm
1 Tenvir
2 Teshin *
3 Kırtasiye

5 680
10 000
2 500

429 000

Faad yekunu

18 180

6 000
8
1700

Fani yekunu

438 700

Birinci bab yekunu

2 779 700

İkinci bab - Maaş, ücret,
tahsisat
Maaş
1 Memurlar matup

165

Ücret
1 Memurlar
2 Müteferrik müstahdemler

Muhtelif masraflar
1 Müteferrika ve gayrimelhuza
2 Ziyafet ve merasim mas
rafı
3 Bahçeler daimî masrafı ve
muvakkat amele ücreti
Faad yekunu

3

Lira

9

165 180

30 000
2500
31000
63 500

Milli saraylar masrafı
1 Masarifi umumiye
2 Tenvir, merasim vee fevka
lâde masraflar

70 000
28 800
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lira

3 Sarayların tamir ve boya
55 000
Tası! yekûnu

19
20

153 800

Muhassasatın nevi

Lira

Kütüphane masrafı

6000

Beynelmilel Parlamentolar
İttihadına iştirak hissesi

1700

Birinci bab yekûnu
10

Kiyaset otomobili masraflan
1 Igletme
2 Tamir
Faal yekûnu

11

Mütenevvi masraflar
1 Defatir ve evrakı matbua
2 Melbusat
3 Sigorta
Fatd yekûnu

12

2 000
6 000
1 700

1000

Muvakkat memuriyet har
cırahı

8000

Besmi telefon tesit ve mtt-

8650

Ücretli muhabere ve mü-

300

16

Posta ve telgraf ücreti

252

17

3836 sayılı kanun mudbhv
oe yapılacak tedavi, yol ve
saire masrafları

14
16

21

İnşaat ve tamirat

22

3090 sayılı kanuna müste
niden yeni yapılacak Mec
lis Mnaanif* inşaat masraflan ve istimlak bedeli

23

80 000

900 000

Tesisat ve

6000

İkinci bab yekûnu

936 000

İkinci kanm yekûnu

' 962 700

9 700

Daimi memuriyet harcı
rahı

13

ikinci bab - Muvakkat
masraflar

3500
1000
4500

26 700

Üçüncü kum - Müteferrik
matuflar
24

(Seçen yü borçlan

1600

25

Eski yıllar borçlan

1000

1984 ve daha sonraki sene
lere aid tahakkuk ffdftftftk
asa harcırahı karadığı

5000

Üçüncü kanın yekûnu

7500

Üçüncü bab yekûnu
Birinci kısım yekûnu

Dördüncü hum, - MecUt
MvJutfv foton

8 417 707
27

İkinci hum - Cüe» tndhnu
Birinci bab - Daimî mas
raflar

1948

Matbaa işletme masrafı

11828

Muvakkat tasminat

MU&MMMİ

18

Maaf

19 000

1464

T/mumi masraflar

107 208

Dördüncü k a m yekûnu

120 000

UMUMİ YÜKÜN

^ 5 0 7 907
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Muhassasatın nevi

Lira

P. M.

Birinci kmm - Cüzlerde
müşterek muhassasot

Birinci kmm - Cüzlerde
müşterek muhassasot

Birinci bab • Maaş ücret,
tahsisat

Birinci bab • Maaş ücret,
tahsisat

Reisicumhur tahsisatı
1 Asıl tahsisat
2 Fevkalâde tahsisat
3 Tazminat

41
60 000
84 000
29 760

Manj
1 Memurlar maaşı
2 Açık maaşı
Fasü yekûnu

Vasıl yekûna

42
Memurlar maaşı

83

Âjçfis. maafi

34

Yaverler ve bagtabib tah
sisatı

9 600

35

Muvakkat tazminat

6 616

36

Müstahdemler ücreti £1]

62 600

Birine! koşan yekûnu

292 596

49 660
1 660

1683 numaralı kanunun 68
nci maddesi madbinoe ve
rilecek tekaüd ikramiyesi
Ücret
1 Memurlar
2 Müteferrik müstahdemler
Fasü yekûnu

44

Muvakkat tazminat
Birinci bab yekûnu

45

UMUMİ YEKÛN

679 793

7 080
1 680
19 800
21480
81648
690 001

İkinci bab - Masraf

İkinci kmm • Masraf
Masarifi umumiye, memur
ve müstahdemler iagesi

579 792
1

173 760

32

37

Lira

3 - DİVANI MUHASEBAT

2 - RİYASETİ CUMHUR

31

Muhassasatuı nevi

140 000

46

432 696

Mefruşat ve demirbaş
Levana
1 Tenvir
2 Teshin
3 Kırtasiye

6 410
8 160
Fasü yekunu

47
48
[1] Riyaset Divanınca tasdik olunacak kad
roya göre sarf olunur.

4800

Müteferrika
Mütenevvi masraflar
1 Masarifi muhakeme
2 Defatir ve evrak tabı ve
teclid masrafı

16 460
5000
190
10 560

1949

No. 3844
F. M.

1 - VI - 1940
Muhassasatın nevi

Faaü yekûnu
Riyaset otomobili masrafı
1 işletme
2 Tamir
Fasıl yekûnu
50
51
53

P. M.

1 730

3 Melbusat

49

Lira

1 500
500

1 880

Besmi telefon tesit ve ma
kaleme masrafı

1530

Posta re telgraf ücreti

55

3335 sayılı kanun mucibin
ce yapılacak tedavi yol ve
saire masrafları

Birinci bab - Maaş ücret,
61
62

Ba$vekil tahsisatı
Maaş
1 Memurlar maaşı
2 Açık maaşı
Fasıl yekûnu

63
2000

49 132

Birinci kısmı yekûnu

739 133

İkinci kısım - Cüze mahsus
mvhassasot

61

1683 numaralı kanunun 58
nci maddesi mucibince ve
rilecek tekatid ikramiyesi
Ücret
1 Memurlar
2 Müteferrik müstahdemler

65

Muvakkat tazminat
Birinci bab yekûnu

57
56

Mesleki
masrafı

TTriTuyt Iranın y e k û n u

1950

80 760
500
81260

10
1680
20 340
22 020
10 404
122 094

İkinci bab - Masraf
1 000

66
67

muvakkat kurs

Küçük tamirler

8 400

50
942

İkinci bab yekûnu:

Kitab mubayaa ve tabı
masrafı ile Divanı muha
sebat mukarrerat mecmua
ve tercüme, cem ve telfik
ve tabı masraflan

748 757

4 - BAŞVEKÂLET

Fasıl yekûnu

56

54

Birinci kısım - Güderde
müşterek mvhauasat

Muvakkat memuriyet haroırahı

54

Lira

2000

2000

Ücretli muhabere ve mÜkâleme bedeli

1938 ydı borçlan
UMUMÎ YEKUN

12 480

Daimi memuriyet hanarahı

53

59

Muhassasatın nevi

3300
5 270
9 570

Mefrugat ve demirbaş
Levama
1 Tenvir
2 Teshin
3 Kırtasiye

1 000
200
150
1 700

Fani yekûnu

2 050

No. 3844
F. M.
68
68

70

71
72
73
74

1 - VI -1940
Muhassasatın nevi

Müteferrika
Başvekâlet otomobili mas
rafları
1 İşletme
2 Tamir

Lira

Mütenevvi masraflar
1 Defatir ve evrakı matbua
2 Melbusat

500
2000

Fasri yekûnu

2500

500

Muvakkat memuriyet har»
eırahı

1000

Resmî telefon tesis ve mttkâleme masrafı

4000

76

8885 saydı kanun mucibin
ce yapılacak tedavi, yol ve
saire masrafı

78

68 000

Htanet kamyoneti masrafı
1 İsletme
2 Tamir

1 500
500

Fasıl yekûnu

Daimî memuriyet harcı
rahı

Posta ve telgraf ücreti

1000

Fasıl yekûnu
10 000
4000
14 000

75

Lira

4 Pul, posta ve sevk mas
rafı

2500

Vanl yekûnu

Ücretli muhabere ve mükâİeme masrafı

P. M.

Muhassasatın nevi

79

Tahsisatı mesture

80

Muhtelif evrak hazineleri
nin tasnif ve tevhidi, yev
miye ve umumî masrafları

2 000

34 110

İkinci faşım yekûnu

994 506

81

Geçen yü borçlan

54

82

Eski yıllar borcu

310

3558 numaralı kanun mu
cibince yaptırılacak Devlet
matbaası bina projesinin
ihsan masrafları

600
4506

UMUMÎ YEKÛN

5000
1 155 120

500

İkinci bab yekûnu

33 156

Birinci kısım yekûnu

155 250

5 - DEVLET ŞÛRASI
Birinci ktstm - Cüzlerdi
müşterek muhassasat

İkinci kıstm - Cüze mahsus
muhassasat
Tt

Matbaa masrafı
1 Yevmiye ve isletme mas
rafı
2 Demirbaş mubayaa ve ta
mir
3 Mevaddı iptidaiye

Birinci bab - Maaş ücret,
tahsisat
84
33 000
4000
30 000

Maaş
1 Memurlar maaşı
2 Açık maaşı
Fani yekunu

276 900
10
276 910

1951

No. 3844
F. 11
86

1 - VI - 1940
MnhMBMStm nevi

1683 numaralı kanunun £8
a t i maddesi mucibince ve
rilecek tekâüd ikramiyesi

Lira

97
6 000

86

Müstahdemler ücreti

12 780

87

Muvakkat tazminat

39 900

Birinci bab yekûnu

P. M.

89

92

Levazım
1 Tenvir
[Asansör motöro
dahildir,]
2 Teshin
3 Kırtasiye

99
1 000
sarfiyatı
1 600
1 700

13 524

BifiM kasnfr yekûnu

349 114

800
73G

Fasıl yekûnu

1 630

Fasü yekûnu
memuriyet

1 500
500

600

300

İkinci kısım yekûnu

816

UMUMİ YEKÛN

349 930

Birinci bab > Maaş ücret,
tahsisat

100

Resmî telefon tesis ve mükâlemar oassaft

2 994

218

Birinci kum - Ctukrde
müşterek muhassatot

harcı

200

Geçen yü borçlan karşı
lığı

100

Maaş
1 Memurlar maaşı
2 Asık ttsa$ı
Fasd yekûnu

1952

400

6 - İSTATİSTİK U. -Mv

2000

Muvakkat memuriyet haroranr

Posta, telgraf ücreti

200

4300

Müteffevvİ masrttflaY
1 Defatir ve evrakı maibua
2 Melbtteat

Kiyaset otomobili masrafı
1 İşletme
2 Tamir

S3tab ve risale masrafı
1 Kitab ve risafe mubayaa
bedeU
2 Kararlar mecmuası tabı ve
neşir masrafı
Fasıl yekûnu

1200

Müteferrika

Daimî
rahı

İkinci bab yckftüK

îkinci fasit* - G&to itefr
sus muhassasat

99

91

200

700

Mefruşat

Fasıl yekûnu
90

3336 saydı kanun mucibin
ce yapılacak tedavi, yol ve
saire masrafı

Lira

335 590

İkinci bab- •> Miâffcf
88

Mnhaasasatın nevi

102 360
M
102 379

1 - VI - 1940

No. 3844
F. M.
101

102

Muhassasatm nevi
1683 numaralı kanunun 08
noi maddesi mucibince ve
rilecek tekattd ikramiyesi

Merkez ücretleri
1 Memurlar
2 Müteferrik müstahdemler
Fasıl yekûnu

103

Vilâyetler ücretleri
1 Memurlar
2 Müteferrik müstahdemler
Fasıl yekûnu

104

Muvakkat tazminat
Birinci bab yekûnu

F. 'M.

Lira

10
33 360
11 400

110

Fasıl yekûnu
106 Merkez levazımı
1 Tenvir
2 Teshin
3 Kırtasiye
4 Makine fisi mubayaa be
deli
Fasü yekûnu
107

Merkez müteferrikası

108

Vilâyetler mefruşat ve de
mirbaşı

109

Vilâyetler levazımı
1 Tenvir ve t&»hın

Fasıl yekûnu

1300

Vilâyetler müteferrikası

400

ikinci bab yekûnu

6 906

44 760

17 460
1 440

Üçüncü bab - Müşterek
m affraflar
111

18 900

Mütenevvi masraflar
1 İcar bedeli
2 Defatir ve evrakı matbua
3 Melbusat

21396

Fasıl yekûnu

600
500
630
1 730

187 436

İkinci bab - Masraf
Demirbaş ve makine alım
bedeli
1 Merkez mefruşat ve demir
başı
2 Makine mubayaa bedeli

Lira

500

2 Kırtasiye

112

105

Muhassasatm.nevi

113
114

Daimî
rahı

memuriyet

harcı

Muvakkat memuriyet har
cırahı

1270

Ücretli muhabere ve mtikâleme bedeli

200

1 000
10

115

Resmî telefon tesis ve ttflkâleme masrafı

1 010

116

Posta ve telgraf ücreti

117

3335 sayılı kanun mucibin
ce yapılacak tedavi yol ve
saire masrafları

750
500

350

360
2628

200

1200

Üçüncü bab yekûnu

6 728

10

Birinci kısım yekûnu

201070

2460
ÎMnci fasm - Cüze mahsus
muhassasat
500
800

118

Kitab ve risale masrafları
1 Kitab ve risale mubayaa ve
abone bedeli

150

No. 3844
F. M.

1 - VI - 1940
Muhassasatın nevi

2 Tercüme ve telif masraf
ları
3 Tersim, tabı, ne§ir masrafı
4 Makineler tahriki masrafı
Fasıl yekûnu
119
120
121

F. M.

Lira

2 Açık maaşı
1 000
25 000
150
26 300

Beynelmilel istatistik ens
titüsüne yardım

710

Beynelmilel kongrelere iş
tirak masrafı

10

Umumî nüfus sayımı
1 Ücret
2 Mütenevvi masraflar
Fasıl yekûnu
İkinci kısmı yekûnu

Muhassasatın nevi

Fasıl yekûnu
126

127

1683 numaralı kanunun 58
nci maddesi mucibince ve
rilecek tekaûd ikramiyesi
Merkez ücretleri
1 Memurlar
2 Müteferrik müstahdemler
Fasıl yekûnu

2 720
224 000

128

226 720

129

253 740

Lira i
200

247 560

10
4 560
28 800
33 360

Vilâyetler müteferrik müs
tahdemler ücreti

80 040

Muvakkat tazminat

14 520

Birinci bab yekûnu

375 490

ikinci bab • Masraf
Üçüncü kısım - Borçlar
122

Geçen yıl borçlan

123

Eski yıllar borçlan

130
100

131

10

Üçüncü kısım yekûnu

110

UMUMİ YEKUN

454 920

Merkes mefruşat ve de
mirbaşı
Merkes levazımı
1 Tenvir ve teshin
2 Kırtasiye
Fasıl yekûnu

132
133

7 - DEVLET METEOROLOJİ
İŞLERİ U. M.
Birinci ktstm - Cüzlerde
mvfterek muhassasat
Birinci bab - Haas ücret,
tahsisat
125

Maaş
1 Memurlar maaşı

1954

Merkez müteferrikası
Nakil vasıtalan
1 Mubayaa
2 İşletme
3 Tamir
[Vesait işe kâfi gelmediği
takdirde hariçten tutula
cak nakil vasıtalarının kira
bedelleri de bu tertibden
verilir.]
Fasıl yekûnu

134
247 360

Vilâyetler mefruşat ve de
mirbaşı

1 500
3 530
2 500
0 030
2 000
500
2 750
1 000

4250

2 500

1-VI

No. 3844
F. M.
135

136

Muhassasatın nevi

Vilâyetler levazımı
1 Tenvir ve teshin
2 Kırtasiye

Lira

F. M.

yonların her türlü tesisat
masrafı olub yapılacak te
sisata aid marangoz ve di
ğer işçi ücretlerile her tür*
lü malzeme ve bu işlere
aid alât mubayaa, nakliye,
ambalaj, tamir ve her tür
lü kimyevî ve sıhhî ecza
ve ilâçlar ve arazi muba
yaa ve istimlâk bedellerile
yapılacak her nevi telefon
tesisatı masrafları ve di
ğer harç, pul, proje ve mu
kavele masrafları ve mer
kez ve taşrada yapılacak
bilûmum tamirat masraf
ları ve tesisata memuren
gönderilecek müstahdemle
rin yol masrafları ile bun
lara bir günlük asıl ücret
lerinin yansını geçmemek
üzere verilecek yevmiyeler
bu tertibden verilir.]

4 700
2 000

Fasıl yekânu

6 700

Vilâyetler müteferrikası

2 000

İkinci bab yekûnu

24 980

Üçüncü bab • Müşterek
masraflar
137

Mütenevvi masraflar
1 Defatir ve evrakı matbaa
2 tcar bedeli
3 Melbusat
[Merkez ve taşra bademe,
bekçi ve diğer müstahdem
lerine alınacak elbise ve
ayakkabıları bedelleri ile
teknik memur ve atelye
müstahdemlerinin
dahilî
mesai gömlekleri bedelleri.]
laaıl yekûnu

138

Muhassasatın nevi

1 705
25 000
1 200

Üçüncü bab yekunu
Birinci kısım yekûnu

27 905

Daimi memuriyet harcı
rahı

3 600

İkinci kıstm - Cüze mahsus
muhasssaat

Muvakkat memuriyet har
cırahı

4 500

140

Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı

Birinci bab - Daimi mas
raflar

2 760

141

Ücretli muhabere ve maka
leme bedeli

200

13$

142

Posta, ve telgraf ücreti

143

3335; sayılı kanun mucibin
ce yapılacak tedavi, yol ve
saire masrafları

144

Tesis ve tamir
[Merkez ve taşrada yapı
lacak ve kanılacak sabit,
muvakkat ve seyyar j#asn

59 410

273
4 000

145

Neşriyat, tabı, risale ve
abone masrafları
[Her türlü kitab, risale,
gazete, mecmua mubayaa
ve abone bedellerile bastı
rılacak olan bütün broşür,
kıtab, risale, harita, levha,
grafik, talimatname, izahname, günlük, haftalık ve
aylık ve yıllık bülten ve
müteferrik bütün neşriyat
ile defter, cedvel ve sûre
nin tabı ve neşir masrafla-

1 - VI - 1940

No. 3844
F. AL

Muhasamatın nevi

F. M.

lora

Beynelmilel
meteoroloji
masrafları
1 Beynelmilel
meteoroloji
kongre, toplantı ve sergi
lerine
gönderileceklerin
harcırah ve masrafları
2 Beynelmilel meteoroloji te
şekküllerine verilecek aidat
ve iştirak maaraflan ve
beynelmilel meteoroloji neş
riyatının abone ve mübade
le ve posta maaraflan
Vasıl yekûna

147

1956

Kurs maaraflan
[Meteoroloji teşkilâtı için
merkez ve taşrada açılacak
kurslarin idare ve imtihan
masrafları, karsa getirile
cek memurların azimet ve
avdet zatî harcırahları ile
kursta bulundukları müd
detçe kendilerine yevmiye
150 kuruşu geçmemek üze
re maktu olarak verilecek
ücret, kursta muallim ola
rak ders vereceklerin okut
ma ücretlerile harcırahları,
kursa açıktan alınacakla
rın hareırahlarile iaşe ve
ibate masrafları ve iaşe
edilmedikleri takdirde kurs
müddetine*
kendilerine
günde 150 kuruşu geçme
mek üzere verilecek yevmi
ye, kursa aid idare işlerin
de hariçten istihdam edile
ceklerin ücretleri ve kursa
iştirak edeceklere verilecek
kitab ve diğer tedris leva
zımı masrafları ve kurs için
kitab yazdırma ve bastır
ma ücret ve masrafları,
kurs için alınacak alât ve

Lira

her türlü numunelerin mu
bayaa, nakliye, tamir ve
muhafaza masrafları.]

rile telif, tercüme, tersim,
ve istinsah masrafları.]
146

Muhassasatın nevi

Birinci bab< yekûnu

7 630

İkinci bab - Muvakkat
masraflar

20
148

Staj ve ihtisas ve meslek?
tedkikler

1 780

[Ecnebi memleketlere gön
derilecek memurların har
cırahı ve meslekî tedMkler
için gönderileceklerin staj
ve tecUdk masraflarile tah
sisat ve harcırahları.]

1 000
1 020
4110
149

Telsiz ve her türlü muha
bere vedinleae alât ve«çhizesile alât ve levazımı
rasadiye mubayaa, tesis,
tecrübe ve isletme maaraf
lan
1 Merkez ve taşra için alın»
cak telsiz ve her türlü mu
habere ve dinleme ve işa
retleşme «Helyösta, projek
tör ve emsali âletler» alât
ve eçhizftsinİTi mubayaa, te
sis, nakliye, montaj, enstallâsyon, teerübe, işletme,
tamir, tamirhane alât ve le
vazımı ve masrafları ile
telsiz cihazları, rasad park
ları ve istasyonları için lâ
zım olan barakalkrm ve>«perlerin yaptmlmasi' veya
satın alınmasına aid mas
raflarla diğer her türiö
alât ve levaznm rasadiye ve
fenniye mubayaa, tesis, tee
rübe, kontrol, tamir ve nak
liye ma&raü&rile bu işler
de kullanılan
bilûmum
edevat, malzeme ve ecza
bedelleri

48 912

1 - VI - 1940

N o . 3844
F. M.

Muhassasatın nevi

2 Telsiz cihazlarile rasad is
tasyonlarının ye alâtı rasadiye ve fenniyenin tesis,
montaj, ve enstellâsyon, iş
letme ,kontrol ve tecrübele
rile tamirleri işleri için is
tihdam ve izam olunacakla
rın ve seyyar meteoroloji
istasyonlarına memur edile
ceklerin ücret ve harcırahları
3 Seyyar istasyonların natdl
vasıtalarının işletmesi
4 Sayyar istasyonların nakil
vasıtalarının tamiri

160
İSİ

Lira

156

157

2000.

İkinci bab yekûnu

64 69?

îkinci kısım yekûnu

72 322

Fani yekûnu
UMUMÎ YEKÛN

1683 numaralı kasımım 58
nd maddesi mucibince ye
rilecek tekatid ikramiyesi

Lira

8000

Merkat ücretleri
1 Memurlar
2 Müteferrik müstahdemler

4 380

Fani yekûnu

4980

158

Vilâyetler müteferrik müs
tahdemleri ücreti

150

Muvakkat tazminat

160

Müstebikkini ilmiye maaş
•ve tahsisatı fevkalâdesi

5000

62 912

Eski yıllar borçları
1 1938 yılı borçları karşılığı
2 1937 »
»
»

Muhassasatın nevi

600

7000

Fasıl yekûnu

Oeçen yıl borçlan

F. M.

Birinci bab yekunu

îkinci bab - Masraf

750
161
150
162
400
576 490

8 - DİYANET İŞLEBt REtSLÎÖÎ

6880

Merkez mefruşat ye demir
başı
Merkez levazmu
1 Tenvir ve teshin
2 Kırtasiye
Fasıl yekûnu

163

Merkez müteferrikan

164

Vilâyet mfruşat ve demir-

200
400
200
600
200
600

Birinci kmm - Cüzlerde
müşterek mtuhatuasat

165

Birinci bab • Maaş, ücret,
tahsisat
155

Maaş
1 Memurlar maaşı
2 Açtk maaşı
Fasd yekûnu

Vilâyetler levazımı
1 Tenvir ve teshin
2 Kırtasiye
Fazıl yekûnu

591 152
250
501 402

166

1250
200
1450

Vilâyetler müteferrikan

900

İkinci bab yekûnu

3 950

No. 3844
F. M.

1 - VI -1940
Muhassasatın nevi

Lira

P. M.

Muhassasatın neyi

Lira

Üçüncü bab - Müşterek
167

9 - MATBUAT U. M.

Mütenevvi masraflar
1 icar bedeli
2 Defatir ve evrakı matbua
3 Melbusat

4500
300
400

Faal yekunu

6200

Birinci bab - Maaş ücret,
tahsisat
1120

Memurlar maaşı

73 740

168

Daimi memuriyet harcırahı

800

169

Muvakkat memuriyet har
cırahı

Merkat ücretleri
1 Memurlar
2 Müteferrik müstahdemler

65 140
51 000

200

Faal yekûnu

116 140

1121

170

Resmî telefon tesis re mükaleme bedeli

100'

171

Posta ve telgraf ücreti

880

172

8335 sayılı kanun mucibin
ce yapılacak tedavi, yol ve
saire masrafı

1122

Muvakkat tasminat
Birinci bab yekûnu

16 024
204 904

860
İkinci bab - Masraf

Üçüncü bab yekûnu
Birinci kısım yekûnu

7 510

1123

Mefruşat ve demirbaş

1600

665 568

1124

Kırtasiye ve matbu evrak

3600

1125

Müteferrika

1 600

1126

Resmî telefon tesis ve ma
kaleme masrafı

3000

1127

Fosta ve telgraf ücreti

2000

1128

Daimi memuriyet harcırahı

1 000

1122

Muvakkat memuriyet harcı
rahı

2000

1130

Tabana memleketler har
cırahı

4600

1131

Motosiklet işletme masrafı

600

1132

Kongre ve konferanslar
masrafı
[Memleket içinde ve dışında
yapılacak matbuat kongre
ve konferanslara memur edi
leceklere propaganda için se
yahat ettirilecek olanlara ve
rilecek harcırah ve sair mas
raflar].

İkinci kısım - Cüze mahsus
muhastasat
178

Dini eserlerin telif tercü
me, tab ve neşir masrafları

6000

Üçüncü kısım - Borçlar
174

Oeçenyıl borçlan

400

176

Eski yıllar borçlan
1938 yılı borçları karşılığı
1937 >
»
»
1936 >
>
»
1935 »
»
»

200
150
100
100

1
2
3
4

Fasıl yekûnu

550

Üçüncü kısım yekûnu

950

UMUMÎ YEKUN

672 518

5000

1 - VI - 1940

No. 3844
F. M.
1183

Muhaasasatm sevi

Mütenevvi masraflar
1 Neşriyat, propaganda, telif,
te»«Ğme,.fîÜBirkâgıd, ilişe
tabı, ücret ve masrafları ve
turizm teşekküllerine yar
dım
2 Abone ve tdtab bedeli <
% îear bedeli
Faatlyekfan»

1184

Radyodifüziyon istasyonlarüe stüdyoların idare ve iş
letme masrafkn
1 Badyodifüzyon istasyonlarile stüdyolantr-fcerneti iş*
letme masraflarile tamiri,
-malzeme, elektrik -eeryan
bedelleri ve tenvir, teshin
masrafları, ses ve söz artistlerile konieransşılaruı
yevmiyeleri ve bilûmum
alât ve eşyayı ferariye-ve
rausikSyeain mubayaa, ta
mir, nakil ve kiralama ve
saire masraftan
2 Müteferrika,, mefruşat, kır
tasiye, defatir ve e-vrakı
matbua
fasıl yeûnu

llSö

Badyodifüzyon tesisatını,
tevsi ve ıslah masrafları
îkinei bab yekûnu

1136

Ajan» tahsisatı
BKUMt SmOffll

Lisa

P. M.

Muhassasatm nevi

Lira

10 - MALÎYE V.
Birinci faşım - Cüüerdt
müşterek muhassasat

90 000
4 500
10 000

Birinci "bab - Maaş, ücret,
tahsisat

104 500

m

Vekil tahsisatı

'4 860

182
1 Memurlar maaşı
2 Açık maaşı
3 Mazulıyet maaşı

rasö yekûnu
183

184
330 680»

20 000
360 000

1683 numaralı kanunun
58 noi maddesi ınutjtbiitee
verilecek tekaüd ikramiyesi
Merkez ücretleri
1 Memurlar
2 Müteferrik müstahdemler
3 3670 numaralı Millî piyan
go kanunu mucibince Ma
liye - m«r»kBb ve azası üc
reti
Fasıl yekûnu

185
140 296
619 296
150 00O
974 200

& 872 «80

35 000
199 200
176 220

3 600
379 020

Vilâyetler ücretleri
1 Memur&ar
811 380
2 Müteferrik müstahdemler
1 520 640
3 Muvakkat müstahdemler
32 000
[En az 10 0Ö0 lirası arazi
tevzi komisyonlarına aiddir.]
Fasıl yekunu

186

5 832 980
39 500
100

Muvakkat tazminat
Birinci bab yekûnu

2 364 020
271 932
8 927 752

1 - VI - 1940

No. 3844
r

F . M.

Muhassasatın nevi

Lira

196

İkinci bab - Masraf
187

Merkez mefruşat ve demir
başı

188

Merkat levazımı
1 Tenvir
2 Teshin
3 Kırtasiye
Fasıl yekûnu

189

Merkez müteferrikası

190

Vekâlet otomobili masraf
ları
1 İşletme
2 Tamir
Fasıl yekûnu

F. M.

18 000

197
198

9 000
10 000
18 000
37 000
9000

2000
560
2560

Muhassasatın nevi
Muvakkat memuriyet har.
orahı
Müfettişler harcırahı

192

Vilâyetler mefruşat ve de
mirbaşı

1
2
3
4

195

1960

32 400

100 000
153 400

Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı

29 000

60 000
.70 000

200

Ücretli muhabere ve mtikâleme bedeli

3 000

Fani yekûnu

130 000

201

Fosta ve telgraf ücreti

202
Vilâyetler müteferrikası

30 000

3335 sayılı kanun mucibinoe yapılacak tedavi, yol ve
saire masrafları

İkinci bab yekûnu

296 560

203

Mukannen masraflar
1 Mukannen aidatı beyiye
2 Nisbeti kannnla muayyen
aidat ve ikramiyeler •
3 Reddiyat
4 Mahkeme harçları
5 Devlete aid bina ve arazi
vergileri

üçüncü bab - Müşterek
masraflar
194

21 000

199

Vilâyetler levazımı
1 Tenvir ve teshin
2 Kırtasiye

193

70 000

54000
120 000

Devir ve teftiş harcırahı
1 Merkez kontrolörleri harcı
rahı
2 Vergi kanunlarının tatbiki
için köylere gönderilecek
memurlar harcırahile hay
vanlar vergisi yoklamasına
ve kaçak hayvan takibine
gönderilecek çavuş ve onbaşı
ve erlerin her nevi nakil
masrafları
3 Defterdar, varidat 'müdür
leri, kontrol ve malmemurlannm teftiş ve devir har
cırahı
Fasd yekûnu

191

Lira

Mütenevvi masraflar
İcar bedeli
Masarifi muhakeme
Defatir ve evrakı matbua
Melbusat

64 270
187 000
330 000
6 000

Fasıl yekûnu

587 270

Daimi memuriyet harcırahı

90 000

500 000

13 500
315 000
385 000
279 000
23 220

Fasd yekûnu

1 084 440

Üçüncü bab yekûnu

2 584 610

Birinci kısım yekûnu

11 808 922

1 - VI - 1940

No. 3844
F. M.

Muhassasatın nevi

Lira

F. M.

Muhassasatın nevi

4 2999 numaralı kanunun tat
biki masrafı
İkinci ıhmm - Cüze mahsus
muhassasai

Fasıl yekunu

Birinci bab - Daimî masraflar
Vergi ve tasfiye işlerile iş
204
tigal eden komisyonlar
masrafı
1 Komisyonlara memur gay
ri muvazzaf , aza huzur üereUerile ehli vukuf ücretleri
2 Mali müşavere encümeni
1*0811 yekunu
Oibayet masrafı
1 Kıymetli evrak ve levazım
bedelüe tabı masrafı
2 Vazifeleri haricinde oiba
yet işlerinde istihdam edile
cek gümrük memurları aidatile tatil günlerinde ve
mesai saatleri haricinde
çalıştırılacak maliye me
murlarının yevmiyesi
3 Menkul ve gayrimenkul
malların haciz ve satış ve
ilân ve menkul malların na
kil masrafı
4 Tahsilat komisyonlarfle 2490
sayılı kanun mucibince te
şekkül edecek komisyon
larda bulunacak gayrimuvazzaf belediye azaları hak
kı huzuru
5 Buğdayı koruma vergisi oi
bayet teşkilâtı ve masrafı
Fasıl yekûnu
206

207

Ata tahsildarlara verilecek
hayvan yem bedeli
Birinci bab yekûnu

Lira

3 600

1 113 600

154 200
1 458 200

İkinci bab • muvakkat
masrufla'1*

68 400
9 000

İstimlâk ve istimlâkin gay
ri surette tefevvüz edilmiş
ve edilecek emval bedelleri
1 İstimlâkin gayri surette tefevvüz edilmiş ve edilecek
olan emvalin nakden tedi
yeyi müştekim kısmile icra,
vergi ve sair masrafları
2 İstimlâk edilmiş ve edile
cek gayrimenkuller bedeli

77 400

47 000

Fasıl yekûnu

37 000
70 000

107 000

10 000
209
6 000

Ecnebi mütehassıslar ve ma
lî tedkik heyeti masrafı
1 Ecnebi mutahassıs ve ter
cümanlar
2 Malî tedkik heyeti mas
rafı
Fasıl yektan

6000
2 250
8 250

10 000
210
40 000
113 000

Muamelâtı nakdiye
1 Faiz ve aciyo
1 000 000
2 Para nakliye ve bendiyesi
10 000
3 1567 numaralı kanunun tat
biki masrafı
100 000

211

212

Avrupaya gönderilecek mü
fettişler harcırahı

31 000

Staj için ecnebi memleketle
re gönderilecek maliye me
murlarının tahsisat ve
harcırahları

200

' Kavanin ve nizamat ve mukarreratı maliye telf ik ve
tertib masrafı

6000

No. 3844
F. M.
213
214

1 - VI - 1940
Muhassasatın nevi

Kitab, mecmua bedeli ve
maliye mecmuası masrafı
Mekteb ve kurs masrafı
1 Muallim ücreti
2 Masarifi idare ve imtihan
masrafı
3 Mektebe celbolunacak me
murların yevmiyesi
4 İstanbul memurları kursu
nun tedris ücreti
5 Mekteb Mtablannın tahrir
ve tabı masrafı
Fasıl yekûnu

215

Lira

F. M.

2 Tahmin, satış ve tesbit ko
misyonları gayri muvazzaf
azası hakkı huzuru ve ma
sarifi zaruriyeleri
3 Ferağ masrafları
4 Sigorta ücretleri ve 1924 1940 yıllan belediye resim
leri

16 500
16 440
2 000

Lira

18 000
9 000

4000

14 000
Fasıl yekûnu

41000

Üçüncü bab yekûnu

450 000

İkinci kısmı yekûnu

2 151 270

2 520
760
35 720

3827 sayılı kanun mucibin
ce mubayaa olunacak oto
mobiller
1 Meteoroloji umum müdür-

Üçüncü kısım - Müessesti
219
29 000

2 Sıhhat ve içtimai muavenet
vekâleti
3 Ziraat vekâleti

Muhassasatm nevi

6000
3400

Fasıl yekûnu

38 400

İkinci bab yekûnu

243 070

Damga matbaası
1 İşletme masrafı ve amele
ücreti
2 Demirbaş eşya bedelile ta
mir TUftfif^fl

3 Mevaddı ibtidaiye
Fasıl yekûnu

60 000
10 000
18 000
88 000

Dördüncü ktstm - Borçlar
Üçüncü bab - Millî emval
masrafı
216

İrad getiren milli emval
masrafı
1 Tamir masrafı
2 Ambar icarları ve nakliye
masrafları ye sair masraf
lar
Fasıl yekûnu

217

İrad getirmeyen millî em
lâk masrafı

218

Millî emval müşterek mas
rafları
1 Masarifi idare ve ilânat

220

Geçen yıl borçlan

85 000

221

Eski yıllar borçları
1938 yılı borçlan karşılığı
1937 >
>
>
1936 »
»
>
1935 >
»
>

48 000
3 000
3 000
3000

1
2
3
4

8 000

1 000
Fasıl yekûnu

57 000

Dördüncü kısmı yekûnu

142 000

9 000

400 000

Be}inci ktsitn - İstisnaî
masraflar
10 000

222

Masarifi gayrimelhusa

100 000

No. 3844
F. M.

1 - VI - 1940
Muhaasasatın nevi

Lira

223

Darttşşafakaya yardım

60 000

224

Çocuk esirgeme kurumuna
yardım

18 000

225

Kızılay kurumuna yardım

15 000

226

Beden terbiyesi genel di
rektörlüğü bütçesine yar
dım

227

Halkevlerine yardım

228

1351 numaralı kanun mu
cibince sarfolunacak Anka
ra şehri imar masrafı

229 Ford mukavelenamesi muci
bince verilecek prim karşı
lığı
ihtiyat tahsisatı

231

istihbarat masrafı ve tel
graf ücreti için Anadolu
ajansına yardım

232

Millî iktısad ve tasarruf
cemiyetine yardım

118 000

Ankara kambiyo
bütçesine yardım

27 701

1 000 000

cemiyetine
25 000

borsası

245

Tiftik cemiyetine yardım

246

Ağaç koruma
yardım

10 000

cemiyetine
3 000

247

Yan§ ve ıslah encümenine
yardım

33 000

248

Atatürk anıtmın istimlâk
ve proje masrafı

250 000

Askerî fabrikaların hariç
ten getireceği iptidaî mad
delerin 2261 sayılı kanuna
tevfikan gümrük resmile
muamele vergisi karşılığı

350 000

Ankara mezarlığı için yar
dım

250 000

Ankara belediyesine yar
dım

250 000

250
251

Besinci kısmı yekûna

7 631 201

UMUMİ YEKUN

21 821 393

heyetine
115 000

237

2814 saytb kanunun 13 ncü
maddesi mucibince Ziraat
bankasına verilecek fevka
lâde ihtiyat akçesi
1 000 000

238

Balkan birliği cemiyetine
yardım

239

70 000

80 000

Türk tarihi tedjrik heyeti
ne yardım
Türk dili tedfctk
yardım

1935 • 1938 nihayetine ka
dar 2762 numaralı kanun
mucibince verilecek mukataa bedelleri

9 000

125 000

236

243

249

2777 numaralı kanun mu
cibince yapılacak Siyasal
bilgiler okulu masrafları
kargılığı

405 000

Türk Maarif
yardım

100 000

234

Havayolları Devlet işletme
idaresi bütçesine yardım

242

100

Evkafa muavenet

Lira

Orman bütçesine yardım

244
135 000

Muhassasatın nevi

241

1 2 5 0 000

233

236

240

572 400

40 000

230

F. M.

20 000

2871 sayılı kanunun 9 ncu
maddesi mucibince hususî
idarelere yapılacak tediye
ler kargılığı
1200 000

11 - DÜYUNU UMUMÎYE
Birinci hmm - Dahüî "borçlar
Birinci bab - İstikrazlar
3322 numaralı kanun muci
bice çıkardan 1988 ikrami-

1963

1 - VI - 1940

No. 3844
F. M.

Muhassasatın nevi
yeli dahilî istikramın faiz
ve itfa bedellerile komis
yon, sigorta ve sair bilû
mum masrafları karşılığı

255

256

Lira

F. M.
260

788 000

2094 numaralı kanon muci
bince çıkarılan ikramiyeli
dahil! istikrasın fata ve itfa
bedelelrile komisyon, sigorta
ve sair bilûmum masrafları
karşılığı
1144 843

Cumhuriyet Merkez banka
sı hesabı
1 Evrakı nakdiye itfa karşüıği
2 645 087
2 Evrakı nakdiye mukabili
Yerilmiş olan bonoların fa
izi
1 410 000
Fasıl yekûnu

261

2463 numaralı kanun muci
bince sıkardan tahvillerin
faiz ve itfa bedellerile ko
misyon, sigorta ve sair Mlûmummasrafları karadığı
2 320 000
Birinci bab yekûnu

Lira

Muhassasatın nevi

4 252 843

4 055 087

Ziraat bankası hesabı
1 3202 numaralı kanun muci
bince verilecek sermaye
karşılığı
1 322 543
2 3491 sayılı kamımın mu
vakkat 4 ncü maddesi mu
cibince verilecek olan
1 000 000
Fasıl yekûnu

2 822 543

İkinci bab yekûnu

7 723 137

İkinci bab - Dalgalı borçlar
257

258

1885 numaralı kanun muci
bince İstanbul mecburi is
timlâk bedeli

Birinci kısım yekûnu
80 000

îkinci ktstm - Haricî borçlar

Mahsubu umumi kanunu
mucibince verileoek tasfi
ye! düyun tahvillerinin
1932 -1940 seneleri faiz ve
amortismanlarile

Birinci bab - Sakıt İmpara
torluk borçlan

TH^IT/^

verilecek tahvil kesirleri,
komisyon, sigorta ve sair
masrafları karşılığı

262

Düyunu umumiye senelik
mürettebatı ve meclisi ida
re masarifi olarak isabet
eden
4 255 500

263

2670 ve 3022 numaralı ka
nunlar mucibince Amerika
Birleşik Devletleri Hükü
metine verilecek taksit be
deli

80 000

1513, 2248, 2354, 2701 ve
2808 numaralı kanunlara
tâbi olub nakden ödenecek*
• borçlarla 3523 sayılı kanun
mucibince verileoek tahvil
lerin ve elyevm tedavülde
bulunan Hazine tahvilleri
nin faiz ve amortismanla'
rile keza nakden ödenecek
tahvil kesirleri, komisyon,
sigorta, muhafaza ve sair
bilûmum masrafları kar
şılığı
1235 507

1964

11 975

Birinci bab yekûnu

135 500
4 391 000

İkinci bab - Haricî istikrazlar
264

1722 numaralı kanun muci
bince kibrit istikrazı faiz
ve itfa mürettebatı
ı 083 500

1 - VI - 1940

No. 3844
F. M.

Muhassasatm nevi

Lira

3525 ve
numaralı ka
nunlar mucibince yapılan
kredi ve istikrazlar kar
şılığı
1 10 milyon sterlinlik kredi
nin faiz ve itfa mürettebatı 1 000 000
2 25 milyon sterlinlik kredi
nin faiz ve itfa mürettebatı 5 764 614
3 15 milyon sterlinlik istik
razın faiz ve itfa mürette
bata
5 054 768
4 2 milyon sterlinlik istikra
zın faiz ve itfa mürette
batı
680 967
5 264 küsur milyon franklık
istikrazın faiz ve itfa mü
rettebatı
499 651
Fasıl yekûnu

13 000 000

İkinci bab yekûnu

14 083 500

P. M.

Lira

Üçüncü kısım - Zatî ma
aşlar ve tahsisatlar
270

Vatanî hizmet mukabili ma
aş ve tahsisatı fevkala
deler

30 267

271

MÜtekaid, dul, yetim ma
19 000 000
aşları ve tahsisatları

272

551 numaralı kanun muci
bince harb malûllerine ve
rilecek arazi bedeli

80 000

Üçüncü kısım yekûnu

19 110 267

UMUMÎ YEKUN

67 336 747

12 - GÜMRÜK VS İNHİSARLAR V.

Üçüncü bab - Mütenevvi
borçlar

Birinci kısım - Vekâlet

664, 1013, 1177, 1244, 1550
ve 2425 numaralı kanunlar
mucibince çıkarılan bono
lar ve bu mahiyetteki
borçlar
6 876 000
267

Muhassasatm nevi

Birinci bab - Maaş, ücret,
tahsisat
280

Vekil tahsisatı

281

Maaş
1 Memurlar maaşı
2 Açık maaşı

Fevkalâde tahsisat karşılık
larından ve Haşine bonola
rından doğan borçların faiz ve amortismanları
10 000 000
2434 numaralı kanun mu
cibince temin olunan kre
di taksiti

800 000

Mahkûmünbih borçlar

100 000

Fasıl yekûnu
282

283

4800

1441346
8 000
1 449 346

1683 numaralı kanunun 58
nd maddesi mucibince ve
rilecek tekaüd ikramiyesi

Üçüncü bab yekûnu

17 776 000

Merkez ücretleri
1 Memurlar
2 Müteferrik müstahdemler

İkinci kısım yekûnu

36 250 500

Fasıl yekûnu

8220
31320
39 540

1 - VI - 1940
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284

285

Muhassasatın nevi

Lira

290

Vilâyet ücretleri
1 Memurlar
2 Müteferrik müstahdemler

1200
23 040

Fani yekûnu

24 240

Muvakkat tazminat
Birinci bab yekunu

P. M.

45 156

291

1 649 962
292

İkinci bab - Masraf
Merkaa mefruşat ve de
mirbaşı
287

Merkez levazımı
1 Tenvir
[Muhafaza genel komutan
lığı kısmile beraber binanın
tenvir ve asansörler ve su
motorlerinin ceryan sarfi
yatı masrafları da dahildir]
2 Teshin
[Muhafaza genel komutan
lığı kısmile beraber binanın
teshini ve odacılarla karar
gâh erlerinin yıkanma ve te
mizliği için sarfolunacak
mahrukat ve havagazı mas
rafları.]
3 Kırtasiye
Fasıl yekûnu
Merkez müteferrikası
[Vekâlet binasındaki Muhahafaza genel komutanlığı
nın şehir suyu ile donanma
masrafları da dahildir.]
Vekalet otomobili masrafı
1 işletme
2 Tamir
Fasıl yekûnu

1966

Muhassasatın nevi

Lira

.

Nakil vasıtaları masrafı
1 Mubayaa
2 İşletme
3 Tamir

100
600
400

Fasıl yekûna

1 100

Vilâyetler mefruşat ve de
mirbaşı
Vilâyetler levazımı
1 Tenvir ve teshin
2 Kırtasiye
Fasıl yekûnu

25 000
24 500
12 000
36 500

4000

293
3 000

Vilâyetler müteferrikan
İkinci bab yekûnu

14 500
100 910

Üçüncü bab - Müşterek
masraflar
6 750

294

Mütenevvi masraflar
1 İcar bedeli
2 Defatir ve evrakı matbua
3 Melbusat
[Gümrük kolcularının melbusatı dahildir.]
Fasû yekûna

27 500
18 810
14 000

60 810

2000

11 750
6000

1 560
500
2060

295

Daimî memuriyet harcırahı

25 000

296

Muvakkat memuriyet har
cırahı

16 000

297

Müfettişler harcırahı

36 760

298

Staj iğin yabancı memleket
lere gönderilecek müfettiş
ve muavinlerinin harcırahı

299

Yüksek tahsilini bitirmiş,
ecnebi diline sahib olan ve
gümrük muamelelerini bi
lenlerden yabancı memle
ket gümrüklerine staj için
gönderileceklerin harcırahı

1 - VI -1940
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P. M.
300
301

Muhassasatm nevi

P. M.

Lira

Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı

8 100

Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli

600

302

Posta ve telgraf ücreti

44 174

303

3335 wyûx kanun mucibin
ce yapılacak tedavi, yol
ve saire masrafları

10 000

304

Mukannen masraflar
1 Reddiyat
2 Nisbeti kanunla muayyen
ikramiyeler
[1918 sayılı kanunun 3777
sayılı kanunla değişen 60
ncı maddesi].
3 2550 sayılı kanunun 3 ncü
maddesi mucibince verile
cek tazminat

bulunan ve kaçak olarak
yakalanıb gümrük idaresi
ne sevk ve teslim olunan bi
lûmum eşya ve emvalin
nakliye ve bendiyesi ve ka
çak olarak yakalanan hay
vanların iaşe, bakım ve ko
ruma masrafı].
5 Kaçak eşya satış masrafı
[1918 numaralı kanunun 21
nci maddesi mucibince ka
çak eşya müzayede satışın
da hazır bulunacak azaya ve
eşyanın mahiyet ve kıy
metini tayin ve takdir için
davet olunacak ehli hibreye ticaret ve sanayi odaları
nizamnamesi mucibince ve
ticaret odası bulunmayan
yerlerde belediyece takdir
olunacak nisbet ve mikdar
üzerinden verilecek ücret
ler].
6 Tercüme ücreti ve masraf
ları

200 000

2 820

300

Fasıl yekûnu

203 120

Üçüncü bab yekûnu

403 066

Muhassasatm nevi

Fasıl yekunu
Dördüncü bab - Daimî
masraflar
305
306

Gümrük ambarlarında zayi
olan eşya tazminatı
Mütenevvi masraflar
1- Kimyahaneler makine, alât
ve levazımı bedeli ve tamir
leri masrafı,ve hariçten yap
tırılacak tahlil ve kimyager
ücreti
2 11 nisan 1334 tarihli güm
rük kanununun 9 neu mad
desi mucibince satın alına
cak eşya bedeli
3 Nümunehaneler için alına
cak numune bedeli
4 Nakliye, bendiye, iaşe, ba
kım ve koruma masrafı
[gümrük idaresine aid olan
larla tahtı muhafazasında

307
300

308

1 000

1
300
8 000

Muharreratı umumiye ve sa
ir matbuaların tabı, teclid,
fcâğıd ve sair levazımı
masrafı

Lira

100

300

9 701

4000

Tarife rapertuvan ve nomanklâtürü ve izahnamesinin ikmal ve ihzarı masraf
ları
[Komisyonun ücret ve za
rurî masrafları buraya da
hildir].

9 000

Dördüncü bab yekûnu

23 001

Beşinci bab - Muvakkat
masraflar
Tartı âletleri mubayaa' ve
tamir masrafları

2 500

No. 3844
F. M.

*810

311

1 - VI - 1940
Muhassasatm nevi

inşaat ve tamriat
[1 000 lira ve aşağı inşaat,
tesisat ve tamirat ve satın
alınacak veya istimlâk edi
lecek arsa veya binaların
mubayaa, istimlâk ve harç
masrafları dahildir].
Gümrük kursları masrafı
1 Merkez kursu muallim üc
reti
2 Merkez kursuna getirilecek
memurlara 1615 sayılı ka
nunun 4 ncfi maddesi muci
bince verilecek yevmiye
3 Kurs kitablannın ve bülte
nin her türlü neşir masrafile kurslarda talim ve ted
rise aid filim ve diğer her
türlü levazımının mubayaa
bedeli ve sair masrafları
[Tahrir ve tercüme ücret
leri de dahildir].
4 Kursların idare ve imtihan
masrafları

Lira

F. M.

Birinci bab - Maaş, ücret,
314

313

Fani yekunu
315

10 230
318

317

Beşinci bab yekunu

47 561

318

1 901 215

1000

ücret
1 Mamurlar
2 Müteferrik müstahdemler

127 560
238 140

Fani yekûnu

365 700

3779 sayılı kanun mucibin
ce erbaşlara verilecek nakdi
mükâfat
Muvakkat tasnünat
Birinci bab yekûnu

800
17 508

2 285 723

İkinci bab «Masraf
12 000
1 000
500
250
250

Fasü yekunu

2 000

Altıncı bab yekunu

14 000

Birinci kısım yekunu

1 897 045
4 170

1683 numaralı kanunun 58
nal maddesi mucibince verileoek tekaüd ikramiyesi

9 030

30 061

'Eski yıllar borçları
1 1938 yılı borçlan karşılığı
2 1937 »
»
»
31936»
»
t
4 1935 »
»
»

Maaş
1 Maaşaü umumiye
2 Açık maaşı

10 800

Fasıl yekûnu

Geçen yıl borçları

Lira

İkinci hem - Gümrük mu
hafaza genel hmvtanUğt

15 000

Altıncı bab - Borçlar
812

Muhassasatm nevi

2 238 500

319

Mefruşat ve demirbaş

1 000

320

Kırtasiye

3450

321

Müteferrika

6 000

Mütenevvi masraflar
1 İcar bedeli
2 Defatir ve matbu evrak
[Tabı ve teclid malzemesi,
alât ve edevat ve müsteblek
mevad mubayaa ve tamir be
deli, kütüb ve resail ve hari
ta mubayaası, teclid ve kornej masrafları dahildir].

50 000
3000

1 - VI - 1940

3844
11

Muhassasatın nevi
Daimi memuriyet harcırahı
Fasıl yekûnu

Lira

P. M.

12 220

7000

Müfettişler haroıraln

2 000

Eesmî telefon tezi» ve mü»
kaleme ıdasraflan

2 500

Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli

100

3335 «taydı kanun mucibin
ce yapılacak tedavi, yol ve
saire masrafları

1 400

İkinci bab yekûnu

alınacak alât, edevat ve taknnlarile atelyeler haricin
de tamir ettirilecek kara na
kil ve deniz muhafaza vası
talarının tamirat bedeli, atelyeler için hariçten tutu
lacak ustaların yevmiyeleri
bu tertibden verilir.]
Vesaitin isletme, tahlisiye
ve nakliyesi
[îşletme malzemesinin mu
hafazası için satm alınacak
lâyter, duba ve bidonların
mubayaası bu tertibe dahil
dir.]
Kaçak takibinde kullanıl
mak için hariçten tutulacak
nakil vasıtalarının kira, ta
mir ve tazmin masrafları

53 000

Muvakkat memuriyet har.
enrahı

Muhassasatın nevi

88 670

Lira

60 000

100
102 600

Üçüncü bab - Daimî mas
raflar
Levazım ve teçhizatı harbi
ye ve fenniye masrafları
[Fırıldak, ışıldak, telefon,
santral, telsiz, muhabere şe
bekelerinin bilûmum mas*
raflarr, dürbün, parato
ner, demirbaş ve miadkı ta
lim ve terbiye malzemesi,
kara ve deniz kuvvetlerinin
bilûmum silâh ve mühim
mat ve teçhizatı harbiye ve
fenniyesinin mubayaa, ta*
mir, tathir ve saire masraf
ları.]
Kara nakil ve deniz muha
faza vasıtalannm masraf
ları
Mubayaa
Tamir ve tamirat», aid mal
zeme ile yedek malzeme ve
vesaitin mukannen ve bilû
mum müteferrik ve demir
başa müteallik masrafları
[Atelyeler için

331
7 500

2 500

40 000

Havvan mubayaa ve tazmin
masrafları
[2449 ve 3310 sayılı kanun
lara göre bilûmum binek,
cer te tahmil hayvanlarile
hizmet
köpeklerinin sa
tm alınması ve 1841 saydı
kanuna göre subaylarla mmtaka ve muhafaza memurla
rının vazifeden mütevellid
ölen ve sakatlanan zatî hayvanlartmn tazminat bedeli.]
Muayyenat
Tayinat
[Kara ve deniz eratüe har
biye ve lise talebelerinin ia
şesi, subaylara zatî ve alelûmum miri hayvanların ia
şesi ile fırınlarda kullanı
lacak alât ve edevat ve leva
zım bedeli ve fırm kirası ve
mahrukatı, amele yevmiye
si, zahire öğütme masrafları
ekmetc pişirme ücreti ve
bunların muayene ve tahlil

1000

410 000

1969

No. 3844
F. M.

1 - VI - 1940
Muhassasatm nevi

Lira

Jasü yakûnu
333

Levazımı askeriye
1 Melbusat
[Harbiye ve Kfle talebesi,
erat ve muhafaza memurla"
rile deniz vesaiti müstah-

1970

Muhassasatm nevi

Lira

demlerinin ve odacı, şoför
ve bekçi melhusatj, gizli hiz
metlerde kutlanılacak muhafaza memurlarının sivil elbiselerile kadın- memurların
melbusatı ve vapurlara, mu
ayenesinde memurlara veri
lecek tulum elbise ve çizme
ve bunların muayene ve tah
lil masrafları ve - muayene
isin «satm alınacak alât ve
edevat ve ceza masrafları
ve spor elbisesi.]

masrafları, iaşe maddeleri
nin soğuk hava masrafları,
seyyar form ve mutbak mu
bayaa ve tamiri, zephiye
alât ve edevatı, hastane ve
revirlerde bulunacak hasta
eratın her nevi yiyecek ve
yakacak ve sabun masraf
ları,, ikinci kaptan yerinde
deniz gediklisi kullanıldı
ğı takdirde bunların 1010
sayılı kanuna göre verilecek
er zam tayin bedelleri, arpa
kırma makinalan mubayaası
ve kırma masrafları, yem
tevzi ölçeği, 3310 saydı ka
nun mucibince askeri hiz
metlerde kullanılacak köpek
lerle bunların yetiştirilecek
yavrularının iaşesi bu ter
tibe dahildir.]
2 Mahrukat, tenvir ve teshin
masrafları
[Harbiye ve lise talebelerile
eratın kanuni mahrukat
istihkakları, subay, memur
ve muhafaza
memurları
odalarmm tenvir ve teshini
ve soba, mangal ve teferru
atının satm alınmasa, tamir
leri ve kurdurma masraflarile kurdurma için satm
alınacak malzeme masraf
ları bu tertibe dahildir.]
3 1615 sayılı kanunun ikinci
maddesi mucibince verile
cek yemeklik bedeli
4 3303 sayılı kanun mucibince
verilecek yem bedeli

F. M.

40 000

10 000
92 400
562 400

140 000

2 Teçhizat
[Harbiye ve lise talebesile
kara Te deniz eratmm ve
muhafaza memurlarının teç
hizatı, spor teçhizatı pek
simet torba», arka çan
tası, kilim, battaniye, kar
gözlüğü, gemici feneri, pa
laska takımı, tüfek kayışı,
yatak takımları vekaryolalar, boru matra ve tram
pet, yangın «öndürme alet
ve malzemesi, mutbak ve
sofra tekımlarile yemek ve
su kablan, dikiş, kundu
racı ve saraç makinalarile
yedek edevatı ve bunlara
aid malzeme, çadırlar, ha
mam ve traş, kunduracı
ve saraç takımları ve hey
besi, alelûmum tartı alet
leri, işbu teçhizatın ve
malzemesinin mubayaa ve
tamirlerile muayene ve tah
lil masrafları bu tertibden
verilir.]

35 000

3 Muytabiye
[Yem torbası ,yular ve sa
pı, kaşağı, gebre, fırça, sün
ger, kolan, paybent köstek,
nal ve mıh, tavla halatı,
belleme, çul, nalband takı
mı ve heybesi ve ocakları,,
mekkâri yak -semerleri ve
urganları, «eak nal tatbiki

S 000

1 - VI -1940
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Muhassasatın lıevi

P. M.

Lira

334

336

Ecza ve malzeme! sıhhiye
1 Harbiye ve lise talebesile
erat ve muhafaza memur
ları, deniz kaptan ve mü
rettebatının ecza ve malzemei sıhhiyesi, ecza ve
malzeme konacak mevzuat
ve teferruatı
2 Hasta subay, talebe ve era
tın tedavi ve iaşeleri için
Millî Müdafaa vekaleti em
rine
3 Kıtaat hayvanatının vete
riner ecza, alât ve malzemesüe ecza ve malzeme ko
nacak mevzuat ve teferruatı

180 000

3 000

960

1 500

338

Tercüme masrafı

Fasd yekûnu

5 460

339

ölen eratın cenaze mas
raflarile müsademede sehid düşen subay, erbaş, er
ve muhafaza memurları*
nın ve deniz müstahdem
lerinin teçhiz, tekfin ve
kabir inşa masrafları

500

inşaat ve tamirat
[1 000 lira ve daha aşağı
inşaat, tesisat ve tamirat,
kuyu açtırılması ve temizlettirilmesi ve satın alına
cak veya istimlâk edilecek
arsa ve binaların mubayaa,
istimlâk ve harç masrafları
dahildir.]

336

istihbarat masrafı

40 000

«37

Nakliyat
[Esliha, mühimmat, eşya,
malzeme, erzak, mahrukat
ve bilcümle mevaddın nak
liye, tahmil ve tahliye mas
rafları, süel talebe erat ve
hayvanatın her nevi vesa
itle nakliye masrafları, te
davi, yoklama ve tebdilha-

30 000

Lira

va zımnında bir yere gi
decek subaylar, süel me
mur ve talebe ile eratın
yol masraflarile memleket
dahilinde ücretli müesse
selerde tedavi masrafları
ve yürüyüş halindeki kıtaa
tın subayları ve süel memurlarile eratın ibate ve
bunların hayvanlarının ahır masrafları, ardiye,
bendiye, »istalya ve amba
laj masraflarile üst subay
lar ve subayların binmele
rine mahsus hayvanat hak
kındaki 24 mart 1330 ta
rihli nizamnamenin 13 ncü
maddesine göre verilecek
hayvan nakliye ücreti ve
süel mahkemelere ceibolunacak subay, erbaş, er, me
mur ve müstahdemlerin
yol masrafları bu tertibe
dahildir.]

için lüzum görülecek kö
mür mubayaası ve sair mal
zemesinin mubayaa ve ta
mir bedelleri bu tertibden
verilir.]
Fasd yekunu

Muhassasatm nevi

Üçüncü bab yekûnu

50
9800

929 310

Dördüncü bab - Borçlar
340
341

Geçen yıl borçlan
Eski yıllar borçları
1 1938 yılı borçlan karşılığı
2 1937 >
>
>
3 1936 >
>
>

1200

142
10
5
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No. 3844
F. M.

Lira

Muhaflsaaatffl nevi

851

4 1935 yılı borçları karşılığı

nevi

P. M.

1437 numaralı kanun muci
bince verilecek avans

Lira

10

Faal yektam
Birinci bab yekûnu

4 633 950

Dördüncü bab yekûna
İkinci kısım yekûna

3 305 065

UMUMÎ YEKÛN

5 643 585

İkinci bab • Masraf
352

358

13 - DAHİLÎYE V.
Birinci kmm - Cüzlerde müş
terek muhaaşasat

346

Vekil tahsisatı
Maaş
1 Memurlar
2 Açık maaşı

354

347

848

855
4 800
4 316 200
2 000

Fasıl yekûna
1683 numaralı kanunun 58
nd maddesi mucibince ve
rilecek tekaud ikramiyesi ve
1700 numaralı kanunun 3
ncü maddesi mucibince ye
rilecek ikramiye

4 318 200

358

50 040

1972

Muvakkat tazminat

356

Vilayetler mefruşat ve de
mirbaşı
Vilâyetler levaamı
1 Tenvir ve teshin
2 Kırtasiye

1000

8 000
10 000
2 000
20 000
1 000
2 000
500
2500

20 000
40 000
80 000
70 000

2000

Fasıl yekûnu

350

Vekalet otomobili masrafları
1 İşletme
2 Tamir

Fasıl yekunu

1200
49 740

Vilâyetler müteferrik müs
tahdemleri ücreti

Herkes müteferrikası

Fasıl yekunu

857

Herkes ücretleri
1 Memurlar
2 Müteferrik müstahdemler

849

Herkes levazımı
1 Tenvir ve kuvvei muharrike
2 Teshin
3 Kırtasiye
Faal yekûnu

Birinci bab - Maaş, ücret,
tahsisat
S45

Herkes mefruşat ve demir
başı
[Vilayetler evinin tesisatile
meydanın tanzim ve tesvi
yesi masrafları dahildir].

194 460
68 540

Vilâyetler müteferrikası
İkinci bab yekûnu

8000

122 500

Üçüncü bab - Müşterek
359

Mütenevvi masraflar
1 İcar bedeli
2 Defatir ve evrakı matbua

50 000
10 000

1 - V I - 1940
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Muhassasatm nevi

3 Melbusat

61 000

Daimi memuriyet harcıra
hı

55 000

Muvakkat memuriyet har
cırahı

26 000

362

Müfettişler harcırahı

45 000

363

2850 numaralı kanun mu
cibince köy ve mahallelerde
yapılacak askerî yoklama
larda bulunacak nüfus me
murları haroırahı

361

364

Fasıl yekûnu
365

Devir harcırahı ve yem be
deli
1 Valiler
2 Kaymakamlar
3 3635 saydı kanun muci
bince nahiye müdürlerine
verilecek devir ve teftiş
masrafı
Fasıl yekûnu
370

10

Kongre ve staj masrafları
1 Dahilde ve hariçte olacak
idarî kongreler masrafları
ve gönderilecek memurlar
harcırahı ve hususî idare
nundaki mümessillere yeri
lecek ücret
> 1700 numaralı kanunun
ikinci maddesi mucibince
Avrupaya staj için gönderi
lecek memurların harcırah
•e tahsil masrafları

371
800

10 01T)
10910

Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı

3 929

Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli

10

fosta ve telgraf ücreti
3335 sayılı kanun mucibin
ce yapılacak tedavi, yol ve
saire masrafı

Muhassasatm nevi
İkinci kuttu - Gvm mahsus
muhassasat

1000
Fani yekûnu

360

P. M.

Lira

2610 ve 2848 saydı ka
nunlar mucibince küttür,
idare, emniyet ve dahilde
ahar mahallere nakil mas*.
rafları ve bu hususta: iğin
istihdam edilecek muvak
kat memurlar ücretile har
cırahları -ve diğer bilcümle
masraflar
Nüfus masrafı
1 Nüfus defterlerinin ve ev
rakının mubayaa, tabı, ta
mir ve tecildi masrafları
2 Nüfus tahriri
Fasıl yekûnu

372

Mecmua masrafı
1 Tabı ve küse üereti
2 Kâgıd tahrir ücreti, nak
liye ve müteferrika mas
rafı
Fani yekûnu

îrira
-

9000
25 600

109 920
143 920

10

5 000
2 500
7500

2 510

2 510
5020

150 000
373
7000

Motosiklet «aerafı
1 îşietme
2 Tamir

400
100

Üçüncü 1>ab yekûnu

358 759

Fasıl yekûnu

500

Birinci kısmı yekûnu

5 115 209

ikinci kısım yekûnu

156 950

No. 3844
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Muhassasatm nevi

Lira

F. M.

Muhassasatm nevi

Lira

14 - EMNİYET U. M.
Üçüncü k t n - Umumî mü. fettişlikler
874

Umumî müfettişlikler üc
retleri
1 Memurlar
2 Müteferrik müstahdemler
Fatol yekûna

875

îdare masrafları

37*

Harcırah

377

Birinci hmm - Cüzlerde
müsterih muhassasat
' <-fl
G6 900
22 680

460

89 680

i
9 280
2 000

Faali yekûnu

11 280

Üçüncü loşun yekûna

119 860

Fasıl yekûnu

401

402

4W

Dördüncü

1688 numaralı kanunun. 68
nci maddesi mucibince ve
rilecek tekaüd ikramiyesi

5 844 220
2000
6 846 220

7000

Merkes ücreti
1 Memurlar
2 Müteferrik müstahdemler

23 640
61 800

Fasıl yekûnu

85 440

Vilâyetler ücreti
1 Memurlar
2 Müteferrik müstahdemler

1 320
78 180

Fani yekûnu

79 600

ktsm - Borçlar

87»

Geçen yıl borçları

879

Eski
1938
1937
1936
1935

1
2
3
4

Maaş
1 Memurlar maaşı
2 Açık maaşı

13 000
6 000

Otomobil ve nakil- vasıta
ları masrafları
1 İşletme
2 Tamir

Birinci bab -Maaş, ücret,
it

yıllar borçlan
yılı borçlan karşılığı
»
>
>
»
»
>
»
»
>

18 000

404
9
3
2
2

860
455
117
073

Fasıl yekûnu

17 505

Dördüncü kısım yekûnu

35 505

UMUMÎ YEKUN

5 427 524

Muvakkat tazminat
Birinci bab yekûnu

180 000
6 198 160

Tkinei bab - Masraf

405

Merkez mefruşat ve de3 000

406

Kırtasiye

7000

407

Merkes müteferrikası

4000

Vilâyetler mefruşat ve de
mirbaşı

409

1974

Vilâyetler tansımı
1 Tenvir ve teshin

20 000
43 000

No. 3844
P. M.
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F. M.

Faal yekûnu
410

Vilâyetler müteferrikan

411

3201 sayılı kananım 86 n a
maddesi mucibince verile
cek para mükâfatı
İkinci bab yekûnu

îkinoi hmm - Cüce mah
sus muhasMosat

58 000
9800

419
1 000
102 300

Üçüncü bab - Müşterek
masraflar

41S
414

73 000
20 490
1 360

Fasıl yekûnu

94 850

Daimi memuriyet
rahı

416

420

harcı
84 300

Muvakkat memuriyet harEmniyet müfettişleri ve
emniyet polis müfettişleri
harcırahı
Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı, ücretlimuhabere ve mükâleme mas
rafı, polis telefonlarının
mubayaa, tesia,tamir, le
vasını ye isletme masrafları

417

Posta ve telgraf ücreti

418

3335 sayılı kanun mucibin
ce teşkilât mensublannın
hususî müesseselerde yapı
lacak ücretli tedavi, yol
ve saire masrafları

Levama
Zabıta memurlarının melbuaat masrafı
Silâh ve cebhane,
ve muhabere vasıtalûrile
bunlara aid teferruatın
mubayaa masrafı
Fani yekûnu

Mütenevvi masraflar
1 îcar bedeli
2 Defatir ve evrakı matbua
3 Melbusat

CSTSUU

415

Lira

15 000

2 Kırtasiye

412

Muhassasatm nevi

270 000

10 000
280 000

Mütenevvi masraflar
1 Vazife esnasında yarala
nan ve hastalanan memur
ların tedavi ve kazazede
lerle mecruhların müdavatı evveliye masrafı
2 Tahta nezarette bulunan ve
hndud haricine çıkarılan
ların sevk ve iaşe mas
rafları

2 000

Fani yekûnu

7000

5 000

19 000

10 700

421

Nakil vasıtaları masrafı
1 İşletme
2 Tamir
Fasıl yekûnu

12 000
3000
15 000

11 700
150 000

3 000

Üçüncü bab yekûnu

373 550

Birinci kısım yekûnu

6 674 010

422

Polis karakollarının tamir
masrafı
[5 000 liraya kadar emni
yet teşkilâtına aid polis ka
rakolları, mektebleri, polis
âmir ve müdüriyet binaları
ile diğer müesseselerin kü
çük yapılarla bina ye arsa
istimlâk ve mubayaa ve ta
pu harçları ve sair masraf
ları ve tamirleri bu tertibden verilir.]

58 000

No. 3844
P. M.

1 - VI - 1940
Muhassasatm nevi

Lira

F. M.

İstihbarat masrafı

424

Polis mecmuası» gazete ve
emniyet bültenleri ye mes
lekî eserler gibi pojis neş
riyatı tabı ve mevaddı ibtidaiye, telif, tercüme, ma
kale ve müteferrik masraf
lar

5000

1474 sayık katran mucibin
ce verilecek tazminat

2400

426

Beynelmilel müessesata iş
tirak masrafı

600

427

Polis mektebleri masrafı
1 Ecnebi mütehassıslar ve
masrafları ve konferans için
celbedıleeek mütehassıslar
ücret ve masrafları
2 Polis memur ve namzedleri
ve talebeleri iaşe, ibate ve
ilbas masrafı, harçlıkları ye
harcırahları
3 Masarifi idare, imtihan ve
diğer masraflar
4 Hukuk fakültesinde oku
tulacak iki talebe masrafı
5 Vilâyetlerde açılacak polis
kursları öğretmenlerine ders
saati basma verilecek ücret
ve idare masrafı

425

Fasıl yekûnu
428

Pravantoryom ve sanator
yum masrafları
[1 - Memur ve müstahdem
ler ücret ve harcırahları
amele yevmiyesi iaşe, fennî
tesisat, alât ve edevat mu
bayaa ve tamiri, Üâç mas
rafı, idare ve vesaiti nakliye,
melbusat, teçhizat, tamirat
ve sair bilûmum masraflar.
2 - Umum müdürlükçe has
taların resmî ve hususî sanatoryom ve pravnntoryom-

10 000

J#ra

larda tedavileri tensib edil
diği takdirde bu işler için ih
tiyarı zarurî olan bilûmum
masraflar dahi bu müesse
selerle yapılacak mukavele
esaslarına göre bu tertibden
müesseselere tesviye olu
nur.]

196 900

423

Muhaasasatm nevi

429

3201 saydı kanunun 34 neti
maddesi mucibince staj ve
beynelmilel zabıta kongre
ve konferanslarına iştirak
ve- zabıta içleri ilmî tedldkleri için ecnebi memleketle
re gönderilecek memurla
rın, harcırah, yevmiye ye
tahaü masraflarz

430

Süvari polis hayvanları mu
bayaa, levazım ve takım
masrafları
1 Mubayaa
2 Yem bedeli ve tedavi ve
mualece ücreti ve muytabiye
ve nal, mıh ve sair levazım
masarifi
3 Polis köpekleri mubayaa,
iaşe, tedavi ve yol masraftarile bunlar için tahsis edilen
memurların ecnebi memle
ketlere gidiş ve geliş yol
masrafları ve orada kaldık
ları müddetçe kendilerine
verilecek iaşe masrafları

126 000
42 000
1 100

10
179 110

2 000

500

20 000

50

Fani yekûnu

20 550

İkinci kısmı yekûnu

797 060

30 500

Üçüncü ktstm - Borçlar
431
432

Geçen yıl borçlan
Eski yıllar borçlan
1 1938 yılı borçları karşılığı
2 1937 »
»
>

5640
2 380
3 060

1 - VI - 1940

No. 3844
F. M.

lira

Muhassasatın nevi

F. M.

3 1936 yılı borçlan karşılığı
4 1935 »
» ' »

3 560
1600

Fasıl yekûnu

10 600

Üçüncü kısım yekûnu

16 240

443

UMUMÎ YEKUN

7 487 310

444

Muhassasatın nevi

2 Tamir
Fani yekunu

15 - JAHDABMA G. K.
Birincifaşım- Cüzlerde müf~
ierek mvJuutatat

435

Maaşatt umumiye

436

1683 numaralı kanunun 58
nd maddesi mucibice veri
lecek tekaM ikramiyesi

437

Ücret
1 Memurlar
2 Müteferrik müsthdemler
Faal yekûnu

438

Muvakkat tamuna!
Birinci bab yekûnu

Vilâyetler mefruşat ve de
mirbaşı
Vilâyetler levazımı
1 Tenvir ve teshin
[Tenvir ve teshin ihtiyacı
ve ocak, fırın ve soba re
boru tedariki ve tamirat
masraflarile 2 000 liraya ka
dar elektrik tesisat ve tami
ratı masrafları bu tertibden
verilir].
2 Kırtasiye
Fani yekunu

Birinci bab-Maaş, ücret,
tahsisat
4 066 521

Lira

445

Vilâyetler müteferrikan
İkinci bab yekûnu

600

5000
141000

15 000
156 000
15 000
180 300

10 000
27 540
52 056

Üçüncü bab - Müşterek mas
raflar
446

79 596
82 000

4 188 117

İkinci bab -Masraf

Mütenevvi masraflar
İcar bedeli
Defatir ve matbu evrak
[Teolid malzemesi, her türlü
kitab ve risale harita muba
yaam ve malzeme masrafı,
matbaa ve müoeHidhanede
fevkalâde olarak çalıştırıla
cak işçilerin ücreti].
Fani yekunu

67 000
20 000

87 000

Merkez mefruşat ve demir-

441
442

500

447

Daimî memuriyet harcırahı

80 000

Kırtasiye

1200

448

Merkez müteferrikası

2 000

Muvakkat memuriyet harcırabı

50 000

Komutanlık otomobil mas
rafı
1 İşletme

400

449

Müfettişler harcırahı

5 000

450

Besmî telefon tesis ve mükaleme Tflftjn'ft^

8500

No. 3844
p. M.
451
452

1 - VI -1940
Muhassasatın nevi

Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli
Fosta ve telgraf ücreti

Lira

F. M.
454
10

97 800

Üçüncü bab yekûna

323 310

Birinci kısım yekûnu

4 691 727

İkinci b u n - Cüze mahsus
muhassasat
453

5 108 711

455

456

Lira

Levazımı askeriye
1 Melbusat
1 392 864
[Dikim evi işçi yevmiyeleri
ve odacıların melbusatıve
matbaa işçilerinin iş elbise leri bu tertibden verilir.]
2 Teçhizat
292 030
3 Muytabiye
25 000
[Subay hayvanlarından ma
ada hayvanların nal, mıh ve
mubayaa bedeli ve nallama
masrafı bu tertibden verilir].
Faal yekûnu

Tayin
1 îaşe bedeli
4 662 840
[Eratın ve mekteb talebele
rinin iaşe masrafı, aşçı mas
rafları, fırınlarda kullanı
lacak alât, edevat ve levazım
bedeli ve bamurkâr ve pi
şirici ve saire gibi işçi yev
miyeleri, fırın ve değirmen
kiraları ve isletme ve zahire
öğütme masrafları, fırın ve
ocak mubayaa ve tesis mas
rafları, levazım ve muayene
komisyonlarının muayene ve
tahlil masrafları ve muaye
ne alâtile edevat ve ecza
masrafları, 2615 sayılı ka
nuna göre arınma masraf
ları, hastane ve revirlerin
eczanelerile kimyabane la
boratuarı ve diğer sıhhî teş
killer için muktazi her nevi
yiyecek ve arınma masraf
ları, köpeklerin iaşesi].
2 Hayvan yem bedeli
445 871
[Bütün hayvanatın iaşe masraflarile arpa kırma masraf
ları ve arpa kırma ve ezme
makinesi mubayaa masraf
ları bu tertibe dahildir].
Fasıl yekûnu

Muhassasatın nevi

Levama ve teçhizata, harbi
ye ve fenniye
[Hayvan mubayaası ve her
nevi eyer takımları yük
ve binek araba, semer, ko
şum mubayaa ve tamiratı
ve levazımatı mevcud olan
veya yeniden tesis edilecek
olan telefon, helyosta, pı
rıldak ve telsiz malzemele
rinin mubayaa, tesis ve iş
letme, tamir masrafları, bo
ru, trampet ve musiki alât
ve levazımatı alım ve tami
ri, atış levazımatı mubaya
ası, tüfek kayışı, palaska
takımı, balta, kürek ve
saire kılıfı alım ve tamiratı
ve fişek tecrübe masrafları
gibi harb teçhizatı.]
Nakliyat
[Er ve hayvan nakliyesi si
lâh ve mühimmat, eşya ve
malzeme, erzak, mahrukat
ve sair bilcümle askerî
maddeler nakliyat ve amba
lajı, tahmil ve tahliye mas
rafları, tedavi ve muaayene ve tebdili hava zım
nında bir yere gidecek su
bayların, mensubini askeri
yenin kanun mucibince ve-

1 709 894

87 308

275 000

1 - VI - 1940

No. 3844
F. M.

Muhassasatın nevi

lira

rilecek yol masrafları ve
yürüyüş halinde kıtalar
erat ve snbaylarile memu
rini askeriyenin ve hay
vanlarının ibate masrafları.]
467

Sıhhî ye baytarî İlâç levasımı
[Hastalanan erlerle müsa
demede yaralanan jandarma
subaylarının askeri hastane
ve revirlerinden gayri yer
lerdeki tedavi ve iaşe maaraflarile sıhhi levazım ve
reçete bedelleri ve askerî
hayvan hastane ve revir
bulunmayan yerlerdeki has
ta hayvanlar iğin mülkiye
veterinerlerince
verilecek
reçete üzerine lüzum gösrilecek ecza ve mahsemei
baytariye masrafları bu tertibden verilir.]

458

Tamirat ve inşaat masrafı
[5 000 liraya kadar karakol
ve buna benzer küçük yapı
larla bina ve arsa istimlâk
ve mubayaası ve tapu harç
ları va sair masraflar ve ta
mirler bu tertibden veri
lir.]

459

İkramiye ve tazminat
1861 sayılı kanun muci
bince erata verilecek ikra
miye
1475 sayılı kanun muci
bince verilecek tazminat
1471 sayılı kanun muci
bince verilecek hayvan taz
minatı
1493 sayılı kanun muci
bince verilecek ikramiye

1

2
3

4

Fasıl yekûnu
460

F. M.

Muhassasatın nevi

Lira

2 Tamir

3*000

11000

Fasıl yekûnu

461
11000

468

Memleket dahil ve bari.
cinde ücretli sıhhî müesse
selerde tedavi ettirileceklerin masrafı

900

Spor masrafı

1 000

Subaylara verilecek hay
van tavizi

2000

İkinci kısım yekûnu

7 387 813
ü .

, M»..,,',.

Üçüncü faşım - Müesseseler

464

İSO 000

465

10 000
10 000

7 000
4 000
81000

Nakil vasıtaları
8000

Jandarma mektebleri mas
rafı
[Mekteblerin tenvir, tes
hin, müteferrika ve mef
ruşat ihtiyaçları, ocak,
soba, fırın, boru tedarik ve
tamiratı, 2 000 liraya ka
dar elektrik tesisatı ve ta
miratı bu tertibden ve
rilir.]

55 000

Matbaa masrafı
1 Demirbaş mubayaa ve ta
mir masrafı
2 işletme
3 İdare masrafı
[ Müteferrika,- mefruşat
masrafı bu tertibden ve
rilir. ]
Fani yekûnu
Satmalına komisyonları,
dikim evi, jandarma am
barları, muayene heyeti
masrafları
1 Demirbaş malzeme muba
yaa ve tamir masrafı

500
1500
1400

8400

300

1 - VI - 1940

No. 3844
F. M.

Muhassasatın nevi

2 İdare masrafa
[Tenvir, teshin, mütefer
rika, mefruşat ve sigorta
ücretleri bu tertibden ve
rilir.]

F. M.

Lira

Mubassasatın nevi

Lira

1683 numaralı kanunun
58 net maddesi mucibince
verilecek tekattd ikramiyesi

4

10 000
473

474
Fasıl yekûna

10 300

Üçüncü kısmı yekûnu

68 700

Merkes ücretleri
1 Memurlar
2 Müteferrik müstahdemler
3 Muvakkat müstahdemler
Fasıl yekunu

61620
2 160
87 260

Dördüncü kum - Borçlar
«67
408

Gejen yıl borçlan
Eski villar borçlan
1 1938 yüı borcu karşılığı
21937 » »
>
3 1936 > *
>
41935 » >
>

25 000
4000
1000
300
100

Fasıl yakûan

5400

Dördüncü bsun yekûnu

30 400

VMom yssDir

12 m

m

475

Elçilik ve konsolosluklar
müstahdemler ücreti ve
akçe farkı

475

Muvakkat tamuna*
Birinci bab yekûnu

477

1
2
3
4

16 - HA2ÎOÎYE V.
Birinci kum - Cüzlerde
müşterek muhassasat

471
472

Vekil ttehsiaatı

Maaş
1 Elçilik ve konsolosluk memuriarile merkez memurla
rının -maaş ve temsil tah
sisatları ve akçe farkı
1 9 5 8 816
2 Açık maaşı
5 002
Fasü .yekûnu

1980

4 800

1 963 818

43 536
2 415 318

İkinci bab - Merkez masraf
ları

478

Birinci bab - Maaş, ücret,
tahsisat

801704

Merkez mefruşat ve demir
başı

2000

Merkez levazımı
Tenvir.
Teshin
Kırtasiye
Defatir ve evrakı.matbua

3000
3000
4000
5000

-Fasıl .yekûnu

15 000

479

Merkez mefruşatı

2442

480

Posta ve telgraf ücreti

2188

481

Fosta, telgraf ve telefon

ücreti
1 Ecnebi memleketlere çeki»
ledek telgraf vecgSnderileoek mektub v rpakefcmasrafı
2 Besm! telefon tesis ve mü-klleme masrafı

53 000
3000

1 - VI - 1940

No. 3844
F. M.

Muhassasatan nevi

3 Ecnebi memleketlerle yapı
lacak telefon muhabere
masrafları
Fasıl yekunu
482

Herkes müteferrikası ye
nakli nukud masrafx
1 Müteferrika
2 Nakli nukud
Fasıl yekûnu

483

484

Vekâlet otomobili masraf
lan
1 isletme
2 Tamir

lira

F. M.
485

3 000

Muhassasatın nevi
Elçilik otomobilleri muba
yaa bedeli
Üçüncü bab yekûnu

59 000

Lira

15 000
558 000

Dördüncü bab - Müşte
rek masraflar
3000
3 000

486

Daimî memuriyet harcırahı

45 000

487

Muvakkat memuriyet ve
kurye harcırahı

60 000

3335 sayılı kanun mucibin
ce yapılacak tedavi, yol ve
saire masraflan

1000

6000

2000
800

Dördüncü bab yekûnu

106 000

Fasıl yekunu

2 800

Birinci kısım yekûnu

3 168 748

İkinci bab yekûnu

89 430

Üçüncü bab • Elçilik ve
konsolosluklar masrafları

ikinci ktsım • Cüze mahsus
muhassasat

Elçilik ve konsolosluklar
masraflan
1 İcar, ana, bina satınalma
ve inşa bedelleri
2 Sigorta, belediye vergi ve
resimleri, küçük tamir, mu
kavelenameleri mucibince
icarlı binaların küçük ta
mir ve tamirleri, melbusat bedeli ve idare mas
rafı
3 Muhabere ve mükâleme
ücreti ve telefon tesis mas
rafı
4 Mefruşat ve demirbaş
5 Ziyafet
6 tane ve iade
7 Fahrî konsolosluklar aidatı

Birinci bab • Daimî mas
raflar

Fasıl yekûnu

260 000

120 000

489

490

Beynelmilel müessesata ve
Milletler Cemiyetine işti
rak hissesile murahhaslık
masraflan ve Milletler Ce
miyeti müzaheret Cemiye
tine yardım

100 000

Ecnebi elçilerle misafirle
rin ibate, izaz, ziyafet ve
ırHhnnnıri^TİnriTiTn harcnan

100 000
20 000
25 000
8000

10 000
548 000

491

ve masraflarile bahçe ve ta
mir masraflan

60 000

îfakü vasıtaları masraflan
1 İsletme
2 Tamir

4000
2000

Fasıl yekunu

6000

No. 3844
F. M.
492
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Muhassasatın nevi

Telifat ve neşriyat
1 Bülten ve saire asarm telif
ve tercüme ücretlerile tabı
ve neşir masrafları
2 Gazete ve mecmua, Mtab,
risale, albüm ve Mise bedel
leri
Fasıl yekûnu

Lira

F. M.

Muhassasatın nevi
Üçüncü ktstm - Borçlar

500

497
498

9 000
9600

Geçen yıllar borçları
Eski yıllar borçlan
1 1938 yılı borçları karşılığı
2 1937 »
»
»
3 1936 >
>
»
4 1935 »

493

Matbaa masrafı
1 Demirbaş eşya mubayaa ve
tamir masrafr
2 Mevaddı ibtidaiye
3 İşletme

>

950

Birinci bab yekûn

176 450

Üçüncü kısmı yekunu
UMUMİ YEKÛN

5200

3 454 900

Birinci htstm - Cüzlerde
müşterek muhossasat
Birinci bab - Maaş, ücret,
tahsisat
501

Vekil tahsisatı

502

Maaş
1 Memurlar maaşı
2 Açık maaşı

100 000

4800
1 998 420
8000

1 000
2 001 420

101 000
503

Hakem mahkeme ve heyetlerile uzlaşma komisyonları
496

2000
2200
500
500

17 - SIHHAT VE İÇTİMAÎ M. V.

Fasıl yekûnu
Fasıl yekûnu

3 500

8 700

500
200
250

Fasıl yekûnu

Kongre ve konferans ve ko
misyonlar masrafı
1 Hükümetlerle muahede ve
mukavele akdine memur
edileceklerin harcıraMarüe
kongre, konferans ve ko
misyonların masrafları
2 Beynelmilel temessükâtuı
tercüme ve tabı masrafı

»

Fasü yekûnu

ikinci bab - Muvakkat
masraflar
494

Lira

Vekâlet kütüpanesiniu tansim ve ıslahı için istihdam
edilecek mütehassıslar üc
reti

504

İkinci bab yekûnu

101 002

İkinci kısım yekûnu

277 452

505

1683 numaralı kanunun 58
nci maddesi mucibince ve
rilecek tekaüd ikramiyesi

3000

Merkes ücretleri
1 Memurlar
2 Müteferrik müstahdemler

321420
156 120

Fasıl yekûna

477 540

Ecnebi müstahdemler
[Ecnebi müstahdemlerin üc-

116 767
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Muhassasatın nevî

Lira

515

retlerile mukavelenamelerine
müsteniden tediye edilecek
zat ve aile harcirahlan ve
eşya nakil masrafları].
506

1 418 940
602 946

Fastl yekûnu

2 021 886

507

Mvuakkat tazminat
1437 numaralı kanunun tat
biki masrafı

Vilâyetler müteferrikası

516

510

Merkez levanmı
1 Tenvir
2 Teshin
3 Kırtasiye

18 000
10 000
1 500

Fasıl yekûnu

29 500

24 400
Daimî

memuriyet hara60 000

4 724 969

511
512

Merkez müteferrikası
Vekalet otomobil
ları
1 İşletme
2 Tamir

Muvakkat memuriyet har
cırahı

10 000

519

Müfettişler harcırahı

15 000

520

Ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları

2 500

Resmi telefon tesis ve mükâleme masrafı

2 500

Ücretli muhabere ve müka>
leme bedeli

514

6 840

700

1 750

521
522
523

Fosta ve telgraf ücreti

524

3335 numaralı kanun muci
bince yapılacak tedavi, yol
ve saire masrafları

masraf

Fasıl yekûnu
513

1 000
480
3 360
3 000

Fasıl yekûnu

Vilâyetler mefruşat ve de
mirbaşı
Vilâyetler levazımı
1 Tenvir ve teshin
2 Kırtasiye
Fani yekunu

62 970

Mütenevvi masraflar
1 İcar bedeli
2 Defterler ve matbu evrak
3 Melbusat

İkinci bab - Masraf
Merkez mefruşat ve demir
başı

5 000

75 156

518

509

Lira

Üçüncü bab - Müşterek mas
rafları

517
Birinci bab yekunu

Muhassasatın nevi

İkinci bab yekûnu

Vilâyetler ücreti
1 Memnzlar
2 Müteferrik müstahdemler

508

P. M.

2 000
380

49 805

1 318

Üçüncü bab yekûnu

171 323

Birinci kısım yekûnu

4 959 262

2 380
îkinci kıstın - Cüze mahsus
17 000
20 000
9 000
29 000

Birinci bab - Daimî masraf
lar

525

Sari ve salgın hastalıklarla
mücadele masrafı
1 Muvakkat memuriyet har
cırahı

20 000

1 - VI - 1940
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Muhassasatm nevi

2 Diğer bilûmum masraflar
Fasıl yekûnu

Lira

F. M.

Muhassasatm nevi
mum masraflar tesviye olunur.]

33 000
53 000

Fani yekûnu
526

Trahom mücadele masrafı
1 Nakil vasıtaları tamir mas
rafı
2 Nakil vasıtaları işletme
masrafı
3 Muvakkat memuriyet har
cırahı
4 Diğer bilûmum masraflar
Fasıl yekûnu

527

Zührevî hastalıklarla mü
cadele ^«tfTftfı
1 Muvakkat memuriyet har
cırahı
2 Diğer bilûmum masraflar
Fasıl yekûnu

528

1984

Sıtma mücadele masrafı
1 Nakil vasıtaları tamir mas
rafı
2 Nakil vasıtaları isletme
masrafı
3 Muvakkat memuriyet har
cırahı
4 Diğer bilûmum masraflar
[Sari ve salgın hastalıklar*.
Trahom, zührevî hastalık
lar ve sıtma mücadele mas
rafları faslına mevzu tah
sisat ile; amele yevmiyesi,
hasta ve müstahdemler ia
şesi, fennî tesisat, demir
baş, makine, alât ve edevat,
malzeme, ilâç, idare, nakli
ye, küçük tamir masrafları
ve bu hizmetlerden madud
olmak üzere telif ve tercü
me ve tabettirilecek- veya
mubayaa olunacak kitab ve
risale bedelleri ve sair büû-

Lira

529
500
3 500
5 000
69 000
78 000

9 260
100 000
109 260

Mütenevvi masraflar
1 Sıhhat müdürlükleri ve
Hükümet tabiblikleri için
alınacak tıbbî alât ve leva
zım mubayaa ve tamir ve
tesisatı ibtidaiye masrafları
2 Yüksek sıhhat şûrası ve
hususî kanunlarile teşekkül
eden komisyonların azalan
hakkı huzuru
[ A : Aza huzur haklan
vekaletçe tayin ve takdir
olunacak şekilde,
B : Yüksek sıhhat şûrası
zabıtlarını tutmak için mu
vakkaten çalıştırılacak isteno ücreti keza vekâletçe
tesbit edilecek şekilde ve
rilir.]
Fani yekûnu

494 000

1000

6 500

7 500

3500
530
15 000
25 000
450 500

Sağlık propagandan ve
atolümün» neşriyat mas
rafları
1 Propaganda ve neşriyat
[Mubayaa edilecek kitab
ve risale bedellerile telif
ve tercüme ücretleri, ka
nun, nizamname ve tali
matname, sıhhî vesaya, afiş
tab ve neşri ve alelûmum
sıhhî propaganda masraf
ları, sinema makineleri ve
sıhhî filim bedelleri, terska
malzemesi ve bunlara mü
teallik sair bilûmum mas
raflar.]
2 Sıhhî müzeler
[Fennî tesisat, demirbaş,
makine, alât, ve edevat,
ilâç, idare masrafları, kü-

15 000

5000

1 - VI - 1940

No. 3844
540

gük tamirler ve müzeye
müteallik sair bilûmum
masraflar. ]
Fasıl yekûnu

531
532

533

Millî Türk txb kongresi
masrafları
Seyyar küçük sıhhat me
murlarına 1754 numaralı
kanun mucibince verilecek
yem bedeli
Nakil vasıtaları isletme ve
tamir masrafları
1 İsletme
2 Tamir

Muhassasatın nevi

F. M.

Lira

P. M.

Zehirli ve boğucu gazlardan korunma levazımı mu bayaa hedefi

20 000

Lira

1500

İkinci bab yekûnu

321 500

İkinci kutnu yekûnu

1 148 561

1
Üçüncü kum - Müeuetat
64 000

541

1 000
300

Umum! sıhhat işleri mües
seseleri masrafı
1 Kuduz tedavi müessesesi
2 Sıhhat merkezleri
[Koduz tedavi müesseselerile

"V'h'4

32 191
18 200

amftifrffljATfnfn

amele yevmiyesi, hasta ve
Fasıl yekûnu

1 300

Birinci bab yekûnu

827 061

TTvftflt.A'h^ftTg'lftT jflffflgî, fW|T»t tft

tesisat demirbaş, makine alât
ve edevat, nakil vasıtaları
masrafları, küçük tamir
masrafları,flftftve malzeme,
idare masrafları, vazifeten
şehir dahilinde <fai»y>*aVi«-.
rm zarurî masrafları, kitab,
risale ve mecmua mubayaa
bedelleri ve sair bilûmum
Tntwrftfi*vr V«t*di maddelor'Tifl
mevzu tahsisattan tesviye
olunur].
3 Nakil vasıtaları isletme mas
rafı
4 Nakil vasıtaları tw^v masrafı

İkinci bab - Muvakkat mas
raflar
534

inşaat, tesisat» tamirat ve
istimlâk

535

Küçük tamir masrafları

536

Staj için ecnebi memleketlare gönderilecek doktor ve
eczacıların
harcırahları,
tahsil ve tedavi masrafları

537

Hususî
miyetlerle

225 000
6000

000

veoeaidyar1000

538

Çok çocuklu ailelere yar.
dun

539

Tekâmül tedrisatı masrafı
[rTrfzmffihha mektebinde te
kamül tedrisatı görecek ta
babet ve şuabatı sanattan
tedris zamanına aid ikamet
yevmiyeleri ba fasıldan ve
rilir].

75 000
10 000

Fasıl yekûnu

542

Merkez hıfmaıhha mües
sesesi ve hıftnsKihhft mek
tebi
[Amele yevmiyesi, fenni te
sisat, demirbaş, makine, alât
ve edevat, kimyevî maddeler
ve diğer levazım, idare mas
rafları, küçük tamir masraf
ları vazifeten şehir dahüin-

1200
600
52 191

165 000

No. 3844
F. M.

1 - VI - 1940
Muhassasatın nevi

Lira

F. M.

de dolaşacakların zarurî
masrafları, Mtab, risale ve
mecmua mubayaa bedelleri
ye tab ücreti, hayran muba
yaa ve iaşesi, sair bilûmum
masraflar].
Tedris müesseseleri masraf
648
ları
1 Sağ», dilsiz ve körler mües-

544

30 000

2 Küçük sıhhat memurları
mektebleri
3 Leylî tıb talebe yurdu
[Amele yevmiyesi, talebe ve
müstahdemler iaşesi, fennî
tesisat, demirbag, makine, alât ve edevat ve diğer leva
zım, ilâç ve malzeme, kira
idare masrafları, nakil vası
taları masrafları, küçük
tamir
masrafları,
vazifeten
şehir
dahilin
de dolaşacaklarla tedris
için müessesata gidecek tale
benin y d masrafları, asker
lik dersi vereceklerin ücret
leri, Çorum küçük sıhhat
memurları mektebinin Istanbula nakli masrafı, kitab, risale ve mecmua muba
yaa bedelleri, yurd ve mekteb idare heyetlerince fakri
hali ve muhtaçlığı tasdik
edilen talebeye senede beş
bin lirayı geçmemek üzere
verilecek şehrî ücret ve bun
lardan hasta ve malûl olan
ların memleketlerine iadesi,
talebenin tedavi ve ölenle
rin cenaze masrafları ve
sair bilûmnm masraflar.]
4 Nakil vasıtaları isletme mas
rafı
5 Nakil vasıtaları tamir masrafı
Fasıl yekûnu

15 000
272 900

' Muhassasatın nevi

Hastaneler, sıhhî ve içtimaî
muavenet müesseseleri mas
rafları
1 Devlet hastaneleri
1 242 600
2 Muayene ve tedavi evleri
30 000
3 Verem dispanserleri
7 780
. [Amele yevmiyesi, hasta ve
müstahdemler iaşesi, fennî
tesisat, demirbaş, makine,
alât ve edevat, Haç, mal
zeme, idare masrafları, na
kil vasıtaları masrafları, kü
çük tamir masrafları, vazifeten şehir dahilinde dola
şacakların zarurî masraf
ları, kitab, risale ve mec
mua mubayaa bedelleri, ec
nebi hemşirelere iaşelerine
mukabil her ay maktuan ve
rilecek para, cüzamların na
kil masrafları, fakir verem
lilere verilecek gıda maddelerile muayene ve tedavi
evlerine müracaat edecek
diğer fakir hastalara veri
lecek ilâçlar ve sair bilumum
masraflar.]
4 Nakil vasıtaları işletme mas
rafı
6 600
5 Nakil vasıtaları tamir mas
rafı
800
Fasıl yekûnu

546

2 000

100
320 000

Lira

Doğum ve çocuk bakım ev
leri
[Amele yevmiyesi, hasta ve
müstahdemler iaşesi, fennî
tesisat demirbaş, makine,
alât ve edevat, ilâç, malze
me, idare masrafları, nakil
vasıtaları masrafları, küçük
tamir masrafları, vazifeten
şehir dahilinde dolaşacak
ların zarurî masrafları, ki
tab, risale ve mecmua mu
bayaa bedelleri, koy ebe

1 287 780

87 000

No. 3844
F. M.

1 - VI - 1940
Muhassasatın nevi

Lira

F. M.

mekteblerine getirilecek köy
lü talebenin iaşe, ibate, ilbas masrafları ve ayda (75)
kuruşa geçmemek üzere
yerilecek aylık ve sair bil
ûmum masraflar.]
Üçüncü kısım yekûnu

547

Geçen yıl borçlan

18 - ADLİYE V.

Birinci bab • Maaş, ücret,
tahsisat

1 911 971
555

Veküjtahsisatı

556

Maaş
1 Memurlar maaşı
2 Açık maaşı

4 1935 »

*

Fasıl yekûnu

5 000

Eski yıllar borçlan
1 1938 yılı borçlan karşılığı
2 1937 »
»
»
3 1936 >
»
»
»

Fasıl yekûnu
Dördüncü kısım yekûnu

646
250
200
90

557

Memurlar maaşı

549

Muvakkat tazminat
Beşinci kısım yekûnu

1683 numaralı kanunun 58
nd maddesi mucibince ve
rilecek tekatid ikramiyesi

4800
6 557 820
31 760
6 689 580

32 000

1186

1 Memurlar
2 Müteferrik müstahdemler

52 320
65 520

6 186

Fasıl yekûnu

117 840

Vilâyetler ücretleri
1 Memurlar
2 Müteferrik müstahdemler

51 360
709 074

Fasıl yekûnu

760 434

Beşinci kısım • İskân işleri
548

Lira

Birinci kmm • Cüzlerde
müşterek muhassasot

Dördüncü kmm - Borçlar
546

Muhassasatm nevi

87 120
6324

560

93 444

Muvakkat tazminat
Birinci bab yekûnu

165 924
7 670 578

İkinci bab - Masraf
561

AUtnctfaşım• Zardım
550

Yalova kaplıcalarına yar
dım
UMUMÎ YEKUN

Merkez mefruşat ve demir5000

60 000
8 179 424

Merkez levazımı
1 Tenvir
2 Teshin
3 Kırtasiye
Fasıl yekûnu

2 520
8 568
4 320
15 408

1987

No. 3844
F. M.
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Muhassasatın nevi

668

Merkes müteferrikan

564

Vekalet otomobili masrafları

Fasıl yekûnu
Temyiz mahkemesi riyaset
ve bapnüddeiumumilik oto
mobilleri masrafı
1 isletme
2 Tamir
Fasıl yekûnu

566
567

Vilâyetler mefruşat ve de
mirbaşı
Vilâyetler leva&mı
1 Tenvir ye teshin
2 Kırtasiye
Fasıl yekûnu

668

572
578

8 000
1 000
4000

Lira

Müfettişler harcırahı
Staj harcırahı
1 Maaş ve yevmiye verilme
mek ve yalnız azimet ve av
det masrafları verilmek
suretile ecnebi memleketle
re gönderilecek hâkim ve
müddeiumumiler harcırahı
2 Maaşları verilmek ve başka
ca yevmiye verilmemek su
retile ecnebi memleketlere
gönderilecek hâkim ve müd
deiumumiler harcırahı
Fasıl yekûnu

80 000

500
501

24 800
574

Meşhud suçlar kanunu mu
cibince mesai saatleri hari
cinde dairelerinde nöbet
beklemiye mecbur olan hâ
kim «müddeiumumi ve kâtiblere verilecek ücret

675

Besmi telefon tesis ve ma
kaleme masrafı

3600

Ücretli muhabere ve mükaleme bedeli

279

54 850
70 850
124 700
18 650

İkinci bab yekûnu

192 018

576
577

Üçüncü bab • Müşterek mas
raflar

Fasıl yekunu

Muhassasatın nevi
larını takib edeceklerin har
cırahları dahil]

2800

Vilâyetler müteferrikası

Mütenevvi masraflar
1 İcar bedeli
2 Defatir ve evrakı matbua
3 Melbusat
[Ankara mahkeme ve daire
leri müstahdemleri dahil].

P. M.

2 166
1 800
500

2 Tamir

565

Lira

578
50 500
66 100
2 700

Posta ve telgraf Ücreti
3886 sayılı kanun mucibin
ce yapılacak tedavi, yol
v» saire masrafları

Daimî memuriyet harcırahı

78 000

571

Muvakkat memuriyet har
cırahı
[Hukuku âmme para eeza-

48 000

454 280

Birinci kısım yekûnu

8 316 876

İkinci Jtmm - Cüze mahsus
rnvJuusatat
579

6426

Üçüncü bab yekunu

119 800

570

178 178

Mütenevvi masraflar
1 Cürmü meşhuda gidecek
adli memurların ve tabib-

1 - VI - 1940

No. 3844
F. M.

Muhassasatm nevi

terin harcırahı, enli vukuf
ve ehli hibre ve şahidlerin
yol masraftan ve ücretleri
ve müdavatı evveliye ve
otopsi maaraflan ve «fir
man zahire ihracı için İh*
tiyarı l&znugelen sair mas
raflarla ihzarlı maznunla
ra bir mahalden diğer bir
mahalle sevk masrafları
2 Hukuk usulü muhake
meleri kanunu mucibince
sarfolunaeak müzahereti
adliye masrafı
Fani yekunu

580

Nakil vasıtaları
1 îşletme
2 Tamir
Vasıl yekunu

Lira

F. M.

Muhassasatm. nevi

3 İdare masrafı ve eezayi
kimyeviye ve malzeme ve
tamirat
4 Otopsi sandıklan ve adlî
vazife gören tabiblere muktazi alât ve edevat ve labo
ratuar tesisi ve malzeme be
deli
127 800

Fasıl yekunu

588
1 800
1
2

129 600

3
4
4 475
2500

Oeza ve tevkif evleri mas
rafı
Tayinat
Tabib ve tedavi ücretleri
ve ilâç bedeli
İdare masrafı
Mahkûm, mücrim ve mev
kufların sevk masraflan
ile şevke memur olanların
harcırahtan

Telif, tercüme, «düve ce
ridesi
1 Telif, tercüme, cem ve tabı
kavanin masrafı ve hukuki
eserler mubayaa bedeli
2 Adliye ceridesi ve Temyiz
kararlan tabı masrafları ve
makaleler ücreti

584

Ceza ve tevkif evlerinin in
şaat ve esaslı tamiratı
[Ihaleten veya emaneten ya
pılacak inşaat ve esaslı tami
rat bedel ve maaraflan in
şaat ve esaslı tamiratın kon
trolü için lüzumu halinde
merkezde veya inşaat veya
tamirat mahallinde çalıştı
rılmak üzere hariçten alına
cak muraMb, mimar, mü
hendis, ressam, sürveyan ve
sairenin harcırah, ücret,
yevmiye ve maaraflan ve
bu işler için icab eden le
vazımı teraimiye ve kırta
siye ile tabı masraflım.]

585

Mahkum çocuk ıslah ev
leri umumi maaraflan
.[Islâh evlerinin iaşe ve
masarifi idaresi ve müdavat ve masarifi sevüyesi bu

9000

9 000

Faul yekunu

18 000

İkinci kısmı yekunu

154 575

Üçüncü kmm - Müessesat
Adil üb isleri müessesesi
masrafı
1 Müşahedehane iaşe masrafı
2 Demirbaş alftt ve edevat
mubayaa bedeli ve tamir
masrafı

9 000

1000
17 500

507 500
18 000
136 800

19 170

6 975
Fasıl yekunu

581

Lira

4500

8000

681470

19 000

No. 3844
F. M.
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Lira

Ceza ve tevkif evleri mtttedavil sermayesi
[Mahkûm ve mevkufların
ziraî, sınaî ve inşaat işle
rinde çalıştırma levazım ve
masrafları.]
Üçüncü kısım yekûnu

596

40 000

597

1688 numaralı kanunun 68
o d maddesi mucibince ve
rilecek tekaüd ikramiyesi

589

7920
16 800
500

•asıl yekûnu

25 220

757 971
Vilayet müstahdemler ücreti
1 Müteferrik müstahdemler
2 Muvakkat müstahdemler

55 980
1

Eski yıllar borçlan
1 1938 yılı borçlan karşılığı
2 1937 >
>
>
3 1936 »
>
»
>

599
4
2
3
2

250
975
060
295

>

600
9 265 802

601

Merini mefruşat ye demir
başı
Merkez levasını
1 Tenvir ve teshin
2 Kırtasiye
Fasıl yekunu

19 - TAPU VE KADASTRO U. M.
Birinci kısım • Oüzhrde
müşterek muhassasai

602

Merkes müteferrikası

603

Vilâyetler mefruşat re de
mirbaşı

604

Birinci bab - Maaş ücret,
tahsisat

Vilâyetler levasmu
1 Tenvir ve teshin
2 Kırtasiye
Fasıl yekunu

1 362 900

25 631
1 476 732

ikinci bab - Masraf

36 380
Dördüncü kısım yekûnu
UMUMİ YEKÛN

Muvakkat tasminat
Birinci bab yekunu

12 580

Maaş '
1 Memurlar maaşı

55 981

23 800

Fasıl yekunu

595

6000

ktstm • Borçlar

öeçen yıl borçlan

4 1935 »

1 868 900

Merkez ücretleri
1 Memurlar
2 Müteferrik müstahdemler
3 Muvakkat müstahdemler

Fasıl yekunu
588

Lira
1000

Fani yekunu

598
Dördüncü

Muhassasatm nevi

2 Açık maaşı

tertibden verileceği gibi be
her çocuk için maktu bir
ücret verilmek suretile bu
işin belediye çocuk islâhhanelerine veya sair münasib görülecek kuramlara da
gördürülmesi caizdir.]
587

F. M.

1000
250
2 500

750

2000
7 000
5000
12 000

1 - VI - 1940
p. M.
605

Muhassasatm nevi

Lira

F. M.

Vilâyetler müteferrikası

2 600

İkinci bab yekûn»

21 450

Muhassasatm nevi
cak komisyon azaları ve vu
kuf erbabile amele ve mu
vakkat jaloneu yevmiyesi
Fani yekûnu

Üçüncü bab - Müşterek mas
raflar
606

615

Mütenevvi masraflar
1 Kira bedeli
2 Matbu defterler ve evrak
3 Defter teclidi
4 Melbusat

14 600
9 000
500
900

Fasıl yekûnu

26 000

607

Daimî memuriyet harcırahı

17 000

608

Muvakkat memuriyet har
cırahı

900

609

Müfettişler harcırahı

610

Resmî telefon tesis ve mttkaleme masrafı

24 310
61 170

Tapu islerine yardım et
mek için istihdam edilecek
muvakkat memurlar ve
daktilolar ücreti

1 880

îskândan müdevver mua
melâtın tescili için istihdam
olunacak muvakkat memur
ve daktilolar ücret ve har
cırahı ile sair masraflar

500

Tapu ve kadastro tatbikat
kursu
1 İdare heyeti ve muallim ücreti
2 îdare ve imtihan masrafı
3 Mektebe getirilecek memur
lar ile talebe yevmiyesi

21 720
3 000
5 000

1220
Fasıl yekûnu

Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli

612

Posta ve telgraf ücreti

9 777

618

8335 saydı kanun mucibin»
ce yapılacak tedavi, yol ve
saire masrafları

1 000

29 720

1

Üçüncü bab yekûna

74 998

Birinci kısım yekûnu

1 573 180

/ftmct kmm - Cüze mahsus
muhassasat
Kadastro ve tapu tahrir
heyetleri masrafı
1 Ücret
2 Masarifi idare ve teçhizat
3 Alât ve levazımı fenniye be
deli ve tamir masrafı
4 Belediye ve koy mümessille
ri tarafından intihab oluna-

617

12 000

611

614

816

Lira

25 860
10 000

618

Staj, tahsil ve kongre mas
rafı
1 Staj için müsabaka ile Avrupaya gönderilecek ecnebi
diline vâkıf ve yüksek mektebden mezun müfettişler
harcırahı ve yevmiyeleri
2 Staj ve tahsil için müsaba
ka ile Avrupaya gönderile
cek ecnebi diline vâkıf ve
yüksek mektebden mezun
memurlar
harcırahlarüe
yevmiyeleri
3 Beynelmilel fotoğrametri ve
kadastro kongrelerine işti
rak masrafı ve azauk iane
hakkı
Fasıl yekûnu

1 000
İkinci kısım yekunu

93 273

1991

No. 3844
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Lira

F. M
629

Üçüncü ktsm - Borçlar
619

Geçen yıl borçlan

620

Eski
1 1938
2 1937
3 1936

»

Vilâyetler ücretini
1 Memurlar
2 Müteferrik müstahdemler

Lira

617 160
633 306

500

yular borçlan
yılı borçlan karşılığı
»
»
>
»
»
»

4 1935 >

Muhagsasatm nevi

Fasıl yekunu
1 010
500
500.
500

630
631

»
2 510

Fasıl yekûûnu
3 010
Üçüncü kısım yekûnu
UMUMİ YEKÛN

31669 463

Muvakkat tasminat
2517, 3299 ve 3418 numa
ralı kanunlar mucibince ve
rilecek ücretler
1 Müdür ve muavin ücretleleri
2 Muallim ders ücretleri
3 Mesleki ve teknik, öğretim
okullan
öğretmenlerinin
ders, ekzersiz ve şeflik üc
retleri
Faal yekunu

1 2 5 0 466
121239

284 469
480 000

91250
865 410

20 - MAARİF V.
2283 numaralı kanun muabinoe askerlik dersleri jöğ-i
retmenlerine verilecek üoreüer

Birinci ktstm - Cüzlerde
müşterek muhastatat

Birinci bab yekûnu

Birinci bab - Maaş, ücret,
tahsisat
625

Vekil tahsisatı

626

Maaş
1 Memurlar maaşı
2 Açık maaşı
Fasıl yekûnu
1683 numaralı kanunun 58
noi maddesi mudbmoe ve
rilecek tekaüd ikramiyesi
. Merkez ücretleri
1 Memurlar
2 Müteferrik müstahdemler

1992

9 296 28Ş

4800
tirfn^i bab - Masraf
6 839 060
15 228
6 854

Herkes mefruşat ve demir5000

634

19 000
14 280
46 120
60 400

Herkes leyashni
1 Tenvir
2 Teshin
8 Kırtasiye'
Fasd yekunu

635
686

Fasıl yekûnu

180 680

Merkez müteferrikası
Vekalet otomobili masraf
lar
1 İşletme

4/. 5

1500
2280
182(7
5 600
3090

1700

1 - VI - 1940
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lira

2 Tamir-

P. M.

640
Fasıl yekûnu

2 160

638

689

Vilâyetler mefruşat ve de
mirbaşı

4000

Vilayetler levarimi
1 Tenvir ve testin
2 Kırtasiye

5 380
3420

Fasd yekûnu

8 800

Vilayetler müteferrikan

3400

İkinci bab yekûnu

32 050

Mütenevvi masraflar
lîear bedeli
2 Matbu evrak ve defatir
3 Melbusat

66 000
3 640
1 300
70 940

Fasıl yekûnu
641

Daimî memuriyet harcırahı

30 000

m

Muvakkat memuriyet har.
arahı

20 000

643

Müfettişler haremin

78 000

644

Besmî telefon teste ve mükaleme masrafı

1 840

ücretti muhabere ve mttkileme bedeli

1 070

64»
646

Posta ve telgraf ücreti

647

8335 sayılı kanun mudbince yapıhvcak tedavi, yol
ve saire masrafları

;

44 908

Fasıl yekunu
050

Üçüncü bab yekûnu '
Birinci kısmı yekûnu

Sanayii nefise sergilerinin kttşad masraflarına yarana Ue
mükâfat ve mubayaa olu
nacak eser bedeli
Tedkik, program, kılavuz,
talimatname, kitab, dergi
ve sair kütüphane masraf
ları
1 Tedkik masrafları
[Müsabaka imtihanları mü meyyiz üeretlerile hususî
idare bütçeleri tedkik komis
yonundaki maarif mümes
siline verilecek ücret, mutahassaslarına tedkik ettiri
lecek yazma ve basma eser
lerle bu gibi neşriyatın
tedkik masrafları.] [*]
2 Satın alınacak veya abone
olunacak kitab, dergi, ga
zete ve diğer basmalar be
deli cild ve sair kütüphane
ve tesisat masrafları
3 Muallimler için ders ve
program kılavuzları
.[Telif, tercüme ve neşir
masraflarile vekillikçe ter
cüme ettirilecek program,
kanun, talimat ve raporla
rın tercüme ücreti, prog
ram ve talimatnamelerin
basım ve neşir masrafı]
4 Tercüme ve çocuk neşriyatı
büroları umumî masrafları
üe kitab tedkik ücret
leri [•]

Üçüncü bab - Müşterek
masraflar
640

249 178
9.577 511

Lira

îkind kum - Cüze mahsus
muhastasat
648

637

Muhaasasatm nevi

2 000

2 500

3 000
3 000

5 000
13 500

Maarif matbaanı «*n*H^
tesisat ve leva&mile mat-

[•] Beş liradan «Kt liraya kadar olan ücretler
doğrudan doğruya Maarif vekilliğince verilir.
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Muhassasatnı nevi
baada yapılacak genişlet
me, değiştirme ve yeniden
karma işlerisin istilzam
ettiği her türlü yapı re te
sis masrafları

661

652

Derleme masrafları
[2527 numaralı kanun hü
kümleri dairesinde yapıla
cak her türlü derleme, top
lama, dağıtma, yollama,
neşir işleri ve yabancı
memleketlerle neşriyat mü
badelesi masrafları, bu iş
leri yapmakla mükellef
teşkilâtın bütün tesisat,
masraf ve harcırahlarile
müstahdemleri elbisesi.]
Neşir masrafları
1 Hususî neşriyata yardım
2 Neşir işleri
[Vekillikçe halka, müesse
selere ve muallimlere para
sız dağıtılmak üzere telif
veya tercüme ettirilecek kitab, mecmua ve diğer bu
nevi basmaların basım, te
lif, tercüme ve her türlü
neşir ve tevzi masrafları.]
3 Propaganda işleri
[Propaganda hizmetleri ve
neşriyatı, yabancı memle
ketlerle kültürel münase
betlerin istilzam ettirdiği
her türlü masraflar ve bu
işlerde muvakkaten çalıştı
rılacak routahassıslann ve
memurların ücret ve harcı
rahları; memleketimiz ma
arifi hakkında tedkiklerde
bulunacak ecnebilerle bun
ların refakatlerine memur
edilecekler için sarfı iktiza
eden her nevi masraf ve
harcırahlar ile bunların
ibate ve izaz masrafı.]

Lira

F. M.

Muhassasatm nevi

4 Sergi işleri
[Sabit veya seyyar olarak
tesis edilecek neşriyat ser
gilerinin hazırlık, kurma,
sevk, nakil, teşhir ve tan
zimi için icab eden her
türlü tesisat, kitab, mec
mua ve eşya masraflarile
sergilerde muvakkaten is
tihdam edilecek memur,
müstahdem, işçi ve muta
hassıslann yevmiye ve üc
retleri.]
5 Müellif, mütercim ve tabilere verilecek para mükâ
fatı
6 Türk kültürünün neşir ve
tamimi için yapılacak her
türlü masraflar
7 Yazma eserleri çoğaltma
ve mübadele işleri için ça
lıştırılacak işçi ücretlerile
her nevi fotoğraf, atelye
tesis ve daimi masrafları
8 Yazma eserleri fotoğrafla
çoğaltma atelyesi mütedavil sermayesi
9 2133 sayılı kanunla ihdas
edilmiş olan Devlet kitabları mütedavü sermayesine,
kâğıd fiatleri farklarının
karşılanması ve satış fiatlerinin muhafazası için ya
pılacak yardım
10 Nakil vasıtaları mubayaası
11 Nakil vasıtaları işletme
masrafı
12 Nakil vasıtaları tamir mas
rafı

25 000
1200

27 500
36 000

5 000

Fasıl yekûnu
653

Ulusal dil ve tarihimize aid
eserlerin neşri masrafları
[Bu nevi kîtablarm veya
eski yazmaların, tabloların,
estamp
ve gravürlerin,

Lira
3000

1 500
3000

1200
1 500

150 000
700
250
50
229 700

20 000

No. 3844
Fi M.
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Lira

Okullar için bastırılacak
ders ve terbiye vaaıtalarüe
idare evrakı ve müze ya
yınlan
1 Harita, ders ve telkin levha
ları
[Hazırlama, orijinal yaptır
ma veya satın alma, çizdir
me, bastırma ve yayma
masrafları ile bu işlerde ça
lıştırılacak mutahassıs ve
müstahdemlerin ücret ve
harcırahları.]
2 îdare evrakı
[Muallim, talebe ve idare iş
leri için okullarda kullanı
lan formül, fiş, defter ve
bu gibi basmalar, bunların
sevk ve tevzii masrafları ve
bu işlerde çalıştırılan mu
vakkat memur ve müstah
demlerin ücret ve harcırah
ları.]
'
3 Müze eserleri yayın işleri
mütedavil sermayesi
[Müzelerimize
ve tarihî
eserlerimize aid resim ve
fotoğraflarla her çeşid mu
lâj ve kopyelerin yaptı
rılması masrafları ile al
büm, katoloğ, monografi, kıalvuz, broşür, dergi ve korpüs gibi her türlü yayınlarm telif ve tercüme hak-

Muhassasatm nevi
lan, tabı ve neşir
ları.]

metin ve vesikaların satan
alınması, el veya fotoğrafla
kopye ettirilmesi, çoğaltıl
ması için lüzumu bulu
nan her türlü tesisat ve
masraflarla bunların telif
veya tercüme ettirilmesi,
bastırılması çoğaltılması için
lâzımgelen her türlü mas
raflar ve bu işlerde çalıştırı
lacak jnutahassısların ve
muvakkat memurların ücret
ve harcırahları.]
654

F. M.

masraf

Fasıl yekunu
655

Ecnebi mutahassıs ve öğ
retmenler ücret ve harcı
rahları

656

Beynelmilel kongre, sergi
ve müsabakalara iştirak ve
ilmi tedfcLk için gönde
rileceklerin harcırahı, bey
nelmilel meslekî tedrisat
cemiyetine iştirak hissesi
[Cenevrede milletler arası
terbiye bürosuna azalık ai
datı ve ayni şehirdeki dai
mî maarif sergisinin Tür
kiye kısmı için icab eden ve
sait, malzeme ve eşyanın
imali, tedarik ve sevM mas
rafları ve sergiye gidecek
memur ve mutahassıs harcı
rahları ve yevmiyeleri]

6 500

657

tik ve orta öğretmen ve
eğitmen öğretmenlerHe ilk
öğretim müfettişleri kurs
ları masraf ve harcırah ve
ücretleri

20 670

658

1

5 000

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lira

Ecnebi memleketlere gön
derilecek talebenin tahsil
ve yol masrafları
Maarif vekâleti (Hars ve
meslek)
Nafia vekâleti
îktısad vekâleti
Millî müdafaa
vekaleti
(Deniz kısmı)
Askerî fabrikalar umum
müdürlüğü
Harita umum müdürlüğü
Adliye vekâleti
Ziraat vekaleti
Maliye vekâleti
Ecnebi memleketlere gön
derilecek yabancı dil öğ-

32 170

191 160

1680

221 280

155 680
29 268
6 424
3 033
7
10
28
17
66

380
503
521
964
690
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retmenliği kursu mezunla
rının tahsil, yol ve sair
masrafları
11 Münakalât vekâleti
Fasıl yekûna
Ecnebi memleketlerdeki ta
lebe müfettişliği masrafı
1 Harcırah
2 îdare masrafr
3 Muhabere
Faal yekûnu
Balla tenvir hizmetleri
masrafı
1 Seyyar sinema mubayaa ve
daimî masrafları
2 Millet mektebleri için vilâ
yetlere yardım
Fasıl yekûnu

661
1
2

3
4

Lira

P. M.
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8 îdare masrafı
4 Nakil vasıtaları
Fasıl yekûnu

60 400

334 026

İkinci krann yekûnu

3 233 016

3 520
3 510
1 330

Üçüncü kmm - Ohüttar ve
müetsesder

663

8 360

Yüksek öğretmen okulu
masrafları
1 Mekûlât, tatil aylarında ye
mek ücreti, mahrukat, ten*
vir, tathir, mualece masraf
ları
2 îdare masrafı, parasız yatılı
talebenin khab, laboratuar,
defter ve sair ders levazımı
3 Melbusat
4 Hamam, traş, parasız yatdt
talebe için barehk ve yol
parası, tedkik masrafı, te
lefon tesisatı ve mükâleme
bedeli

10
8 010
8

5 Dershane, yatakhane, mutbak, hastane ve sair tesisat,
mefruşat ve demirbaş, ders
aletleri
6 Elektrik, havagazı ve su te
sisatı
7 Kitab, mecmua bedelleri ve
bunlara aid teclid ve sair
masrafları
8 Tamir masrafı

000

000
520

2 630
7000

4000

3000
1 000

1000
480
56 120

2 084 520

664

1996

37 010

000
Fasıl yekûnu

Prevantoryum ve sanator
yum masrafları
1 iaşe ve melbusat
2 Demirbaş alât, malzeme ve
edevat mubayaa ve tamir
bedelleri

6000
2000

1
8 562

Köy okulları ile enstitüleri
ve eğitmenleri ve öğret
menleri masrafları
Koy okulları ve eğitmenleri
iğin vilâyetlere yardım
730
3238 numaralı kanunun 4
ncü maddesine göre gezici
başöğretmenlerine verilecek
yol paralan
90
Koy enstitülerinin bilûmum
1 240
ücret ve masrafları
Koy enstitülerinin mütedavil sermayesi
24
Fasıl yekûnu

Lira

41 510

10 890

Gazi öğretmen okula ve
eğitim enstitüsü
Mekûlât, tatil aylarında ye
mek ücreti, mahrukat, ten
vir, tathir, mualece, makine
yağı benzin, lâstik bedeli
ve sair masrafları

75
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2 idare masrafı laboratuar
ve atölye masrafı, parasız
yatılı talebenin kitab, def
ter ve sair ders levazımı
ve canlı modeller masrafı,
neşriyat
3 Melbusat
4 Hamam, traş, talebe harç
lığı ve yol masrafı, telefon
tesisat ve makaleme bedeli
ve talebe tedkik masrafı
5 Dershane, yatakhane, mutbak, hastane ve sair tesi
sat, mefruşat, demirbaş ve
ders aletleri bedelleri
6 Elektrik, havagazi ve sn te
sisatı
7 Nakil vasıtaları
8 Kitab, mecmua bedeli ve
bunlara aid teclid ve saire
masrafı
9 Tamir masrafı
10 Ders ücretleri
Fasit yekunu
$66

Siyasal bilgiler okulu
1 Mekûlât, tatil aylarında
yemek ücreti, tathir, hay
van yemi, benzin, makine
yağı ve lâstik bedeli
2 Mahrukat ve tenvir
3- İlâç ve tedavi bedeli ve has
ta talebenin nakil masrafı
4 idare masrafı, laboratuar,
atölye, parasız yatılı tale
benin kitab, defter ve sair
ders levazımı ve hademele
rin iş elbisesi masrafı
5 Melbusat
6 Hamam, traş, parasız yatı
lı talebenin harçlığı ve yol
parası, telefon tesisat ve
mükâleme bedeli ve talebe
tedkik masrafı
7 Dershane, yatakhane, mutbak, hastane ve sair tesisat,

Lira

P. M.
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mefruşat ve demirbaş ve
ders aletleri bedeli
8 Elektrik, havagazı ve su
tesisatı
9 Nakil vasıtaları hayvan ve
levazım bedeli
10 Kitab, mecmua bedeli,
cild masrafı ve talebeye lü
zumlu kitablann basım
masrafı
11 Tamir masrafı
12 Konferans ücreti

5 340
16 489

1 835

Fasıl yekunu

Lira
4 023
171
171

3 105
621
20
29 280

3 585
666
350

314
294
10
103 980

667

6 364
4 878

297

1 701
4023

istanbul Kandilli rasadhaneti masrafı
[idare masrafı, fennî alât
ve edevat mubayaa, tesis ve
tamir masraftan, telefon
tesis ve mükâleme ücret
leri, hayvan yem bedeli,
rasadhane neşriyat masra
fı ve ilmi tedkik seyahati
masrafı, kitab, mecmua be
deli, atelye masrafı, küçük
tamirler ve saire.]
Güzel sanatlar akademisi
1 Mahrukat, tenvir ve tathir
2 idare masrafı, laboratuar,
atelye ve canlı modeller
masrafı, talebenin müsaba
ka mükâfatı ve mimarî kıs
mında Hükümet hesabına
okumak üzere alınacak ta
lebeye verilecek harçhk
3 Telefon tesisatı ve mükâle
me bedeli ve talebe tedkik
masrafları
4 Dershane levazımı ve bilû
mum ders âletleri, demir
baş ve mefruşat
5 Elektrik, havagazi ve su te
sisatı
6 Kitab, mecmua bedeli ve
bunların teclid ve sair
masrafları

20*300

6 250

22 500

1 200
20 000
1 500

2 500
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7 Tamir masrafı
8 Neşriyat
9 Mimarî tatbikat
umum masrafları

Lira

F. M.

3 000
2000

ücret ve masrafları ile konservatuvar talebesinin yaz
temrinleri kampı masrafları
ve kampta çalışacak memur
ve muallimlerin ücreti, yol
paraları
11 Konservatuvar tatbikat sah
nesinde bir sene staj yapa
cak olan talebeye verilecek
burs karşılığı

bölümü

Fasıl yekûnu
Müzik öğretmen akara ve
Ankara konservatuvan
1 Mekûlât, tatil aylarında ye
mek ücreti, mahrukat, ten
vir, tatbir, mualeee
2 îdare ve laboratuar masrafı,
parasız yatılı talebenin kitab, defter ve sair ders leva
zımı
3 Melbusat
4 Hamam, traş, parasız yatılı
talebenin harçlığı ve yol
parası, telefon tesisat ve mükâleme bedeli
5 Dershane, yatakhane, mutbak ve sair tesisat, mefruşat,
demirbaş ve ders âletleri
bedeli
6 Elektrik, havagazı ve sn
tesisatı
7 Müzik notlan, kitab ve
mecmua bedeli ve bunların
teclid ve sair masrafa
8 Tamir masrafları
9 Türk halk şarkılarnnn der
leme ve armonizasyonu ile
mahalli kıyafet ve raksla
rın fHime alınması ve bu
hususta lüzumlu her türlü
vesait ve malzemenin temi
ni ile yol masrafları ve batı
koro, şarkı, opera ve sah
ne müzik ve metinlerinin
ve müzik ile tiyatroya aid
ders küablanndan lüzumlu
gömülenlerin dilimize adap
tasyon, telif, tercüme, tedkik ve her türlü neşir mas
rafları
10 Ankara kanservatuvarı ve
tatbikat sahnesinin bilûmum

1
68 951

Fasıl yekûnu

32 500

669
2 000
3 800

1
2
3
4
5
6

5 200

7

2 000

930
2006
2000

Cumhur Başkanlığı filâr
monik orkestrası
Mahrukat, tenvir
idare masrafı
Telefon tesisat ve mükâleme
bedeli
Temirat masrafı
Melbusat
Müzik âletleri mubayaası
ve tamir masrafları
Nota, nota kâğıdı ve notaya
müteallik sair masraflar
Fasıl yekunu

670

671

9 758

Muhassasatm nevi

Cumhur Başkanlığı filâr
monik orkestrası ve müzik
Öğretmen okulu, konserva
tuvar, tiyatro ve opera bö
lümleri yabancı uzmanları
ile muvakkaten davet edi
lecek yabancı orkestra şefi
ve virtüozlara verilecek üc
ret ve yol paralan
Lise ve orta okullar, öğret
men okulları masrafı
1 Leylî teşkilâtına aid olma
yan okulların mahrukat, ten
vir, yem bedeli ve benzin
masrafı
2 îdare ve laboratuar masrafı,
telefon tesisatı ve makale
me bedeli

Lira

20 500

9 180
89 868

930
1 000
345
1 640
5 000
4 400
2 700
16 015

115 084

84 105

6& 710
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3 öğretmen okullarının mekûlât, mahrukat, tenvir, tatbir, mualeee, hayvan yem
bedeli, benzin ve tatil ayla
rında yemek Ücreti
4 öğretmen okulları idare ve
laboratuar masrafı ve mec
cani talebenin kitab, defter
ve sair ders levazimi
5 öğretmen okulları meccani
talebesinin Twnwn|t, traş,
harçlık, yol masrafı, telefon
tesisatı ve mükaleme bedeli
6 öğretmen okulları talebe
melbusata
Fasü yekûnu
Kamp masrafı
673

Devletse deruhde edilen
masraflar
1 Meccani talebenin pansiyon
ücretleri, melbusat, kitab ve
«aiı» masrafları
2 Memur gocuklarının pansi
yon ücretlerinden yapılacak
tenzilât karşılığı
3 Okullara yabancı dil öğret •
ineni yetiştirmek isin alına
cak talebeye yapılacak yar41un

Lira

674

Mekteb kütüpanelerine alt
nacak kitab ve mecmua be
delleri ve bunlara aid mas
raflar

675

Leylî ve yarım leyli ve na
hak meslek okulları mas
rafı
[Kız enstitüleri, ticaret, böl
ge sanat, meslek öğretmen
ve inşaat usta okulları ile
meslek okullan ve

Muhassasatm nevi

yüksek ikbsad ve ticaret
okulu].
1 Mharukat, tenvir, tathir,
mualeee, mekûlât, hayvan
yemi, benzin ve makine yağı,
lastik bedeli, tatil aylarında
yemek ücreti
2 îdare ve lâburatoar, atelye
ve temrin masrafları, mat
bu evrak ve defatir, mesleki
kitab, mecmua ve gazeteler
mubayaa ve abone bedeli, bi
na kira bedeli, talebenin ki
tab, kırtasiye, resim ve ozalit
kâğıdlan, pergel ve sair
ders levazımı
3 Melbusat
[Nehari talebenin iş elbise
si dahil].
4 Hamam, traş, talebe harçlı
ğı ye talebenin memleket da
hilinde ve haricinde tedkik
seyahatlan ve yol masraflan, telefon tesisat ve müka
leme bedeli

177 140

24 000

6 000
27 000

878 955
70 000

255 426

Fasü yekûnu

Lira

300 000

110 000
60 500

10 000
480 500

11 520
676
18 000

Fasıl yekunu

P. M.

284 946

850

Bütün meslek okulları mas
rafları
1 Umum! muvazeneye dahil
bilûmum: meslek, ticaret, kız
enstitüleri ve bölge sanat
okullan, meslek öğretmen,
yüksek ikbsad ve ticaret, in
şaat usta okullan ve diğer
meslek okullan dershane, ya
takhane, mutbak, hastane ve
sair tesisat, mefruşat, de
mirbaş v» ders aletleri, nakil vasıtaları işletme ve tamir
masrafları, meslek kitablan
telif, tercüme ve tabı mas
rafları, mütemadi tamir
masrafı, elektrik, havagazı
ve su tesisatı ve makine pro
jeleri masraflan

264 710

No. 3844
P. M.
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2 İstimlâk ve mubayaa
Faaü yekûnu
977

678

Meslek ve ticaret kanları
ve akşam okulları ücret ve
Ulûmum masrafları
Meslek mektebleri
tıgmun y$ UCTUftB

679

680

F. M.

271 310

99 200

ecnebi

leri ve tercümanları ile ec
nebi öğretmen ve usta üc
retleri ve bunların mende,
ket dahilinde gidiş ve geliş
Beyanat harcırah re yevmi
yeleri

55 000

Avrupaya staj için gönde
rileceklerin yol masrafları
ile bunlara her ay maktu.
an yerilecek ücret karadığı

1 820

Kütüphaneler masrafı
1 Kütüphanelerin idare ve te
sis masrafa, telefon tesis
ve mükfileme bedeli, kitab,
mecmua, gazete bedelleri ve
hademe elbisesi ve kütüpha
nelerin nakil ve tevhidi ve
yeni eserlerle takviyesi, cfld
atelyesi tesis ve levanmt
masrafları, kira bedeli
2 Kütüphanelerin tasnif ve
nakil masrafr, yeni yaptın,
nlacak kütüphane projeleri
için müsabaka masrafr ve
mükâfatı

Fasd yekunu
682

8 290

683
13 000
21 290

Müze ye âbideler masrafı
1 îdare masrafı
fMüzeler ve anıdlan koru*
ma komisyonu dahfl.]
[Müzelere alınacak asanatika bedeli ve ikramiyesi, haf
riyat ve müzelere eser nakil

Mnhassasatm nevi

masrafları, arkolojik araş
tırmalarla hafriyata ve nak
liyata gönderilecek memur
ların harcırah ve yevmiye
leri, müzelik eşya tamir
masrafları ile etnografya
müzelerine almacak eşya
bedeli, telefon tesis ve mükaleme ücretleri ve hademe,
bekçi elbisesi ve müzelerin
eser, katalog neşriyatı, ihti
sas kütüphanelerine muba
yaa olunacak kitab bedeli,
anıtları korama komisyo
nunun kira, fotoğraf ve mal
zemesi.].
2 Vflâyetlerdeki anıdlann ta
mir ve muhafaza masrafı
(Bu islerle ilgili istimlâk be
deli de dahildir)

6 600

muavin-

Fasü yekûnu
681

Lira

36 520

Okul müzesi ve terbiyevî
eserler masrafı İle okul mü
zesi iğin satan almacak eşya
bedeli ye katalog neşriyata,
eşya ve sergi nakil masraf,
lan ve seyyar sergilerde bu
lunacak memurların harcı
rah ve yevmiyeleri, müse
tatMri ile malzemesi mas.
rafları
Levazmu tesisiye
1 Dershane, yatakhane, mutbak, hastane, bilûmum leva
zım, mefruşat, demirbaş
ve alâtı dersiye bedeli
2 Elektrik, havagazı ve su te
sisatı ve yangın aletleri
masrafı
3 Nakü vasıtaları, hayvan ve
levazım bedeli
Fani yekûnu

Lira

52 410
88 930

1570

100 000

18 200
1 590
119 790

1-VIF. lf.

684

Muh«ssasatmî«evi

Tamir ve istimlâk maarah
1 Devlet malı olan veya icarsız olarak Devletçe intifa
olunan binaların tamir mas
rafı
2 İstimlâk ve mubayaa

Lira

Fasıl yekûna
35 000
48 800
83 800

Üçüncü kısım yekûnu

2 447 409

Dördüncü kmm -,Bwçfar
Geçen yıl-borçları

5000
4000
2000
500
500
7*800

Derdfbloü fosuuMyekûnu

12 000

"Beşinci-kts%m -îstunbvl
Üniversitesi
Maaş ve ücret
1 İdare ve tedris * .heyetleri
maaşı
2 İdare heyeti" mematlar üc

reti
3 İdare «heyeti ^aaftteferirik
müstahdemler ûeBöti
4 Tedris heyeti «memurlar üc
reti
5 Tedris heyetine dahil profe
sörlerle yardımeıhvlsna aid
-ücretler
6 Müstahdemi*? âereti
7-Konferans vereceklerin üc-

Muhassasatm nevi
retleri ile konferans işlerin
de çalıştırılan memur ücreti

Fasıl yekûnu

EHki yıllar borçlan
1 1938 yılı borçlan karşılığı
2 1937 »
»
»
3 1936 »
»
»
4 1935 »
»
»

P. M.

651 900
20 940
24 120
122 460

475 413
97 320

Üniversite masrafları
1 Mahrukat, tenvirat, telefon
mükâleme >ve< tesisatı
2 Hastanelere yapılacak yar
dım ve iaşe masrafı
3 Üniversitenin merkez mas
raflarile -fakültelerin ve bun
lara bağh bütün müessese ve
teşekküllerin masrafları
[Üniversitenin merkez masraflarile fakültelerin ve
bunlara bağh bütün müesse
se ve teşekküllerin, labo
ratuarların, eczacı ve dişçi
mekteblerinin kırtasiye leva
zımı,, müteferrika, matbu ev
rak, ilânat, tercüme, muha
bere ve neşriyat, ioar bede
li, nakil masrafları, mev
kut ve gayrimevkut risale,
meemua ve gazete •aboneleri,
kütüphanelere alınacak kitab bedeli/ sigorta, müstah
demin melbosatı, müessese
lerin işletme ve idamesinden
mütevelUd borçlar ve aair
masraflar, ecnebi mutahassıskrm mukaveleleri ınmcibinee kabul edilen bütün
masrafları, alelâmum' harcı
rahlar, fakir talebeye yar
dan ve diğer, bütün masraf
ları ile temsil ve profesör
lerle yarismedannm ve ta->
lebenin ilmî araştırma mas
rafları, alâ,t, edevat, ders
levazımı mefruşat, tamir ve
sair masrafları.]
4 Üniversitece neşredilecek
ilmî eserler ve mecmualar
mütedavil sermayesi
[Bn>güue kadar Üniversite
tarafından
ne

^Lira

10 000
1 402153

93 400
129 930

226 940

30 000

No. 3844
J\ M.
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Lira

F. M.

meveud eserler sataldıkga
bunların bedelleri toton dar
bu seranayeye ilâm olu>
nur,]'

Besteci kısım? yekûnu

480 270
1 882 423

Alttnct kmm - Ankara
tarih, dü ve coğrafya fa*
kültesi
Maaş>v«~tiöret»
1 İdare ve tedris heyetleri
maaşı
2 Muvakkat tazminat
3 Memurlar ücreti
4 Müteferrik müstahdemler
ücreti
5 Ecnebi profesörlerle lek»
türler ücreti
6 Konfeuam ücreti'
Faal yekûnu

2002

Maaş ve ücret
1 Tedris ve idare heyeti ma
aşları
2 Tedris ve idare heyeti üc
retleri
3 Müteferrik müstahdemler
ücreti
4 Muvakkat tazminat
5 Askerî ders muallimleri, üc
reti

63 120
38 460
16 500
12 780
1 200

ısa oeo

Fasıl yekunu
70 980
-2 330
58 440

Fakulteniabilûmutoinaftrafları,
[Yatılı talebenin iaşe ve
sair masrafları da dahil.]

36 480

267 733

30 000

Fasıl yekûnu>

141 73a

62 938

108 272

Yedinci kısım yekûnu

83 008
6 500

Masrafla?
1 Fakültenin bilumum mas
rafları
[Bütün talebenin ilmî araş
tırma- ve tedkikı zaruri
masrafları da dahal.']1
2 Fakülte binası tesisat levazum
3 Hükümet hesabına okumak
üzere evvelce alınmış veya
yeniden alınacak talebeye
yiyecek, yatacak ve giye
cek ve saire masraflarına
karşılık olmak üzere verile
cek harçlık .

Altıncı kısım yekûnu

Lira

Yedinci kısım • Ankara
hukuk fakültesi
691

Fasıl yekûnu.-

Muhassasatm nevi

240 332
i

683'

İzmir amukual fuarında
yapılacak küttür pavyonu
için fuar komitesine yar
dım ve sergi "masrafı'
ÜMtnHnrEKÛlf

."I,

S=t

4 000
17 796 167

21 - NAFÎA V.
Birinci kısvn - Cüzlerde
müşterek mukassasat

48 800

399 476

Birinci bab - Maaş, ücret,
tahsisat
Vekil tahsisatı
Maaş*.
1 Memurlar maaş*

4800
1 535 520

1 - VI - 1940
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1 000

2 Açık maaşı
Fasıl yekûnu

697

698

1683 numaralı kanunun
58 nci maddesi mucibince
verilecek tekaüd ikrami
yesi
Merkez ücretleri
• 1 Memurlar
2 Müteferrik müstahdemler
3 Muvakkat müstahdemler
Fasıl yekûnu
2283 numaralı kanun mu
cibince askerlik demleri
muallimlerine verilecek üoret

700 4

F.

lira

Vilâyet ücretleri
1 Memurlar
2 Müteferrik müstahdemler
Fasıl yekûnu

1 536 520

Fani yekûnu

3000
251 700
81720

705

500

Vekâlet otomobili
ları
1 İsletme
2 Tamir

833 920

706
720

707

299 400
95 940

Vilâyetler mefruşat ve de
mirbaşı
Vilâyetler levazımı
1 Tenvir ve teshin
2 Kırtasiye

Fasıl yekûnu
Merkez müteferrikası
1 Müteferrika
[Müvezzi ve muakkiblerin
şehir dahilindeki yol mas-

7 000

2

6 400
3 500
5000

Vilâyetler müteferrikası
ikinci bab yekûnu

8 500
6000
50 380

2 357 580
Üçüncü bab - Müşterek
TP Agraflar
5 600

Merkez levazımı
Tenvir
Teshin
Kırtasiye

1000

395 340

Merkez mefruşat ve demîr-

703
• 1
2
3

1 000

1 680
600

Fasıl yekûnu

ikinci bab - Masraf
702

Lira

masraf

Fasıl yekûnu

Muvakkat tazminat
Birinci bab yekûnu

704

Muhassasatın nevi

masrafları dahildir.]
2 Resmî ziyafetler
3 Asansör, işaret ve telefon
tesisatı motorlerinin ceryan, tamir ve işletme mas
rafları

708
701

M.

709

4000
7600
4000
15 600

5000

710
711
712

Mütenevvi masraflar
1 icar bedeli
2 Defatir ve evrakı matbua
3 Melbusat

4 000

Faaü yekûnu

12 000

Daimi
rahı

memuriyet

3 000
5000

harcı
25 000

Muvakkat memuriyet har
cırahı

30 000

Müfettişler harcırahı

10 000

No. 3844
F. M.
713
714
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Besmî telefon tesis ye müirftj^A masrafı
Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli

716

Posta re telgraf ücreti

716

3335 sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi,
yol ve saire masrafları

Lira

F. M.

4000

900
16 198
4
5

2400

Üçüncü bab yekûnu

100 498

Birinci kısmı yekûna

2 508 468

6
7
8

Muhassasatın nevi
yevmiye ve ücretleri, milli
şose ve köprüler mütemadi
tamirat ve inşaatı, kontrol
memurlarının yevmiye ve
yolların ^ğAfi^nma masraf
ları
Trabzon - Iran transit yolu
inşaat karşılığı
(E) cedveline dahil müstah
demlerin ve kontrol memur
larının harcırahı
Nakil vasıtaları işletme ve
garaj masrafları
Nakil vasıtaları tamir mas
rafı
Yol inşaatı karşılığı
1

İkinci kmm - Cüee mahsus
muhattatat

Faal yekûnu
718

Birinci bab - Daim! mas
raflar

717

Yollar ve büyük köprüler
inşaat ve tamirat masrafı
1 Müstahdemler Ücreti
2 îhaleten veya emaneten ya
pılacak etüd ve aplikasyon
bedel ve masrafları, istim
lâk bedel ve masrafları, ta
bı ve ilân ücretleri, inşaat
sürveyyanları ücret ve yev
miyeleri ve hususî idareler
bütçeleri tedkik komisyo
nunda Nafıa mümessiline
verilecek fazla mesai ücreti,
resmi küşad masrafları, in
şaat mahallerine konacak te
lefon tesis ve işletme mas
rafları ve mükâleme bedel
leri
3 Millî şose ve köprülerin mü
temadi tamirleri için inşa
at malzemesi ve alât ve ede
vat, makine ve her türlü le
vazım ve çadır mubayaa, ta
mir ve nakil masrafları,
amele, usta, makinist, şoför
ve çavuş ve araba, kamyon

96

7 500

Lira

225 000
300 000

25 000
10 000
5 000
600 000

2 072 596

Solar
1 3132 sayılı büyük su işleri
kanunu haricinde evvelce
yapılmış ve yapılmakta olan
su işlerine aid istimlak bedeHerile bilûmum masrafrafları
2 3132 sayılı büyük su işleri
kanunu haricinde evvelce
yapılmış ve yapılmakta bu
lunan barajlar, kanallar,
şeddeler ve imalâtı sınaiyenin işletmesile mütemadi ta
mir masrafları hüsnü mu
hafaza ve işletmeleri için is
tihdam edilecek mühendis,
fen memuru, ambar, fidan
lık, savak, laboratuar ve
elektrik memurlarile maki
nist ve muavinleri, makine
yağcıları, şoför, bekçiler,
bahçivan ve muavinleri,
odacı, usta, amele ve saire
gibi müstahdemlere aid üc
retler, fidanlıkların tesisi
için yapılacak bilcümle mas
raflarla bu işlerde kullanı
lacak amele yevmiyeleri ve
bilûmum nakliye masrafla-

15 000

1 - VI - 1940
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n, işletmeye müteallik te»vir, kuvvei muharrike için
sarfedilecek elektrik cere
yanı ile müştail maddeler
masrafı, elektrik tesisatı be
delleri, teshin ve telefon
tesis ve makaleme masraf»
lan
3 Küçük sn işleri etüd ve in
şaatı için yapılacak bilûmum
masraflarla halkın yapacağı
su işlerine yardım ve mas*rafları
4 Meriç su işleri masrafları
(Yunanlılarla yapılan iti
lâfname mucibmee)
5 Küçük su işlerile halkın ya
pacağı mı işleri etüd ve kon
trolleri için verilecek harcı
rah
6 Nakil vasıtaları işletme
masrafları
7 Nakil vasıtaları tamirmasrafları
f a n i yekûnu

719

Levanın .ve. alâtı mütenevvi*.
1 Besim» alât ve- edevatı»
fenniye levazımı
2 Besim, hendese ve-.fotoğ
raf makinalan
Fasıl yekûnu.

720

Kitab v» fennî risaleler be
denle fean! eserlerin ve
haritaların tabı ve teclid
masrafları, alelümum telif
ve tercüme ve nafia.eser
leri modelleri, için: verile
cek ücret ve- mükâfat ve
filim mubayaa bedelile
muktazL< masraflar ve- mü
hendisler birliğine nakden
yapılacak yardım

Lira

P. M.
721
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Beynelmilel müessese ve
cemiyetlere iştirak hisa»ai ve masrafları
Birinci bab yekûnu

98 000

14 000

23 000

Lira

100
2 256 196

ikinci bab - Muvakkat
masraflar
722

Ecnebi mutahassu ve mü
hendis ve tercümanları'

34 500

728

Ecnebi memleketlere gün-,
derilecek memurlar harcı
rahı

8000

Staj için ecnebi memleket
lere gönderilecek memur-,
lar hararam veınaarafiarı

5800

724

1000

îkinttiı bab yek&nu-

48 300

1 500

İkinci, kısım yekûnu

2-304 496

500
158 000

Üçüncü JcMtm
Birinci bab- Demiryollar
ve* limanlar

3 000
2 500
5 500

725

idare, masrafları
1 inşaatı ikmal ve heyeti
umumiyesi işletmeye davrolunaa hatların istimlâk
bedelleri ve istimlâk işle
rinde çalıştırılacak amele
yevmiyeleri ve ehli vukuf
ücret ve masraflarile bu
işlere- aid. bilcümle mas
rafları

47 000

2 Bakımı işletmeye devredil
miş hatlardaki nevakıs be
dellerine mahsuben Dev
let demiryolları; istetme
idaresine verilecek meba-

ü*
25 000

3 inşası mutasavver demir
yollar v» 'limanlar, için

125 000

1 - VI -1940
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ihaleten "Teya .emaneten
yapılacak istikşaf, etüd ve
aplikasyon masrafları
4 Nakliyat, tahmil ve tah
liye masraflarile 2256 nu
maralı kanun mucibince
gümrüklerce tahsil edilen
belediye hisseleri karşılığı
5 tş yüzünden malûl kalan
inşaat memur ve müstah
dem ve amelesi ve bunlar
dan vefat edenlerin varis
lerine verilecek tazminat,
alelûmum mualece, tedavi,
hastane, teçhiz ve tekfin
masraflar], tab ve ilân üc retleri, kırtasiye masrafla
rı ve ray ferşiyatı kilo
metre ikramiyesi ve merkez
de otomobil işletme masraflarile telefon mükâlemesi
ve muhabere ücretleri ve
alâtı hendesiye mubayaatı
ve sair müteferrik masraf
lar.]
6 "Harcırah
Fasıl yekûnu

Lira

F. M.

2006

idare masrafları
Traverslerin enjekte mas
raflarüe müstehlik malzeme
ve kömür bedelleri
Fabrika ve traverslerin si
gorta bedelleri, fabrika ve
müştemilâtının tenvir ve tes
hin masrafları, vagon kira
sı, alelûmum mualece, te
davi, hastane ve teçhiz
ve tekfin masrafları,'iş yü
zünden malûl kalan memur,
müstahdem ve amelenin ve
bunlardan ölenlerin varis-

Lira

lerine verilecek tazminat,
alât ve edevat tamiri yedek
malzeme mubayaatı tank ki
raları ve ferşiyat kilometre
ikramiyesi ve sair mütefer
rik masrafları
3 Harcırah

75 000

14 000
1 000

8 000

Fasıl yekûnu

96 000

Üçüncü kısım yekûnu

454 220

Dördüncü kısım - Teknik okulu
727

65 220
38 000

358 220

İkinci i a b - Derince travers
fabrikası
728

Muhassasatm nevi

81 000-

Teknik okulu masrafları
l İaşe, melbusat, alelûmum
idare, kitab, ders levazımı
bedel ve masrafları, tab,
teclid ücretleri ve nakliye
masrafları, mükâfat ve fakir
talebeye muavenet, fennî se
yahat, ameliyat ve tatbikatı
dersiye, talebe notu basım
bedel ve masrafları, kütüp
hane deısane, yatakhane,
atelye ve laboratuar, mutbak
ve diğer mekteb müştemilâtı
ve levazımı, mefruşat ve de
mirbaşı, nakliye masrafları
ve levazımı işletmesi ve -her
türlü tamirat ve inşaatla
icar bedelleri ve elektrik,
havagazı -ve su tesisat ve be
delleri ve sair bilûmum mek
teb masrafları.]

175 000

Beşinci kısım - Borçhır
728
, 729

Geçen yıl borçları
.Eski yıllar borçlan
1 1938 yılı borçları kargılığı
2 1937 »
>
>
3d936 »
»
>

20 000

2 600
500
500

No. 3844
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4 1935 yılı borçlan karşılığı

Lira

P. M.
500

Fasıl yekûnu

& 600

Beşinci kısım yekûnu

23 500

Muhassasatm nevi

4 Emniyet işleri umum mü
dürlüğü
5 Jandarma genel komu
tanlığı
6 Maarif vekâleti
7 Münakalât vekâleti
8 Ziraat vekâleti
9 Nafia vekâleti

Lira

9 828
275
671
135
91
54

256
220
000
440
417

Alttnct ktstm - Yapt işleri
Fasıl yekûnu
730

İnşaat ve esaslı tamirat
masrafları
[îhaleten veya emaneten ya
pılacak inşaat ve esaslı ta
mirat bedel ve masrafları,
yapı ve imar işleri reisliği
kadrosunda bulunan me
mur ve müstahdemlerin in
şaat ve tamiratın keşif ve
murakabe, kabul vesairesi
için vuku bulacak seyahat
lerine aid harcırahlar, in
şaat veya esaslı tamiratın
kontrolü için yapı ve imar
işleri reisliği kadrosu hari
cinde olmak üzere lüzumu
halinde mürakib, mimar ve
sürveyyan ve emanet inşaa
tında veya esaslı tamiratın
da kullanılacak mühendis
veya mimar, fen memurca
sürveyyan ve sairenin ücret,
yevmiye ve masrafları, her
yapıya aid levazımı tersimiye ve kırtasiye ile tabum lü
zum görülecek evrakm ka
bul masrafı.]
1 Devlet meteroloji işleri umum müdürlüğü
24 225
2 Maliye vekâleti
1 374 498
3 Gümrük ve inhisarlar ve
kâleti [1]
65 430

[1] Bu tertibe konan tahmattn 27 000 liran
1096 sayüt kanuna tevfikan İslâhiye, Mürşidptnar,
Oerbetiye, Karkamtş, Çobanbey, Akçakoyunlu ve
Âymdeîfide gümrük ve muhafaza memurlarüe
tubaylan için yapttrüaeak evler inaaatma aiddir.

731

Hafriyat masrafları
fTürk Tarih kurumunun
lüzum göstereceği yerlerde
ki hafriyatın icrası ve çı
kan eserlerin mahallinde
tanzim ve müzelere nakli ve
mubayaa edilecek alât ve
edevat ve malzeme bedeli
ve müstahdemlerin ücret,
yevmiye ve harcırahları ve
sair bilûmum masrafları.}
Altmeı kısım yekûnu

2 701 314
15 000

2 716 314

Yedinci ktstm - Yüksek mü
hendis mektebi
732

Maaş ve ücretler
1 İdare ve talim heyetleri
maaşı
2 Açık maaşı
3 Memurlar ücreti
4 Müteferrik
müstahdemler
ücreti
Fasıl yekûnu

733

îdare masrafları
1 îaşe masrafı
2 Talebe, hademe ve müstah
demler melbusatı
3 Tenvir ve teshin
4 Levazımı tersimiye ve tor-

283 200
1 000
73 320
43 440
400 960

70 000
30 650
25 000
5 000
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Muhassasatm nevi

5 Defatir ve evrakı matbua
ye teelidiye
6 Laboratuarlar ve atelye iş
letmesi
[İşletme ve bakım, muhar
rik ve müteharrik edevatın
tamir, tathir ve talebenin
sanayi mektebi atelyesi ve
diğer atelyelerde staj yap
malarına aid bilûmum masraflarile bu hususa aid mu
harrik kuvvetler masraf
ları.]
7 Müteferrika ve çamaşır yı
kama masrafları
8 îlânat
9 Telefon mükâleme ve posta
ücretleri
10 Kamp masarifi umumiyesi
11 Mtıalece ve revir ve sair tc
davi masrafları
[Talebe, hademe ve müstah
demler.]
12 Su sarfiyatı
13 Tesisat masrafı
A — [Laboratuarlar, atöl
yeler için alât ve edevat
mubuyaasr ve bunlara aid
tesis masrafları.}
B — [Mutbak, yemekhane,
yatakhane gibi pansiyonu
teşkil eden tekmil aksama
aid levazım masrafları.]
C — [Kütüphane için kitab
ve mecmua mubayaası ve
bunların teclidiyesL]
D — [Her nevi demirbaş
eşya, mefruşat]
E — [Su, elektrik^ telefon,
havagazı tesisleri.]
F — [Dershane eşyası ve
alâtı tersimiye bedelleri.]
G — [Mektebden mezun
olacak talebeye hediye edile'
cek olan kullanılmış edevatı
tersimiye bedellerinin mah-

Lira

F. M.

14 Müderris, muallim, muavin
ve asistanlarla talebenin
fenni seyahat yapmalarına
aid harcırah, yol, iaşe masraflarile talebenin askerî
ders veya inbl&b dersleri
gibi mekteb haricinde takib
edecekleri derslere devamla
rına aid her türlü yol mas
rafları
15 Müderris ve muallim mua
vinleri ye asistanlar ve me
zunların ecnebi memleket
lerde, mekteb, laboratuar,
enstitü ve şantiyelerde tedkik, tetebbu ve ikmali tah
sil masrafları
16 Spor masrafları

500
4500

8 500
1 500
300
3 000

Fasıl yekûnu,

Lira

3 000

4000
500
205 950

2 000
784

2 500
45 000

Kitab, mecmua, tercüme,
telif ve tabiye masrafları
1 Kitab, telif, tercüme ücreti
2 Tabiye, işletme, yevmiye,
demirbaş eşya mubayaa ve
tamirleri, mevaddı ibtidaiye ve teelidiye, taba müte
allik levazım masrafları
Fası] yekûnu

735

736

787

738=

2008

Muhassasatm nevi

7 000

6 500
13 500

Ecnebi muallimler ve su laV
boratuarlan şef do* travo
ücret ye kararanları

72 500

2238 numaralı kanım muci
bince askerlik dersleri mu
allimlerine yerilecek Üc
ret

500

3335 saydı kanun muci
bince yapılacak tedavi, yol
ye sair masrafları

200

öeoen yıl borçlan

500

1 - VI - 1940

No. 3844
F. M.
789

Muhassasatm nevi
Eski yıllar borçlan
Yedinci bsım yekûna

Lira
1000

F. M.
748

695 110

Muhaasasatm nevi
Geçen ve eski yıllar borç
lan karşılığı
Sekizinci kısım yekûnu

744
Sekizinci ktstm - Konya ova
sı itilama idaresi

2819 numaralı kanun muci
bince elektrik işleri etttd
idaresine yapılacak yardım
UMUMÎ YEKUN

740

Ücretler
1 Memurlar
2 Müteferrik müstahdemler

16 920

Fani yekûnu

87 200

741
1
2
8
4
5
6
7

1dan masrafları
Harcırah.
Kırtasiye ve evrakı matbaa
Demirbaş
Tenvir ve teshin
Nakil vasıtaları masrafı
Mmüteferrika
Tedavi ve yardım
Fani yekûna

000
250
500
800
500
150
500

Mütemadi tamirat
1 Tamirhaneler için her türlü
malzeme, alftt ve edevat ve
telefon makine ve levazımı
alınması ve telefon şebekesi
nin bakım masrafları
2 İdarenin yaptıracağı her tür
lü tamirat ve kanal tafhirab
levazımı ve tamiratta kolla
nılacak usta ve amele yevmi
yeleri ve fidanlıkların idare
ve tevsii
3 Hizmet kamyoneti üe levazı
mının mubayaa ve işletme
ve tamir masrafları
Fasıl yekûnu

9 047 998

Birine* kum - Cüzlerde
mûşereh mvhauasat
Birinci bab - Maaş, ücret»
tahsisat
755
750

Vekil tahsisatı

757

758

4800

Mftfff

1 Memurlar maaşı
2 Acık maaşı

4 200

2 000

120 000

22 • ÎKTISAD V.

Fasıl yekûnu
742

Lira

1688 numaralı kanunun 58
not ııift/Mft«ı mucibince vezüeeek tekattd ikramiyesi

248 640
1000
249 640

1500

Herke* ücretleri
1 Memurlar
2 Müteferrik müstahdemler
8 Muvakkat müstahdemler

258 800
59 160
3 000

Fasıl yekûnu

815 960

5 200
759
1 800
9 000

Vilâyetler ücretleri
1 Memurlar
2 Müteferrik müstahdemler
Faal yekûnu

231720
29 340
261060
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F. M.
760

Muhassasatın nevi
Muvakkat tazminat
Birinci bab yekûnu

Lira

P. M.

47 305
880 265

762

Merkez mefruşat ve de
mirbaşı
Merker levazımı
1 Tenvir
2 Teshin
3 Kırtasiye
Fasıl yekunu

763
764

Merkez müteferrikası
Vekâlet otomobili işletme
ve tamir masrafları
1 İsletme
2 Tamir
Fasü yekunu

765

Motosiklet masrafları
1 isletme
2 Tamir
Fasü yekûnu

766

Vilâyetler- levazımı
1 Tenvir ve teshin
2 Kırtasiye
Fasıl yekûnu

769

Mütenevvi masraflar
1 İcar bedeli
2 Defatir ve matbu evrak
3 Melbusat

19 000
5 500
3 000

Fasü yekûnu

27 500

8000

770
3000
4000
4000

771

11000
6000

2 180

750
250
1 000

Daim!
cırahı

memuriyet

har
8 000

Muvakkat memuriyet har
cırahı

20 000

772

Müfettişler harcırahı

15 000

773

î§ müfettişleri harcırahı

774

Ecnebi memleketler harcı
rahı

775
1 680
500

9000
1

Resmî telefon tesis ve mü6000

kaleme mıwftff

776

Ücretli muhabere ve ma
kaleme bedeli

500

777

Posta ve telgraf ücreti

6245

778

3335 saydı kanun muci
bince yapılacak tedavi, yol
ve saire masraflan

1000

Üçüncü bab yekûnu

93 246

Birinci kısım yekûnu

1 015 691

4 000
3 000
7000

İkinci kmm - Cüze mahsus
mvhassasat
Birinci bab - Daimi mas
raflar

767

Vilâyetler müteferrikası

3000

768

Vilâyetler mefruşat ve de
mirbaşı

4000

ikinci bab yekûnu

Lira

Üçüncü bab - Müşterek
masraflar

ikinci bab - Masraf
761

Muhassasatm nevi

42 180

779 Telifat, neşriyat ve propagan
da
[iktisadî ve meslek! mec
mualar, kitab, haritalar te
lif ve tercüme ücretleri, ta-

8000
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F. M.

Mohassasatın nevi

lora

P. M.

bı, neşir bedeli ye masraf
ları, filim ve filim makiaa
mubayaası, ihzar ve kira
bedelleri, istihbarat ve pro
paganda masraflarile bu
maksadlara müteferri yar
dımlar.]
780

785

Kongreler ve beynelmilel
müesaesat masrafları
1 Beynelmilel müessesata iş
tirak hissesi
2 Dış kongrelere gönderile
ceklerin harcırahları ve
masrafları
3 iç kongreler masrafları

786

Fasıl yekûnu

3

Birinci bab yekûnu

8 003

İkinci bab - Muvakkat
masraflar
781

Ecnebi mutahassular, ter
cümanlar ve kâtibleri
ikinci kısım yekûnu

20 000

787

783

Havzai fahmiye ve diğer

2 000

İşçi sigorta.idaresi mas-rafi ve 8008 sayılı kanu
nun 89 nen maddesinin tat
biki masrafı
Üçüncü kısım yekûnu

mftiianloy

784

Sanat modelleri mubayaa,
tevzi, teşhir, neşir vepropaganda masrafları
[El ve ev sanatlarında kul
lanılan bilûmum alât ve
edevatın mubayaa ve tevzii
ve tesisatın inşası, bunla
rın işletmeleri için kulla
nılacak seyyar sanatkâr
ların ücret ve harcırahları
na bütün isletme, teşhir
neşir ve propaganda mas
rafları.]

1 Ereğli kömür havzası
2 Diğer madenler
3 Hademe ve kolcu elbisesi

4000
1 000
1 000

Fasıl yekunu

6000

Teşviki sanayi kanunu mu
cibince verilecek prim kar
şılığı

lira

55 706

310 000

373 797

İkinci bab

Birinci bab - Maden, işleri
Tahlilhane masrafı

Krom madenleri ve Ereğli
havzası ocakları ve diğer
madenlerin ruhsat tezke
resi ve imtiyaz hesabına
2818 numaralı kanunun
6 nm maddesinin A, B, O
bendleri mucibince veri
lecek tazminat ile ayni
madenlerdeki tesisat kar
şılığı olarak ruhsat tes
keresi veya imtiyaz sahiblerine verilecek tazminat

Birinci bab yekûnu

28 003

Üçünciiktsvm - Müesseseler

782

Muhassasatm nevi

385 797

Dördüncü ktsrn - Müte
ferrik masraflar
788

1

12 000

Tamirat masrafı

1500

değen yıl borçlan

8 750
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No. 3844
F. M.
790
1
2
3
4

Ura

Muhaasaaafan nevi

F. M.

Muhassasatın nevi

2 Müteferrik müstahdemler

Eski yıllar borçlan
1938 yılı borçlan karşılığı
1987 »
>
»
1936 »
»
»
1935 »
»
»

3 000
1 500
700
500

Kani yekûnu

5 700

Dördimeü-famm yektam

10 950

UMUMÎ YEKÛN

_1 440 441

800

Muvakkat tazminat

801

2233 numaralı V^""i muci
bince askerlik dersi mual
limlerine verilecek ücret
Birinci bab yekûnu

23 • MÜNAKALAT V.

İkinci bab • Masraf
Vekalet binasının tefrişi ve
demirbaşı ve masarifi umumiyesi
Merkez levazımı
1 Tenvir
2 Teshin
3 Kırtasiye

Birinci kısım - Cüzlerde nuifUrek muhasMasat

Faal-yekûnu

795

Vekil tahsisatı

796

Maaş
1 -Memurlar maaşı
2 Açık maaşı
Faal yekûnu

797

1688 numaralı kanunun 58
n d maddesi mucibince veri
lecek teka€d ikramiyesi

40 980

Fasıl yekûnu

802

Birinci bab - Maaş, ücret)
tahsisat

Lira

804
4 800
420 740
1 500
422 240

Merkez, müteferrikası
JLMütefemka
[Müvezzi ve muakkiblerin
şehir'dahilindeki yol mas
rafları dahildir.]
2 Resmî ziyafetler
3 Asansör, işaret ve telefon te
sisatı motorlerinin eereyan,
tamir ve işletme masrafları
Faal yekûnu

21000
3 000
6000
4000
18 000

6000

1000

750
7750

3000
805

Herkes ücretleri
1 Memurlar
2 Müteferrik müstahdemler
3 Muvakkat müstahdemler

37 680
45 780
1 500

Fasıl yekûna

84 960

Vekâlet otomobili masrafı
1 İşletme
2 Tamir
~Faol yekûnu

806

500
2800

Vilayetler mefruşat ve de-

13 000
799

Vilâyet Meretleri
1 Memurlar

807
109 640

Vilâyetler levazımı
1 Tenvir ve teshin

6000
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F. M.

Huhassasatın nevi

2 Kırtasiye

Lira

F. M.

4000
Fasıl yekûnu

Muhassasatın nevi

Lira

ikinci ktsttn - Cüze malum
tnuhauatat

10 000

Birinci bab - Müteferrik
808

Vilâyetler müteferrikan
ikinci bab yekûna

5000
72 050

816

Üçüncü bab • Müşterek
817
809

Mütenevvi masraflar
1 İcar bedeli
2 Defatir ve evrakı matbua
3 Melbusat
[Liman memorlaril merakib
mn»;t^^^TTi)^ri-nft demirbaş
olarak verilecek muşamba,
çizme, ayakkabı ve melbusat
ile merkez ve taşra odacıla
rının ayakkabı ve melbusata.]
Fasıl yekûnu

810
811

32 000
6000
7 74ü

818
45 740

Daimi memuriyet harcırahı

8000

Muvakkat memuriyet har
cırahı

12 000

812

Müfettişler harcırahı

10 000

813

Resmî telefon tesis ve ma
kaleme i|Wftgrftflft'n1ff ücretli
muhabere ve makaleme be
deli

6000

814

Fosta ve telgraf ücreti

6000

816

3385 sayılı kanun mucibinoe yapılacak tedavi, yol ve
saire masrafları
Üçüncü bab yekûna
Birinci kısmı yekûnu

Sesim ve alât ve edevatı
fenniye levannu ve fotoğ
raf makine ve malsemesi
mubayaa ve tamir masraflan

4000

Mesleki mecmualar, kitab,
haritalar telif ve tercüme
ücret ve mükâfatları, tabı
teclid, nefir bedeli ve mas
rafları, miyn ve •fifa» maki*
ne mubayaası, ihsan bedel
leri, istihbarat ve propa
ganda masraflarile bu maksadlara mttteferri yar
dımlar

15 000

Nakil vasıtaları
ları
1 işletme
2 tamir

masraf

Fasıl yekûnu
819
820

1600

2000

Ecnebi mutahassn, tercü
man ve kâübleri

29 400

Ecnebi memleketlere gön
derilecek memurlar harcı
rahı

10 000

Birine! bab yekûnu

60 400

ikinci bab • Deniz ticareti
821
2000

Yüksek deniz ticareti mek
tebi masraflan
1 Umumî masraflar
2 Laboratuarlar, atölyelerisin
alât, edevat ve mal geme mu
bayaası ve bunlara aid bil
cümle tesis masrafları, kü-

100 000

No. 3844
F. M.

1 - VI -1940
Muhassasatın nevi

Lira

kütüphane için Htab ve mecmua
mubayaası ve bunların teclidiyesi, Htab telif re tercü
me ve tabı ücretleri
10 000
3 Deniz vesaiti mubayaan
5 000
Fani yekûnu
823

Liman ve sahil hizmetleri
1 Mayın imha masrafları
2 Limanları temizleme, tara
ma isleri ve şamandıra imal
ve tesis, tamir, idame, idare
ve bilûmum masrafları
3 Tumanlarda, sahilde verile
cek beynelmilel işaret mal
zeme ve vesaitin tesisi, mu
bayaa, tamir ve umumî mas
raflar
Vasıl yekûna
T.faqfl.ıı idaresinin deniz na
kil vasıtaları masrafları
1 Liman idarelerinin nakil va
sıtalarının isletme, tamir,
idame mubayaa ve sair mas
rafları
2 Vesait kirası
Fasıl yekûnu

F. M.

Lira -

Üçüncü bab • Borçlar
827

Geçen yıl borçları

5000

Eski yıllar borçlan
1 1938 yılı borçları karşılığı
2 1937 »
>
»
3 1936 »
»
»

115 000

4 1935 »

»

2000
500
500
500

»

6000

8500
Fasıl yekûnu

8 500
Üçüncü bab yekunu
51 804

528 104
İkinci kuam yekûnu
UMUMÎ YEKÛTS

1 897 058

2000

24 - TÎOAEET V.

59 804

Birinci ktstm - Cüzlerde
müşterek muhassasat

27 000
6000
33 000

Devlet reisine aid deniz
vaatalannm bilûmum is
letme, mubayaa, inşaat ve
müteferrik masrafları ve si
gorta ücretleri iğin Deniz
yolları idaresine verilecek

Birinci bab - Maaş, ücret,
tahsisat
830

Vekil tahsisatı

4800

831
1 Memurlar maaşı
2 Açık maaşr
Fasıl yekûnu
832

244 400

825

Muhassasatın nevi

833

1683 numaralı kanunun 58
n d maddesi mucibince ve
rilecek tekaüd ikramiyesi

180 300
1 000
181 800

1 000

8000

Merkez Ücretleri
1 Memurlar
2 Müteferrik müstahdemler
3 Muvakkat müstahdemler

504 960
78 660
1 000

459 204

Fani yekunu

584 620

Geceleri vazife gören liman
memurlarına verilecek ücret

4000

Tamir ve inşaat masrafı
İkinci bab yekûnu
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834

835

Muhassasatın nevi

Lira

Vilâyetler ücretleri
1 Memurlar
2 Müteferrik müstahdemler
3 Muvakkat müstahdemler

317 880
28 260
500

Fasıl yekûnu

346 640

Muvakkat tazminat
Birinci bab yekûnu

1 182 760

837

Merkez mefruşat ve demir
başı
Merkez levazımı
1 Tenvir
2 Teshin3 Kırtasiye
Fasıl yekûnu

838
839

Merkez müteferrikası
Vekâlet otomobil masrafları
1 İşletme
2 Tamir
Fasıl yekûnu

840

Vilâyetler levazımı
1 Tenvir ve teshin
2 Kırtasiye
Fasıl yekûnu

843

11 500

3 500

1 800
500
2 300

4000
4000

Mütenevvi masraflar
1 icar bedeli
2 Defatir ve evrakı matbua
3 Melbusat

30 000
5 000
2 500

Faal yekûnu

37 500

844

Daimî memttriyet'hareırahı

12 000

845

Muvakkat memuriyet har
cırahı

22 500

846

Müfettişler harcırahı

27 000

847

Ecnebi memleketler harcı
rahı

1 000

848

Besmî telefon tesis ve mü*
kaleme masrafı

10 300

849

Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli

6000

850

Fosta ve telgraf ücreti

5 000

851

3335 sayılı kanun mucibin
ce yapılacak tedavi, yol ve
saire masrafları

1 500

5000
3 000
3 000
5 500

Lira

Üçüncü bab - Müşterek
masraflar

64 400

ikinci bab - Masraf

836

F. Mi

Muhassasatın nevi

üçüncü bab yekûnu

122 800

Birinci kısmı yekûnu

1 344 360

İkinci ktsvm - Cvm mahsus
muhassasat

8000
Birinci bab - Daimî mas
raflar

841

Vilâyetler müteferrikası

3 500

842

Vilâyetler mefruşat ve de
mirbaşı

5 000

ikinci bab yekûnu

38 800

Dahil! ve haricî sergiler ve
numune meşherleri masraf
ları
1 izmir sergisine yardım
2 Hükümetçe iştirakine, karar
verilecek dış sergiler masrafı

57 000
101 000

No. 3844
f.

M.

1 - VI -1940
Mnhaasasatm nevi

3 iç sergi ve iç ve dış numune
meşherleri
Faal yekûnu
863

Telifat, neşriyat, propagan
da v« yardımlar
1 iktisadî ve mesleki mecmu
alar, kitab, haritalar, telif
ve tercüme ücretleri tabı ve
neşir bedeli ve masrafları,
filim ve âlim makine mu
bayaası, ihzar ve kira bedel
leri ve istihbarat ve propa
ganda masraflarile bu maksadlara müteferri yardımlar
2 Ticarî istihbarat
Fasıl yekûnu

854
1
2
3
4

Kongreler ve beynelmilel
müessesat masrafları
Beynelmilel müessesata iş
tirak hissesi
Dış kongrelere gönderile
ceklerin harcırah ve mas
rafları
iç kongrelerin tesis ve idare
ve sair masrafları
Ecnebi misafirlerin izaz
masrafı
Fasıl yekûnu

855

856

857

2834 sayılı kanunla 3018 sa
yılı kanunun 7 nci madde
sine göre kurulu teşekkül
lerin idare masraflarına
yardım

F. M.

Lira

Muhassasatın nevi

2 Daimî ve muvakkat memu
riyet harcırahları

500

Fasıl yekûnu

158 500
858

Motosiklet masrafları
1 işletme
2 Tamir

Lira

15 000
54 080

400
100

Fasıl yekûnu

500

Birinci bab yekûnu

274 080

ikinci bab - Muvakkat mas
raflar

25 000
10 000

Ecnebi mutahassuüar, ter
cümanlar ve kâtibler
üçüncü bab - Borçlar

35 000
860

9000

Geçen yıl borçlan
ikinci kısım yekûnu

286 960

UMUMİ YEKUN

1 631320

8 000-

1 000
3 000
2 000

25 - ZİRAAT V.

14 000
Birinci kum - Güderde
müfUrek mvJuusasat
Birinci bab - Maaş, ücret,
sisat

2000

Tahlil ve Ölçüler laboratu
arları için makine alât,
edevat ve ecza mubayaa ve
tamir masrafları

10 000

Ticaret ataşelikleri masraf
ları
1 Umumî masraflar

39 080

865

Vekil tahsisatı

866

Maaf
1 Memurlar maaşı
2 Açık maaşı
Fatd yekûnu

4800

1 903 920
2500
1 906 420

1 - VI - 1940

No. 3844
F.

867

868

869

M.

Muhassasatra nevi

1683 numaralı kanunun 68
n d maddesi mucibince ve
rilecek tekaüd İkramiyesi

Lira

P. M.

Muhassasatuı nevi

500

2 Tamir
Faal yekûnu

3840

Merkez ücretleri
1 Memurlar
2 Müteferrik müstahdemler
3 Muvakkat müstahdemler

33 480
33 660
1 000

Faal yekunu

68 140

Vilâyet ücretleri
1 Memurlar
2 Müteferrik müstahdemler

237 060
540 192

Fasd yekûnu

777 282

877

878

Vilâyetler mefruşat ve de
mirbaşı

Muvakkat tazminat

871

Vekâlete merbut âli mekteb mezunlarına 1437 nu
maralı kanun mucibince
verilecek avans

872

2283 numaralı kanun muoibince askerlik dersleri mu
allimlerine verilecek ücret
Birinci bab yekûnu

20 000

10 000
5 000

Fasıl yekûnu

Vilâyetler müteferrikası
ikinci bab yekûnu

870

2300

Vilâyetler levazımı
1 Tenvir ve teshin
2 Kırtasiye

879

Lira

16 000

3 000
64 300

66 000
Üçüncü bab - Müşterek
masraflar
1OOJ0O

880

1 720

Mütenevvi masraflar
1 İcar bedeli
2 Defatir ve evrakı matbua
3 Melbusat

25 000
7 000
3 200

2 837 172

Fasıl yekûnu

36 200

881

Daimî memuriyet harcırahı

20 000

882

Muvakkat memuriyet har
cırahı

22 000

Tedkik ve mubayaa için dış
memleketlere gönderilecek
lerin harcırahı

10

İkinci bab - Masraf
873
874

Merkez mefruşat ve demir
başı
Merkez levazımı
1 Tenvir
2 Teshin
3 Kırtasiye
Fasıl yekûnu

876
876

Merkez müteferrikası
Vekâlet otomobili masrafları
1 işletme

3000

883
3 000
4000
4000

884

Müfettişler harcırahı

11 000

886

Resmî telefon tesis ve mükaleme masrafı

6000

Ücretli muhabere
kâleme bedeli

1460

10 000
1 800

886
887

16 000

ve mü-

Posta ve telgraf ücreti

47 043

No. 3844
F. M.

1 - VI -1940
Muhassasatın nevi

numaralı kanım muci
bince yapılacak tedavi, yol
ye saire masraftan

P. M.

Lira

Muhassasatm nevi
den verilir.]
Fasıl yekûnu

'6 000

Üçüncü bab yekûnu

151 703

Birinci kısım yekûnu

3 053 175

892

Hayvan islâhı sağlık zabıta
sı encümenleri hakkı hu
zuru
Birinci bab yekûnu

İkinci kısım - Cüze mah
sus muhassasat

890
891

Telifat, neşriyat ve propa
ganda
[Her nevi neşriyat mubaya
ası tercüme ve telif hakları
ve her türlü neşriyat ve is
tihbarat tabı istinsah ve tev
zi masrafları ve bu kabîl iş
lere yardım, öğretici filim
ler mubayaası, isticarı ve bu
füimleri çekmek ve göster
mek ve yaymak için sabit
ve otomobilli vesait ve tesi
sat mubayaası ve bu kabîl
işlere yardım.]
Levazım ve alâtı fenniye
Kongre ve/ teknik toplan
tılar ve beynelmilel teşek
küllere iştirak ve yardım
1 Beynelmilel teşekküllere iş
tirak ve yardım
2 îç ve dış kongre ve teknik
toplantılara iştirak, iç kon
gre ve teknik toplantılar
tertib ve bu kabîl toplantı
lara yardım umumî masraf
ları
[Dahildeki toplanacak kon
gre ve teknik toplantıların
vekâletçe takdir olunacak
bütün masrafları bu tertib-

7 510

10
17 530

ih - Muvakkat
masraflar
Terfi, ecnebi tekniker, usta
başı ve mut&hassiBİar ve
tercüme büroları müstah
demleri

Birinci bab - Daimî mas
raflar
889

Lira.

10 000

Staj ve ihtisas masraftan
Staj ve ihtisas için harice
gönderilecek olan memur
ların harcırahı
Çay ve suni aıfad ihtisası
yapmak için harice gönde
rilecek memurlara yardım

24 240

10

10

Jasd yekûnu

20

tkinci bab yekûnu

24 260

îkinci krema yekûnu

41 790

10
Üçüncü kısım - Müfsseseler
Birinci bab - Ziraat işleri
7 500

10

895

Mektebler ve kurslar
1 Orta ziraat mektebleri
2 Makinist mektebleri
3 Zirai kurslar ve köy eğit
menleri ve su işleri ve sey
yar arteziyen teşkilatı mal
zeme ve umumî masrafları
4 Harcırah
lasü yekûnu

124 437
39 000

43 000
5 850
212 287

1 - VI - 1940

No. 3844
F. M.
896

Muhassasatıh iievi

Mücadele
1 Muzır hayvan ve hastalık
larla mücadele masrafı
2 Merkez mücadele enstitüsü
ve mücadele istasyonları
3 Mersin fümigatuvan umû
mî masrafları
Fasıl yekûnu

897

Tarla ziraati, ıslah, done
me, üretme ve temizleme
müessesesi
1 Islah istasyonları, deneme
tarlaları, tohum üretme
çiftlikleri,yonca tohumu te
mizleme evi
2 Müfid nebatlar tohumları
nın tedarik ve tecrübe mas
rafları
3 Tohum temizleme evleri
[Bu fasla dahil tertibîerden
2654 saydı kanunun hü
kümleri dairesinde idare
olunmak üzere Ziraat vekâ
letince tensib olunan mikdarda mütedavil işletme ser
mayesi verilebilir.]
4 Harcırah
Fasıl yekûnu
Bağ ve bahçe ziraati ve
müesseseleri
1 İstasyonlar, fidanlıklar ve
örnek bahçeleri
2 Zeytin bakım teşkilâtı ve
zeytin istayon ve fidanlıkları
3 Zeytin müstahsillerine ve
budama ustalarına verilecek
budama ve aşı takımı ve le
vazımı bedeli ve nakdî mü
kâfat karşılığı
4 Harcırah
Fasıl yekûnu

Lira

F. M.

Muhassasatm nevi

Böcekçilik, tavukçuluk mü
esseseleri
1 İpek böcekçilik enstitüsü
ve istasyonları ve kışlakları,
boğma ve fışkırtma ve to
hum yetiştirme evleri
2 Tavukçuluk enstitüsü ve is
tasyonları
3 Harcırah

259 500
40 000
8000

307 500

Fasıl yekunu
900

155 687
500
125 000

Meyve ve çay ziraati umu
mi masrafları
1 Meyve ve çay ziraati işleri
ve müesseseleri umumî mas
rafları
2 Harcırah
Fasıl yekunu

901

902
7 000

Lira*

14 978
12 768
5 000
32 746

207 200
10 000
217 200

3437 numaralı tütün inhi
sarı kanununun tatbiki
masrafı

3000

3039 numaralı çeltik ekimi
kanununun tatbiki masrafı

1000

Birinci bab yekûnu

1 217 430

288 187
İkinci bab - Veteriner ve
zootekni işleri
78 100

903

52 000

Mektebler .kurslar
1 Hayvan sağlık memurları
ve nalband mektebleri
2 Kurslar
3 Harcırah
Fasıl yekûnu

10
25 400
155 510

904

Mücadele
1 Hayvan hastabklarile mü
cadele ve tahaffuzhaneler te
sis ve idaresi

24 250
500
2 250
27 000

150 000

No. 3844
F. M.

1 - VI - 1940
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2 Bakteriyolojihane ve serom
âarülistihzarlan ve labora
tuarlar
3 Itlâf edilen hayvan tazminatı
4 Harcırah
Faal yekûnu

905

2342 numaralı kanun mucibüıoe hayvan sağlığı me
murlarına verilecek yem be
deli

906

Islah, teksir ve tedkikat
1 Haralar masrafı
[Haralar açığını kapamak
için maktuan dahi verilebi
lir.]
2 Aygır depoları
[Seyis ve çobanların iaşele
ri de bu tertibden temin olu
nur.]
3 Koyun ve kürk hayvanları
damızlıkları mubayaa bedel
inle numune ağıllan
4 aKrasığır damızhkhaneleri
[Seyis- ve çobanların iaşele
ri de bu tertibden temin olu
nur.]
5 Ihsa ve organizasyon mas
raftan
6 Sergiler ve teşvik ikramıyeleri
7 Harcırah

Lira

F. M.

908
1
2
3
4

69 000
20 000
3 000

Muhassasatın nevi
Eski yıllar borçlan
1938 yık borçları karşılığı
1937 >
»
»
1936 >
»
»
1935 >
>
»
Fasıl yekûnu

242 000

i 909
Merinos işleri
j
1 2582 sayılı kanun mucipince
i
merinos koyunlarının muba22 000 ;
yaa, ıslah ve yetiştirilmesile
tevzi işleri umumî masarifi
ve bu kabil işlere yardım
366 850
j
2 Harcırah
Fasa yekûnu
107 000

500
500
260
10 260

223 600
25 000
248 600

i
i

|

910

19 500
10 360

Pamuk isleri
1 2582 sayılı kanun mucibince
pamuk ıslahı ve ıslah edil
miş pamuk tohumu muba
yaa, üretim ve tevzi işleri
umumî masarifi ve bu kabîl
işlere yardım
2 Harcırah
Fasıl yekûnu

177 000
15 000
192 000

10 000
911
30 000
10 500

Fani yekunu

644 210

İkinci bab yekûnu

935 210

Üçüncü kısmı yekûnu

2 152 640

Nakil vasıtalan masrafları
1 İşletme
2 Tamir
Fasıl yekûnu

912

Sergi ve fuarlara yardım
1 İç beynelmilel fuarlara yar
dım
2 Ziraî sergi ve meşherleri ve
müsabakalar tertib umumî
masrafkuı ve bu kabîl işlere
yardsn
Fasıl yekûnu

Geçen yıl borçlan

9 000

i

Dördüncü
kmm-Mütefer
rik masraflar
907

Lira

6000

22 955
11 712
34 667

5000

10
5 010

1 - VI - 1940
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Mnhassasatın nevi

912 A Köy kalkınma ve ifrat kombinalar
1 Umumî masraflar
2 Harcırah

Lira

P. M.

6 Ücretli muhabere ve mükâleme
7 Resmî telefon tesis ve mükaleme bedeli
8 Defatir ve evrakı matbua
9 Vazife başında kazaya uğ
rayanların tedavi masraf•
larile çalışamıyacak hale ge
lenlere vekâletin takdiri
ile verilecek tazminat
10 Mefruşat ve demirbaş

105 960
2 500

Fani yekûnu

108 460

Dördüncü kısım yekûna

604 997

Beşinci kwm • Ankara îtifcsek ziraat enstitüsü
913

Maaşlar ye ücretler
1 Tedris heyeti maaşları
2 İdare memurları maaşı
3 2233 numaralı kanun muci
bince askerî ders muallim
lerine verilecek ücret
4 Açık maaşı
Fasıl yekûnu

914

Ücretler
1 Memurlar
2 Müteferrik müstahdemler
3 Muvakkat müstahdemler
Fasıl yekûnu

915

Muvakkat tazminat

916

Enstitü ve laboratuarlar ve
levazım ve işletmeleri umu
mi masraftan

917
1
2
3
4
5

Yüksek ziraat enstitüsü
idare-tevanau
Telifat ve neşriyat
Tenvir
Teshin
Kırtasiye
Memurlar ve müstahdem*
lerle ecnebi profesörler ve
talebe harcırahı
[Memleket dahil ve harici
ne aiddir.]

Muhasamatın nevi

Fasıl yekûnu
241 200
27 420

918

1 000

10
269 630

139 200
76 200
2 000
217 400
50 000

Fasıl yekûnu

919

120 000

5000
15 000
35 000
3 000

Talebe ve stajiyer talebe
masrafları
Talebe ve müstahdemlerle
gece gündüz vazife başında
kalacak memurların iaşe
masrafları
Talebe ve stajiyer talebe
melbusat, yatak, yorgan,
komudin ve elbise dolabı,
karyola ve emsali masrafları
3 Muhtaç talebeye taviz
4 Talebe ve stajiyer talebe
tahsisatı

921

10 000

923

Ecnebi mutahassıslar ve
tercümanları
[Mukavele ile memlekete
geliş ve dönüş harcırahları
de buradadır.]

Lira

1-500
2000
2 000

10
4 500
78 010

129 500

31600
4 000
16 500
181 600

87 820

3335 sayılı kanun mucibin
ce yapılacak tedavi, yol ve
saire masraftan

1000

Umumî masraflar karşılığı

58 119

Tamirat ve su tesisatı mas
rafla»

7000

Nakil vasıtaları masraftan
1 İşletme

3 350

1 - VI - 1940
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Lira
1 000

2 Tamir

4 850

Fasıl yekûnu

2 000

Geçen yü borçlan

924
928
1
2
3
4

Eski yıllar borçları
1938 yılı borçlan karşılığı
1937 >
>
»
1936 »
»
»
1935 »
»
»

500
300
200
100

Fasıl yekûnu

1 100

Beşinci kısım yekûnu

1 078 529

UMÛMÎ YEKÛN

6 931 131

Fasıl : 895, 896, 897, 898, 899, 900
1 — Leylî talebenin ve vazifeten mektebde kal
dıkları müddetler için mudltim, memur ve müs
tahdemlerin ve imtihanlarda bulunacak mümey
yizlerin iaşe ve ibate masrafları.
2 — Talebenin ders kitablart ve levazımı ve
melbusatı.
3 — Fakir talebeye yardım, her nevi merasim
masrafları, mükâfat bedelleri.
4 — Muallim ve talebenin tedkik seyahatleri
ve kamp masrafları, leylî talebenin mektebden
mektebe nakü masrafları.
5 — Talebenin tedavi, yol, cenaze masrafları.
Hekim, diş hekimi ve veteriner vizite ücretleri.
5 — Umuma açılacak kurslara iştirak edenle
rin yol masrafı ve vekaletçe takdir olunacak yev
miyeleri.
7 — Kurslara devam edenlere verilecek kitab
ve levazım bedelleri.
8 — Kursları muvaffakiyetle idare ve ikmal
edeceklere verilecek aynî, nakdî mükâfat.
9 — Nebatat ve mahsullere ziyan yapan muzır
hayvan, böcek ve hastalıklarla mücadele ve bunla
rın imhası, itlafı, tedavi ve tedkiki, hastalıklı ve
böcekli nebat ve parçalarile mahsullerin kontrol,
muayene, temizlenmesi uğrunda harcırahlar da
dahil olduğu halde yapılması lâzım gelen bütün
masraflar.

2022

10 — Muzır böcek ve hastalıkların bulaşmama-'
sı için kal, imha ve ihrak olunacak nebat ve par
çalarile mahsuller için verilecek tazminat ve bu
işler için yapılacak bütün masraflar.'
11 — Domuz 'öldürenlere verilecek para mü
kâfatı.
12 — Muzır hayvanlar üe mücadele esnasında
ölenlerin ailelerine ve muzır hayvanlarla müca
dele mükellefiyetini ifa sırasında malûl kalanlara
icra Vekilleri Heyetince tesbit edüecek mikdarda
verilecek tazminatlar ile yaralananların tedavi
masrafları.
13 — Domuz ve diğer hayvanların etierüe de
rilerinden ve sairelerinden istifade maksadiU mü
esseseler kurma masrafları ve bunların işletilmesi
için verilecek mütedavü sermayeler.
14 — Köy eğitmenleri yetiştirme müessesele
rinin bilûmum masrafları.
15 — îdarei hususiye fidanlıklarına nakdî
yardım.
16 — Yabani ağaçların aşılanması hakkında
ki kanun mucibince verilecek alât ve edevat be
delleri. ,
17 — Makine, alât ve edevat ve alelûmum teç
hizat üe fenni levazım ve itlaf edevat ve levazımı
ve alelûmum eczayı kimyeviye.
18 — Motorsuz nakü vasıtaları ve teferruatı
ve yedek edevatı ve hayvanat mubayaası ve tamir
masrafları ve hayvan teçhizatı.
19 — Sigorta, vergi ve resimler.
20 — Arazi, bina mubayaa, istimlâk bedel ve
masrafları. Tesisat ve 250 liraya kadar tamirat.
21 — Çiftlik ftarla ve bağ, bahçe ziraati mü
essese ve laboratuarlarının İslah, tecrübe, üretme,
yetiştirme ve her nevi tatbikat masrafları.
22 — Telefon tesis ve mükâleme ve tamir be
delleri.
23 — Usta, işçi ve amele yevmiyeleri üe ecnebi
mutahassıs ve ustdbaşüartn yol masrafları ve üc
retleri.
24 — Nakliyat, müteferrika, kırtasiye, mefru
şat ve demirbaş, defatir ve evrakı matbua, icar ki
tab ve faideli eserler mubayaası, telif hakkı mu
bayaası tabı ve tercüme bedelleri, tenvir ve teshin
masrafları.
25 — Rize ve havalisinde halk tarafından ye
tiştirilen çayların yaş veya kuru olarak vekâletçe
takdir edüecek fiyat üzerinden mubayaa bedel
leri.
Hizmetlerin taallûk ettiği tertıblerden verilir.

No. 3844
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1 — Eczayı tıbbiye ve baytariye.
2 — Talebe tedkik ve tetebbüü, resim ve sergi
ler masrafları.
3 — Usta, çırak ve amele yevmiyeleri.
4 — Merasim ve müze masrafları.
5 — Bahçe, ilân masrafları ve kira bedelleri.
6 — Talebeye aid kitdb, kırtasiyeı kamp mas
rafları.
7 — 8u bedeli.
8 — Hayvan mubayaa, iaşe ve bakım masraf
ları motorsuz nakü vasıtaları mubayaa, tamir
masrafları.
9 — İmtihanlarda bulunacak mümeyyizlerin
masrafları.
10 — Talebenin tedavi, yol, teçhiz ve tekfin
masrafları.

Muhassasatm nevi

935

Muvakkat tazminat

936

Temsil
farkı

tahsisatı ve

135 000

937
938

Kırtasiye
1 Kırtasiye malzemesi
[713 numaralı kanuna gö
re Maliye vekâleti kırtasiye
depolarında roevcud muha
berata müteallik her nevi
malzemei kırtasiye tedari
ki.]
2 Tersim malzemesi
fBütçeye mevzu fasılların
mahiyeti itibarile hangisi
ile alâkadar olursa olsun
alelıtlak tersim malzemesi
ile bu işe aid kırtasiyeye
müteallik her nevi mevaddm hariçten tedariki.]
Fasıl yekûnu

931

Maaşata umumiye

932

1683 numaralı kanunim 58
nci maddesi mucibince ve
rilecek tekaftd ikramiyesi

933

934

3779 sayılı kanunim 10 ve
11 nci maddeleri mucibince
gedikli erbaşlara yerilecek
İkramiyeler ve mükâfat

68 170

10 000

78 170

Lira
939

Vekil tahsisatı

26 042 970

100 000

Mefruşat

Birinci bab - Maaş, ücret,
tahsisat

930

akçe

İkinci bab - Masraf

Birinci kısım - Cüzlerde
müşterek muhassasat

Muhassasatın nevi

• 270 000

Birinci bab yekûnu

26 - M. M. V. (KABA KISMI)

F. M.

Lira

4 800

940

24 567 210

941

Ücret
1 Memurlar
2 Müteferrik müstahdemler

88 000
712 960

Fasıl yekûnu

800 960

Vekalet otomobili
ları
1 işletme
2 Tamir

masraf

Fasd yekûnu

255 000

10 000

133 400

Müteferrika

Defatir ve evrakı matbua
[Tabı ve teclid malzemesi,
alât ve edevat ve mevaddı
müstehlike mubayaa ve ta
mir bedeli, kütüb ve resail
ve harita mubayaa tabı
masrafları ve matbaalarda
ve müeellidhan elerde icabın
da kadrodan fazla çalıştırı
lacak işçilerin ücretleri.]

1 500
440
1 940
93 000

No. 3844
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942

Daimî memuriyet harcırahı

943

Muvakkat memuriyet har.
aranı
Müfettişler harcırahı

945

Besmî telefon tesis ve mükâleme masrafı
Ücretli muhabere ve maka
leme bedeli

947

421 680
260 000

944

946

Lira

Posta ve telgraf ücreti

64100
16 090
13 000
204 000

İkinci bab yekûnu

1 385 380

Birinci kısım yekûnu

27 428 350

İkinci kmm - Cüze mah
sus muhassasat
Birinci bab - Daimi mas
raflar
948

Muayyenat
1 Tayinat
11 260 400
[îaşe ve sabun masrafları,
alay ve müstakil taburlar
için birer aşçı masrafı, mevaddı gıdaiye fabrikaların
da ve Torunlarda müstah
dem işçi yevmiyesi ve bu
fabrikalarda müstamel alât,
edevat ve levazım bedelleri,
fırm kiralan, erzak ambarı
inşa, tamir masraflarile ki
rası, mevaddı iaşe mu
hafazasına mahsus Boğukhava dolabı ve malzemesi
bedeüerile tamirleri mas
rafı, mevaddı iaşe fabrika
ları tesis, tamir işletme mas
raflarile kiraları ve zahire
öğütme masrafı, mevaddı
iaşe temizleme ve havalan
dırma masrafları, zebhiye
alât ve edevatı mubayaa ve

l F. M.

Muhassasatın nevi

Lira

tamiri seyyar mutfak ve fı
rm mubayaa ve tamir mas
rafı, etlik hayvanların, ço
ban, ağıl, ve ahır masrafla
rı levazım ayniyatının mu
ayene ve tahlil masrafla
rile levazım muayene ko
misyonları ve khnyahanelerinin alât ve edevat ve eeza
mubayaa ve tamir masrafla
rile bunların muhafaza mas
rafları, mevaddı iaşe amba
laj masrafları, mutbak ve
yemek takımlarının kalay
lama masrafları, hastanele
rin ve revirlerin eczanele
rinde ve kimyahane ve labo
ratuarlarında muayene ve
tahlil işlerinde sarf ve istih
lak edilecek yağ, seker, tuz,
sabun gibi muayyenat fas
lının tayin maddesine aid
mevad bedelleri, erzak ve sa
bun nakil masrafları, su tas
fiyesi için alât ve edevat bedellerüe tamir masrafları,
mevaddı iaşe temizleme ma
kineleri mubayaa, tamir ve
tesis masrafları, mutfakla
ra muktazi erzak dolablan, 2615 sayılı kanuna tev
fikan hastahane ve revir
lerin arıtmaları için muktazi
soda ve sabun masraflari
le revirlerin çamaşırcı üc
retleri bu tertibe dahildir.]
2 Hayvan yem bedeli
2 604 000
[Hayvan besleme masrafla
rı, arpa ve yulaf kırma, ez
me, temizleme makineleri
mubayaa, tamir ve tesis mas
raflarile arpa, yulaf kırma
ve ezme ücretleri, yem nakil
masrafları, ot, saman, balye
makineleri ve balye yapma
ğa muktazi işçi ve malzeme
masrafları bu tertibe dahil
dir.]

No. 3844
F. M.
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3 Mahrukat, tenvir ve teshin
masrafları
2 121 020
[Askerî binaların tenvir ve
teshini, soba ve teferruatı
nın mubayaa tamir ve vaziye masrafları, 1 000 liraya
kadar fırın, mutfak, çama
şırhane, bulaşıkhane, hamam
ve ocak tamir masrafları,
2 000 liraya kadar elektrik
tesis ve tamir masrafları,
ampul, lüks ve sair lâmba
ve teferruatının mubayaa
ve tamir masrafları, hastane
ve revirlerin eczanelerile
kimyahane ve laboratuarla
rına ve fırınlarda ekmek pi
şirmek için kullanılacak her
nevi mahrukat masrafları,
soba, kömür, gaz ve odun
nakil masrafları, tenvir
işlerini idare ve mevaddı gıdaiye fabrikaları
işletmesinde kullanılacak elektrikçi ve teshin işlerinde
kaloriferci masrafları, sıcak
nal tatbiki ıçm muktazı
mahrukat masrafı 2615 sa
yılı kanuna tevfikan hasta
ne ve reveri mahrukat mas
rafı, 2615 sayılı kanuna tev
fikan hastane ve revirlerin
arıtmaları için muktasd
mahrukat masrafları bu
tertibe dahildir.]
Faal yekûnu

949

16 985 420

Levazımı askeriye
1 Helbusat
3 996 760
[Umumiyetle erat ve okulla
rın ve askeri birlik müesse
se kadrolarında bulunan
odacıların giyeceklerile bun
ların imalinde kullanılacak
malzeme bedelleri ve meş
kûr eşyanın imal, tamir ve

F. M.
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ambalaj masrafları ve bu
hizmetin ifasında kullanıla
cak işçilerin ücretleri ve di
kim evlerinin elbise imal
kısımlarUe eşya ve teçhi
zat ambarlarında çalışan
müstahdemlerin
muayyen
ücret ve yevmiyeleri bu
tertibe dahildir.]
2 Teçhizat
1 450 300
[Peksimet torbası, arka çan
tası, kilim, kar gözlüğü,
gemici feneri, palaska takı
mı, tüfek kayışı, yatak ta
kımları, ve karyolalar, muzika takımları, boru fifre ve
tırampet, yangın söndürme
malzemesi, mutfak, sofra takımlarile yemek ve su kap
ları, dikiş ve saraç makinelerile yedek edevatı, çadır
lar, hamam takımları, dikim
evleri inşaat, tamir, tesis ve
tenvir ve buna benzer sair
müteferrik masrafları, le
vazım kiler ve ambarlarında
kullanılan tarh aletleri, işbu
teçhizatın ve malzemesinin
mubayaası, tamir ve amba
laj masrafları ve işçi ücret
leri, dikim evlerinin teçhizat
kısımlarında çalışan müstah
demlerin muayyen ücret ve
yevmiyeleri, işbu levazımı
askeriye faslına aid ambar
ların inşa ve tamir masraf
ları bu tertibe dahildir.]
8 Muytabiye
[Yem torbası, yular ve sapı,
kaşağı, gebre, fırça, kolan,
sünger, paybend köstek, nal
ve mıh, tavla halatı, belle
me, çul, nalband takımı ve
heybesi, seyyar yalaklar,
mekftri tevhid ve yük se
merleri ve urganları bedellezile bunların imal tamir ve

186 000

2025
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ambalaj masrafları bu ter
tibe dahildir].
Faal yekûnu

950

5 833 060

Levasın ve teçhizata harbiye, fenniye ve tahkimat
masrafları
1 Demirbaş, talim ve terbiye
100 000
2 lüadlı talim ve terbiye mal
zemesi ve levazımı har
biye ve fenniye ve tahkimatta çalışacak erlerin yevmi
yesi ve buna mnktazi sakil
yiprifvi yapmak iğin nakil
vasıtaları mubayaa ve ban
ların isletme masrafları ve
askerî fabrikalara verilecek
sipariş masrafları, gizleme
malzemesi
2 014 500
3 Cephanelik ve depoların 250
lirayı geçmemek üzere yap
tırılacak tamirat ve vekâlet
cephanelik ve depo yolları
nın inşa ve tamir
lan
99 000
Fasıl yekûnu

961

2026

2 213 500

Levarimi sıhhiye
Eeza ve malzemei sıhhiye
[Orda ve jandarma sıhhi ih
tiyacında kollanılacak al&lûmum eeza, alât cihazları ve
teçhizat ile sıhhi evrakı mat
baa ve fenni kitablar, amba
laj ve sair malzeme muba
yaa ve muhafaza masrafları
levazım kimyahanelerinin
tahlüâta aid her nevi alât ve
edevat ve eeza bedeli, askeri
tababet ve ec^M 1 ^, flîffffi^ı
daimi ofis aidatı, bulunduğa
T»%iiftidfl askeri fywtffnQ ve
revir olmayan askerlik sobe
erlerine mahalli givü eczane

243 800

F. M.
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ve müesseselerden alınacak
mualeoe bedeli, sıhhi imalât»
hanelerin kuvvei muharrike
ve saire ücretleri, doğrudan
doğruya Avropadan getiri
lecek ecza ve malzeme ve sıhhi eşyanın gümrük, dizbarko
ve saire masrafı ile bu işe
TT^fomiiiTç ^ii^tn^t^ masraf
lar bu tertibden verilir].
2 Tedavi masrafları
[Avrupada tedavilerine Sıh
hat işleri dairesince lüzum
gösterilecek ve görülen lüzu
ma binaen mülki ve ücretli
hastaneler ve sanatoryum
larla emsali müesseselerde
tedavi edilen er, talebe me
mur ve askeri mensublarla
subayların tedavi masrafrafları].
8 Askeri hastanesi ve sanatörycttn ve prevantoryum, nekahathane ve revir ve emsali
müessesatı sıhhiyede yatan hastalarla buralarda ve sıh
hi lâboratuvarlarla sıhhiye
hastabakıcı ve ücretli ha
demelerin melbusaü ve bu
ıtahallffrde fl^'y*1 wihM su
bay ve sair memurların
gömlek, önlük ve benzerleri,
ftihh^ fgi^j^ kullanılan eş
yalar, sıhhiye deposu, has
tane, sanatoryom, prevan
toryom, nokahathano ve re
virlerde müstamel teçhizat
ve mefruşat ile alelûnmm
tflgfrfa ye tekfin masrafları,
ipKM teçhizat «yiriîn^ mah
sus semer, koşum, ve ben
zerleri jnaddelerile sıhhiye
araba ve otomobilleri, cena
ze arabaları, broet ve emsali
hasta ve yaralı nakline mah
sus vasıtalar imal, muba
yaa, tamir ve tamire aid ye-

Lira

14 000
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dek malzeme mubayaa maarafiazı ve bilûmum buna
müteallik masraflar bu tertibden verilir
Fasıl yekûnu

952

Gaz ve maske masrafları
1 Koruyucu malzeme masrafı
[Bilûmum insan ve hayvan
gazdan koruyucu malzeme,
cihaz, elbise ve eeza tefer
ruatları, Mamak gazdan ko
runma evi ve gaz komutan
lığı emrindeki kimya birlik
leri, gaz mektebi kursları,
komutanlık kurulusundaki
depolar için yapılacak ve
komutanlık tarafından yap
tırılacak bilûmum inşaat, ta
mirat ilâveler tesisat temirhaneler, istimlâkler, Anka
ra, istanbul depolarının tes
hini, yakıcı gazlara karşı
ilk tedavi vasıtaları koyma
ğa mahsus ve erler nezdinde
kullanılacak kutular.]
2 Talim ve terbiye malzemesi
masrafı
[Kimya birlikleri, gaz mek
tebi, gaz kurslarında ve ta
lim ve terbiyede kullanılmak
üzere bilûmum gaz, sis at
maya mahsus cihaz ve si
lâhlar, alev cihazları ve
bunların teferruatı yedek
aksamı mermileri yangın
bombaları, sis ve gaz kutusu
ve mumları, gaz temizleyici
arazozle arabalar ve saire,
talim ve terbiye malzemesile umum ordu gaz talim
ve terbiyesine yarayan bil
ûmum alet, ecza edevat, ci
haz, levha, kitab ve benzer
leri, gazdan korunma evine,
gaz kurslarına, gaz mekte-

Lira

170 000
427 800

200 000

77 000
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bine, gaz komutanlığına aid
fennî alfit ve edevat, ecza,
kitab, risale ile mefruşat,
tenvirat malzemesi, tamirat
alât ve edevat, tedrisata aid
sinema makinesi. ve filim
leri, tecrübe hayvanları bun
ların iaşe ve masrafları,
Mamak gazdan korunma
evinde çalışan amele üç ko
mutanlık depolarında çalı
şan mutahassıs amele ve ustabaşılannın
yevmiyeleri
gaz komutanlığı evinin, gaz
mektebinin ve komutanlığın
hizmet kamyon ve kamyo
netleri, otomobilleri, arazi
kamyonları, arazözler, moto
sikletler ve yedek parçaları,
tamir ve işletme masrafları,
komutanlık ile emrindeki te
sisler ve teşekküller arasın
daki muhabere irtibatı mas
rafları, Avrupadan getirile
cek malzemenin nakliyesi,
dizbarko, sigorta, gümrük ve
saire rüsumlarile alınan
malzemenin komutanlık em
rindeki Maçka ve Ankara
gaz depolarına kadar nakil
masrafları komutanlık tara
fından neşredilecek kitab
maaraflan.]
Fasıl yekûnu
Türkiye dahilinde tedariki
ne imkân görülmeyen mal
zemenin mubayaası içiş ec
nebi memleketlere gidecek
olan heyetlerle tedkflc ve
tetebbu makssdile gidecek
heyetlerin ve A-vrapada ko
mutanlık namına gaz stajı
yapan talebelerin harcırah
ve lüzumlu tesisat, inşa
maaraflan

277 000

1000
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Hava korunma masrafları
[Pasif müdafaa bakımın
dan talim ve terbiye, tat
bikat, manevra,, propagan
da, neşriyat için her türlü
masraflar.]

955

Levazımı baytariye
1 Eeza ve malzemei baytariye
2 Tecrübe hayvanatı mubayaa
bedeli
Fani yekûna

Lira
5 000

57 200
1 070
68 270

956

Hayvan mubayaa ve tazmini
[Ordu kadrosuna dahil bilû
mum hizmet hayvanlarının,
konkur, at ve kısraklarının,
ordu için yetiştirilecek remont ve tayların, hizmet
köpeklerinin satın alınmam
ve teşkili halinde tay çift
liğinin satın alınma bedeli
ve çiftliğin işletilmesine
muktazi müdevver serma
ye, alâtı zürraiye ile sair
malzeme ve eşyanın tedari
ki, subayların talimat dahi
linde temlik edilmiş zatî
hayvanlarından ve ordu hiz
metine alınan ahali hayvan
larından kanunen muayyen
olan ahvalde ölen, sakat ve
ziyaa uğrayanların kanunu
mahsusuna* tevfikan ve atlı
sınıf subaylarına verilen
hizmet hayvanlarının ayni
kanundaki mevad dahilinde
tazmini, 3563 sayılı kanu
nun tatbiki ile, meslekî neş
riyat ve askerî veteriner
mektebi ile meslek gedikli
mektebinden fevkalâde de
rece ile neşet edenlere şeref
ve tergib mükâfatı.]

957

Nakliyat
1 580 820
[Kara ordusuna aid ve

2028

205 000

F. M.

Muhassasatın nevi
mensub bilcümle esliha, mü
himmat, eşya ve malzeme
ile alelûmum askerî madde
ler nakliyatı ve bunlarm
tahmil ve tahliye masraf
ları, erat ile askerî talebele
rin ve hayvanların her nevi
vesait ile nakil masrafları,
tedavi, muayene ve tebdilhava için tabib veya sıhhî
heyetlerce her hangi bir
yere gönderilmesine sıhhî
lüzum görülen subay, as
kerî memurlar ile maaşlı
sivil memurlar. - Ücretli ve
ya sivil olarak müstahdem
olanlar istifade edemezler ve askerî okullar talebesüe
gedikli erbaş ve erata veri
lecek yol masrafları, yürü
yüş halindeki kıta subay,
askerî memur, okullar tale
besi ile eratın yatacakları
yerlerin konak ücretleri ve
bunlarm hayvanlarının ahır
masrafları - subay, askerî
memur ve gedikli erbaşlar,
harcırah almadıkları tak
dirde - kara ordusu kadro
sunda bulunan, karada ve
denizde kullanılan ve levazı
ma aid olan levazım ve
saiti nakliyesini mubayaa,
işletme, tamir ve bunlarm
her nevi malzemesinin mu
bayaa bedeli ve bunları iş
letenlerin ücretleri, amele
yevmiyeleri, ardiye, tatili
edevat, istalya ve dizbarko
masrafları, tahmil ve tah
liyede kimsenin kusuru ol
maksızın husule gelecek ha
sarların bedelleri, askerî
mahkemelere celb ve sevkolunacaklar ile askerî mah
kemelerce verilecek ceza hü
kümlerinin infazı için bir
mahalle gönderilecek erat

Lira
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ve askerî oktular talebesi
ile bunların muhafazaları
nın her neyi vesaitle geliş,
gidiş yol masrafları, 1111
sayılı kanunun 34 ncü mad
desi mucibince orduya alı
nacakların kendilerinin ye
hayvanlarının yol masraf
ları ye askerlik kanunu
mucibince cifte hekimler ta
rafından yapılan ilk muaye
nede mutahassıs sıhhî he
yetlerce muayenesine lüzum
gösterilen eratın en yakın
mutahassıs heyete gönderil
mek şartile bunların geliş
ye gidiş yol masrafları bu
tertibe dahildir.] [tik muaye
nede çifte hekimlerce muta
hassıs muayenesine lüzum
gösterilmemiş olub ta bu
muayeneye itiraz ederek
ikinci muayene isteyenlere
yol masrafları yerilmez.]
958

959

960

Yabancı memleketler fabrikalarma gideceklerin har
cırah masrafları
Manevra masrafları
[Kadro ve kurmay seyahat
masraflarile bütçenin diğer
tertiblerine taallûk eden
masraflardan manevranın
istilzam eylediği sarfiyat.]

Fasıl yekûnu
Birinci bab yekûnu

Muhassasatm nevi
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İkinci bab - Muvakkat mas
raflar
961

Staj ve tahsil masrafları
[Staj iğin ecnebi memleket
lere gönderilecek subay ve
memurların
tahsisatlarile
dahilde
lisan tahsil et
tirileceklerin yol ve te
davi masrafları, dahilde
ilim ve fen tahsil et
tirilecek subay ve memur
ların ve askerî talebelerin
kaydiye ve tedris ücretleri,
askerî mühendis ve fen me
muru yetiştirilmek üzere ec
nebi memleketlere gönderile
cek talebelerin aylık tahsisatlarile gidiş ve geliş mak
tu yol masrafları ve mekteb
ye laboratuarlar, tedavi
masrafları, tahsil programı
mucibince yapacakları zaru
rî ve hakikî masrafları bu
tertibe dahildir.]

962

Memleket iç ve dramdaki
Türk şehidlerinin tezkir ye
ipkayı namı için yapılmış ve
yapılacak şehidliklerm bil
ûmum levazım ve inşa mas
raf ve bekçi ücretleri

40 000
285 000
963

Nakil vasıtaları masrafları
1 Mubayaa
2 Tamir ve tamire aid ye
dek malzeme mubayaası
3 İşletme

P. M.

20 000
25 000
60 000
105 000
26 816 870

İSO 000

10 000

İnşaat ve tamirat ve sabit
tesisat masrafları
1 İnşaat
1 637 000
[Mimar ve marangoz alât
ve edevatı ile inşaat iğin lü
zumlu olan tekmil malzemei
tersimiye, inşaata aid çıkan
türkçe ve yabancı dil Mtab,
mecmua bedelleri ve istim
lâk ve teffiz muamelâtı ve
bu muamelâtta pul ve mu
hammin ücretleri, etüd pro
je ve keşif, tanzim, teksir vo
istinsah, daktilo işleri için
tutulacak memurlarla yeni
yapılacak veya tamir ettiri-
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lecek yapı işlerine nezaret
etmek, vekâletçe tayin edile
cek yüksek mühendis, yük
sek mimar, mühendis, sürveyyan ücretleri, bilûmum
malzemei inşaiyenin nakil
masraflarile inşaat alât ve
malzemelerinin bedelleri ve
hava korumalarına karşı
garnizon etraflarının ağaç
lanması ve bunlara muktazi
alât ve edevat ve tohum, fi
dan mubayaası ile su ve su
lama vasıtalarının temini
masrafları ve mütehassıs Üc
retleri ve mebanii askeriye
nin maskelenmesi masrafla
rı, müteharrik barakalar in
şası, bunlara muktazi malze
me mubayaası, sökülüp ta
kılma ve nakilleri masraflan.]
2 icar bedeli
Fasıl yekunu
964

Tahdidi hudud komisyonu
Ücreti ve harcırahile idare
ve kule masrafları

966

Ecnebi mutahasatslar

966

Memuriyeti mahsusa ile ec
nebi memleketlere gönderi
lecek subaylar ve memurlar
harcırahı

Lira

Askerî müze masrafı
[Eşya, asar, atelyelerin mal
zemesi, mubayaa bedeli,
fotoğraf ve tasnif isleri, ten
vir masrafı.]

2030

000

1493 sayılı kanun mucibin
ce verilecek ikramiye

13 600

Üçüncü kısım yekûnu

55 600

Dördüncü ktstm - Mütefer
rik masraflar
970

Geçen yıl borçlan

2000

971

Eski
1938
1937
1936
1935

2 000
1000
1000
660

1
2
3
4

273 720
1 910 720

yıllar borçlan
yılı borçlan karşılığı
»
>
»
>
>
»
»
»
»
Fasıl yekûnu

4000
100 000

972
978

20 000

İkinci bab yekûnu

2 174 720

ikinci kısım yekûnu

28 991 090

Askerî mektebler masrafı
[Mekteblerin tedrisatına ve
sanat aletlerine, spora müte-

lira

allik alât ve edevat, dolab,
sıra, anfiteatr, demirbaş,
malzeme bedeli.]

Üçüncü ktstm - Müessesat
967

Muhasamatın nevi

P. M.

35 000

Memnu mıntakalar istimlâk
bedeli
Fen ve sanat umum mü
dürlüğü tecrübe ve mua
yene masraflan
[Fen ve sanat umum mü
dürlüğü ve müessesatın tec
rübe ve muayene hizmetle
rine müteallik bilûmum si
lâh, mühimmat, alât ve ede
vat ve muhafaza ve lüzum
görülecek numunelerin te
darik ve mezkûr umum
müdürlüğe merbut resimhane, lâbortuarlara mahsus
ecza, yağ, pil ve saire gi
bi malzeme mubayaası ve
yerli, ecnebi asar tedariki

80 000

18 000
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ve poligon ve kimya evin
de vücude getirilecek bilû
mum tesisat ve vesaiti, poli
gon namına tedarik ve mu
bayaa edilen malzemenin
mahalline kadar sevM ve
banlara mümasil masraflar
bu tertîbden verilir.]

974

Maznun olarak askeri mah
kemelere celbolunacaklara
şahid ve ehli vukuf olarak
davet edileceklerin masrafı
Dördüncü kısım yekûnu
UMUMÎ YEKUN

987

56 539 000

Birinci hum - Giderde
müşterek muhassasat

981

1683 numaralı kanunun 58
nci maddesi mucibince ve
rilecek tekaüd ikramiyesi
3779 numaralı İrftTinınm
10 ve 11 nci ve .L0Ö9numaralı kanunun 5 nci madde
leri mucibince verilecek
mükâfat
Ücret
1 Memurlar
2 Müteferrik müstahdemler
Fasıl yekûnu

984

Muvakkat tazminat

3485 numaralı kanun muci
bince verilecek zamaim ve
tazminat

622 188

2853 numaralı kanun mu
cibince verilecek ihtisas
yevmiyesi

17 250

Temsil tahsisatı
farkı

ve

akçe
7665
3 522 074

İkinci bab • Masraf
388

Mefruşat ve demirbaş

389

Kırtasiye

6 000

990

Müteferrika
[Müvezzi ye muakkiblerin
şehir dahilindeki yol mas
rafları dahildir.]

8 000

991

Birinci bab - Maaş, ücret,
tahsisat
Maaşata umumiye

Lira

Birinci bab yekûnu

9 300
63 960

27 - M. M. V. (HAVA KISMI)

Muhassasatın nevi

Mütenevvi masraflar
1 tcar bedeli
2 Defair ve evrakı
Fasıl yekûnu

2 016 951
992

10 000

15 000
10 000
25 000

Daimî memuriyet harcırahı

15 000

Muvakkat memuriyet har
cırahı

50 000

Resmî telefon tesis ve ma
kaleme masrafı

6 000

Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli

3 000

Posta ve telgraf ücreti

4 172

3 000

994

300
370 440
464 280
834 720

995

996

İkinci bab yekûnu

127 172

Birinci kısım yekûnu

3 649 246

20 000

2031
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Birinci bab - Daimî masraflar
Muayyenat
1 Tayinat
[Erat ve mekteb talebesi
nin iaşe TPBwra.fi, aşçı mas
rafları, mevaddı gıdaiye fab
rikaları ile fırınlarda kulla
nılan alât ve edevat ve le
vazım bedeli, amele yevmi
yesi ve fırın kiraları, değir
men kiralama ve isletme ve
zahire öğütme masrafları,
seyyar değirmen ve seyyar
fırın mubayaa ve tesis mas
rafları, zephiye alâtı ve ede
vatı mubayaası, levazımı
muayene komisyonlarının
muayene, tamir masrafı ve
muayene alâtile edevat ve
muayene usullerine aid kitab ve risale mubayaası ve
eeza masrafları, hastanele
rin 2615 numaralı kanuna
göre iyi su arıtma masraf
ları, hastane ve revirlerin
eczanelerile kimyahane ve
laboratuar ve diğer sıhhî
teşekküller için her nevi yi
yecek ve yakacak ve sabun
masrafları.]
2 Hayvan yem bedeli
' [Arpa kırma masrafları ve
• arpa kırma ve ezme maki
nesi mubayaa bedeli bu ter
tibe dahildir.]
3 Mahrukat ve tenvir ve tes
hin
[Soba, ocak ve teferruatı
mubayaa, tamir ve vazıye
masrafları, 1 000 liraya ka
dar ocak ve fırın tamiri ve
2 000 liraya kadar elektrik
tesisatı masrafları, hastane

2032

Lira

ve revirlerin eczanelerile
kimyahane ve laboratuarla
rında ve diğer sıhhî teşek
küller ve fırınlarda ekmek
pişirmek hususunda kullanı
lacak her nevi mahrukat.]

İkinci kmm - Cüee mdhsut
mvluutasat

997

Muhassasatm nevi

Tatil yekûnu

616 868
998

Levazımı askeriye
1 Melbusat
[Umumiyetle erat ve okul
ların her türlü giyecek ve
yiyecekleri için kullanıla
cak her çeşid malzeme, ma
kine ile alât ve edevatı ve
bunların imal, tamir, am
balaj masrafları ve işçi
yevmiyeleri,]
2 Askerî teçhizat
[Alelûmum erat ve okullarca
kullanılacak her çeşid eşya
ve malzeme ve makine İle
alât ve edevatı ve bunların
imal, tamir, ambalaj mas
rafları ve işçi yevmiyeleri.]
Taşıl yekûnu

999
1000
500

148 773

1001

766 141

911 531

177 494

489 025

Levazım ve teçhizatı harbi
ye ve fenniye
1 168 462
Eeza ve malzemei tıbbiye ve
teçhizatı sıhhiye
Nakliyat
[Esliha, mühimmat, eşya,
malzeme ve bilcümle erzak,
mahrukat ve mevaddı aske
riye nakliyat ücretleri, tah
mil ve tahliye masrafları,
erat ve askerî talebe ve
hayvanatın ber nevi vesa
itle nakil masrafları, teda
vi, muayene ve hava teb
dili zımnında tabib veya
heyeti sıhhiyelerce bir yere
gönderilecek subay ve as-

50 000
282 000

No. 3844
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Lira

kerî memur ve sivil maki
nistler, gedikli erbaş ve as
kerî okul talebelerile eratm yol masrafları, yürüyüp
halindeki subay, askerî me
mur, erat, askerî okul tale
besinin re hararahsız gön
derileceklerin nakil, konak
ve hayvanlarının ahır mas
rafları, amele yevmiyeleri,
ardiye tadili, edevat ve istalya, dizbarko masrafları,
tahmil ve tahliyede kimse
nin kusuru olmaksızın hu
sule gelen hasarların bedeli,
askerî mahkemelerce eelb
ve sevkolunaeaklarla askerî
mahkemelerce verilecek ce
za hükümlerinin infazı için
bir mahalle gönderilecek
erat ve talebenin yol mas
rafları, muhafaza altmda
sevkolunacak erat ve askerî
okul talebesüe muhafızla
rının gelig V* gidiş yol ve
konak masrafları, 1111 nu
maralı kanunun 84 ncfi
maddesi mucibince orduya
alınacakların kendilerinin
ve hayvanlarının geliş •«
gidiş yol masrafları bu ter
tibe dahildir.]
1002
1003

1004

1493 sayılı kanun mucibin
ce verilecek ikramiye
Atış, bombardıman, uçuş,
telsiz, fotoğraf, malzeme!
siyanet,
tamirhanelerde
yüksek mesai, ihtira, tamir
ve prototib inşaat ve buna
mümasil işler için ikramiye
ve mesai ikramiyesi
Tayyarecilik eserleri, ter
cüme ve neşriyat ve tabı
masrafları ve Avrupadan
fennî ve meslekî kitablar
celbi

F. M.

1005

Muhassasatm nevi

Manevra masrafı
[Bütçenin diğer tertiblerine
tjmllfly eden masraflardan
manevranın istilzam eyledi
ği bilcümle sarfiyat]
Birinci bab yekûnu

Lira

60 000

2 822 628

ikinci bab - Muvakkat
masraflar
1006

İnşaat, tamirat, istimlâk
[Mimar ve marangoz alât
ve edevat bedelleri, istim
lâk ve teffiz muamelâtında
pul ve muhammin ücretle
ri, etüd, proje ve aplikas
yon masrafları ile meydan
inşaatında kullanılacak si
lindir tamir ve mubayaa
masrafları.]

1007

Tabancı mutahassu ve ter
cümanları ücret ve fcarcırahlan

227 736

Staj, tedkik ve lisan tahsili
tahsisat ve yabancı memle
ketler harcırahı ve askerî
mühendis ve fen memura
yetiştirilmek üzere yabancı
memleketlere gönderilecek
subay ve talebenin tansillerile yol, tedavi ve tahsil
masrafları

75 000

Memleket dahil ve hari
cinde ücretli müessesatı
sıhhiyede tedavi ettirilecek
hasta ve malûlinin tedavi
masrafları

6 000

1008

1 000

1009

1 000

20000

489 320

İkinci bab yekunu

798 056

İkinci kısım yekûnu

3 620 684
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1021

Üçüncü kuttu - Müesseseler
1010

Askeri mektebler masrafı
[Mekteblerin tedrisatına ve
sanat âletlerine ve spora
müteallik alât ve edevat,
dolab, sıra, anfiteatr, demir
baş eşya ve malzeme bedeli]

1011

Amele yevmiyesi

1012

8575 sayılı kanım mucibinoe askeri fabrikalar tekaüd
ve muavenet sandığı aidatı
Üçüncü kısım yekûna

20 000
1022

Gecen yıl borçları

1014

Eski yıllar borçları
1938 yılı borçlan karşılığı
1937 >
»
»
1936 >
>
»
1935 »
»
»

1
2
3
4

Ücret
1 Memurlar
2 Müteferrik müstahdemler

34 296
192 972

Fasıl yekûnu

227 268
15 560

1024

Temsil tahsisatı ve akçe
farkı

13 432

1025

8486 ve 1144 sayılı kanun
lar mucibince verilecek
denisaltıcı ve dalgıç tah
sisatı

1 019 600

112 860

2853 sayılı kanun muci
bince verilecek ihtisas yev
miyesi

7 200

1026
3 760

Birinci bab yekûnu
500
150
50
10
710

Dördüncü kısım yekûnu

4 470

UMUMİ YEKÛtf

8 294 000

Birinci kısım - Cüzlerde
müşterek mvhassasat
Birinci bab - Maaş, ücret,
tahsisat

îkraci bab - Masraf
Mefruşat

8 610

1028

Kırtasiye

8 000

1029

Müteferrika
[Müvezzi ve muakiblerin
şehir dahilindeki yol mas
rafları.]

8 000

Mütenevvi masraflar
1 icar bedeli
2 Defatir ve evrakı matbua

2 590
6 000

Fasıl yekunu

8 590

1031

Daimi memuriyet harcırahı

15 000

1032

Muvakkat memuriyet hararam

25 000

Besmi telefon tesis ve mükâleme masrafı

4 000

1033
2 248 860

2 654 520

1027

28 - M. M. V. (DENİZ KISMI)

2034

30 340

Muvakkat tasminat

47 600

Fasıl yekunu

Maaşatı umumiye

1688 numaralı kanunun 58
nd maddesi mucibince ve
rilecek tekaüd ikramiyesi

Lira

1023

1030

1020

Mubassasatm nevi

962 000

Dördüncü kum - Mütefer
rik masraflar
1013

F. M.
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Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli

2 600

Posta ve telgraf ücreti

4 504

İkinci bab yekûnu

84 204

Birinci kısım yekûna

2 738 724

F. M.

rin gıda maddelerine aid
muayene ve tahlil masraf
larile muayeneye lüzumlu
alât ve edevat ve eczama
bedelleri bu tertibden temin
ve tesviye olunur.]
2 2852 numaralı kanun mu
cibince verilecek yemek be
deli
3 Hayvan yem bedeli
4 Mahrukat
[Bilûmum deniz müessese
lerinin ve kıçtan kara veya
karaya aborda olmuş harb
ve muavin gemilerinin ve
merakibi bahriyenin elektrik
ceryan masrafları ve bu
eeryanı temin için lüzumlu
görülecek tesisat masrafları
ve bilcümle tenvir ve tes
hine aid eşya ve malzemenin
mubayaa, imal, tamir mas*
rafları ve bunlara aid amele
yevmiyeleri, fırınlarda ek
mek pişirmek hususunda
kullanılacak her nevi mah
rukat masrafları bu madde
tahsisatile temin ve tesviye
olunur.]

İkinci Jemm - Cüze maksut
mvJuusasat
Birinci bab • Daimi mas
raflar
1036

Muayyenat
1 Tayinat
[Deniz mükellef ve gedikli
erat ve erbaşlarile mekteb
talebeleri, hemşire ve hastabakıcıların iaşe masrafları,
mevaddı gıdaiye fabrikalarile fırmlarda kollanıla
cak alât, edevat ve levazı
mın mubayaa, tamir ve tesis
masrafları, fırın ve değir
men kiralama, mubayaa, ta
mir, isletme ve tesis masraf
ları, zahire öğütme masraf
ları, amele ve işçi yevmiye
si, ücreti, mevaddı gıdaiye
koymağa ve muhafazasına
mahsus çuval, torba, buran
da, örtü, sandık, fıçı, şişe,
küfe ve buna mümasil kabların mubayaa ve tamir
masrafları ile bölme, raf
yaptırılması masrafı, erzak
depo ve ambarlarmnı kira
lanma, mubayaa, tamir, te
sis ,tevsi masraflarile depo
ve ambarların muzır hayvan
lardan tathiri için lüzumlu
ecza ve malzeme masrafları,
deniz levazım muayene heyetlerüe kûnysJıane ve labo
ratuar ve diğer teşekkülle-

Muhassasatın nevi

892 726

Faal yekûnu
1037

Levazımı askeriye
1 Melbusat
[Deniz mükellef ve gedikli
erat ve erbaşlarile mekteb
talebeleri, hemşire ve hasta
bakıcılar, odacı ve hademe
lerin bilcümle giyecek istih
kakları ve mekteb talebele
rinin ilk duhullerinde veri
len fevkalâde eşya istihkak
ları ve 2962 sayılı kanun
mucibince subaylara verile
cek giyecek masrafları ve
bilcümle giyeceklerin imal
leri için lüzumlu her çeşid
malzeme, dikim evlerinde

Lira.

70 000
2 400
50 781

1 015 907

257 769
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Lira

kollanılacak makine, alât,
edevat ve levazımın muba
yaa, tamir ve tesis masraf
ları, amele, isçi yevmiyeleri
ve ücretleri, giyecek eşya koymıya ve muhafazasına mah
sus çuval, torba, buranda,
örtü, sandık ve buna müma
sil kablarm mubayaa ve ta
mir masraflarile bölme, raf
yaptırılması, giyecek depo
ve ambarlarının irinriımTnft,
mubayaa, tamir, tesis, tevsi
masraflarile depo ve ambar
ların muzır hayvanlardan
tathiri için lüzumlu ecza
ve malzeme masrafları, deniz
levazım muayene heyetlerile
kimyahane ve diğer teşek
küllerin giyecek maddeleri
ne aid muayene ve tahlil
masraflarile muayeneye lü
zumlu olan alftt ve edevat
ve eczanın bedelleri bu tertibden temin ve tesviye olu
nur.]
2 Teçhizat
[Deniz mükellef ve gedikli
erat ve erbaşlarfle mekteb
talebeleri ve sefain ve mevakün bücümle teçhizat eş
yasının mubayaa ve tamiri
masrafları ve teçhizatı aske
riye için dikim evlerine lü
zumlu olan alât, edevat ve
malzemenin mubayaa, tamir
ve tesis masrafları amele
ve işçi yevmiyeleri, ücretleri,
2893 sayıh kanun mucibince
verilecek teçhizat bedelleri,
teçhizat eşyasını koyma
ğa ve muhafazasına mahsus
çuval, torba, buranda örtü,
sandık ve buna mümasil kab
larm mubayaa ve tamir
masraflarile bölme, raf yap
tırılması masrafı, teçhizat
depo ve ambarlarının Mra-

2036

P. M.

Muhassasatın nevi

lanma, mubayaa, tesis, tevsi
masraflarile depo ve am
barların muzır hayvanlar
dan tathiri için lüzumlu ec
za ve malzeme masrafları,
buz dolabı, su soğutma do
labı, karyola, yemek sütun,
yemek ımroftsı, çamaşır dola
bı, lokanta eşyaca, çamaşır
makinesi, bulaşık m akmanı,
motopomp mubayaa, tamir
ve idame masrafları, deniz
levazım muayene heyetlerile
kimyahane ve laboratuarlar
ve diğer teşekküllerin teçhi
zat maddelerine aid muaye
ne ve tahlil masrafları ve
muayeneye lüzumlu olan
alât, edevat ve eczanın be
delleri bu tertibden temin ve
tesviye olunur.]
3 Muytabiye

Fasıl yekûnu
1088
141 229
1
2
3
4
5
6

Lira

200
309 198

Levaam ve teçhizatı har
biye
Torpito paravan ve sis ci
hazları
79 000
Mayn ve ağ işleri
90 000
Mühimmat
180 000
Tahkimat ve top işleri
140 000
Gemi tamir ve inşası
1 000 000
Tehris, elektrik ve seyre
50 000
aid işler
[Esliha atölyesinin işletme
masrafları, amele yevmiye
leri, müstahkem mevkiin
bilûmum ihtiyaçları, gerek
inşa, gerekse tamir olunan
gemi ve merakibin teçhize
ye tamirine muktazi bilcüm
le eşya, malzeme, mefru
şat ve teçhizatı ile fabrika
ve atölyelerin işletme, tesis
masrafları, kömür, yağ, ma
yi mahrukat, bilcümle leva
zım bedelleri, amele yevmi-

No. 3844
F. M.
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P.

yeleri, telsiz ve seyre aid
fennî alât ve edevatın mal
zeme masrafları ve top ve
torpito ve mühimmata lü
zumu olan her nevi malzeme
bedellerile askerî fabrikala
ra sipariş edilecek malzeme
bedelleri, taallûk ettiği mad
delerden verilir.]
Faul yekûnu
1089

Şefsin ve meraki levasını
1 Müteferrik levazım
[Gemi ve mevakün ve sflfih.larm temizlik malzemesi ve
bakmu bu tertibden verili]*.]
2 Devriçark
[Harb ve muavin gemilerde
ve merakibi bahriyede ve
karadaki bilûmum deniz
müesseselerinde ve her nevi
nakil ve binek vasıtaların
da, her ne maksadla olursa
olsun kullanılan her cins
kömür, benzin, gaz, mazot,
motorin ve bilûmum maden
ve yağlama yağlarfle su,
odun, ejna ve sair sulp ve
mayi mahrukatın bedelle
ri ve bu malzemenin muaye
nesine lüzumu olan alât ve
makinelerin satm *.İTf*T»Mf
ve tamir masrafları ve bu
malzemenin her hangi bir
yerden diğer bir yere
veya gemiye tahmil ve
tahliyesi masrafile keza bu
malzemenin nakli için kira
lanacak vapur, motor ve d ğer vesaitin ücretleri ve
bunların muhafazasına muktazi iskele, tank, tenker,
depo, şilep, kamyon satm
alınması, inşası, kiralanma
sı, tamirleri ve bu vesaite
lüzumu olan ve teferruatın

Muhassasatm nevi

Lira

dan bulunan malzemenin
mubayaasile keza devriçark
malzemesinin
muhafazası
için depo inşa, tevsi ve tadili
ve tamiri ve su izalesi için
tesisat yapılması ve bu tesi
satın idamesi masraflarile
kömür, mazot, benzin, mo
torin, maden ve yağlama
yağlan ile diğer bilcüm
le devriçark malzemesinin
gümrük ve istihlak resimleri
bu tertibden ödenir.]

1 689 000

323 000

Faal yekûnu
1040

550 000

K

Levazımı sıhhiye
1 Ecza, teçhizat ve malzemei
sıhhiye
2 Eeza ve malzemei baytariye
[Hekimlikte ve ameliyatta
kullanılan her nevi alât ve
edevat ile pamuk ve sargdde
bezler, alelûmum eozayi tıb
biye, harb paketi, tıbbî
malzeme, muşamba, harir, rontken alât ve
edevatı, rontken maki*
neleri teferruatı ile bu
na aid malzeme mu
bayaa, montaj, enstalfisyon
ve tamir ücretleri, rontken
filmi ve eczam, fotoğraf
cam ve kâğıdı mubayaası,
bakteriyaloji âletleri ye bun
ların tamir masrafı, ast ve
serom istihzan için alât,
edevat ve ecza, malzeme mu
bayaası, bakteriyoloji tecrü
be hayvanları mubayaası,
ve bunların bakan ücretleri,
her nevi dişçi alât ve edevatı
ile proteze aid alât ve ede
vatın mubayaa, tamir ve
bunlara aid gümrük rüsum
ları, etüv makineleri ve alât

873 000

41 800
500

2037
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Muhassasatm nevi
ve süzgeçlerinin mubayaası
ye tamirlerile etüy makine
ve tebhir kazanlarının mu
bayaa ve tamirleri, askerî
seferi teçhizat ye malzemei
sıhhiye ve tamir bedellerile
gümrük rüsum, ambalaj
masrafları, askerî hastane
bulunmayan yerlerde hasta
lanan subay ye erlerin hu
susi tedavi icab ettiren has
talıklarla malul olan ye âcil
vaziyette sair sivil hastane
lere yatmlanlarm bakan Ücreüerüe hariçte yaptırılan
ilâç ücretleri, hastane labo
ratuarları ile sair birlikler
deki alât, edevat ve cezayi
tıbbiyeyi ve hastalara aid
bakım eşyası koymağa mah
sus her nevi dolanlara ve
bunların telvin masrafları,
hastalara mahsus her nevi
eeza ile terlik, pijama, hasta
arabaları ye entari teçhi
zatı sıhhiyenin mubayaa ve
tamir bedelleri, teçhizatı
sıhhiyeden ad ye kabul edi
len her nevi eşya ile gemi ve
kışlaların farelerden ye mu
zır böceklerden - deraizasyon, dezenfektizasyon - tathirinde kullanılan gaz mad
delerin ye gazdan korunma
vesait ye malzemesinin ve
maskelerinin, gaz elbiseleri
ve bunlara aid teferruatın
mubayaa ve tamir ücretleri,
tatbikatı sıhhiye için levha,
mulâj ve edevatı sıhhiye
mubayaası - sinema makine
leri ve projeksiyon cihazları
gibi - su tulumbaları ye su
tasfiye cihazları ve buz dolablan mubayaa ve bunların
tamir masrafları, eczane, la
boratuar ve ameliyathane
lerde hususatı sıhhiye için

2038
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Muhassasatm nevi
sarfedilecek petrol, benzin,
vakum, zeytinyağ, mazot ve
kömürün mubayaası, malze
mei sıhhiye ve alâtm şevki
için muktazi ambalaj mas
rafları, sandık imali için
tahta, çivi, demir tel, balya
çemberi, kanaviçe, ip, iplik,
muşamba ye saire mubayaa
ve imal ücretleri, sıhhiye
arka çantaları, portatif ecza
sandıkları ye bunların muh
teviyatına aid alât, malzeme
ve ilâçların mubayaası lâm
ba ve çadır fenerleri muba
yaa ve tamirleri, alelûmum
matbu evrak - cedveller ve
defterler dahil - hasmı mas
rafları, hastane eczahane ve
kütüphanesi için türkçe ve
yabancı dillerde yazılmış
tıbbî ve cerrahî ve ispençi
yari kitab, mecmua ye risa
lelerin mubayaa ve abone
leri, ameliyathane ve labora
tuarların zemini ve masa
ları için linelyum, kalın mu
şamba, mukavva, çivi ve sairenin mubayaa ve imal üc
retleri, eczane ilâç şişeleri,
hastane çamaşır, yatak ve
malzemenin dikim ve tamiri
için iğne ye iplik, kumaş ve
saire, işçi yevmiyeleri, mas
rafları, sıhhati koruma ah
kâmı dahilindeki her türlü
fennî korunma ve vesaiti ve
bunların montaj ve tamiri,
lüzumlu görülen hastaların
fotoğrafları
çektirilmesi
masrafları, gaz elbiseleri,
eldiven ye başlıkları, gazlanmışlara yardım vesaiti, gaz,
merhem ve ilaçlan, gaztanmışlarm ye gazlanmış eşya
nın temizlenmesine yarayan
alât, malzeme ve ilâçlar ye

Lira

N o . 3844
F. M.

1 - V I - 1940
Muhassasatın nevi

Lira

1041

Nakliyat
[Deniz ordusuna maledilmig
olan e&liha ve mühimmat,
eşya ve malzeme ve erzak,
kömür ve bilcümle mevaddı
askeriyenin nakliyatı ve tah
mil ve tahliye ve ambalaj
masrafları, erat ve askeri
talebe ile hayvanatın her ne
vi nakil masrafları, tedavi
ve tebdilhava zımnında bir
yere gidecek subay ve askeri
memurların, tedavi, muaye
ne ve tebdilhavaya gidecek
erbaşlar ile okur ve eratın
yol masrafları, kata halinde
gelen ve giden subay ve
askeri memurlar ile erbaş ve
eratın yol ve ibate masraf
ları ve her nevi kara nakil
ve binek masraflarının mu
bayaa ve tamir bedelleri ve
bu tamiratı yapacak amele
nin yevmiyeleri ve tahmil
ve tahliye ve ambalaj ve
sevk işlerinde kullanılan
amelenin keza yevmiyeleri,
askeri mahkemelerce verile-

Muhassasatın nevi

lira

cek ceza bükümlerinin infazı
için bir mahalle sevkolunacak eratın yol masrafları bu
tertibden temin ve tesviye
olunur.]

aletlerin mubayaa ye tamiri
masrafları, gazdan korunma
teçhizatının muhafaza ve te
mizlenmesi • dezenfeksiyonu - için alfit ve malzeme ve
ilaçlar, gazlanmışlara kulla»
nılaeak tedavi cihazları, suni teneffüs cihazları, oksi
jen insakı cihazları - gazdan
korunma malzeme ve ilâçla
rının ve gazlıların tedavisin
de kullanılacak ilâç ve mal
zemenin muhafazası için de
po, dolab inşa ve mubayaası
bu tertibden temin ve tesvi
ye olunur.]
Fasıl yekûnu

P. M.

1042
1048

1044

42 300

1045

89 000

Kitab, mecmua ve risale
znasrafları

3000

Nakil vasıtaları masrafı
1 Tamir
2 işletme

600
1000

Fasıl yekûnu

1500

1483 numaralı kanun mucir
Unoe verilecek ikramiye ve
fevkalâde mesai ikramiyesi

6000

Memleket dahil ve haricinde ücretli mflessesatı sıhhi
yede tetovl ettirileceklerin
000

1046

3779 sayılı kanunun 10 ve
11 n d maddeleri mucibince
gedikli erbaşlara verilecek
ikramly^ ve mükâfat
Birinci bab yekûnu

1600
3 922 406

İkinci bab - Muvakkat mas
raflar
1047

Bina inşa» mubayaa ve ta
miri ve istimlak bedeli
[Mimar ve marangoz alât
ve edevatı, istimlâk ve teffiz
bedelleri, pul ve muhammin
ücret ve masrafları, proje
aplikasyon masrafları].

1048

Ecnebi nyırtaliMinBİftT
[Bunların mukaveleleri mu
cibince ücretleri ve her
nevi harcırah ve masrafları
bu tertibden verilir ] .

1049

Ecnebi memleketler harcı,

rain

60 000

34 994

50 000

1 - VI - 1940

No. 3844
P. M.
1050

Lira

Muhassasatın nevi

P. M.

üçüncü kısım yekûnu

Dördüncü ktsm - Müte
ferrik masraflar
1053
1054
1
2
3
4

32 747

1055

106 827

İkinci bab yekûnu

241 821

İkinci kıatm yekûnu

4 164 226

2040

Deniz mektebleri masrafı
[Laboratuar tesis ve fennî
âletler, Mtab defter, ders le
vazımı ve spor birlikleri mas-

Gecen yıl borçlan

500

Eski yıllar borçlan
1938 yılı borçlan karalığı
1937 »
>
»
1936 »
»
»
1935 »
>
>

250
250
150
100

Fasıl yekunu

1056

750

Maznun olarak askerî mah
kemelere celbolunacaklarla
şahid ve ehlivukuf olarak
davet edileceklerin masraf
ları

500

3575 sayılı kanun mucibin
ce Askerî fabrikalar tekaüd ve muavenet sandığı
aidatı

25 000

Gazdan korunma talim mal30 000

Üçüncü b ı » - Müesseseler

1052

19 300

74 080

Fasıl yekûnu

Deniz matbaan işletme mas
rafı, işçi ve amele yevmiye
ve ücreti
[Mevaddı iptidaiye ve de
mirbaş dahil]

Lira

rafı ve talebeye verilecek
nakdî mükâfat bu tertibden
temin ve tesviye olunur].

Staj, tahsil ve tedavi mas
rafları
1 Staj için ecnebi memleket
lere gönderilecek subay ve
memurların tahsisatlara fle
dahilde lisan tahsil ettirile
ceklerin yol ve tedavi (mas
rafları
[Dahilde ilim ve fen tahsil
ettirilecek subay ve memur
ların masrafları ve askerî ta
lebenin kaydiye ve tedris
ücretleri].
2 Askeri mühendis ve fen me
muru yetiştirmek üzere
ecnebi memleketlere gönde
rilecek talebe masrafı
[Azimet veya avdet maktu
yol masrafları, aylık tah
sisatları, mekteb ve labora
tuar, tedavi masrafları, tah
sil programı, mucibince ya
pılacak zarurî ve hakikî
masraflar].

1057

1051

Muhassasatın nevi

4800

[Oksijen cihazları, telefon
ve telefonsuz maskeler, ka
levi kartuş gaz elbisesi,
lozantin kutusu ve buna
mümasil malzeme ile bilû
mum talim ve terbiye mal
zemesi bu tertibdendir.]

15 000
Dördüncü kısım yekûnu

56 750

UMUMİ YEKÛN

6 979 000

1 - V I - 1940

No. 3844
F. M.

Muhasamatın nevi

Lira

nevi

F. M.

Lira

ikinci bab - Masraf
1064

- ASKERİ FABRİKALAR 17. M.
1065

1067
Birinci bab - Maaş, ücret,
tahsisat
Maaşatı umumiye ve tazminat
1 Maaşatı umumiye
459 000
[Kadrosunda fen memuru
olarak gösterilen yerlerde
bu yerler için mevzu asli
maaşların tutarını geçme
mek şartüe ücretli sivil fen
adamları dahi istihdamı ca
izdir.]
2 Muvakkat tazminat
13 720
Fasıl yekunu
1061

1062-

1063

1683 numaralı kanunun 58
nei maddesi mucibince ve
rilecek tekaüd ikramiyesi

1068

472 720

Kırtasiye

2 500

253 880
130 000
2 000

Fasıl yekûnu

386 880

1069

4 500

Mütenevvi masraflar
1 îcar bedeli
2 Defatir ve evrakı matbua
3 Hademe melbusatı

1200
2 500
2 000

Fasıl yekûnu

5 700

Harcırahlar
1 Daimî memuriyet harcırahı
2 Muvakkat memuriyet harcı
rahı
3 Yabancı memleketlere gön
derilecek komisyonlar harcı
rahı
4 Maznun olarak askerî mah
kemelere celbedileceklerin
masrafı

Resmî telefon tesis ve ma
kaleme masrafı
[Şehirler için ve şehirler
arasmda resmî telefon tesis
ve mük&leme bedelleri]

2000
15 000

5 000

200
22 200

1200

1070

Ücretli muhabere masrafı
[Resmî müesseselerden gay
ri memleket7 dahil ve hari
cinde yapılacak posta ve
telgraf muhaberatı.]

1850

1071

Posta ve telgraf ücreti

1 491

10
18 000

muhafız

Fasıl yekunu

7 920

Müstahdemler ücreti
1 Daimi müstahdemler
2 Müteferrik müstahdemler
3 Muvakkat müstahdemler

İhtisas yevmiyeleri
1 2204 sayılı kanun mucibin
ce verilecek ihtisar ücreti
2 2853 sayılı kanun mucibin
ce verilecek ihtisas yevmiyesi

1 900

Müteferrika ve
köpekleri iaşesi

Birinci kısım - Güzlerde
müşterek muhasamat

1060

Mefruşat, demirbaş ve alatı musikiye

Fasıl yekunu

18 010

İkinci bab yekûnu

40 841

Birinci bab yekûnu

884 530

Birinci kısmı yekûnu

925 371

1 - V I - 1940
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Muhassasatın nevi

Lira

F. M.

1076

Bilinci bab
Muayyenat
1 Erat ve stajiyer okurlar için
iaşe masrafı
[Askerin ve stajiyer okurla
rın iaşe masrafları ve mflfrez olarak askerin bir ma
halde bulundurulması halin
de ayda 30 lirayı geçmemek
üzere aşçı masrafları, değir
men ve fırın iear bedelleri
ve öğütme masrafları ve tayinat, yem kanonunda as
ker istihkakı olarak gösteri
len bilûmum mevaddın mu
bayaa bedelleri.]
2 Hayvan yem bedeli
3 Mahrukat
[Taam, çamaşır, hamam ve
teshin için erat istihkakı
olan mahrukat mubayaa
bedelleri.]
Fasıl yekûnu
1073

Levazımı askeriye
1 Erat ve stajiyer okurları
melbusata
2 Teçhizat
3 Muytabiye
Fasıl yekûnu

1074

1075

2042

Levanmı sıhhiye ve baytariye
[Ecza ve malzemei sıhhiye
ve baytariye.]
Sevkiyat
[Erat ve stajiyer okurların
sevk masraflarile bunlara
aid her nevi yiyecek, giye
cek, yakacak ve sair'teçhi-

Lira

zatlarının bir mahalden di
ğer mahallere sevk ve nakil
masrafları.]

ÎMnd ntsrn - Cüze mahsus
muhassasat

1072

Muhassasatm nevi

73 655

1077

Fennî kitab *ve risalelerle
her nevi mecmua, gazete ve
kitab mubayaa ve abonman
bedelleri
[Yabancı
memleketlerden
abone olunacak risale ve
gazetelerin abone bedelleri,
abone tarihinden itibaren
bir senelik olmak üzere
verilecektir.]
1408 sayılı kanun mucibin
ce verilecek ikramiye
Birinci bab yekunu

6 300
8 710

41 772
14 150

400
56 322

440

6500

000
154 827

İkinci bab • Muvakkat
masraflar
1078

88 665

900

inşaat, tamirat ve tesisat
masrafları
1 inşaat ve tamirat
2 Tesisatı fenniye ve .tesisatı
cedide ve tevsiat ve tami
rat
[Yeniden fabrika tesis ve in
şası veya mevcudtfabrika ve
tamirhanelerin tevsii veyahud imalâtın istilzam ettir
diği surette fabrikaların
kendi vasıtalarile yapabile
cekleri tamirat ve tesisat ve
tevsiat için lâzım olan her
nevi malzeme mubayaa ve
bedelleri ve ani tamir ve
tevsüer için lüzumlu olacak
malzemelerin her vakit ve
hermOcdarda yedek olarak
alınması ve yeniden-yapılacak demiryolları ile adi -ve
asfalt yollar ile mevcudlarının tamirlerine muktazi her
nevi malzeme bedelleri.]
8 Amele beden terbiyesi için

42 500

82 500

1 - V I - 1940

No. 3844
F. M.

Muhassasatm nevi
yapılacak tesisat ve spor
malzemesi masrafları
Pasif korunma tesisatı ve
masrafları için yapılacak te
sisat ve banlar için lüzumu
olan her nevi korunma mal
zemesi masrafı
Fasıl yekûnu

1079

Ecnebi mutahassıslar

1080

Staj
Staj için ecnebi memleket
lere gönderileceklerin tah
sisat, harcırah, masarifi za
ruriye ve okul ücretleri,
muayene ve tedavi masraf
ları ve memleket dahilinde
satj, ilim ve lisan tahsili ve
mekteb ücretlerile tedris
masrafları ve mekteb kaydi
ye ücretleri ve muayene ve
tedavi masrafları
Stajiyer okurların teftişi
için harcırah ve masarifi
müteferrika

Lira

P. M.

Muhassasatm nevi
zım ile bilûmum buharlı,
motorlu ve motorsuz vesaiti
nakliye ve koşum hayvanatı
ve bilûmum dahili vesaiti
muhabere ve mubayaa bedellerile bunların tamir ve ye
dek tecdid masrafları.]

1 000

25 000

4 Nakil ücretleri
[Yalnız ücreti nakliye ola
rak sarfedilir. Demirbaş eş
ya ve sair mevad mubayaa
edilemez. 273 sayılı kanu
nun şümulü haricinde ka
lan usta ve amelenin bir ta
raftan diğer tarafa izam ve
nakillerinde yalnız yol mas
rafları verilir.]
5 3284 numaralı kanun mu
cibince satın alınacak hur
dalar bedeli

151 000
34 500

Fasıl yekûnu
122 600

1082

200

Fasıl yekûnu

122 800

îkinci bab yekûnu

308 300

İkinci kısım yekûriu

463 127

3575 sayılı kanun mucibin
ce askeri fabrikalar tekaüd
ve muavenet sandığı aidatı
Üçüncü kısım yekûnu

1084

Eski yıllar borçlan

1085

2441 sayılı kanunun mu
vakkat ikinci maddesi mu
cibince İnhisarlar umum
müdürlüğüne ödenecek eş
ya ve malzemenin 6 n a
taksiti

Üçüncü kı#m - Müessesat
Fabrikalar umumî masrafları
1 Mevad ve malzemei ibtidaiye ve müstehlike (mamul
ve gayri mamul) ve islet
me masrafları
2 Amele ücretleri
3 Demirbaş
[Her nevi makine, tezgâh,
alât, edevat, eşya ve leva-

749 370
504 732
170 000

300 000

50 000

3 774 102

108 600
3 882 702

Dördüncü ktstm
Geçen yıl borçlan

1081

Lira

2000
600

9800

Dördüncü İnsim yekûnu

11800

UHUBU YEKÛN

288 000

2043

1 - V I - 1940

No. 3844
F. M.

Muhassasatm nevî

Lira

F. M.

Muhassasatm nevi

2 Muvakkat memuriyet hercırahı

30 - HAEÎTA U. M.

Resmî telefon tesis ve mtikâleme bedeli

500

Birinci bab - Maaş, ücret,
tahsisat

1102

Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli

100

1092

1683 numaralı kanunun 51
nci maddesi mucibince verileoek tekaüd ikramiyesi

330 000

63 000
1 400

Fasıl yekûnu

64 400

Muvakkat tazminat

1095

657, 2022, 2047 numaralı
kanunlar mucibince verile
cek tazminat, uçuş ücreti
ve taamiye
Birinci bab yekûnu

1103

9 360

Müstahdemler ücreti
1 Müteferrik müstahdemler
2 Muvakkat müstahdemler

1094

1104

534 090

68 000
511 760

Fasa yekûnu

84 600

3 000

1097

Kırtasiye

3 000

1098

Müteferrika

3 000

2044

Birinci kısım yekûnu

60 000
15 000
9 500

Mefruşat ve demirbaş

Harcırah
1 Daimî memuriyet harcırahı

22 330

Muayyenat
1 Erat yiyecek masrafı
2 Yem bedeli
3 Yakacak, tenvir ve teshin

1096

Fasd yekûnu

İkinci bab yekûnu

Birinci bab - Daimî mas
raflar

40 000

1105

Mütenevvi masraflar
1 İcar bedeli
2 Odacılar melbusatı
3 Evrakı matbua

Posta ve telgraf ücreti

İkinci kısım - Cüze mahsus
muhassasat

İkinci bab - Masraf

1100

10 500

1101

Maaşatı umumiye

1099

10 000

Birinci kısım - Cüzlerde
müşterek muhassasat

1091

1093

Fasıl yekûna

Lira

800
300
500
1 600

Levazımı askeriye
1 Melbusat
2 Teçhizat
3 Muytabiye
Fasıl yekûnu

1106

Levanmı sıhhiye
1 Ecza ve malzemci sıhhiye
ve tedavi masrafları
2 Ecza ve malzemei baytariye
3 Gazdan korunma eezasz ve
maske
Fasıl yekûna

500

22 000
8 000
1700
31700

800
100
1000
1 900

1 - VI - 1940
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F. M.

Muhassasatın nevî
yapılacak tesisat ve spor
malzemesi masrafları
Pasif korunma tesisatı ve
masrafları için yapılacak te
sisat ve bunlar için lüzumu
olan her nevi korunma mal
zemesi masrafı
Fasıl yekûnu

1079

Ecnebi nmtahassular

1080

Staj
Staj için ecnebi memleket
lere gönderileceklerin tah
sisat, harcırah, masarifi za
ruriye ve okul ücretleri,
muayene ve tedavi masraf
ları ve memleket dahilinde
satj, ilim ve lisan tahsili ve
mekteb ücretlerile tedris
masrafları ve mekteb kaydi
ye ücretleri ve muayene ve
tedavi masrafları
Stajiyer okurların teftişi
için harcırah ve masarifi
müteferrika

lara

Muhassasatın nevi
zım ile bilûmum buharlı,
motorlu ve motorsuz vesaiti
nakliye ve koşum hayvanatı
ve bilûmum dahilî vesaiti
muhabere ve mubayaa bedellerile bunların tamir ve ye
dek tecdid masrafları.]
Nâkil ücretleri
[Yalnız ücreti nakliye ola
rak sarfedilir. Demirbaş eş
ya ve sair mevad mubayaa
edilemez. 273 sayılı kanu
nun şümulü haricinde ka
lan usta ve amelenin bir ta
raftan diğer tarafa izam ve
nakillerinde yalnız yol mas
rafları verilir.]
3284 numaralı kanun mu
cibince satın alınacak hur
dalar bedeli

1 000

25 000
151 000
34 500

Fasıl yekûnu
122 600

3575 sayılı kanun mucibin
ce askerî fabrikalar tekattd
ve muavenet sandığı aidatı

200

Fasıl yekûnu

122 800

İkinci bab yekûnu

308 300

İkinci kışım yekunu

463 127

Üçüncü kmm - Müessesat
1081

P. M.

Fabrikalar umumi masrafları
1 Mevad ve malzemei ibtidaiye ve müstehlike (mamul
ve gayri mamul) ve işlet
me masrafları
749 370
2 Amele ücretleri
504 732
3 Demirbaş
170 000
[Her nevi makine, tezgâh,
alât, edevat, eşya ve leva

Üçüncü kısım yekûnu

Lira

300 000

50 000
3 774 102

108 600
3 882 702

Dördüncü kıstm
1083

Geçen yıl borçlan

1084

Eski yıllar borçları

1085

2441 sayılı kanunun mu
vakkat ikinci maddesi mu
cibince inhisarlar umum
müdürlüğüne ödenecek eş
ya ve malzemenin 6 noı
taksiti

2000
600

9300

Dördüncü kısım yekûnu

11800

UMUMÎ YEKÛN

283 000

2045

No. 3844
F. M.
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Muhassasatm nevi

Lira

P.

M

Muhassasatm nevi

2 Muvakkat memuriyet hereırahı

30 - HARİTA U. M.

Fasd yekûna
1101

Birinci kısım - Cüzlerde
müşterek muhassasat

1102

Birinci bab - Maaş, ücret,
tahsisat
1091

Maaşatı umumiye

1092

1683 numaralı kanunun 5t
n d maddesi mucibince ve
rilecek tekaüd ikramiyesi

1093

330 000

9 360

Müstahdemler ücreti
1 Müteferrik müstahdemler
2 Muvakkat müstahdemler

63 000
1 400

Fasıl yekûnu

64 400

1094

Muvakkat tazminat

1095

657, 2022, 2047 numaralı
kanunlar mucibince verile
cek tazminat, uçuş ücreti
ve taamiye
Birinci bab yekûnu

1103

1104

Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli

100

Posta ve telgraf ücreti

630

îkinci bab yekunu

22 330

Birinci kısım yekûnu

534 090

68 000
511 760

Fasıl yekûnu

84 500

3 000

1097

Kırtasiye

3000

1098

Müteferrika

3000

Harcırah
1 Daimî memuriyet harcırahı

500

60 000
15 000
9 500

Mefruşat ve demirbaş

1100

Resmî telefon tesis ve mükâleme bedeli

Muayyenat
1 Erat yiyecek masrafı
2 Yem bedeli
3 Yakacak, tenvir ve teshin

1096

Fasıl yekûnu

10 500

Birinci bab - Daimî mas
raflar

40 000

1105

Mütenevvi masraflar
1 îcar bedeli
2 Odacılar melbusatı
3 Evrakı matbua

10 000

İkinci ktstm - Cüze mahsus
muhassasat

İkinci bab - Masraf

1099

Lira

800
300
500
1 600

Levazımı askeriye
1 Melbusat
2 Teçhizat
3 Muytabiye
Fasıl yekûnu

1106

Levazımı sıhhiye
1 Ecza ve malzemei sıhhiye
ve tedavi masrafları
2 Ecza ve malzemei baytariye
3 Gazdan korunma eczası ve

31700

800
100
1000

Fasıl yekûnu
500

22 000
8000
1700

1900

N o . 3844
F. M.
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Muhassasatm nevi

1107

Nakliyat
[Esra, erzak, malzeme,
alât, nakliyat, erat nakliye
masrafları ve tatbikattaki
erat ve hayvanatın iskân ve
ibate masrafları.]

1108

Hakine, alât, edevat ve de
mirbaş egya ve Ievsammm
mubayaa ve tamirat mas
rafları

1109
1110

Sayvan alımı
Haldi vasıtaları masrafı
1 Mubayaa
2 Tamir
3 İsletme
Fasıl yekûnu

1111

1493 numaralı kanun mu
cibince verilecek ikramiye
Birinci bab yekûnu

Lira
"27 000

F. M.
1113

Muhassasatm nevi

Lira

Ecnebi memleketlere gön
derilecek subaylar ile staj
ve tahsil iğin gidecek su
baylar ve talebelerin har
cırah ve mekteb masraflarile tahsil ücretleri ve mem
leket dahilinde mekteb ve
kurs masraflarile yevmiye12 000

87 000

İkinci bab yekûnu

39 590

İkinci taam yekûnu

316 690

2 000

17 000
6 000
16 000
39 000

Üçüncü kmm - Müettesat
1114

4000

Matbaa masrafları
1 Demirbaş eşya alımı ve ta
miri
2 Mevaddı iptidaiye
3 İsletme

2 500
45 000
1 700

277 100
Fasü yekunu

49 200

İkinci bab - Muvakkat
TYiaarıyflflr

1112

İnşaat ve tamirat
1 İnşaat, tamirat ve bilcümle
baliz tesisatı masrafları
2 Pasif korunma inşaatı ve
malzemesi
Faal yekunu

Dördüncü b t ı t - Borçlar
25 590
2 000
27 590

1115

Geçen yıl borçlan

10

1116

Eski yıllar borçları

10

Dördüncü kısım yekûnu

20

UMUMÎ YEKUN

900 000

2047
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VARİDAT BÜTÇESİ
F. M.

Varidatın nevi

Lira

P. M.

Varidatın nevi
lerde kullanılan bazı evra
ka yapıştırılacak müdafaa
pulu hasılatı

BÎBÎNCÎ KZSOI
IRAD VB SERVET
VERGİLER!

Fasıl yekûnu
6

Lira

50 000
28 600 000

1 Ruhsat ve unvan tezkereleri
ve vergi karneleri
460 000
2 Ticarî ve sınat teşebbüsler
le sair islerden
16 300 000
3 Hizmet erbabından
13 200 000

Muamele vergisi
1 îdhalât muamele vergisi
7 900 000
2 Sınai müesseseler muamele
vergisi
14 500 000
3 Bankalar ve sigorta şirket
leri muamele vergisi
1 880 000

Kasıl yekûnu

Fasıl yekûnu

29 960 000
7

1 Davar, develer ve domuzlar 12 000 000
2 Diğer hayvanlar
3 000 000
Fasıl yekûnu

15 000 000

8

Verasefrve intikal vergisi

500 000

4

Madenler rüsumu

745 000

Birinci kımm yekûnu

46 205 000

ÎKtNCÎ KISIM
MUAMELE VE İSTİH
LAK VERGİLERİ
Gümrük vergileri
1 Gümrük resmi
28 300 000
2 Ardiye resmi ve 3023 nu
maralı kanunla İstanbul ve
İzmir liman idarelerinden
alınacak makta ücret
250 000
3 2456 ve 2672 numaralı ka
nunlar mucibince gümrük-

Dahilî istihlâk vergileri
1 Şeker ve glikoz istihlak
vergisi
2 Elektrik ve havagazı istih
lâk vergisi
3 Ham petrol ve ondan çıka
rılan maddeler istihlâk ver
gisi
4 2731 numaralı kanun muci
bince alınan istihlak ver
gisi

24 280 000

10 815,000
2 600 000

3 000 000

15 200 000

Fasıl yekûnu

81 615 000

8

Su ve kara av vergileri

500 000

9

Nakliyat vergisi

10

Sefineler rüsumu

11

Damga resmi

12

Tapurharçları ve kaydiyeler.! 400 000

18

Mahkeme harçları

14

Pasaport/ kançılarya ve
ikamet teskeresi harçları

640 000

Noter harglan

850 000

15

2850 000
100 000
7000 000

1 800 000

1 - V I - 1940

p. M.
16

Varidatın nevi

Diegr harslar
1 Nüfus harçları
2 Eczane ve ecza depoları ve
ihtisas vesika harçları
3 İhtira beratı harçları
Fasıl yekûnu

17

Hayvan
resmi

sağlık

Lira

P. M.

2 İcar bedelleri
Fasıl yekûnu
7 000
8 000

24

55 000

20

23

300 000

1 430 000

Fasıl yekûnu

1 730 000

99 250 000

Dördüncü kısmı yekûnu

2 030 000

BEŞİNCİ KISIM
DEVLETÇE İDARE EDİ
LEN MÜESSESELER

25
26

Posta, telgraf ve telefon

Tütün ve içkilerden alınan
müdafaa vergisi
9 500 000

27

Darphane ve damga mat
baası hasılatı

60 000

28

Resmî matbaalar hasılatı

13 000

29

Umumî mektebler hasılatı

18 000

30

Diğer müesseseler hasılatı

150 000

31

Konya ovası sulama idaresi
hasılatı

40 000

Kibrit ve çakmak
1 Kibrit ve çakmak hasılatı
2 Maktu mikdar

Oyun
Üçüncü kısım yekûnu

22

300 000

Tütün, tuz, ispirto ve ispir
tolu içkiler ve revolver, fi
şek ve patlayıcı maddeler 38 300 000

Fasıl yekûnu
21

290 000

60 000

İNHİSARLA» SAFİ HA
SILATI

19

Emval ve emlâk sataş hası
latı
1 Emval satış bedeli
2 Emlâk satış bedeli

ÜÇÜNCÜ KISIM

18

Lira

40 000

zabıtası

İkinci kısım yekûna

Varidatın nevi

1 800 000
30 000
1 830 000
50 000

82

49 680 000

Devlet demiryolları ve li
manlan

Radyo hasılatı
Beşinci kısım yekûnu

DÖBDÜNCÜ KISIM

ALTINCI KISIM

DEVLETE AİD EMVAL
VE EMLÂK HASILATI

UMUMİ MÜESSESELER
VE ŞİRKETLER HASI
LATINDAN DEVLET
HİSSESİ

Devlet ormanları hasılatı
işletilen emlâ'i hasılatı
1 Arazi hasılatı

33

ıoooo

imtiyazlı demiryollanndan-

u

—

700 000
9Î1 000

No. 3844
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F. M.
84

Varidatın nevi

Lira

P. M.

Fenerler hasılatı mukabili
atman

Varidatın nevi

Lira

2 Mülga vergiler bakayası

25 000

Fasıl yekunu

70 000

660 000

86

Mükerrer sigorta şirketin
den alman

80

Mukavelenamesi mucibince
Musul petrollerinden alı nan
1000 000
Altıncı kısım yekûnu

220 000
43

Faul yekûnu

1 870 000
44

YEDİNCİ KISIM

Cezalar
1 Para cezaları
2 Zam cezaları

46

İstanbul Üniversitesi hası
latı
Müteferrik hasılat

400 000
1 600 000
2 000 000

90 000
3000 000

MÜTEFERRİK VARÎDAT
Yedinci kısım yekûnu
87

Haşine muamelelerinden
müteveHid varidat
1 Hazine portföyü ve iştirak
leri geliri
600 000
2Faiz
1 060 000
Fasü yekûnu

SEKtZİNOt KISIM
FEVKALADE VARİDAT

1 660 000
46

38

Tayyare resmi

2 000 000

39

Askerlik mükellefiyeti

2 000 000

40

Kıymetli evrak

41

Muayyen masraflar karşılı»
ğı varidat
1 Kambiyo murakabesi muka
bili Cumhuriyet Merkez
bankasından alınan
2 Teftiş mukabili şirketlerden
ve müteahhidlerden alınan
0 Teberroat
Fasıl yekunu
Eski alacaklar
1 Tavizattan istirdad

iktisadi buhran vergisi
1 Hizmet erbabından
2 Sair kazanç erbabından
Fasıl yekûnu

216 000

14 900 000
3 000 000
17 900 000

47

Muvazene vergisi

48

Hava kuvvetlerine yardım
vergisi
12 900 000

49

Buğdayı koruma vergisi

8 400 000

Sekizinci kısım yekûnu

57 200 000

100 000
140 000
—

18 000 000

240 000
60

42

11 275 000

45 000

Ninni varidat
UMUMİ YEKÛN 268 481 000

N o . . 3844
P. M.
16

1 - VI - 1940
Varidatın nevi

Dieğr harçlar
1 Nüfus harçları
2 Eczane ve ecza depolan ve
ihtisas vesika harçları
3 ihtira beratı harçları
Fasıl yekûnu

17

Hayvan
resmi

sağlık

Lira

F. M.

2 İcar bedelleri
Fasü yekûnu
7000
8000

24

55 000

Dördüncü kısmı yekûnu

2 030 000

BEŞİNCİ KISIM
DEVLETÇE İDARE EDİ
LEN MÜESSESELER

Tütün ve içkilerden alınan
müdafaa vergisi
9 500 000

Üçüncü kısım yekûnu

22
23

25

Devlet demiryolları ve li
manlan

27

Darphane ve damga mat
baan hasılatı

50 000

Resmî matbaalar hasılatı

13 000

Umumî mektebler hasılatı

18 000

30

Diğer müesseseler hasılatı

150 000

31

Konya ovan sulama idaresi
hasılatı

40 000

Fosta, telgraf ve telefon

1 800 000
30 000
1 830 000
50 000

Radyo hasılatı

49 680 000

Besinci kısım yekûnu

DÖRDÜNCÜ KISIM

ALTINCI KISIM

DEVLETE AİD EMVAL
VE EMLÂK HASILATI

UMUMİ MÜESSESELER
VE ŞİRKETLER HASI
LATINDAN DEVLET
HİSSESİ

Devlet ormanları hasılatı
İşletilen emlâk hasılatı
1 Azan hasılatı

1430 000

99 250 000

19

Oyun kâğıdı

300 000

1 780 000

Tütün, tuz, ispirto ve ispir
tolu içkiler ve revolver, fi
şek ve patlayıcı maddeler 38 300 000

21

300 000

Faal yekûnu

18

Fasıl yekunu

Emval ve emlâk satış hası
lata
1 Emval satış bedeli
2 Emlâk satış bedeli

İNHİSARLAR SAFİ HA
SILATI

Kibrit ve çakmak
1 Kibrit ve çakmak hasılatı
2 Maktu mikdar

290 000

60 000

ÜÇÜNCÜ KISIM

20

Lira

40 000

zabıtam

İkinci kısım yekûnu

Varidatın nevi

33
10 000

imtiyazlı demiryollanndan-

700 000
971 000

No. 3844
R M.
84
85
86
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Varidatın nevi

Fenerler hasılatı mukabili
alman
Mükerrer sigorta şirketin
den alınan

Lira

Varidatın nevi

Lira

2 Mülga vergiler bakayası

25 000

Fasıl yekûnu

70 000

650 000
220 000

Mukavelenamesi mucibince
Musul petrollerinden alı nan
1 000 000
Altıncı kısım yekûnu

R M.

43

Cezalar
1 Para cezaları
2 Zam cezaları
Fasıl yekûnu

1 870 000
44

İstanbul Üniversitesi hası
latı

YEDİNOI KISIM
45

Müteferrik hasılat

400 000
1 600 000
2 000 000

90 000
3000 000

TEFERBÎK VARİDAT
Yedinci kısım yekûnu
87

Haşine muamelelerinden
mütevelHd varidat
1 Hazine portföyü ve iştirak*
leri geliri
600 000
2 Faiz
1 060 000
Fasıl yekûnu

SEKİZİNCİ KISIM
FEVKALADE VARİDAT

1 660 000
46

38

Tayyare resmi

2 000 000

39

Askerlik mükellefiyeti

2 000 000

40

Kıymetli evrak

41

Muayyen masraflar karşılı
ğı varidat
1 Kambiyo murakabesi muka
bili Cumhuriyet Merkez
bankasından alınan
2 Teftiş mukabili şirketlerden
ve müteahhidlerden alınan
0 Teberruat
Fasıl yekûnu

2052

Eski alacaklar
1 Tavizattan istirdad

İktisadî buhran vergisi
1 Hizmet erbabından
2 Sair kazanç erbabından
Fasıl yekûnu

215 000

14 900 000
3 000 000
17 900 000

47

Muvazene vergisi

48

Hava kuvvetlerine yardım
vergisi
12 900 000

49

Buğdayı koruma vergisi

8 400 000

Sekizinci kısım yekûnu

57 200 000

100 000
140 000
—

18 000 000

240 000
50

42

11 275 000

45 000

Kâzım varidat
UMUMİ YEKÛN 268 481 000

No. 3844
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D • CEDVELI
Muvazenei umumiye kanunu : Madde — 4

[ Dairelerin baran harici müteferrik müstahdemleri ile nakil vasıtalar: kadroları ]

Memuriyetin nevi

Aded

Ücret

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Daktilo
»
Bütçe encümeni bürosu daktilosu
Ser hademe
»
muavini
1 nci smrf hademe
2 » »
»
3 ncü »
»
4 » »
»
Şoför

»
Mutahassıs bahçıvan
Bahçivan
*
Daimî amele
Telefoncu
Kaloriferci

*
Makinist
Elektrikçi
Marangoz
Motosikletçi

1
3
1
1
2
6
26
9
17
1
1
1
2
2
9
1
2
1
1
1
1
1

100
90
90
70
65
60
50
45
40
100
90
250
100
60
40
50
65
60
110
95,
110
70

Matbaa
Sermürettib
»
muavini
1 nci smrf operatör
2 » »
»
1 nci smrf mürettib
2 » »
»
Sermakinist
»
muavini

1
1
4
2
2
2
1
1

150
120
90
80
75
70
110
100

Memuriyetin nevi

Aded

Ücret

2
2
1
1

70
40
100
110

1
1
1
2
1

80
60
50
40

Makinist
»
Motorcu ve elektrikçi
Sermücellid
Mücellid
»
muavini
»
»
»
çorağı
Kaloriferci

65

Millî saraylar müdürlüğü
Ayniyat memuru
Malzemei tefrisjye depocusu
Elektrikçi ve elektrik levazımı
depocusu
Muhafaza memuru
Elektrikçi
»
refiki
Mefruşat marangozu
Malzemei inşaiye ambarcısı
Dülger

50
60

»
Doğramacı
Kurşuncu
Tenekeci
Suyolcusu
Garaj hademesi
>
*
Yorgancı

»
Bekçibası

»
Bekçi

>
»

2
6
23
26

55
65
65
60
80
50
65
55
65
.65
65
35
40
30
70
55
60
55
45
40
35

No. 3844
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Memuriyetin nevi

Aded

Ücret

1
1
4
1
2
3
29
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1

45
40
35
60
50
40
35
80
50
45
40
50
60
55
50
40
40
40
40
75
50
35
30
55
50
60

1

50

Memuriyetin nevi

Aded

OcreN

9

Kapıcı
»
»
Bahçivanbaşı
Bahçivan
>
»
Kaloriferci, motorcu ve itfaiyeci
Kaloriferci ve itfaiyeci
»
»
»
»
Nakliyat kamyon şoförü
Otomobil şoförü
Telefoncu
»
»
Cilâcı
Kayıkhane bekçisi
Saatçi
Sofraabaşı
Sofracı
Ronçber
»
Boyacı
Kumaş dokumacısı
»
»
Dökümhane ambar ve hesab me
muru

^I

Başvekâlet
Matbaa idare memuru

1

150

Abone ve sevk memuru

1

75

Müvezzi

1

60

»
»
Başodacı
Odan
*
»
>
Kapıcı
Hazinei evrak odacım
Şoför
Hizmet kamyoneti şoförü
Motosikletli
Evrak sevk memuru
Meydana

1
2
1
1
2
5
5
2
4
2
3
1
1

50
40
60
45
40
35
30
40
30
100
80
60
70

2

40

5
2
1
1

75
45
45
40

8
11

85
30

1

80

Devlet şûrası
Daktilo
Müvezzi
Odacrbaşı
Kapıcı

Divanı muhasebat
Daire müdürü
Şoför
Kütüphaneci
Müvezzi
Kaloriferci, telefoncu ve elektrik
ttunircisi
Kaloriferci, elektrikçi ve telefoncu
Kapıcı
»
Odacı
»
Gece bekçisi
Mahzen hw"ftİT

2054

1

120

1
1
1

80
60
40

1

100

1
1
1
1
1
30
2
3

60
45
40
50
35
30
40
30

Hademe
»
Şoför

İstatistik umum müdürlüğü
MERKEZ
Makinist

1

110

Kaloriferci, tamiratçı
Kaloriferci yamağı (yalnız 6 aylık)
Müvezzi
Başodacı

1
1
1
2
1

90
100
30
50
50

1-VI -1940
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Memuriyetin nevi

Aded

Ücret

1
8
5
1

40
85
30
40

4

30

Odacı
>
>
Gece bekçisi

Memuriyetin nevi

Aded

Ücret

26
12
3
2
12
23
41
74

20
25
150
50
40
30
20
15

Hademe
Hademe ve
Başrasadçı

TAŞRA
1, 2, 3 ve 4 ncü Umumî müfettişlik
daimi müstahdemleri

Matbuat umum müdürlüğü
Devlet meteoroloji işleri umum
müdürlüğü
MERKEZ
Baştelrizci
Telsiz başmakinisti
Telsiz muhabereci
Ressam ve grafiker
»
»
yardımcısı
Yazıcı aletler isletme ustası
Motorcu basustası
Makinist
Bülten müstahsarı
Motorcu
Şoför
Müvezri
Bekçi
Hademe
Kaloriferci ve rüzgâr aletleri ba
kıcın
Bahçivan
Başhademe
Daktilo
Alet sevkiyatçısı
Marangoz

1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
11
1
1
1
4
1
2

Atölye mutahassısı
Basmakinist
Makinist
»
>
150 Daktilo
120
»
100 Ateşçi
120 Şoför
75 Spiker
120 Fotoğrafçı
120 Spiker
100 Kaloriferci (Radyo için)
100 Bahçivan
90 Basodaeı
75 Kapıcı
35 Radyo gece bekçisi
80 Odacı
30
»
Başmusahhih.
40. Musahhih
40
40 Laborant
75 Motosiklete!
75
65

TAŞRA
Baştelsizci
Telsiz muhabereci
Telsiz basmakinist
Telsiz muhabereci
Motorcu basustası
Motorcu.

1

2
8
4
8
1
4
1
3
2
1
2
2
2
1
2
2
8
7
1
3
1
1
1

150
150
100
90
80
80
70
60
75
200
200
150
75
60
45
40
40
35
30
90
60
30
175
40

Diyanet işleri reisliği
1
2
3
5
3
6

130
100
120
90
100
75

MERKEZ
Müvezri
Gece bekçisi
Basodaeı
Odacı

45
40
40
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Aded

Memuriyetin nevi

Ücret

VÎLÂTETLER
Vaiz (

\ı

Dersiam

»
»
»
»

Va^fl
10
8
6

6
17
51
188
12

20
15
12
10
8

10
7
4
6

Ücret
40
80
25
80
25

50

15

11

Kuran öğreticileri
»
»
»
9
Müftülükler hademesi
»
9
9

52
122
51

»

Memuriyetin nevi

Aded

Ücret

2
2
2
1
1
2

75
70
80
70
60
50

Daktilo
t
Mn&kkib
9
»
»

Bütçe ve maU kontrol umum müdürlüğü
Daktilo
»

8
2

70
60

1
8
5

75
70
60

Muhasebat umum müdürlüğü
Daktilo
»
»

Merkez daireleri muhasebe müdürlükleri
Daktilo

17

60

Nakid itleri umum müdürlüğü
Daktilo
»
Bankalar murakjbliği daktilosu
Kambiyo müvezzii
>
odaoBE

Maliye vekâleti
MERKEZ

1
2
1
1
2

70
60
60
45
40

Huşun kalem
80
80
70

Daktilo
Umumî evrak daktilosu
»
>
»
>
>
>
MaU Tedkik Heyeti
Daktilo
şarttır)

(Ecnebi lisan

Daktilo
»
»
Fiş memuru
»
>

2
2
1
2
8

70
60
50
70

bilmesi

150

80
70

Daktilo
»
Hukuk Müşavirliği

1
r-l

[1] 1940 ytknda mevkuf tutulacaktır.

90

Evrak müvezzii
*
>
Marangoz
»
»
Marangozhane makinisti
Doğramacı

I
1
1
2
M)
1
1
2
r-l

Daktilo
»

Levaem ve kıymetti evrak müdürlüğü
Daire müdürü
Daktilo

Teftiş Heyeti

2056

Muntaeaıri borçlar umum müdürlüğü

150
70
60
50
40
180
100
90
90
80
75

No. 3844
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Memuriyetin nevi

Aded

Ücret

1
1
1
Kaloriferci ve tamiratçı
2
»
»
muavini
1
Makine tamircisi
1
»
»
1
»
>
1
'»
»
muavini
1
Şoför
1
Otomatik telefon memuru
muavini 1
»
»
>
1
Bahçıvan
1
»
muavini
1
»
»
2
Bahçe amelesi
1
Bagodacı
1
»
2
Odacı
1
»
67
»
5
Kapıcı
6
Gece bekçisi
2
Tasfiyei hesabat odacısı
1
»
»
kapıcısı
1
»
»
hamalı
4
Muhassasatı zatiye odacısı

40
45
100
35
125
90
75
50
120
80
40
100
80
50
35
50
45
45
40
30
35
50
30
30
30
30

Marangoz çırağı

Yatakhane ve tathirat için kadın
ifçi
İstanbul Sultanahmed mahzeni ev
rak odacısı
Hamal
»
»
İstanbul evrakı matbua ambar
hamalı
istanbul evrakı matbua ambar
odacısı
İstanbul evrakı matbua ambar
daktilosu

30
30
50
40
30
40

Memuriyetin nevi

»
»
»
»

Ücret

Darphane ve damga matbaası
Daktilo
Kapıcı
»
Gece bekçisi
Odacı

1
2
1
2
4

60
40
35
35
30

3
3
4
1
1
5
4
3
1
4

90
80
70
45
30
85
75
60
50
30

3
1
2
1
1
1
2
11
10
3

85
75
100
75
100
60
35
30
25
35

Varidat umum müdürlüğü
Daktilo

Buğdayı koruma şubesi odacısı
»
»
»
»
Temyiz komisyonları daktilosu

odacısı
Mült Emlâk müdürlüğü
Daktilo
»

Bina tamircisi
Bekçi ve korucu
»
»
»
»
»
»
Odacı
Tahsilat müdürlüğü
Daktilo

60
Nafia inşaat muhasebesi

30
Daktilo

1

80

1
4
31

120
60
50

50
VİLÂYETLER

Zat işleri müdürlüğü
Daktilo

Aded

70
60
50
45
40

Hukuk müşavirliği
Muakkib

»
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Aded

Ücret

30
15

40
30

Daktilo

»
Umumî müfettişlikler
Maliye müşavirliği odacısı

4

30

Memuriyetin nevi

>
>
»

»
»
>

Daktilo

»
»
Tahakkuk tebliğ memuru

>
»

>
»

»
»

Buğdayı koruma bekçisi

»
»
»

»
»
»

»
»
>

Tedkiki itiraz komisyonları dak
tilosu
Tedkiki itiraz komisyonları dak
tilosu
Tedkiki itiraz komisyonları oda-

eon

50

50

50
51
1

50
30
40

4
4
1
181
216
375

40
30
40
30
25
20

1
2
1
1
2
1
3

60
40
50
40
40
30
25

Vilâyet ve kaza odacıları

5
15
20
2
87
56
11
30
51
67
20
24
16
222

75
60
50
40
50
40
35
60
50
40
50
40
35
30

1

90

5

75

6

60

8

30

Tedkiki itiraz komisyonları daktilo

su

Ücret

Harç ve para cezalan atlı tahsil
darı
Harç ve para cezalan yaya tah
sildarı
Gece bekçisi
Daktilo

Varidat
Kolcu ve kantarcı

Aded

İstanbul defterdarlığı

evrak mü-

Başodacı
Vilâyet odacıları
Kaza odacıları
Kambiyo müstahdemleri
Daktilo
»
Müvezzi
»
Odacı
»
»

Gümrük ve inhisarlar vekaleti
MERKEZ

İstanbul av vergileri

Levazım müdürlüğü

30
35

Odacı
Gece bekçim
Tahsüât
Tahsil tebliğ memura
»
»
»
Taya tahsildar
»
»
Atlı tahsildar
»
»

»
»
Şube tahsildarı
»
»

2058

41
80
123
66
250
334
665
10
10

50
40
50
40
60
50
40
60
50

Daire müdürü. •
Elektrik ve telefoncu
Telefon santralci ve temircisi
Müvezzi
Kaloriferci (makinist)
»
(yardımcısı)
»
(ateşçisi) «6 aylık»
Asansörcü

Odacı
»
Gece bekçisi

1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
35
4

120
100
60
40
100
40
30
40
30
50
40
30
50

1-VI -1940
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Aded

Ücret

Kapıcı
Meydancı
Dikici
Hamal
»
Marangoz
Bahçıvan
Bahçe amelesi
Şoför

35
30
30
35
30
90
80
35
120
VİLÂYETLER

Odan
»
Kaloriferci
»
Kalorifer ateşçisi
Telefoncu ve elektrikçi
Elektrikçi ve santralci

38

30
25
60
100
45
60
90

Gümrük muhafata genel komutanlığı
Birinci makinist
Birinci makinist (1939 yılmda birin
ci çarkçı)
İkinci makinist (1939 yılmda bir
ikinci çarkçı, beş makinist, on bir
ikinci makinist olarak gösterilenler)
Makinist
»
»
»
Motorotl
Lostromo
Yağcı
Ateşçi
»
Tayfa
»
Sandalet
Ustabaşı
Kızakçı
Tornacı
>
Tesviyeci
»

11

v

120

1

110

17
4
3
13
5
12
4
13
2
2
21
49
127
1
1
1
2
1
2

90
85
65
60
55
60
50
45
45
40
45
40
30
75
70
70
60
70
60

Memuriyetin nevi
Marangoz kalafat
^
»
Demirci ve kazancı
Bekçi
Ambar memura
Dökümcü
Borucu
Elektrikçi
Amele
Silâh depo memuru (1939 kadro
sunda tüfekçi olarak gösterilen)
Muhabere makinisti
Şoför

Başmakinist
Atelye makinisti
Telsiz muhabere makinisti
Amele
Levazım depo memuru
Başodacı
Odacı
»
Kapıcı
Aşçı
Hamal

Aded

Ücret

1
2
2
2
1
1
1
1
2

70
60
55
30
80
60
60
70
40

1
6
1
1
45
1
2
14
1
1
1
12
8
1
2
5

100
110
100
60
45
150
100
100
30
100
40
30
25
35
30
30

1
1
5
5
10
3
1
1
48
1
1
1
1
2
4
2

125
175
70
60
40
40
50
40
30
100
50
75
50
25
50
35

Dahiliye vekâleti
Mütercim
Daire müdürü
Daktilograf

»
Müvezzi
Muhasebe müvezzii
Başodacı
Odacı

»
Kaloriferci
»
muavini
Bahçıvan
»
muavini
Bahçe amelesi
Gece bekçisi
Kapıcı

No. 3844
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i ,ded Ücret

Elektrikçi

1
1

80
40
100

Tamirci
Asansörcü
Boyacı
Şoför

1
2
1
1

100
40
50
100

1

Telefonca
muavini

»

Memuriyetin nevi

Aded

Ücret

Dördüncü umumi müfet tiftik
Odacı
Şoför
}

10
1

80
80

ı

10

Emniyet umum müdürlüğü
VİLÂYETLER
Vilâyetler mfivezzileri

»
»
»
»

»
»
odacıları

»

Kaza odacıları

»
»
Nahiye

»
»
»

1
8
69
28
116
8
116
286
847

40
30
25
30
25
25
20
15
5

Umum! müfettijlüder

MERKEZ
Daire müdürü
Müvezzi
Odaeıbaşı

»
Oece bekçisi
Asansörcü
Kapıcı
Odacı
»
Makinist ve silâhçı
Hademe

»
»

Birinci umumi müfettişlik
Kalorifer makinisti
Kaloriferci muavini
Telefon memuru
Bahçıvan
»
yamağı
Evrak dağıtma memuru
Başodaa
Odacı

»
Şoför

>

1
1
1
1
1
1
1
6
2
1
1

100
35
75
60
30
35
40
30
20
80
60

6
3
1
1

30
25
80
60

İkinci umumî 1nüfettiflik
Odacı

»
Şoför

»

Enstitü kapıcısı
Kaloriferci
Lisan muallimi
Daktilograf
Çamaşira
ÜtÜcü
Hademe

Asa
Aşa yamağı
Kaloriferci
Elektrikçi
Bulaşıkçı
DaJktüoğraf
Baaşoför
Şoför

»
t

»

2060

150
40

20
5
1

30
40
120

§0

40
40
50
35

2
30
•
25
11
20
1
30
1
»0
10 20400
2
80
3
80
2
80
5
10
4
40
2
30
1
100
1
1

100
30

3
1
1
1
2

60
100
80
75
10

1
2
14

80
60
80

VİLÂYETLER

Üçüncü umumi müfettiştik
Odacı
Şoför

1
4
1
1
3
1
1

6
1
1

30
80
60

Daktilograf

»
Hademe ve odacı

No. 3844
Memuriyetin nevi
Polis nezarethane memuru
>
»
»
flq.ıı^jılıw

Odacı
Hademe

»
Şoför

»
Makinist
Geee nöbeti yapan polis memuru
Atlı polis binicilik tafâmcisi
Hademe

»
Makinist muavini
Tayfa
Odaeı
Vilâyetlerde açdateak kurs öğret
menleri (427 n d faslın beşinci
maddesinden verilir.)

1 - V I - 1940
Aded

Ücret*

1
52
5
8
114
2
1
8
55
8
8
9
1
8
8

45
40
80
80
25
20
80
60
40
10
50
25
20
80
20
20

200

—

1

Jandarma genel komutanlığı
Matbaa iMntur memuru
Matbaa ressamı
Matbaa mücellidi
Mjatbfts Ttw*îTif<'^
Matbaa mûrettabi
Matbaa isçisi
Çamaşırcı

>
Başodacı
»
muavini
Odam
Çamaşırcı
Elektrikçi
Kaloriferci
Tersi uttan
Mfllrfaa uStSSC

Makine ve elektrik usta muavini
'Kundura ustası
»
makine ustası
>

^rcübay IP—HIŞ**!

iMtelbusat amjbar memuru
Teçhizat ve bari) teçhizatı ambar
IHIMIHU*U

Tapı ustası

1
1
2
2
2
8
1
1
1
1
25
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

105
110
105
105
105
75
85
25
45
40
80
80
100
70
SO
140
100
180
130
120
120

2
1

120
150

«Memuriyetin nevi
Şoför
»
Hamal
Telsiz ustası

Aded

Ücret

2
4
11
1

100
80
45
>68

18
1
1
1
1
1
2
88
1
7
1
2
2
1
1
l
1
1

1500

1
1
2
1
1
1

110
80
60
80
75
80

1
1
1

110
100
40

Hariciye vekâleti
MESKBZ
Daktilograf [1]
ŞofP*

»
»
Telefoncu
Başodacı
Odaeı

»
Başmuvessi
Müvezzi
Motosikletli müvezzi
Hazine! evrak muhafızı
Gece bekçisi
Bahçivan
Kaloriferci
Ateşçi
Kütübane memuru
Ambar memuru

100
90
70
40
45
40
80
40
85
60
30
50
60
80
40
140
70

Mdtbaa
Başmürettib
Makinist
Mürettib
Mûrettib yamağı
Musahhih
Mücellid
Hariciye kS§kü
İdare memuru
Aşçı
» yamağı

[1] Azami (175) Urayt tecavüz etmemek üstere
'aded ve tdKsUah dahilinde beherinin ücretlerinin
tayini vekâlete aiddir.

2061

1 - VI - 1940

No. 3844
Menuuriyetin nevi

Ücret

1

1
1
1
1
1
1

«0
40
80
40
50
100
40

410

2440

Bahçivan
*< yamağı
Sofracı
»
yamağı
Kapıcı
Kaloriferci
Ateşçi
Elçilik ve konsolosluklar müstah
demleri [1]

Memuriyetin nevi

JtBSJ\SZ

»
Kapıcı
Gece bekçai
T^fnafil

Ambalajcı

fyoi
Şoför

300
90

r-l

M2k«Kİ

Başodaa
Odacı

1
1

125-

1
1
1
3
1
2
22
2»
1/
1
1
1
1

70;
60
50
50
50
45
3&
50'
35
30
30

Müracaat memuru
Müracaat;-memur muavini
Makinist ve etüvcü
Makinist ve etüv muavini

1
1
1
1

[1] Hariç teşkilâtında ücretle istihdam edilip*
istihkaktan bu tahsisattan verilecek danlarm,adşd ve unvanı memuriyetlerinim teibiti v$ bu
müstahdemlerin tayinlerile teşkilât itibarüe .yeri
lecek tahsisat dairesinde ücretlerinin, tayin-ve
teoz& vekâlet* veya vekâketm tensib< edeceği ma
kamlara bırakümıthr, 4İ0 aded vergi tahakkuku
na esastır.

2062

Başterzi
Tersi
Boyacı
Marangot
Berber
IAborant
Masaja
Yetişmiş hastabakıcı
EcMCt frftlfyff

Başhademe
Hastabakıcı ve müteferrik müstah
demler
ı
»
9
>
>
Kapıcı
Namzed hademe

sa

65
50/
125
50

100
80
60
60
40
90

»

100

Ankara Nümün* hastanesi

1
1
1
1
1
1
2
5

Basbahçıvan
Bahçıvan
Aşçıbaşı
Aşçı
Aşa yamağı
Çamaşıra

»

Başmalrinigt ve âletler tamir, mü»
ttskusm
Santıralcı
Makinist
Makinist muavini
Masrango*
Bahçıvan

Ücret

Kaloriferci
Şoför

»
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekaleti

Aded

r-i

Aded

1
1
1
2
1
1
2
5
2
10
1
1
20
20
20
80
80
20

2
25

sa
30
50
45
40
45
40
50
60
40
50
60
50
40
60
40
85
80
20
15

ıa

40
5

Herke» htfzusihha müessesesi
Daktilo
Başlftborant
Birinci smrf laborant
îkinei smrf laborant
Sevk memuru
Ambalaja
Marangoz
Basbahçıvan
Bahçıvan
Kapıcı

»
Gece bekçisi
Başhademe
Hademe
M&vezzi

1
1
5
11
1
1
1
1
2
1
1
3
1
46
1

80
90
75
60
80
60
60
70
35
40
35
35
40
30
40
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Aded

Memuriyetin nevi

Ücret

Boyacı ve sıracı
Çamaşırcı ve ütücü

60
30

Biyoloji imalât tedkikat şubesi
müdürü (mütehassıs) (yedi aylık)

Ası danaları hademesi
Kuduz tavşanları hademem

40
50

Kimya idhlÜ şubesi
Daktilo

C0
Sthht ahırlar ve imonoloji şubesi

Tem memura
Başseyis
Seyis
Nalband

1
1
10
1

60
50
30
35

kum

Elektrikçi
Kaloriferci
Kaloriferci muavini
Makinist muavini „
Cam aletler tamircisi

150
125
60
80
60

Hifsusthha mektebi
Mustahtrr
Daktilo
Kapıcı
Hademe

3
1
1
10

60
80
35

1

80

Merkee sttma mücadelesi
Sıtma müfettişlik şoförü

Ücret

1220

Ankara numune hastanesi

Serum ve ast şubesi

Makine vt âletler tamirat

Aded

Ankara numune hastanesi opera
törü
Ankara numune hastanesi kulak,
boğaz, burun hastalıkları mutahassısı (yedi aylık)
Ankara numune hastanesi fiziyoterapi mütehassısı
Ankara numune hastanesi çocuk
hastalıkları mütehassısı
Ankara numune hastanesi deri ve
tenasül hastalıkları mutahassısı
Ankara Numune hastanesi başhem
şiresi [1]
Ankara Numune hastanesi diyet
mutbahı hemşiresi [1]
Ankara Numune hastanesi hemşi
releri [l]
Ankara Numune hastanesi şef ma
kinist ve aletler tamir mütehassısı
İstanbul Çocuk hastanesi başhem
şiresi [1]
istanbul Çocuk hastanesi röntgen
hemşiresi [1]
Heybeliada Verem aanatoryomo
başhemşiresi [lj
Haydarpaşa Emrası sariye has
tanesi başhemşiresi [1]
tamir Emrazı seriye hastanesi
[1]

1150

1150
1150
1150
1150
125
110
110
800
110
125
110
110
110

İstanbul muayene ve teseUüm komisyonu
Kinin komprime ve ampulleri imalâthanen
Bademe

2

Daktilo

l

50

1
1
1
2

85
60
75
40

30
îstanbul nhhat müdürlüğü

Ecnebi müstahdemler

Kaput
Şoför
istimbot kaptanı
Tayfa

Merkee hıfzttsihha müessesesi •
Birinci mudur ve bakteriyoloji tah
lil ve kontrol şube müdürü (yedi
aylık)
Serum ve ası şubesi müdürü (mutahaes»)

1 1551,50
1

1303

[1] Kvtüay hastabakıcı hemşire mektebini ik
mal edenlerden, ecnebi memleketlerde tahsil gören
Türk hemşireler de istihdam edüebüir.
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ided

J

Ücret

*

Memuriyetin nevi
Stajiyer hademe

Aded

Ücret

20

5

1
3
3

100
75
40

1
1

60
55

Vüâyit ve kotdltur
8
70
215
1

Odacı

»
»
»
*

a

80
20
15
25
15

ift/§unMa MOMIİ

Sinema operat5rfl
Kapıcı
Odacı ve hizmetçi

1
1
7

75
35
80

1
1
1
23
1

75
40
30
25
20

Kuduz tedavi müessesesi
Maksnist
Bahçıvan
Hizmetçi ve saire

»
>

»
»

Küçük sıhhat memurları mektebi
Hizmetçi
Hizmetçi ve saire

»

»

»
»

»

2
1
1
5
3

30
30
25
20
15

İstanbul gocuk hastanesi
Şoför (kaloriferci)
Başbahçivan
Bahçıvan
Boyacı
Aşçı

»
» yamağı
Terzi
Aarabacı
Marangoz
Kapıa
Hizmetçi ve s» ire

2064

Numune hastaneleri
Makinist ve elektrikçi
Makinist ve etüvcü
Makinist ve etüvcü. muavini
Kaloriferci
Şoför
Terzi
Aşçıbaşı
Aşçı
»
»
yamağı
Marangoz
Bahçıvan

»
»
Çamaşırcı

»
Laborant
Berber
İmam ve gassal
Hastabakıcı, hizmetçi ve saire

»
>
»
»

»
>
>
»

»
»
»
»

*

»

»

Stajiyer hademe

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
6
18

50
50
35
50
60
30
15
35
30
45
35
40
35
30

10
11
10
11

25
20
15
10

1

30

1
2
3
5
1
1

45
40
50
15
50
50

2
1
1
8

35
30
40
25

2
4

50
30

1
6
5
27
49

45
40
35
30
25

73
25

20
18

30
20

15
5

1
1
1
1
1
1
3
1
7
4
10

50
45
30
85
30
25
30
25
20
15
5

Zonguldak hastanesi
Şoför
Aşçı (yamağı ile beraber)
Terzi
Kapıcı
Berber
Çamaşırcı
Hastabakıcı, hizmetçi ve saire

»
»
»

>
>
»

Stajiyer hademe

»
>
»

İstanbul emraet akliye ve asaibiye; hastanesi
Dahil! inzibat memura
Başmistahzır

1
1

80
80

1 - V I -1940
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Makinist ve etuvcû
Şoför
Mubassır

»
Aşçıbaşı
Bahçıvan
Hizmetçi vesaire
»
»
»
»
»
^
»
»
Stajiyer hademe

Aded: Ücret

1
2
6

75
60
75
50

1
1
10
40

50
40.
35
30

40
100
121
20

25
20
16
6

1

Jfcnüa. w Blâeığ emras\ akliye ve asabiye
hastaneleri
Başmnbassır
Mttbassır Elektrik,, telefon ve motorcu
BahçıvanHizmetçi ve saire

Stajyer hademe

2
1
1
1
2
2
8
19

8
11
20

60
40
40
40
86
80
26
28
17,6

16
5

Beybeliada Verem sanatoryomu
Santralci
Makinist ve etüvcö
Kaloriferci
Aşçr

»» yamağı
Bfchçrvant
» yama|ı
Marangoz
Boyacı
Arabası
Berber
Tersi
Oamanrofr
Kapıcı
Hizmetçi ve saire
»
»
»
»
>
»

Memuriyetin nevi

Aded

Ücret

18
10

16
5

179

17,5

Hizmetçi ve saire
Stajiyer hademe-.
Muayene ve tedavi evleri
Bademe

S&ğtr, düti* ve körler müessesesi
Basmnrebbiye
Mürebbiye
ÜBta

>
Tem kalfan
Bahçıvan
Çamaşırcı
Aşçı
» yama|ı
Kapıcı
Hizmetçi ve saire
»
»
»
>

1
1
4.»
2
1
1
1
1
1
1
3
2
3

75
45
75"
40
30
30
35
45
15.
25
80
26
20

1
2
2
1
12
12
1
42
4
2
2
2
5
11
40
50

30
50
25
60
25
20
25
26
50
40
30
40
85
80
26
20
16

Leyli ito talebe yurdu
Daktilo
Şoför
Şoför muavini
Çamaşır muhafızı
Berber
Utücü
Bahçıvan
Külhancı
Aşçı

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

50
100
60
60
36
15
40
26
60
40
40
40

1
2

40
80

Haydarpaşa Emrazt eariye ve istüâiye hastanesi

1
4
7
22
26

35
86
80
26
20

Makinist ve etüvcü
Şoför
Eczacı kalfan
Aşçıbaşı
Aşçı

»
»
Hizmetçi ve saire
>
»
»
>
>
»
>
»
»
»

1
1
1
1
1

50
50
35
60
40
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tkded

Ücret

12

35
30

Hastabakıcı
Hizmetçi ve saire

28

'Memuriyetin nevi

ejhm

Ücret

8
8
2

Hastabakıcı hizmetçi ve saire
»
»
>
^Stajiyer hademe

/smtr Emran sariye ve istüâiye tasfaneri
'Makiniat ve etüveü
"Tersi
Şoför

*Mv
Hastabakıcı
Hizmetçi ve saire
Hademe

1
1
1
1
6
15
5

50
40
ISO
40
35
30
30

1
1
1
1
1
1
1
5
6
5

75
50
40
35
40
15
35
80
25
20

Elâstğ Cüzam hastanesi
İfakiîiiat ve tephire!
"Kaloriferci
Çamaşıra
Kapıcı
Aşçı
» yumağı
^Bahçrvto
Hastabakıeı hizmetçi vesaire
»
»
%
>
»
»
Antakya taifeme»
-Makinist ve etüveü
Şoför
Aşçi
» yamağı
Teni
•'Kapıcı
^Berber
tfÇamaatrcr
-Hastabakıcı, hizmetçi ve saire
>
*
»
>
>
>
>
»
»
MStajiyer hademe

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
6
4
8

W
50
35
15
30
25
20
26
30
25
20
15
5

1

30
10
25
30
25

2066

saire
»
>
»

2
*
10
1
11
22
*İZ
21

50
80
'40
80
25
20
16
15

1
*1

t

50
30
25

18
2
1
18
9
119
1

50
80
75
«0
80
25
20

48
13
52
86
1
1

"*>
"80
20
10
60
50

4

20

yfatifift.- müpftdeltui
Adana sıtma enstitüsü
Müstahzar
Bahçıvan
Hademe
Sttma mücadele mmtakalan
Müstahzar
Şoför
»

»
»
Trahom mücadelesi
Hastabakıcı
Aşçı
Hademe

/ifcenoVttm toftaftttt
Aşçı
» yamağı
^Kapıcı
Hastabakıcı, hizmetçi ve saire
->
»
»

—

Doğum ve çocuk bakm evleri
Makinist ve kaloriferci
Hastabakıcı
Aşçı
Çamaşıra
Hastabakıcı, hizmetçi ve
> »
>
»
>
»

20
15
"5

Oütaam mücadelesi

a1
1
1

Hademe

Sari ve salgın hastalıklarla mücadele
-Şoför

1

80

No. 3844
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Memuriyetin nevi

A<led

Ücret

Afyon Karahitar tebhirhanesi
MAtnfrt
Tradffffle

1
1

90
25

Ankara emram »ühreviye hastanesi

2
2
1
1

Hastabakıcı
Hademe
Oemasıveı
Aşgı

SD
80
85
40

Memuriyetin nevi

2

Ücret

1

1
3
8
27

60
45
40
35
30

4
2
1

30
30
UO

1
1
1
1

35
110
75
100

Motosikletli müvezzi
Bagodacz
Odacı

»
>
Gece bekçisi ve kapıcı
Meydancı
Kaloriferci
Kaloriferci muavini
Elektrikçi
Telefoncu
Şoför

Ankara deri ve tenasül kastaltklan
muayene ve tedavi evi
Hademe

Aded

2556 numaraU kanun mucibince kurulan
merkes bürosu

80

Daktilo
tamir deri ve tenasül hastalıktan
tedavi evi

muayene ve

2

Hademe

6
22

50
20

Verem diepanterleri
Ankara dispanseri hademesi
Bursa dispanseri hademesi
Trabzon dispanseri hademesi

2
2
2

30
80
80

1
4

100
60

12
40
1
1

40
80
30
80
50

1
1

80
60

1
1

90
80

Temyû mahkemen

30

Frengi mücadele mtntakalart
MtLstalınr
Hademe

1

Müvezzi
Odacı
Gece bekçisi ve kapıcı
Kaloriferci
»
muavini
Elektrikçi
Telefoncu
Şoför

4 '

»

Adlî ttb isleri umum müdürlüğü
Etimesgut sıhhat merketi
Şoför ve kaloriferci
Araban
Asez
Hademe

»

1
1
1
1
•

70
40
85
80
20

1
1
1
1
8
2
6
1
7

Kaloriferci
Müvezzi
Ağcı
Kapıcı
Gardiyan

»
Odacı
Şoför
Tıbbı adli odacıları

50
30
30
80
40
30
30
70
25

Adliye vekâleti
Ankara leylî hukuk fakültesi
MERKEZ

Leyli talebe
Hademe
*

Levaetm ve daire müdürlüğü
Müvezri

»

1
4

50
40

»
»

180
1
5

40
80

1
18

25
20

2067
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Aded Ücret

Memuriyetin nevi

Aded ücret
t

Aşçı
» yamağı
Kaloriferci
Askerî ders muallimleri
lfc) [1]

1
2
1

50
80
60

3

1200

Vüâyet müteferrik müstahdemleri
Mübaşir
Kaloriferci
»
Telefoncu
Kapıcı ve gece bekçisi
Meydancı
Odacı

»
»
Gece bekçisi

428
1
1
1
1
1
60
59
439
6

Ceza tevkif evleri
Başgardiyan

»
»
Birinci smrf gardiyan
İkinci »
»
Gardiyan
Arabacı
Şoför
>
Elektrikçi
Elektrikçi
Makinist
Hademe
•
Memurini ruhaniye
Nisa gardiyanı
t
»
>
»
Aşçı
Aşçı, çamaşırcı ye hamamcı
Haricî hastane hademen
»
»
»
tmştH

»

Tapa ve kadastro omum müdürlüğü

(sene-

6
11
72
110
19
61
692
1
2
8
1
1
1
1
3
8
16
88
158
1
3
U
8
1
8

40
60
40
40
30
30
30
25
20
35

MERKEZ
Mücellid
»
refiki
»
»
Daktilo
Başodaet
Odacı
Mftvead (Biri bisikletlidir)
Fotosta ımemuru (Fotoğrafçı)
»
refiki
»
Kapıcı

100
60
40
60
40
80
35
120
60
80

Tapu ve kadastro mektebi
Mudur
Katü)
Muallim

1
1
11
2
3
5

50
45
»
»
40
35 Hademe
30
VİLÂYETLER
25
20 Jaloncu
3
30 Daktilo
2
80
>
8
60
1
>
50
9
^
40
18
70 Daktilo
4
>
40
4
30 Müvem
Gece bekçisi
2
1 Mücellid
1
25 Defterci
3
20 Odacı
15
18
59
»
40
19
>
30
80
>
25
1
20 Başodaeı
1
45 Kapıcı
1
Kadastro v topu tahrir heyetleri

[1] 2333 numaralı kanun mucibince tediye Daktilo
olunaoakhr.
»

2068

1
1
1
7
1
13
4
1
1
1

1
4

150
70
100
80
60
30

30
60
50
'45
40
85
80
30
80
80
40
30
25
20
15
35
30

50
40
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Aded

Ücret

6
15
28
1
1
1
15

30
35
30
25
40
50
80
25

Daktilo
»
•Jaloneu
»
>
Muvera
Mübaşir
Odacı
»

Memuriyetin nevi

Aded

Ücret

Fotoğrafçı çırağı

40
75
60
100
75
75
60
30
40

MusaMib.
»
Dakfilo
>
Odacı
Müveezi

VÎLÂJETLER

Maarif vekâleti
MERKEZ
Memaliki ecnebiyedeki talebe mü
fettişliği kâtibleri [1]
Memaliki ecnebiyedeki talebe mü
fettişliği katibleri [1]
Telefonca
Tamirat tutan
SHüvezzi

»
Basodaeı
Odaca

»
Gece bekçim
Kapıa
Bahçıvan
TaJribçi
Şoför

[1J Ecnebi olabilir.

20

Yüksek öğretmen okulu

2

7

1
1
1
2
1
1
1
84
1
1
1
1
1

14
60
50
50
45
60
40
30
60
35
75
35
100

1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
1

80
80
30
50
60
60
60
60
75
40
100

Neşriyat müdürlüğü
Pedala
Muretöb ve müoellid
Çırak
Türk tarih kütübabanesi yardımcısı
Kütübhane fiş (memura
Sevk memuru
Tevzi memura
Taldb memura
Mecmua musahhihi ve idare memuru
Paketçi
Fotoğrafçı

20

Müşavirlik odacıları
Maarif idareleri odacıdan
»
»
»

60
75
40
20
19
18
17,5
14
12,5

Aşçı (yamağile beraber)
Kaloriferci
Hademe

Siyasal bilgiler okul»
Aşçıbaşı (5 yamağûe beraber)
Hademe
»
»
»
Daktilo
Kaloriferci ve elektrikçi
Bahçıvan
Tamirci
Not teksir memuru
>
»
>

140
30
20
15
10
60
100
50
75
75
40

Oazi öğretmen okulu ve eğitim enstitüsü
Katib ve daktilo
Aşçıbaşı (ecnebi olabilir)
Fennî tesisatçı (ecnebi olabilir)
»
>
muavini

80
120
75
150
75

2069
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A ded

Ücret

1

100
100
40
35
30
20
15
90
60
60
V
5*

Demir işleri ustası
Tahta isleri ustası
Hademe

»
»
»
»
Şoför
Bahçıvan
Hastabakıcı
Daktilo
Aşçı

1
2
1
2
25
15
1
1
1
1
1

düzel sanatlar Akademili
Laboratuar ve ders âletleri muhafaza
memuru
Besim galerisi hademesi
Hademe ve kapıcı
»
»
»
»
>
>
Kaloriferci

1
4
3

60
25
40

5
2
9
1

80
25
20
50

1
1
1
1
1
1
1
4
2

60
55
55
50
50
40
30
30
25

Memuriyetin
Daktilo
Makyaj stajiyeri
Hademe
Daktilo (Dokuz aylık)
Bilet satıcısı (Ayni samanda dak
tilo olarak çalışacaktır) (9 aylık)
Malzeme ( Ayni zamanda daktilo
olarak çalışacaktır) (9 ylık)
Erkek frizor (Ayni zamanda dak
tilo olarak çalışacaktır) (9 aylık)
Kadın frizör (Ayni zamanda dak
tilo olarak çalışacaktır) (9 aylık)
Erkek terzi (Ayni zamanda sanat
kârların giydiricisi) (9 aylık)
>
>
>
Kadın terzi (Ayni zamanda sanat
kârların giydiricisi) (9 aylık)
Elektrikçi (Enstalletör)
Bilet kontrolörü (9 aylık)
Garderopçu (9 aylık)
Sahne garderopçusu (9 aylık)
Sahne ve atölye işçileri (9 aylık)
Hademe (9 aylık)

â.ded

Ücret

1

40

1
2
1

40
20
100

1

100

1

120

1

75

1

75

1
1

100
75

1
1
6
4
2

100
75
25
25
40

4
8

75
25

Rasadhane
Hesaba

>
Teknisyen çırağı
»
»
Kaloriferci
Bahçivan
Bekçi
Hademe

»

Lise, orta, öğretmen okutan ve müzik öğretmen
okuUan
Elektrikçi ve kaloriferci
»
»
Müteferrik müstahdemler
Aşçı (Tamagüe beraber)
»
»
*
»
t
»
»
»
»
Hademe

Cumhur baskanltği filârmonik orkestran
Hademe

8
1

85
25

1
1
1
4
1
2

T5
75
75
60
50
40

Ankara konservatuarı
Daktilo
Elektrikçi
Enstrüman tamircisi
»
»
idare memuru
»
»

2070

4
6
17
1
4
3
9
27
30

75
60
50
90
75
60
50
40
30

245
150
475
124

20
18
15
12

85

10

2
2
1

80
40
3Q

Maarif matbaan
Kapıa
Gece bekçisi
Hademe ve odam

V
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Memuriyetin nevi

A ied

Ücret

Derleme müdürlüğü
Hademe

1

80

Prevomtoryom ve mmatoryom
Eczacı kalfası
Kaloriferci
Elektrikçi
Tamirci
Daktilo
Şoför
» muavini
Aşçıbaşı
Aşçı Vfllffflr
» yamağı
Arabacı
Bahçıvan
>
yamağı
Hademe

»
»
»

1
2

50
80

1
1
1
1
1

60
50
60
80
40

1
2
2
1
1
3
1
5
80
7

80
30
20
50
60
45
40
20
15
10

£öföpAan«ler
Mücellid

»
Hademe
»
ve bekçi

2
8
6
49

60
50
30
20

Memuriyetin nevi

A<İed Ücret

Odacı
Mücellid
Marangoz
Kurşuncu
Duvarcı ve sıvacı

1
1

25
70
60

1
1

60
60

1
4
5
1

40
80
25
85

1
1
5

40
35
80

1
8
4

40
80
80

44
20

25
20

8
2
6

15
10
5

1
2

85
80

1
6

50
80

1
4

85
80

1
1

140
50

1

80

4

Türk ve itlâm atan müzesi
Fotoğraf ve duhuliye memuru
Hademe
Hademe ve gece bekçisi
Baahademe
Ankara etnografya müeeti
öecebekçki
Basbekçi
Hademe
Müzeler
Hademe ve bekçi

•

»

Hafriyat re harabe bekçisi
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Ankara Arkeoloji müeeti

istanbul Arkeoloji müzesi
Eski eserlerin muhafasası encü
meni huşur hakkı [1]
Bilet memuriarile salon ve kütüp
hane hademeleri
Eski eserlerin t*nMrwhıî
Hademe ve bekçi
>
>
Simya laboratuarı hademesi
Fotoğraf ve laboratuar hademesi

Baahademe
Hademe

4

28

5
1
36
18
1
1

40
50
30
25
30
30

1
1

40
30

Topkapı tarayt müzen
Bahçıvan
»

tamir müzesi
Tamirci
Hademe
Konya müzesi
Baahademe
Hademe
Amtlan koruma heyeti

Fotoğrafçı (Ecnebi olabilir)
>
yardnnenc
[1] Ayda sekİM içtimai geçmemek üzere her içOdacı
jtma için maktuan üç buçuk lira verüir.
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Memuriyetin nevi

-1940

Aded

Ücret

İstanbul üniversitesi

Ayasofya müzesi
Bilet ve fotoğraf satış memuru
Bademe
Bahçivan

1-VI

1
7

50
80

1

40

İdare heyeti
Mutahassu müstahdemler

Hatay müzesi
Daktilo ve kâtib
Hademe
Bekçi

1
1
2

75
80
30

Böleve bürosu
Hademe

»

1
1

35
30

Ticaret, kvt sonat okulları ve enstitüleri, bölge
sanat okuUorı, meslek ve Ulûmum ahsam
okuUart
İdare, memura
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
>
»
»
Hasta bakıcı
»
»
»
»
Usta
Şoför
Aşçı (yamağile beraber)
»
»
»
»
»
>
»
»
»
Kaloriferci

»
»
Bahçivan
Hademe

»
»
>
»

2072

2
8
6
12
10
2
19
24
4
4
7
1
1
2
1
2
6
1
1
1
1
26
80
182
26
18

100
90
80
76
70
65
60
50
40
30
25
110
75
80
65
60
50
60
50
40
50
10
15
20
30
40

Camcı ustam
Elektrik makinisti
Kartograf desinatörü
Elektrik makinisti
Marangoz ve tamirci
Badyoloji enstitüsü yardımcı mekanisiyeni
Dişçi okulu teknisiyen yardımcısı
Laborant
»
Teknisiyen
a7
/
Elektrikçi
Başhemşire
Hademe

1
1

120
100

1
1
1

100
80
50

4
1

50
90

6

60

10
2

40
60
50
40

8
1
3
5
9
33
10
1
1
33
1
2
3
1
24
11
1
8
2
62
2
10
17
10
84
4
9
16
122

50
50
60
55
50
45
48
42,5

40
39
38
37
36
35
33
82,5

32
81
80
29
28
27
26
25
24
22,5

22
20

No. 3844
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Hademe

Aded

Ücret

3
25
1
1
31
8

18
17
16
15
10

»
Daktilo

»
>
Müteferrik müstahdem

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

100
120
100
100
85
80
75
75
50
100
60
100
80
75
50

Uzmanlar
Fotoğrafçı
Desraatör
Kartografçı
Hademe

»
»
>
>

1
1
1
1
1
4
10
19

150
150
150
60
50
40
85
30

1
1
1
1
1
1
2

100
80
75
60
50
50
80

8
6
10
10

40
80
25
20

10

15

Ankara hukuk fakülten
Kaloriferci
Elektrikçi
Daktilo
Kalorifer yardımcın
Aşçı
Bahçıvan
Aşçı yamağı
Hademe

>
»
»
»

Aded

Ücret

19

Ankara dü, tarih ve coğrafya fakültesi
İnzibat memura
Kaloriferci
Tamirci
Bahçıvan
Not teksir memuru
Elektrikçi
Müstahzar
Mntahassıs müstahdem
Kütüpaae yardımcısı
Cüdci

Memuriyetin nevi

Leytt talebe
Siyasal bilgiler okula
420
Yüksek öğretmen okulu
192
Gazi Öğretmen okulu ve eğitim
enstitüsü
400
öğretmen okuHan
1700
Köy enstitüleri
6000
Müzik öğretmen okulu ve konser
vatuar
170
İnşaat rota okulu
220
Kız ertük öğretmen okulu
90
Erkek ertik öğretmen okulu
75
Bölge sanat okulan
1780
Elâzığ yatılı akşam kzz sanat okulu 50

Kafia vekâleti
Hvıusi kalem müdürlüğü
Daktilo

»
»

1
2
8

100
90
80

1
1

75
260

Şose ve köprüler reitliği
Daktilo

DemiryoUar ve Limanlar İnşaat Beuliği
Malzeme sevk memuru
Daktilo

»
»
»
Mavid

>
Bekçi

1
1
2
1
1
1
1
1

75
105
90
80
70
76
60
40

1

90

1

90

Evkvk müşavirliği
Daktilo
Zat itleri müdürlüğü
Daktilo

2073
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Aded

Ücret

1

90
90
90

Kay^d memuru
Sevk memuru
Fiş memuru

1
1

Memuriyetin nevi

Daire müdürü
Müracaat memuru
Daktilo

»

Elektrikçi
Santrale:
Asansorcü
Kaloriferci
Ateşçi
Bahçıvan
Bahçıvan muavini
Bahçe amelesi
Başhaöeme
Bademe

»
>

Tevzi memuru

»
» .

>
»

Marangoz

»
Gece bekçisi
ŞofSr

1
1
1
2

1
2

150
.90
90
75
70
50

2
1
1
1
1
2
1
10
6
47
1
5
2
1
1
4
1

30
90
60
80
40
30
60
40
35
30
70
60
50
80
50
40
110

1
1'
1
1
1
1

200
120
140
80
120
80

Neşriyat müdürlüğü
Fotoğrafçı
Desmator
Daktilo

»
Maviei
Mavici
Vekâlet muhasebe müdürlüğü
Daktilo

1

90

1
1

200
180

VİLÂYETLER
Demiryottar ve Umanlar
Tesellüm ve sevk memura

*

2074

»

»

Ücret

1

1
1
1
1

185
100
115
110
100

1
1

140
115

1
3

110

Gümrük memuru
»
takib memura
Travers tesellüm memura

»
Mûleme müdürlüğü

Aded

>

>

»
»
Ambar memura

»
»

>
»

>

>

»

Ambar ve sev memuru
Sevk memura

>

>

1
1

100 «
85
110

1

80

1
1
1
1
2
20
1
19

100
85
85
50
45
42
40
85
80

1
1
2
7
1
8

150
140
110
40
85
30

3

150
120
60
50

1
1

»
t
Mutemed

ı

y

Daktilo
Maviei
Tevzi memuru
Sıhhiye hademeleri
Bekçi

»
Odacı

70
65

Travert fabrikası
Başmakinist
Ambar memuru
Muayene memura
Bekçi
Postacı
Odaa
Teknik okulu
Makine atelye ve lâboratur ustalarr
Modelci
Daktilo
Kaloriferci
Marangoz
Şoför
Demirci
Hastabakıcı
Aşçı (yamagıie beraber)
Bahçıvan
»
yamağı
Berber (çırak ve kalfasile)
Kapıcı
Gece bekçisi

1
2
1
1

ı

1
1
1
1
1
1
2
2

60
60

60
45
120
40
20
60
35
40
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Memuriyetin nevi

Memuriyetin nevi

Aded Ücret
1
40

Hademe

40
30

16

1
1

60

Mutemed ve ambar memuru
Odam

Tahsildar

60

8u tevm müstahdemleri
Kanal kolcusu [2]
Savakçı

Dakik âletler tamircisi
Makine ve demir aletleri ustaba-

125

ŞTK

125
110
75
100
60
70

Telefon makinisti
Marango* ustası
Demirci
»
Santral memuru
Telgraf hat çavuşu [2]
Odacı
Gece bekçisi
Bahçivan
Fidana

İdare

[1] Tayini mekteb müdürüm

60
50
30
25

İdare müstahdemleri

Tedrisat

Daktilo (pansiyon amirliği için)
» (muamelât kalemi için)
» (muhasebe için)
» (ayniyat muhasibligi için)
» (mekteb ve pansiyon am
barlan için)
Aşçı (kalfa ve yamaklarile bera
ber) [1]
Hastabakıcı
»
Kaloriferci
Kapıcı
Bahçıvan
Bashademe

50

Baraka bekçisi

Yüksek mühendis mektebi

Montor (telefon ve telgraf labora
tuarları için)
Daktilo (kütüphane için)
Matbaacı

40
35
30
25
20
15

Konya ovast sulama idaresi teşkilât* hesab
isleri heyeti

Transit yolu Trabzon mmtaka müdürlüğü

Makine ve demir âletleri ustaları

10
5
5
12
16
17

Hademe
>

30

Transit yolu Eraurum mvntaka müdürlüğü
Mutemed ve ambar memuru
Odatn

ücret

>

Şose ve köprüler
Taşta odacıları

ided

60
60
60
60

70
80
75
25
80
40
25
80
25
60
60

tktısad vekâleti
MZBKEZ

60
200
45
30
100
40
45
50

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Daire memuru
Şapiroğraf
Daktilo
»
»
Telefon makinisti
Elektrikçi

1
1
7
10
10
1
1

120
80
100
80
65
100

[2] At mubayaa ve besleme masrafları ken
dilerine aid olmak üzere süvari olacdklardtr.
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"Memuriyetin nevi

Aded

Ücret

1

150
75
00
60
60
60
00
«0
46
40
85
80
110
40
60

Saatoftta
MuakkA
tDüveai
^Karangos
Kalorifere!
Baheivaıı
jgtantfcefi
$aaodaot

1
2
1
2
1
X
1
1
2
-18
27
1
2
1

<0daeı
9

»
t
•Şoför
Gecebtkç»
Motosiklet şoförü

Memuriyetin nevi

Aded

Ücret

Kara nakliyat daire» reisliği
Daktflo

1

75

Deniz nakliyat dairen reisliği fen şubesi
Daktüo

1

75

1
1

90
70

1
1

100
70

Kabotaj isleri şubesi
Daktflo
»
Beynelmilel deniz isleri şubesi
Daktilo
>

VİLÂYETLER
idman hUanetleri dairen reiaHgi

Zonguldak mmtaka ikttsad müdürlüğü
Daktüo
»
Telefoncu
»
"Tezkere memuru
Kantarcı

1
2
1
1
1
1

80
65
70
60
40
85

2

Daktilo

6

9
19
16
5
6

70

Liman ve iskeleler ve fctyt emniyeti
hizmetleri şubesi
2

70

Deniz mahsulleri ve avc*l*ğ% şubesi
65
müdürlüğü
85
30 ıDaktîlo
1
25
85
Tarife ve Ticaret reisliği
30

75

Daktilo

Mmtaka ikttsad müdürlükleriI
^Daktilo
Odaa
>
»
Seyyar kolcu

Liman kontrol hizmetleri şubesi

-Daktüo

1

90

3

75

1
6
1
10
10
15

120
50
50
40
35
30

Zat isleri sicü müdürlüğü

Münakalât vekaleti

Daktilo

MERKEZ

Levazım müdürlüğü

Hususi halem
75

Daktilo
Teftiş heyeti
'Daktilo

2076

75

Daire müdürü
Müvezzi
Başhademe
Hademe
»
>

No. 3844
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Memuriyetin nevi

Adeti

Ccrot

1
i
1
1
1
1
2
2
1

90
30
75
75
40
75
40
40
100

Şoför
AsansBrcfi
Elektrikçi
Kaloriferci
Kalorifer ateşçisi
Marangoz
Kapıa
Gece bekçisi
ŞofSr

Memuriyetin nevi
Mersin mtntakastna

Samsun mtntaka

İstanbul mtntaka liman reisliği

»
Motor makinisti
»
>
Serdümen
Telefoncu
Tayfa
Odacı

Uman

1
2
3
3
2
1
10
4

50
45
80
75
45
50
35
30

İstanbul gemi muayene mesaha ve
tasnif fen heyeti

50

Daktilo
Odan

İstanbul mtntakastno lağlt tâli liman reislikleri
Motor makinisti
Tayfa

1
2

reislikleri

reisliği

Motor makinisti
Tayfa
Odacı

75
30
20

Trabzon mtntaka
200

liman

reisliği

Tayfa
Odacı

30
20

mtntaka

Uman

reisliği

Daktilo
Tayfa
Odacı

40
30

Yüksek deniz ticaret

mektebi

Hademe
Aşçı
Kapıcı

11
1
1
Nakü vasttalan

80
50

müstahdemleri

Güverte lostromosu
Makine
»
Ateşli
Tayfa
Deniş şoförü
Güverte lostromosu
Hademe

75
30

Ücret

30
30

Zonguldak

Daktilo

bağlt tâli Uman

Tayfa
Odacr

Nasriyat müdürlüğü
Fotoğrafçı

Aded

1
2j

40

6
6
1
1
2

30
30
60
35
30

Komiserlikler
Odacı

20

İzmir mtntaka liman reisliği
Daktilo
Motor makinisti
Tayfa
Odacı

40
75
30

Ticaret vekâleti
MERKEZ

İlersin mtntaka Uman reisliği
Tayfa
Odacı

Dts
30
20

Ataşelik daktilosu

ticaret
4
10

150
100

2077
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Memuriyetin nevi

Aded

Ücret

Memuriyetin nevi

100
80
65
100

Kaloriferci
Evrak takib memuru [1]
Muakkib [2]
Müvezri
»
Bahçivan
»
yamağı
Odacıbaşr
Odacı

Muhtelif memurlar
Daktilo.

6
14
15
1

»

>
Şoför

Zat i§leri levazım müdürlüğü
Daire müdürü
Telefon makinisti
Elektrikçi
Kaloriferci
Başodacı
Bahçıvan
Odacı

»
Gece bekçisi
Eaptcı
Evrak tevzi memura
Motosiklet şoförü

1
1
1
1
1
1
20
20
3
2
2
1

120
120
80
60
60
60
35
30
40
35
60
60

X Lded Ücret'

»
»
»
Şoför

1
1
2
1
1
1
1
1
2
20
16
5
1

110
70
50
50
40
80
35
60
40
35
30
25
100

1
1
1
1
6

100
60
40
35
30

2
4
1
1

a

175
150
100
80
60

1
1
6
40
48

100
60
40
80
25

Merkez laboratuarlar*
Makinist
Bahçivan
'Arabacı
Başhademe
Hademe
VILÂYETLER

VİLÂYETLER
Ziraat servisleri
Mmtaka ticaret müdürlükleri
Daktilo

2
5
5
4
1
7
9
20
10

>
»
»
»
Odacı

»
»
»

100
80
60
50
40
35
80
25
20

Mutahaanfl
»
>
»
>

ustabaft
»
»
»
»

Seyyar öğretici
»
»
»
»
Odacı
»
Jftrai mücadele

Ziraat vekaleti

Makinist
Odacı

MERKEZ
Daire müdürü
Elektrikçi ve santralci
»
muavini
Makinist

2078

1
1
1
1

120
110
60
80

*
[1] Muhasebe evrakı için
[2] Biri muhasebe evrakı için

1
8.
8

100
80
25

No. 3844
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Memuriyetin nevi

Aded

Ücret

Mücadele enstitüsü ve ietat yonlart ve
fünvtşatuvar
Fümigatuvar makinisti
Bahçıvan
>
Odacı
>

1
3
1
1
7

4
2
5
1
5
1
1
1
5
2
7
1
1
8
1
6
2
58
5
3
7

»
Çiftçibaşv
»

»

»
Demirci
>
Korucu
»
Daimi işçi
»
Hademe
>

ZeyHnbakmtefhüâtt
100
40
30
35
30

75
70
60
5fr
40
30'
75
70
60
50
40
50
40
30
25
30
25
20
30
25
20

»

•*

Daimi işçi
»
»
»
»

>

*

8
8
ff
8
8
8
8
8
32

75
70
50
45
40
35
30
25
20

6

40

îpekböcekçüik enstitüsü ve kışlakları, boğma ve
fışkırtma evleri
MaJrin^rt
Hademe

75

îpekoöcekçüik istasyonları vetolum
evleri

Ba$ ve ta&£« eftrfifttö, isfaıyon «e
laboratuarları örnek tohum yetiştir
me "bahçeleri ve fidanlıklar
Bağcı veya bahçıvan
»
»
»
»
*
»
yamağı

Aded Ücret

Mutahaansbk muakkibi

Islâh ve deneme istasyonları, deneme
tarlaları, üretme ve örnek çiftlikleri,
yonca tokumu temMeme evleri
Makinist
»
»
»
muavini

Memuriyetin nevi

Hademe

yetiştirme^
6

30

1
1
1
1
1

60
5ü
50
50
25

15
185

84
80

5
4
5
5
5
5
5
11
4
5
42
13

50
60
60
60
50
60
50
70
40
35
30
20
15

1
1
1
4

46
35
35
35

Makinist mekiebleri
Motor dokum ustan
Demirci
Tesviyeci
Hademe
Tohum, temMeme evleri
Makmiat

Orta sAraat mektebUri
Bahçıvan
Bağa
Bşear hahçivam

4 '
Afgt
Demind
Marangn»
Makinist ve şoför
Hademe
»
»
»

Tavukçuluk enstitüsü
Tavukçu başı
Bahçivan
Korucu
Tavukçu

2079
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Memuriyetin nevi

İLded

1
1
1

Öademe

>
Şoför

Memuriyetin nevi

Ücret

30* Seyis
25
»
76 Nalbatod
ffBinTlTTfT

Seyis
»

Veteriner servisleri
Gdacr
»
»

61

30>

14
75

25
20

»

4ded

Ücret

32
8

25
2ft

4
2
37
36

50
50*

15
2

Bürebbi yamağı

3a

a*
ıs*
6»

tnekhane ve numune oftÖert
Bakteriyoloji, scroloji ve htfmstkha. müesseseleri
Makinist
>
Makinist ve elektrikçi
Bahçıvan.
Arabacı
Başhademe
Hademe ve gece Bekgjai
Marango*
»
yamağı
Daktilo
Başhademe
Sademe

1
2

100
80

1
1
1
1
6
2
1
1
6
8

a
u5

60
60
40
35
30
50
40
6fi
5&
40
35
30
25

22
1

20
15

Etbya
Çoban

>
»

5
10
10

50
30
25

20
20

20
15

Hayvan sağUk memurlun ve nalband
mektebleri

1
1
1
1
2
1
5
1

Nalbandbası

»
Nalband
Başhademe
Sademe

»
»
»

K»
80
8ft
40
35
80
25

2a

Hayvan KastaUklarüe mücadele
Distofajin müessesesi

1
2

Sevkiyatçı
Bademe

40
25

»
»
»
)
>

4
2
2
7
7
8

40
35
30
25
20
15

3
2
15

40
35
80

Aygır depolan
fleyis

»
>

4»
85
25

Umumi müfettieUk müşavirlikleri

Zootekni müesseseleri
Hadem*

7
44
10

Süvari gardiyanı
>
>
Piyade gardiyanı

Odaeı

*

30"

Pcmufctslm
Makinist
Makinist muavini
gofSr
Çırçır ustan
Çiftçi başı
>
»

U* bm
Daim! işçi

6

100

19
6
6

M
66
66

2
5
20
15

50
40
30
25
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Memuriyetin nevi

Aded

Ücret

3

2
2
4
9
2
4
1
1
1
1

20
80
25
80
25
25
25
50
85
40
85

4

75

1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
5
45
3
2
1

70
70
60
90
70
70
60
70
70
70
80
100
100
130
60
75
60
50
30
70

isçi yamağı
Korucu

>
Gece bekçisi
Hademe
Arabacı
Seyis
Demirci
Bahçıvan
Ambar hademesi
Odacı
Merinos itleri
Şoför (8 aylık)

Memuriyetin nevi

Aded

Ücret

1
1
1
8
1
5
8
1
3
1
1
2
10
18
28
27
55
12
1
1
7
4
1
12
1
1
750

150
50
70
40
25
20
75
60
40
50
60
65
40
85
80
25
20
15
130
50
20
25
80
20
70
60

Orman fidanlık ustabaşısı
Çamaşır depo memuru
Çamaşrrcıbaşı
»
»
Şoför
^
Gece bekçisi
Nalband
Orman fakültesi aşçın
Hasta bakıcı
Hademe

Yüksek ziraat enstitüsü
Kütübane daktilosu
Muhasebe daktilosu
Muhasebe müvezzii
Rektörlük daktilosu
»
»
Boto makinisti
Evrak postacısı
Daire müdürlüğü daktilosu
Talebe isleri amirliği daktilosu
Ayniyat muhasebe daktilosu
Müşavirlik daktilosu
El isleri ustabaşısı
Elektrikçi
Fizik enstitüsü makanizyezü
Sütçülük ustabaşısı
Birinci sınıf laborant
İkinci >
»
Ustabaşı
Usta
Orman fakülte daktilosu

Aşçı başı (8 yamağı ile beraber)
» muavini
» çırağı
Bulaşıkçı
Başgorson
Garson
iaşe muamelât memuru
îaşe ambar memura
Talebe
Mektebler talebe kadrosu
Aded
130
130
130
130
60
90

istanbul orta ziraat mektebi
Bursa
»
»
»
izmir
»
»
»
Seyhan »
»
>
Seyhan makinist mektebi
Hayvan sağlık memurları mektebi
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NAKİL VASITALARI KADROLARI
Aded

Numarası

Nevi

Markası

Motor No.

Büyük Millet
73 Motosiklet
2234 Kamyonet

N. S. U.
Chevrolet

217030
335978

Başve
2514 Hizmet kamyoneti

35 Motosiklet

Opel Blitz

Hariey Davidpon

4189

3704853
D e v l e t m e t e o r o l o j i işleri

Otobüs

2188 Kamyonet
2464

»

2487 Kamyon
2488

Ford

18/4870136
C. 157899

18/4414144
18/4288422
99. T. 80500
99. T. 80498
18/5200141
18/5200124
81. T. 5157738
81. T. 5157627

Kamyon

1 - VI - 1940

No. 3844
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti

Miadı

Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi

Meclisi
Evrak tevzii için
İnşaat komisyonu emrinde

550
1 875

28- 4-1937
11- 3-1937

2790

15- 1-1940

950

2- 7-1937

2 600

17- 5-1939

1750

19-12-1938

3 700

6- 8-1939

kâlet
Başvekâlet Devlet matbaan Besmî gazete tevziatı
ve evrakı matbua ve icabında işçilerin nakliya
tında kullanılır.
»
»
»
Evrak tevzii

umum müdürlüğü
Merkez ve civan meteoroloji istasyonlarındaki
itlerin takib ve kontrolü ile ilmi tedkik ve müşa
hedelerde kullanılır.
(15- V-1940 tarih ve 3827 numaralı kanunun
muvakkat maddesinin son fıkrasına göre halen
elde mevcud bir aded 93 numaralı ve 77 - 6050 A.
motor numaralı ve 2 270 lira bedel mukabilinde
29 - IX -1937 tarihinde mubayaa edilmiş olan oto
mobil yeni otobüs alınıncaya kadar otobüs plâ
kası taşımak şartile kullanılmakta devam edile
cektir.
Eşya, alât, malzeme ve müstahdemin nakliyatı ile
her türlü tevziat, tatbikat islerinde kullandır.
»
»
»
Seyyar meteoroloji istasyonları işlerinde kulla
nılır.
(Mubayaa karşılığı tahsisat bütçeye konulmuştur)
Seyyar meteoroloji istasyonları işlerinde kullamiır.

3 700
3 900
3 900
4400
4400
4650
4 650Seyyar meteoroloji istasyonları islerinde kullanı*
hr.
(Mubayaa karşılığı tahsisat bütçeye konulmuş
tur.)

629.
29.
22.
22.
3-

3-

8-1939
9.1939
9-1939
3-1940
3-1940
5-1940
5-1940
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No. 3844
Aded

28

Nevi

•KTOTCTMI

149 Motosiklet
»
»
»
>
Motosiklet
»
>
>
»
>
>
Bisiklet

2

Sandal

8

Sandal

'Markası
Harley
N. S. U.
N. S. U.
Zfindapp
>
Zündapp
»
>
>
»
»
»
K. S. U.

Motor" No.
38.WLD.2626
T.S. «01
T. S. 601
815899
315830
814849
815248
315888
815146
315888
815829
406050

Matbuat tunum
20108 Motosiklet

Ardi

8T0

Maliye
Sepetli motosiklet

G ü m r ü k ve inhisarlar
1

120 Motosiklet

Triyumf

1

172 Bisiklet

Elfa

416991

100630
Tiriyamf
1
428 Motosiklet
1
425
»
»
100880
S Bisiklet 1940 malî yılında mubayaa edilecektir. 1 —.İskenderun* Başmüdürlüğünde.
2 —rrEdknftıfliâdârMğünde.
(Hudnd gümrüklerinde vazife gören
menuurİBFin nakli ve * -sair - hizmetlere

2084

No. 3844
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti

1 - VI - 1940
Miadı

Mubayaa bedeli >Mubay«» tarihi'

940
750
750

Seyyar ve sabit meteoroloji istasyonlarının rasad
T6 irtibat işlerinde kullanılır.

Meteoroloji istasyonlarının rasad ve irtibat isleri',
nde (kollanılır.
Deme, göl, nehir meteoroloji rasad işlerinde? JcoV
lanılır.
Deniş, gol, nehir meteoroloji rasad islerinde kol
lanılır.
(Mubayaa karşılığı tahsisat bütçeye konulmuş
tur.)

m
m
478
478
473
478
478
478

m
53-

8-11-1938
18- 7-1988
31- 1-1938
9- 2-1940
9- 2-1940
9- 2-1940
9- 2-1940
9- 2-1940
9- 2-1940
9- 2-1940
9- 2-1940
9- 2-1940
22- 2-1940
6- 5-1940

• Denen
' •W*.

8- 5-1939

müdürlüğü

Evrak ye bülten tevziatı ve sair müstacel işler,

7Tb

haziran

695
105

28- 910- 6-193T

498 •
690'

5-7-1938
26 - 4 -1938

vekâleti

Evrak tevzünde (Yeniden satın alınacaktır)
vekâleti

Evrak gönderilmesi ve sair acele hizmetlerin ya
pılması
»
»
»
>
»
İstanbul başmüdürlüğü:

2085

No. 3844
Adect
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tttımârisi

Markasi

Neri

Motor No.

Dahiliy
1
1

188 Motosiklet
488
>

Trijranf
n ı . M ti

100687
90425

Emniyet umum
911875 Otomobü
»
1707
25168
16796
500840
500841
500842
500843

Buik
Şevrole
Ford
Pauaal
Linkolin

«HAJcnA

12

15

500834
500836
500835
500837
500833
500839
255011
255012
255013
255014
255015
255016
255017
255018
255019
255020
255021

Motosiklet

Zfindap

Motosiklet

N. S. U.

255024
255025

*

•

Motosiklet
»
1044456 Motosiklet sepetli
»
1044461,
sepetsiz
1326819.

66819

Norton
»
N.S.U.
»
>
Waaderer
»
>
»

No. 3844
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti

1 - VI - 1940
Miadı

Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi

vekâleti
Evrak tevziine
>
»

760
736

38- 6-1988
27-12.1989

müdürlüğü
3827 sayılı kanunun 6 noı madden
mucibince
Emniyet işlerinde

1950 • 10.11-1937
2 325
2 - 5-1936
1000
1-10-1929
3200
10-11-1938
1-10-1937

Ankara takib

950

25- 5-1939

Ankara takib

740

2 2 . 5-1937

Ankara takib

765
765
740
740
210
210
210
210
210
210

25- 5-1935

t

»

Emniyet umum müdürlüğü hizmetinde
»
»
»
»
»
^
»
»
>
>
>
>

»
25- 5-1937

»
25- 5-1939

»
9

»
»
»

2087

1 - VI - 1940

No. 3844
AdedL Numaram

17025 Motosiklet sepetli
17027

13

12

8 <!

Markaal.

Nevi

255018
255020
1044466
1025332
1044453
1044451
2353
2354
2355
2356
2357
Motosiklet
2358
235&
2360
2361
2362
2363
2364
255027.:
MotoaikL.
236178
255010
255029 Motosiklet sepetli
61506
61514
61520
61506
61521
61517 - Motosiklet Sepetli
61502
61518
61528
60650
6150061511
6601
601
16237
660547
505601
665536
660687
505548
660623'

N. S. ü.

Norton

Hatay
N. S. U.

Norton

N. S. U.
Doyç,

B. N. V.

Matör.'No;'

No. 3844
Tahsis edilen hizmetin-mahiyeti
Bursa

1 - VI - 1940
Miadı

Mubayaa bedeli'1'Mubayaa'tarihi

»
»
»

740
740
740
740
740
740
740
740
740

25- 5-1937
»
»
»
>
»
»
»
»

İstanbul

765

5- 2-1986

N. S. U.

740

5- 2-1937

765

5- 2-1936

490
260

5- 2.
5- 2-

»
Çatatflrafa

»
»
Erzurum

Hatay

Enstitü

İşbu motosikletler yeni mubayaa edilmiş ohıb
vilâyetlere tevzi edilecektir.

913-75

20- 5-1940

2089

No. 3844
Aded

1 - V I - 1940

Numaran

Markan

Nevi

Motor No.

Hariciye
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

469 Sepetli motosiklet
29 Bisiklet
220
>
518
»
1710
»
406
»
1980
»
790
»
38140
>
38158
>
667
»
564
>
85898
»
6689
»

Horex
Eoyal tmperial
AdLer
(Sele
Bombini
N.V.S.
Trismph
Hercnls
Kato
Kato
Temmetıt
Van Hararet
Eıelent
Bionchi

2318

Sıhhat ve içtimaî
16
1

Kamyonet [•]
2201 Hasta nakliye otomobili Vori

1
1

9

>

»

»

»

»

>

»

9

Y. 4807633
Okunamıyor»

Kamyonet
279
280

Fortson
Deseto
Fort

177

9

»
»

Î.B..T. 88645
T.4T. 80988
5 406049 A.
j 406050 A.
2210181
18.4807647
5119881

{•] Henüz mubayaa edilmemiştir. Bunları evvelce mevcud binek kbmtt otonobiUen kanununun
lan» kanuna tevfikan hamlanan cedveli üifiktir).
[1] Henüz mubayaa edilmemiştir.

2090

No. 3844
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti

1 - VI - 1940
Mubayaa bedeli* Mubayaa ttoilft

Miadı

vekâleti
Vekâlet evrak posta servisi için
Sefaret evrak tevziatı

Vekâlet evrak tevziatı

3
4
44
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

750
21
25,29
20
32.
35
28
30
32
32
18
40
45
61,75

26- 7-1938
20. 5-1938
28- 4-1938
4.12-1933
20- 3-1936
16- 7-1937
11- 1-1937
2- 3-1937
30- 5-1938
30. 5-1938
1- 7-1938
18.10.1938
30-11.1939
17- 7-1939

3 200

21- 6-1939

2 800

30-11-1936

2 400

16- 5-1940

muavenet vekâleti

Ankara numune hastanesinin hastaların nakille
rinde
Etimesgut sıhhat merkezi mıntakasına dahil köy.
terdeki hastaların nakillerinde
4 ncü umumî müfettişlik mıntakasmda salgın has
talıkların musablannın nakillerinde ve diğer sıh
hi hizmetlerde
Gazianteb Trahom mücadelesi emrinde köylerin
göz tedavi islerinde
Haydarpaşa Numune hastanesi hasta nakilleri
için [1]
istanbul Akliye hastanesi nakliye islerinde
İstanbul Akliye hastanesi nakliye islerinde
Zonguldak hastanesi nakliye islerinde
İstanbul leyli tıb talebe yurdu nakliye işlerinde
İstanbul sıhhat müdürlüğü emrazı sariye işlerinde
Ankara sıtma mücadelesi nakliye islerinde

1800

17- 7-1935

2 450
3 600
1416

10-12-1933
27-10-1938
27- 7-1934

2 100
3 070
11942
942

14- 7-1936
10- 8-1933

un muvakkat maddesinin B, tenimin son fıkran mucibince kuşanılmağa devam edİUctktir.

2091

1 - VI -1940

No. 3844
Aded

Numarası

Markası

Nevî

Motör No.

2220

Kamyon
»

»

B. B . 18. 3201310

176

»

»

5268078

1

18. 4451305
838710

»
Cenaze otomobili
2112
»
»
294
»
»

Şevrole
Motörbot

1

0

Bozniğ
Motosiklet
»
»

İndiyan
»
B. M. W.

70761

»

T. W. N.

200486

2
2

Bisiklet
Fayton

2

Çift atlı cenaze arabası

2

Hasta binek araban

11

Çift atlı yük arabası

1 - V I - 1940

No. 3844

16
10
1

Oktts
Merkeb
87 Otomobil

1

212

»

l
1
1
1
1
1
1

88

»

t

8

»

2092

Ford

>

5078063
18.2797078
A.406050
18.4127001
18.505442
2017801
4126820
2354949
5265401
18.4424481

No. 3844
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti
Haydarpaşa Numune hastanesi nakil işlerinde [1]
Ankara Numune hastanesi nakil islerinde
istanbul Çocuk hastanesi nakil islerinde [1]
İstanbul üjeylî tıb talebe yurdu şubeleri arasmda
nakil işlerinde
istanbul Akliye hastanesi [1]
istanbul Akliye hastanesi [1]
Ankara Numune hastanesi cezane nakillerinde
Haydarpaşa Emrazı sariye hastanesi cenaze na
killerinde
İstanbul Sıhhat müdürlüğü emrazı sariye hastala
rının nakillerinde [2]
Merkezde evrak tevziatı iğlerinde
Merkez emrazı sariye islerinde
Bursa Sıtma mücadelesi şubelerinin mmtaka kon*
trollerinde [2]
istanbul Sıtma mücadelesi şubelerinin mıntaka
kontrollerinde
Merkezde müvezziler için
istanbul Akliye hastanesile Heybeliada Verem sanatoryomunda
Haydarpaşa Numune ve istanbul Çocuk hastane*
lerinde .
Etimesğud Sıhhat merkezinde ve Manisa Akliye
hastanesinde
Erzurum, Diyarbakır, Sivas Numune hastanele
rinde, istanbul Çocuk, istanbul Akliye, izmir
Emrazı sariye, Antakya ve iskenderun hastanelerile Heybeliada Verem sanatoryumunda ve Eti
mesğud Sıhhat merkezinde (istanbul Akliye has
tanesinde iki araba vardır)
istanbul Akliye hastanesinde
» '
»
»
Sıtma mücadele müfettişliği mmtakalarmdaki mer
kez ve şubelerinin teftişinde
istanbul sıtma mücadelesi şubelerine bağlı köylelerin teftişinde
»
»
»
Ankara
a•
Antalya
j•
»
»
»
Aydın
3•
*
»
»
Bursa
3•
»
»
»
Balıkesir
a•
»
»
»
Eskişehir
:•
»
>
»
Kocaeli
ı>
»
»
»
Konya
ı
»
»
»

1 - VI - 1940
Miadı

Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi

2 100

10-12-1936

2 450

18- 8-1931

2500
1900

1938
22* 5-1938

2 700

1939

995
950
200

7- 6-1937
7* 6-1937
1932

625

7- 7-1938

2 600

1939

1925

9- 7-1936

2185
2 195
2 700
1840
2 280
1885
1745
3 000

1936

20. 10-1937
1939

20* 10-1935
23- 10-1987
16- 3-1936
1934

22- 9-1938

[1] Henüz mubayaa edilmemiştir.
[2] Müstamel olarak mubayaa edümijtir.

2093

No. 3844
Aded

1 - V I - 1940
Markası

Nevi

Numarası

1

A.104

»

Opel

j
İ
1
1
1

40
B.14

»
-»

(117264591)
9310

»
»

Ford
Opel
Şevrole
Ford
Opel

Motor No.
38.18678
18.4126694
18.18520
6353473
3269594
16708

Sıhhat re istimal muavenet vekâletine bağlı Yalova kaplıcalarının
42 Kamyon

Fort

27 Otobüs

18.4816141
18.4942784

Adliye
1

367 Kamyonet

1
1
1
2

302
704

1
1
2

314 Motorsiklet
938 Bisiklet
Araba

»
»
»

Opelbeli

39 BE • 4/125

Şevrole
Ford
Şevrole

98
B. B. 5.275.542
E. 4495769

İndian
N. S. U.

B. ö. ö. 715

Adliye vekâletine bağlı mütedavil sermaye ile idare
98 Motosiklet (sepetli)
2523 Kamyon

Arda
Fargo

Kamyonet
Kamyonet

Opel

Motosiklet
Motorlu kayık

Tiriyonf
Ason

2607
19494/76
2539576/14. C. 39

No. 3844

1 - VI - 1940

Tahsis edilen hizmetin mahiyeti
Kayseri sıtma
rin teftişinde
Manisa
Samsun
Trakya
içel

Miadı

mücadelesi şubelerine bağlı köyle

Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi
2 030

29-12-1938

2 100
2 030
1703,50
1718,75
2 030

22-10-1931
16-12-1938
15-10-1936
15- 7-1935
30-11-1938

Yalova kaplıcalarına lâzım olan evzak ve malzeme
nin nakillerinde
Banyo müşterilerinin otellere götürülmesinde ve
gezi servislerinde

2400

3- 5-1938

2900

3- 6-1939

îstanbuldâ Adli tıb isleri umum müdürlüğünde
ölü ve deli nakline mahsus
Ankara Cezaevi mahpus ve mevkuf naklinde
îstanbulda mahpus ve mevkuf naklinde
îzmirde mahpus ve mevkuf naklinde
istanbul Ceza ve tevkif evinin 2 nei bir mahpus
ve mevkuf nakline mahsus kamyonetile Bursa
Cezaevine aid mahpus ve mevkuf nakline mahsus
(Yeniden mubayaa edilecek)
Vekâlet daireleri evrak tevziatında

2 900

Şubat 1940

1 999,90
2 600
2 350

Şubat 1935
I. Teşrin İ934
I. Teşrin 1934

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

»
*
>
»
»

1940 bütçesine bağlanacak sakil vasıtaları kadrosudur.

9

»

İstanbul Ceza ve tevkif evlerinde erzak taşımağa
mahsus

950 H. Teşrin 1937
65 H. Teşrin 1938
Mubayaa tarihi
tesbit edileme
miştir.

edilen müesseselere aid 1940 senesi nakil vasıtaları cedveli

Ankara yeni ceza evi matbaa işlerinde kırtasiye ve
saire taşımak
Ankara yeni inşaat ceza evi inşaat işlerinde mal
zeme ve saire
»
»
>
»
»
İstanbul Cecaevi tevkif evlerinde erzak taşımağa
Ankara inşaatı, cezaevi nakliyatına mahsus
(Yeniden mubayaa edilecektir.)
Posta işlerinde (îmralıda)
îmralı muvasalasını teğmin ve mahkûm nakli

1000

15- 4-1939

3 280

1939

1 350

13-10-1939

600
10 000

1938
1938

2095

No. 3844
Aded

1 - VI - 1940
Navi

Numarası

1
3
1
6
38
2
1

Markası

Motor No.

Motorlu kayık
Internatyonal
Balıkçı kayığı (4 ton)
Iskandıya
»
»
(2 ton) [11
»
»
(1 ton)
Yük arabası
1
Saka arabası
[ [2]
Hd tekerlekli erzak araban j

Tapu 7e kadastro
2005 Bisiklet

Adler

2162 Otûbfis

Fort

B. B. 18 . 2899402

Fort

18/4360951

4.833.854

Maarif

196 Kamyon

1

2202

»

Fort

1

2355

»

Fort

1

199

»

Maek

2185

GMO.

272657

199
5

Şevrolet

5.949.502

[1] tmraU adasik muhalefeti hava dolay%aüe muhabere teğmini ve cevab alınması mümkün alamadığtndan motor numaralan ve arabaların maliyet fiatlan tesbit edüememttir.
[2] Yük ve erzak ve saka arabalar* mahallerinde inşa edümijtir.
Arabalar ada daküinde bulunduğundan belediye numaralan yoktur.

No. 3844
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti

1 - VI - 1940
Miadı

Nakil ve balıkçılık işlerinde
îğrip ve gırgır ağlarında
Manyat ağında
Tufana re İstakoz ağlarmda

Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi
2 000
900
200
600

1986
1988
1987
1986

60

4- 7-1989

6 sene

3 000

7-11-1936

5 sene

2150

24-10-1938

2 950

1931

2 900

17-12-1937

4 000

21-10-1939

2 074,56
2 450

25-12-1928
15- 7-1936

Ziraat iğlerinde

umum müdürlüğü

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü daireleri evrak
tevziatında
vekâleti

Gazi terbiye enstitüsündeki muallimleri mektebe
getirmek, hasta talebeleri hastaneye, tatbikat için
talebeleri tatbikat mahalline götürüb getirmek için.
Prevantoryom ve sanatoryum cebire uzak olduğa
için doktorların müesseseye gidib gelmeleri ve lü
zuma halinde hastaların diğer hastahanelere na
killeri ve müesseseye müstacel alınması icab eden
ihtiyaçların teğmini için.
İnşaat usta okulu civarındaki malzemeyi inşaat
yerine taşımak için.
Şehir haricinde bulunan inşaat usta okuluna talebe
ve öğretmen taşımak için.
Maarif mtabaasına kâgıd ve malzeme ile Devlet
kitablanmn kâgıd, malzeme ve kitablarını ve Ma
liye ve Gümrük vekâletleri adına basılan işlerin
kâgıd ve malzemesini getirme ve basılmışlarını yer
lerine götürme işinde. (Mütedavil sermayeden).
Fosta paketlerinin nakli ve matbaanın şehir dahili
perakende tevzi işlerinde. (Müetdavil sermayeden).
Köy enstitüleri nakliyatında. (Mütedavil serma
yeden).

6 sene

1 sene (Tamiri
halinde)

2097

No. 3844
ded

1 - VI - 1940
Nevi'

Numaran

1
3
1
6
38
2
1

Markası

Motor No.

Motorlu kayık
Internatyonal
Balıkçı kayığı (4 ton)
Iskandıya
»
»
(2 ton) [1]
»
»
(lton)
Yük arabası
1
Saka araban
\ [2]
İki tekerlekli erzak arabası j

Tapa ve kadastro
2005 Bisiklet

Adler

Maarif
1

1

2162 Otübüs

196 Kamyon

Fort

B. B. 18 - 2899402

Fort

18/4366951

4.833.854

1

2202

»

Fort

1

2355

»

Fort

1

199

»

Mack

2135

1

199

»

GMO.

272657

1

5

»

Şevrolet

5.949.502

[1] tmrak adatüe muhalefeti hava dolayuüe muhabere teğmini ve C6vab alınması mümkün olamadtğtndan motor numaralan ve arabaların maliyet fiatlan tesbit edüememtpr.
[2] Yük ve erzak ve taka arabaları mahallerinde inşa edümi§tir.
Arabalar ada dahilinde bulunduğundan belediye numaralan yoktur.

2098

No. 3844
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti

1 - V I - 1940
Miadı

Nakil ve balıkçılık islerinde
îğrip re gırgır ağlarında
Manyat ağında
Tufana ve İstakoz ağlannda

Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi
2000
900
200
600

1986
1938
1987
1936

60

4 . 7.1939

Ziraat islerinde

umum müdürlüğü
Tapu ve kadastro umum müdürlüğü daireleri evrak
tevziatında

vekâleti
Gazi terbiye enstitüsündeki muallimleri mektebe
getirmek, hasta talebeleri hastaneye, tatbikat için
talebeleri tatbikat mahalline götürüb getirmek için.
Prevantoryom ve sanatoryum şehire uzak olduğu
için doktorların müesseseye gidib gelmeleri ve lü
zumu halinde hastaların diğer hastahanelere na
killeri ve müesseseye müstacel alınması icab eden
ihtiyaçların teğmini için.
inşaat usta okulu civarındaki malzemeyi inşaat
yerine taşımak için.
Şehir haricinde bulunan inşaat usta okuluna talebe
ve öğretmen taşımak için.
Maarif mtabaasına kâğıd ve malzeme ile Devlet
kitaplarının kâğıd, malzeme ve kitablarnu ve Ma
liye ve Gümrük vekâletleri adına basılan islerin
kâğıd ve malzemesini getirme ve basılmışlarını yer
lerine götürme işinde. (Mütedavil sermayeden).
Posta paketlerinin nakli ve matbaanın şehir dahili
perakende tevzi işlerinde. (Müetdavil sermayeden),
Köy enstitüleri nakliyatında. (Mütedavil serma
yeden).

6 sene

3 000

7-11-1936

5 sene

2 150

24-10-1938

2 950

1931

2 900

17-12-1937

4 000

21-10-1939

2 074,56
2 450

25-12-1928
15- 7-1936

d sene

1 sene (Tamiri
halinde)

2099

No. 3844
Aded

1 - VI - 1940

Numarası

Nevi

Markası

Motor No.
1.457.857

1
1
1

Motosiklet

Aded

Nevî

Opalbilitz
Orijinal «Phönnia»

39 BB, 9842

Nerelerde kullanılmakta olduğuı

2 Binek ve yük arabası

Adana erkek öğretmen okulu

2
2
2
2

»
»
»
»
»
»
»
»
»
>
>
»
Yük arabassı
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
2 Binek ve yük arabası

Erenköy kız lisesi
İstanbul erkek öğretmen okulu
Sivas erkek öğretmen okulu
Çamlıca kız lisesi
Kandilli kız lisesi
Haydarpaşa lisesi
Edime lisesi
Edirne kız öğretmen okulu
Kastamonu lisesi
Bolu orta okulu
Buca orta okulu
Trabzon lisesi
Aydın orta okulu
İzmir erkek lisesi
Prevantoryom ve sanatoryom

8 Yük arabası

İzmir, Eskişehir, Trakya ve Kastamonu köy
öğretmen okulları
Aydın bölge sanat okulu
Edirne bölge sanat okulu
Siyasal bilgiler okulu

»
1 »
»
1 »
I Binek ve yük arabassı
33

1 Merkcb
i Bisiklet

Kandilli rasadhanesi
Vekâlet

N o . 3844
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti

1 - V I - 1940
Miadı

Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi

Köy enstitüleri inşaat ve nakliyat işlerinde. (Mütedavil sermayeden).
»
»
»
»
»
istasyonla vekâlet, vekâletle kırtasiye deposu ve S sene (Tahmin)
Devlet matbaası, diğer vekâletler arasında kitab,
mecmua ve kâğıd işleri.

12- 72 042
1Q. 3-1939
700 Teni satın alı
nacaktır.

Okul şehre uzak olduğundan binek araban öğretmenleri okula götürüb ge
tirmek ve yük arabası da teahhüd haricindeki ve günlük ihtiyaçların nakli için

Okul Kandilli tepesindedir. Mektebin erzak nakliyatını temin için
Mektebin erzak ve diğer ihtiyaçların iskeleden okula nakli için
Mektebin'erzak ve içme suyunun nakli için
>
»
»
»

»
erzak nakli için
Müessese şehre uzaktır. Binek araba müessesenin günlük ve müstacel ihti
yaçlarının ve yiyecek arabası da müessesenin içme suyunun nakli için
Ziraat işlerinde kullanılmaktadır.
Mektebin ihtiyacı için mubayaa olunan eşyayı nakil için
Mektebin içme suyu ile erzakını nakil için
Mektebin muhtelif nakil işlerinde

Eşyanm rasadhaneye nakli işlerinde
Evrakın tevzii işlerinde

2101

1 - VI - 1940

No. 3844
N*vi

MwJCB81

Sfotor No.

Nafıa
Donirjollar

54 Kamyonet
127
12

»
»

34
9

»
»

3

n7
9
10
12
13
4
3
5
6
6
2
1
1

ÜNt

•[•]

ımm

Şerrole

791727
603104
406040
98209
919070
8/888101
838710
838101
811398
14459253

Şanda
*

•

t -

»
>
»
»

J

Fort

•
.»
t

»

!

>rı

»•
.»

t

Şevrole

>
»
>
»

»
1

patent P»

»
»
1

»

•[•]

128570
1103125

'*•
»
»
Un*

»
•
»
»
»

Binek atı

2102

Hudson

>

Bensmenedef

»
2
10
»
1
».
8
»
3
»
S
»
1
»
»
749
11. Kamyonet
7 . »

ve

»
»
»
»
Fort

614475

838101
16/830586
18/482228
İS/1142801
40/6049
16/147721
18/939067
317533
1454572
4476771
1487404
120629
2139245
2117829
18/918952

No. 3844

1 - VI - 1940

Tahsis edilen hizmetin mahiyeti

Miadı

Mubayaa bedeMt Mubayaa tarihi

vekâleti
]fıt»»ıiay inşaat daimi
Merkez etüd ve aplikasyon işlerinde kullanılmak
üzer*
»
»
»
>
»
Sivas • Erzurum hattında (Erzurum - Sarıkamış
aramda kutlanılmak üzere)
»
»
»
»
»
Eîmğ - Yan hattında kontrol teşkilatında kulla
nılmak üzene
>

*

»
»
»
»
»
»

»
>
*
»
»
»

>

9

»
»
»
»
»
»
»
>
»

»
>
»
>
»
>
»
»
»

Diyarbakır • Cizre hattında kontrol teşkilâtında
kullanılmak üzere
>
»
»
»
»
»
»
»
»

»
*
»
9

>
»
»

»
*
»
»
»

>

i

»

»

>

»

»

»
»
»

»

1

t
»
*
»
»
»
»
»
»

»
»
»
>
>
»
»
»
>

Aydm tevziat işlerinde kullanılmak üzere
Zonguldak inşaat Baş Md. emrinde kullanılmak

5 sene

1000.00

4

1000.00
2 196.00

1937
1935

2 196.00
2 196.00

1937
1935

8
4
4
4
4
1
1

2 050.00
2 060.00
2 180.00
2 050.00
2 050.00
2 270.00
2 250.00
2 250.00
50.00
2 195.00

1935
,1937
1936
1936
1937
1937
1937
1937
1934
1934

1
1
1
1
1
2
6 Ay
3 sene
4
1
5
4
5
6
1

2 250.00
2 196.00
2 281.00
2 196.00
2 250.00
2 281.00
2 250.00
2 270.00
2 350.00
4 650.00
2 350.00
2 200.00
2 325.00
2 325.00
2196.00

1934
1934
1934
1934
1935

1938

1931
1939
1939
1934

Yol inşaatının kontrolünde

2103

No. 3844
Aded

1 - VI - 1940

Numarası

Markası

Nevi

7 Kamyonet [•]

Motor No.

Fort

Süitleri
99,4 - 68754

Şevrole
Fort

2861/446725
8845954

Fort
i*}

»

18/188,5.617

18/8811067

n

Şevrole
Fort

838101

B.B.18J892862

Birer
Şevrole
Fort

7/454772
188810846
18/4979182

*

C3

A/6049-B.6050
8831761
18/4979227
18/4979194

3841065
f]

18/5-059801
16-3231952
18/4725190

No. 3844
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti

1 - VI - 1940
Miadı

Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi

dairen
Ankara havalisi su etüdleri ve Çubuk barajı işletTam hizmetlerinde
Bursa ovası İslâhatı ve işletmesi hizmetlerinde
Kemalpaşa ve Karacabey etüd ve inşaat kontrolü
ile Manyas ve Susurluk etüd ve inşaat kontro
lünde
Bergama ovasında Bakırçay İslâhatı etüd ve inşa
atı kontrolünde
Marmara gölü civarındaki kanallar ve toprak ba
rajın ve Adala, Ahmedli regülâtörlerinin inşaat
kontrolünde.
Salihli, Turgutlu ve Manisa ovalarının sulama kanallarının ve sınaî imalâtın inşaatı kontrolü ile
Gediz havzasında derelerde ve kum çayı İslâhatı
etüdlerinde.
Küçük menderes İslâhatı ve' isletmesi hizmetlerinde.
İşıklı gölü, Sarayköy ovası sulaması inşaat kontrolünde.
Burhaniye, Horsunlu kanallarile barajların ve Aydına kadar olan etüdlerle Aydından denize kadar
olan yan dereler ve Söke ovası etüdlerinde.
Antalyada sahil bataklıklarının kurutulması ve
sulama yapılması etüdlerinde.
Mersinde Tarsus inşaat ve işletmesi hizmetlerinde.
Adanada Seyhan sağ taraf sulama şebekesi inşaatı
kontrolünde.
Adanada Seyhan sol taraf sulama şebekesi inşaatı
kontrolünde.
Malatya Derme, Sürgü ve Sultan suyu inşaat ve
etüdlerinde.
Tokadda Kaz ovası sulama inşaatının kontrolü ve
Amasya havalisindeki etüd.
Çarşamba, Bafra bataklıklarile Kızılırmak ve Ye
şil ırmak membalarının etüd.
İğdır ovası islâhı etüd ve Serdarabad barajındaki
inşaatın kontrolünde.
Eskişebirde Porsuk suyu ile Eskişehir ovasının
sulanması etüdleri ile.
Sakarya membalarmda etüdlerde.
Sakarya mansabında Akhisar ve Adapazarı ovalarnun islâh ve sulama etüd.
Çorumda Kızılırmak havzasının etüdlerinde.
Diyarbakır, Elâzığ ovalarının sulanman etüdlerinde.
Meriç etüdlerinde (Yunanlılarla münakid itilâfname mucibince}.

5 »

3 100.00

1939

5 »
fi »

2 290.00
2 175.00

1937
1937

5 sene

2 175.W

1937

5

»

2 100.00

1939

5

»

2 175.00

1937

5
5

2 290.00
2 175.00

1937
1937

5

1 936.28

1935

5

2 175.00

1937

5
5

»
»

2 175.00
2 290.00

1937
1937

5

»

2 175.00

1937

5

»

2 850.00

1939

5

»

2 200.00

1939

5

»

2 175.00

1937

5

»

2 850.00

1939

5

t

2 850.00

1939

5

2 175.00

1937

5
5

2 500.00
2 175.00

1939
1937

2 500.00

1938

5

»

2105

No. 3844
Acted

1 - V I - 1940
Markaei

Nevi

Kanaran

Motor No.

Şevrole

n

Fort
»

>
Opel Belitx

2518 Kamyon

8810716
18/3810864

18.881089
B.B.185171018
3» Br 4-132

Kamyonet

Şose ve köprüler
Kamyon

Birer

»
Kamyonet
»
>
»
Kamyon

[#]

Kamyon

Şevrole

L534326

Fort
Şevrole
»
»
FoTt
•>

2.037.126
888.101
86T.591
«8T.591
2^04.461
18/3.047.147

Şevrole

1.684559

Kamyonet [•]
Ford
>
>
>
»

[#3

»
Merkuri
Ford
Tempo ( A m i oto)

888.101
18/1.560.362
18/1.439.087
84 908
18/4.305.416
138117/188118
65886
65271

»
»

Bantam
»

»

Opal

4138

»

Ford

6049/6050
Teknik

7197 Kanıyonet

SevroU

777789

1 - VI - 1940

No. 3844
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti

Miadı

Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi

Amik ovası kurutma ve salama etfld-

5 »

2 290.00

1937

Niğde'de Baraj inşaatı kontrolünde, ye Kayseri
cıvan İslâhatı etud.
Konya, Ereğli, Hğın, Akşehir gibi batakhklann
kurutulması ye salama etüd.
Konya Çumra sulama işletmesi hizmetlerinde.
Konya Çumra sulama işletmesi hizmetlerinde.
Çabuk barajı fidanlık ve parkında.
Menemen ovası ve Emiralem regolâtör inşaat
kontrolünde.
Mersinde Silifke ve Anamur sulamaları etüdle-

5 »

2 175.00

1937

5 »

2 175.00

1937

Antakya'da
1 terinde

5 »
5 »
5 >

2 175.00
2 587.00
2 400.00
Mubayaa edilecektir.
»

1937
1939
1940

>

riade.
dairesi
Trabzon - Iran transit yolu Erzurum mıntakası
dahilinde ve yol inşaatında kullanılmaktadır.

»
»
»
»
Trabzon - İran transit yolu Trabzon mıntakası
dahilinde ve yol inşaatında kullanılmaktadır.
Trabzon - tran transit yolu Trabzon mıntakası
dahilinde ve yol inşaatında kullanılmaktadır.
»
>
»
İstanbul - Edirne asfalt yolu inşaatında ve müte
madi tamirat işlerinde kullanılmaktadır.

>
>
>
İstanbul Saray yolu ve Hadımkby - Çerkeskoy yollan inşaatında kullanılmaktadır.
»
»
»
Tekirdağ - Gelibolu - Poyralı yollan inşaatında
kullanılmaktadır.
Çanakkale • Balye yolu inşaatında kullanılmak
tadır.
Hopa - Borçka yolu inşaat ve tamiratında kulla
nılmaktadır.
okulu
Mubayaatta levazım naklinde, muallimlerin derse
yetişmeleri için Beşiktaş - Yıldız servisinde tatbikat
maksadile muhtelif mıntakalara talebe naklinde

2 950.00

1937

3 425.00
2 275.00
2 300.00
2 300.00
3 600.00
3 425.00

1936
1937
1935
1935
1939
1936

2 950.00
2 275.00

1937
1937

2 050.00
2 050-00
3 100.00
2 900.00

1935
1935
1939
1938

2 975.00

1939
1939

1 400.00

1939

1400.00
1939

2 400.00
1939

3 «00.00

2 130.00

1937

1 - V I - 1940

No. 3844
Aded

Nevi

Numaran

Karkası
Ford

2006

Motor No.
18-4465812

18-4477226

[•] Bunlar halen mevcud olmayıb yeniden satın alınacağından bunların'yerine hizalarındaki su
vakkat maddesi mucibince miadlarmın hitamına kadar kullanılacaktır.

îktısad
1
1

101 Motosiklet (hususi ka- Golyat
roserlidir)
1
102
»
»
M. T. A enstitüsü

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

M. T. A. Traktör
>
»
»
»

»
Bemork ağaç
Eemork demir
Kamyon vinçli

Kamyon
»
»
»
»
2434
2436
»
M, T. A. Motosiklet sepetli
Motosiklet [I]
M. T. A. Küçük otobüs
>
»
>
»
»
»
»
>
»
»
2013
»
»
2015
»
>
2331
^
»
»
»
2221
2298
»
»

i A J Mk«HPVyW WW§^wW#wwW'•

2108

87187
87157
l&mevoud

Katerpiller

4722

>
Martin Special
Martin
White Model 618

4752

Ford
>
» 1937
» 1937
NSU601 T. S.
Ford
Ford 8 V.
Boik
Ford
Doyç
Ford
Fort 1939
*
»
> 1937
Şevrole 1936
Ford 1936

182848
478216
84940640
18/4092397
18/3608065
236576
Silinmiş
2493680
3243772
4665725
665029
494221
4941233
18/4005862
886010
18/1256698

1 - VI - 1940

No. 3844
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti
j*

Miadı

Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi

-~

Alacahoyük hafriyatında mütehassısların, amelenin
hafriyat mahalline naklinde ve hafriyat vasıtaları
sın şevkinde
Karaoğlan hafriyatında mutahassısların, amelenin
hafriyat mahalline naklinde ve hafriyat vasıtalarınmsevkin de

10

3 000.00

1938

10

2 950.00

1939

tunlarda evsafları gösterilen ve halen kullanılmakta bulunan otomobiller 3827 sayılı kanunun mu-

1000

Mart 1938

1 000

Mart 1938

10

4 500—

1934

10
5
6
8

4
1
2
6

500—
559,46
395,34
439—

1934
1936
1936
1934

4
4
2
2
4

2
2
1
1

525—
450—
360,65
360,65
800—

1939
1939
1940
1940
1938

5
5
4
5
5
5
4
4
1'
1
5

1 800—
1720—
400—
1550—
1 575—
2 616—
2475—
2475—
1680—
400—
1900—

1935
1936
1936
1937
1937
1939
1939
1939
1938
1939
1938

Evrak, posta, levazım ve dtÇer nakil işlerinde kul
lanılmaktadır.

bulunan motorlu ve motörsüs nakil vasıtaları kadrom
Kampla kasaba arasındaki çetin yollarda kamp
ihtiyaçlarının naklinde

Kampla kasaba arasmda kamp ihtiyaçlarının nak
linde
»
»
»
»
>
»
»
»
»
»
Alât ve malzeme nakliyatında
>
»
»
Kampla kasaba arasında kamp ihtiyaçlarının nak
linde

Malzeme, ekib eşyası ve ekib nakliyatında
»
»
»
»
Seyyar ekiplerin arazideki hizmetlerinde
»
»
»
»
Keban kampile Elazığ arasında nakliyat ve irtibatı
teğmin için

1 - V I - 1940

N o . 3844
Aded

Namanua

N«vi

M. T, A. Motosiklet sepetli

Markası
NSU 1601

Motor No.
327691

Küçük otobüs [1]

*

» [1]

> [1]

>

> 11]

Türkiye Şeker fabrikaları A. Ş. Ankara merkezinde
1

2949 Bisiklet

Wanderer

1287315

1

1629

Adler
Brennabor
Adler
Estrello

1106487

*

799212

Alpulln şeker fabrikan ve gantıısaMı re Alpnllu
motSrsüı nakü
Küçük otobüs

[1] Yeniden mubayaa olunacaktır.

2110

No. 3844
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti
Turhal ve civarında mevcud iki kamp arasında
irtibat teğmini için
(Kampla Kasaba arasında kamp ihtiyaçlarının
naklinde)
«Halen enstitünün elinde bulunan 214649 motor
numaralı, 2 sene miadlı 1939 tarihinde 400.— lira
ya mubayaa edilmiş bulunan Ford markalı binek
otomobili 3827 numaralı kanunun muvakkat mad
desinin «B» bendi mucibince miadının hitamına
kadar kullanılacaktır»
(Kampla Kasaba arasında kamp ihtiyaçlarının
naklinde)
«Ford Bos modeli 125130 motor numaralı 5 sene
miadlı binek otomobili 3827 numaralı kanun muci
bince miadının hitamına kadar kullanılacak»
(Kampla Kasaba arasında kamp ihtiyaçlarının
naklinde)
«Ford Rus markalı A - 2510 numaralı 125131 mo
tor numaralı ve 5 sene miadlı 1939 tarihinde
1350.— liraya mubayaa edilmiş olan binek otomo
bili 3827 numaralı kanun mucibince miadın hita
mına kadar kullanılacaktır»
(Kamplar arasında irtibatı teğmin için)
«Minerva markalı M. T. A. plâkalı A - 2394 numa
ralı, 55925 motor numaralı 4 sene miadlı 1938 ta
rihinde 550 liraya mubayaa edilmiş olan binek
otomobili 3827 numaralı kanun mucibince miadın
hitamına kadar kullanılacaktır»

1 - VI - 1940
Miadı

Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi
4

800.—

1938

mevcud motorlu re motbrsuı nakil vasıtaları
Posta iğleri ve diğer muhtelif hizmetlerde
»
»
»
»
»

60
7U
60
55
55
40

91926.
25.
25.
7-

2.1940
2-1940
3-1938
8-1938
8*1938
7-1937

tohum üretme çiftliklerinde mevcud motorlu ve
vasıtaları
Yeniden mubayaa edilecektir.
(Balen şirketin elinde bulunan 6 numaralı, 9.8*
81079 motor numaralı 25-2-1939 tarihinde 3.100,—
liraya mubayaa edilmiş bir aded 1939 modeli Pli»
mut marka binek otomobili 3827 sayılı kanunun
muvakkat maddesinin B bendinin 2 nci fıkrası mu
cibince miadının hitamına kadar kullanılacaktır.)

2111
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No. 3844
Aded

Nevi

Numarası

Markası

Motor No.

Küçük otobüs

48 Kamyon 3 tonluk
10
»
2 »
14
»
3 >
Traktör

»
»
»
»
»
»
•*
»
20
30
7
2
2
2

1939 Ford
1938 Şevrole
1937
»
939 Hoffer Schranlz
936 Lanz

»
»
931

»
930
«31

»

934
»
4 tekerlekli öküz arabası
»
»
»
»
Çift atlı araba
Çift atlı binek
Tek atlı binek (brik)
Çift atlı kapalı binek
Tek atlı kapalı binek
Traktör arabası

»
»
»
»
»
»
»
t

Not:
Alputtu fabrikomvsda ayrıca iki lokomotif movevddur.

2112

18-5168447
8393183
6666
135871
185872
135844
78766
79207
78340
79949
78367

1 - V I - 1940

No. 3844
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti
Yeniden mubayaa edilecektir.
?(Halen şirketin elinde bulanan 7 numaralı,
14300342 motor numaralı 31 - 8 - 1938 tarihinde
2.600,— liraya mubayaa edilmiş bir aded 1938 mo
deli Ford marka binek otomoboüi 3827 sayılı ka
nunun muvakkat maddesinin B bendinin 2 nci
fıkrası mucibince miadının hitamına kadar kulla
nılacaktır.)
Yeniden mubayaa edilecektir.
(Halen şirketin elinde bulunan İ s t 939 numaralı,
11 X 179694 motor numaralı 29 - 2 - 1940 tarihin
de 3 500,— liraya mubayaa edilmiş bir aded 939
modeli Doyç, marka binek otomobili 3827 Baydı ka
nunun muvakkat maddesinin B bendinin 2 nci fık
rası mucibince miadının hitamına kadar kullanı
lacaktır.)
Yeniden mubayaa edilecektir.
(Halen şirketin elinde bulunan 28 numaralı, 713545 motor numaralı 800,— liraya mubayaa edilmiş
bir aded 937 modeli şevrole marka binek otomo
bili 3827 sayılı kanunun muvakkat maddesinin
B bendinin 2 nci fıkrası mucibince miadının hita
mına kadar kullanılacaktır.)
Fabrika malzeme ve seker naklinde
»
»
»
»
»
»
Sarımsaklı çiftliği ziraat islerinde

Ziraat işlerinde

Miadı

Mubayaa bedeli Mubayaa -tarihi

3 255,—
30- 4-1940
30- 6-1938
2 400,—
2 628,—
30- 11-1937
3 600
1940
1 200 1935 den evvel
1200
»
1200
»
1200
>
1 200
»
1200
»
1200
»
1200
»
1200
»
160
»
600
>
1200
»
350
>
160
»
80
»
140
>
60
»
600
»

2113

No. 3844
Aded

Numaram

1 - V I - 1940
NOTİ

Markası

Motor No.

Eskişehir fabrikasında Çatma ve Eskişehir tohum
motorsuz nakil
Küçük otobüs

2114

No. 3844
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti

1 - V I - 1940
Miadı

Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi

üretme çiftliklerinde mevcud mötürlü ve
vasıtaları
|feniden mubayaa edilecektir,
pfelen şirketin elinde bulanan 36 numaralı,
986050 motor numaralı 1937 yılmda 2 100,— lira
ya mubayaa edilmiş bir aded 1937 modeli Ford
toarka binek otomobili 3827 sayılı kanunun muvak
kat maddesinin B bendinin 2 noi fıkrası mucibince
'miadının hitamına kadar kullanılacaktır).
Yeniden mubayaa edilecektir.
(Halen şirketin elinde bulunan 28 numaralı,
5053898 motor numaralı 1937 yılmda 1 500,— li
raya mubayaa edilmiş bir aded 1932 modeli Şevrole marka binek otomobili 3827 sayılı kanunun
muvakkat maddesinin B bendinin 2 nci fıkrası mu
cibince miadmm hitamma kadar kullanılacaktır.)
Yeniden mubayaa edilecektir.
(Halen şirketin elinde bulunan 23 numaralı,
5529941 motor numaralı 1938 yılında 1 904,27 li
raya mubayaa edilmiş bir aded 1936 modeli Şevrole marka binek otomobili 3827 sayılı kanunun
muvakkat maddesinin B bendinin 2 nci fıkrası mu
cibince miadmm hitamma kadar kullanılacaktır.)
Yeniden mubayaa edilecektir.
(Halen şirketin elinde bulunan 81 numaralı,
1432400 motor numaralı, 1938 yılında 2 500,— li
raya mubayaa edilmiş bir aded 1938 modeli Şevrole marka binek otomobili 3827 sayılı kanunun mu
vakkat maddesinin B bendinin 2 nci fıkrası mu
cibince miadmın hitamına kadar kullanılacaktır.)
Yeniden mubayaa edilecektir.
(Halen şirketin elinde bulunan 20 numaralı,
431556 motor numaralı, 1939 yılmda 3 500,— lira
ya mubayaa edilmiş bir aded 1938 modeli Mercedes
Benz marka binek otomobili 3827 saydı kanunun
muvakkat maddesinin B bendinin 2 nci fıkrası mu
cibince miadmm hitamma kadar kullanılacaktır.)
Yeniden mubayaa edilecektir.
(Halen şirketin elinde bulunan 22 numaralı,
18/5079454 motor numaralı 1940 yılmda 2 750,—
liraya mubayaa edilmiş bir aded 1939 modeli Ford
marka binek otomobili 3827 sayılı kanunun mu
vakkat maddesinin B bendinin 2 nci fıkrası muci
bince miadının hitamma kadar kullanılacakta-.)

2115

No. 3844
Adedy
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
15
9
2
1
2
5
1
l
1

1 - VI - 1940

Numarası

Neri
10
35
24
528

Markası

Küçük otobüs
Otobüs
Kamyon
Bisiklet
»
Traktör
» lâstik tekeri.
»
»
»
»
»
»
»

9

»

Şevrole 1938
» 1938
Ford 1939
Miele
N. S. ü.
Lanz
» Buldog

»
»
»

»
»
»

Motor No.
1434990
1433393
18 • 5157605

144542
79544
78764
126435
83009

Traktör arabası lastik
tekerlikli
»
» demir
175 Tek atharaba 4 tekeri.
»su
» 2 »
»su
» 2 »
öküz arabası 4 tekeri.
Çift beygir araba. 4 tekeı
Çift beygir araban yaylı
4 tekerlekli
Tek beygir arabası yaylı
4 tekerlekli
Tek öküz arabası 2 teker.
öküz arabası 4 teker.
Çift beygir araba 4 teker.
Tek »
»
4 »
Fayton
Turhal şeker fabrikan ve Turhal tohum ye üretin

1

Küçük otobüs

Eskişehir fabrikamızda ayrıca 18 tank vagonu ve İki lokomotif mevcuddur.
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No. 3844
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti

Miadı

Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi

Memurin ye müstahdemin nakil isterinde
»
»
»
»
Muhtelif malzeme ve şeker nakliyatında
Posta islerinde
»
»
Çiftlik ziraat işlerinde
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
>
»

2 678,- 1937
4 54344 1939
5 255,— 1940
65,- 1940
30,— 1939
3 315,— 1940
3 500,— 1935 den evvel
>
»
3 500,—
»
»
2 458,—
»
»
4 076,34
»
»
2 668,10

»
»
»
Fabrika muhtelif hizmetlerinde
»
»
»
Çiftlikler ziraat işlerinde

300,—
75,10,26,70
1050,—
630,—
160,—

»

»
1937
>
1939

50,—
120,—
350,—
70,80,600,—
çiftliğinde mevoud motürltt ve motorsuz nakil vasıtaları
Yeniden mubayaa edilecektir.
(Balen şirketin elinde bulunan 6549773 motor nu
maralı 31 -12 -1936 tarihinde 2 935,— liraya mu
bayaa edilmiş bir aded Şevrole marka binek oto
mobili 3827 sayılı kanunun muvakkat maddesinin B
bendinin 2 nei fıkran mucibince mtuflmtıı hitamı
na kadar kullanılacaktır.)
Yeniden mubayaa edilecektir.
(Halen şirketin elinde bulunan 1028845 motor nu
maralı 16 -11 -1935 tarihinde 2 225,— liraya mu
bayaa edilmiş bir aded Şevrole marka binek oto
mobili 3827 saydı kanunun muvakkat maddesinin B
bendinin 2 nci fıkrası mucibince miadmm hitamı
na kadar kullanılacaktır.)

2117

No. 3844
Aded

1 - VI - 1940

Numaran

Nevi

Markası

Motor No.

Küçük otobüs

Kamyon
»
Traktör
»
»
»
»
At arabası
»
»
*

Bene Mercedes
Ford
International
Lanı
»
»
»
»

305920313
5265809
184431
136778
78591
78598
82731
85598

tekerlekli
»
*

Okta
»
»
»

•»

»
»
»

Not :
Turhal fabrikamızda ayrıca iki lokomotif meycuddor.
Uşak Şeker fabrikasında mevcud
Küçük otobüs
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No. 3844
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti
Yeniden mubayaa edilecektir.
(Halen şirketin elinde bulanan 5082062 motor nu
maralı 30 - 9 -1938 tarihinde 2 671,68 liraya mu
bayaa edilmiş bir aded Ford marka binek otomobili
8827 saydı kanunun muvakkat maddesinin B ben
dinin 2 nci fıkrası mucibince miadmm hitamına
kadar kullanılacaktır.)
Yeniden mubayaa edilecektir.
(Halen şirketin elinde bulunan 18/5078188 mo
tor numaralı 18 - 3 -1940 tarihinde 2 750,— lira
ya mubayaa edilmiş bir aded Ford marka binek
otomobili 3827 sayılı kanunun muvakkat maddesi
nin B bendinin 2 nci fıkrası mucibince miadınm hi
tamına kftdarfe^HMMİftywTrtn*ı)
Muhtelif malzeme re şeker nakil işlerinde
Hasta nakil araban
İtfaiye işlerinde
Ziraat işlerinde
»
t
»
»
»
»
»
»
Ziraat islerinde
»
»
»
»
»
»
»
>
»
»
»
>
»
t

Miadı

Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi

4 0252 250,—
1 130,—
2 68%—
4 076,50
3 651,42
8 651,43
3 450,—
75,75,95,95,—
66,65,65,66,-

31-12-1936
16-10-1934
2-12-1933
24- 1-1938
24- 1-1936
24- 1-1938
24- 1-1988
8- 2-1940
24- 1-1938
24- 1-1988
26- 9-1938
25- 9-1938
26- 9-1939
25- 9-1939
25- 9-1939
25- 9-1939

motorlu ve motorsuz nakil vasıtaları
Yeniden mubayaa edilecektir.
(Hâlen Şirketin elinde bulunan 6057851 motor
numaralı 2 866,88 liraya mubayaa edilmiş bir aded
1940 modeli Fort marka binek otomobili 8827 sa
yılı kanunun muvakkat maddesinin B bendinin
2 nci fıkram mucibince miadmm hitamına kadar
kullanılacaktır.)
Yeniden mubayaa edilecektir.
(Halen Şirketin elinde bulunan 4299905 motor
numaralı 2 621,36 liraya mubayaa edilmiş bir aded
1938 modeli Fort marka binek otomobili 8827 sa
yılı kanunun muvakkat maddesinin B bendinin
2 nci fıkrası mucibince miadınm hitamma kadar
kullanılacaktır.)
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Aded

1 - VI - 1940
Neti

Numaran

Markam

Motor No.

Kügük otobüs

Bisiklet

Otobüs 80 kişilik
» 14 »
» 14 »
» 14 »
Kamyon 2 tonluk
» 1,5 »
Traktör

»
>
ök&z arabası
»
^
»
»
At
»
»
» (Tek)
»
»

Atlantik
»
Nauman
»
»
»
»
ApoOo
Dizel Mercedes 1937
»
»
»
»
»
»
Şevrole 1933
Fora 1940
Şevrole 1928
Hanbman 1925
Fordson 1925
Erste Brunner dizel mo
torlu Wb. T. J. D.

305922137
103807/118
103807/172
3686676
5119135
14492148
1009
480125
150

No. 3844
Tahsia edilen hizmetin mahiyeti

1 - V I - 1940
Miadı

Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi

Yeniden mubayaa edilecektir.
(Hâlen Şirketin elinde bulanan 4802884 motor
numaralı 2 643,05 liraya mubayaa edilmiş bir aded
1988 modeli Fort marka binek otomobili 8827 la
yık kanunun muvakkat maddeninin B bendinin
2 neiftfer&ff1mucibince F^A^""*1 hitamına • kadar
Yeniden mubayaa edilecektir.
(Halen Şirketin elinde bulunan 845687 motor nu
maralı 2 214,50 liraya mubayaa edilmiş bir aded
1937 modeli Şevrole marka binek otomobili 8827
•ayılı kanunun muTakkat maddesinin B bendinin
2 nei fıkran mucibince ™j«»dmın hitamına kadar
VnlInnıli^lrtiT',)

Yeniden mfibayaa edilecektir.
(Hâlen Şirketin elinde bulunan 187989 motor nu
maralı 1 800,— liraya mubayaa edilmiş bir aded
1928 modeli Fort marka binek otomobili 8827 sa
yılı kanunun muvakkat maddesinin B bendinin
2 nei f'frrfffti mucibince ıwf««lımıı hitamına kadar
kullanılacaktır-.)
Muhtelif hizmetlerde

41.75
41,75

4ftr4fc-

49,
Fabrika ile Uşak şehri arasmda daimi isçi, usta
ve müstahdemin ile memur nakliyatında ve muh
telif malzeme ve seker nakil islerinde .

Ziraat işlerinde

5 054,83
* 175,—
8 175,—
2 253,50
8 402,87
1593,—
5 120,—
191,99
7 449,80
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No. 3844
ided>
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Numagsuu-

Nevi

Markası

Motor No.

Kamyon

3

ü§ak fabrikomtzda aynca bir aded dizel lokomotifi mevcuddvr.
Adana, Bandırma v Balıkesir tabaları, etüd ve Karacabey saban tohum
1

— Küçük otobüs

Traktör
»
»
»
»
»
»
»
Beygir araban
»
>
Okta
»
»
>

—

_

78595
79203
185870
79198
79388
127170
136781

Lana

İzmir Kayas tohum çiftliğinde mevcnd
—

KÜcük otobüs

Traktör

1939 Lan*
1938 »
1938 t
1938 »
1931 »
1931 »

144451
136780
136779
135869
78597
79381

1 - VI - 1940

No. 3844
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti

Miadı

Mubayaa bedeli • IKtflteyaa tartta

idare meclisimizce mubayaasına karar verilmiş
olub piyasada bulunmadığından mubayaası intaç
edilememiştir.
üretme islerinde mevcud motorlu re motorsus nakil YsaSaktt
Yeniden mubayaa edilecektir.
(Halen şirketin elinde bulunan 1429566 motor nu
maralı 1 - 6 -1938 tarihinde 2 400,— liraya mu
bayaa edilmiş bir aded 1938 modeli şevrole marka
"binek otomobili 8827 sayılı kanunun muvakkat
maddesinin B bendinin 2 nci fıkram mucftnr.ee
miadının hitamına kadar kullanılacaktır).
Yeniden mubayaa edilecektir.
(Halen şirketin elinde bulunan 184331038 motor
numaralı 2 600,— liraya mubayaa edilmiş bir aded
fort marka binek otomobili 2827 sayılı kanunun
muvakkat maddesinin B bendinin 2 mâ fıkran mu
cibince miadının hitamına kadar kullanılacaktır).
Ziraat işlerinde

1 917,57
-2 468,—
2 495,24
1200,—
1 507,76
2 410,2 610,84
1 915,03
60,60,50,—
100,—

31-12.1938
31-12-1938
14- 8-1938
31.12-1938
81.12-1938
81.12-1938
31.12-1938
5- 1-1938
30- 4-1940
6- 5-1940
30- 4-1940
6- 5-1940

2 619,84
2 619,84
2 495,24
4 076,50
1 200,—

8- 6-1938

motorlu ve motorsuz nakil vasıtaları
Yeniden mubayaa edilecektir.
(Halen şirketin elinde bulunan 6 -1 -1938 tarihin
de 2,075,— liraya mubayaa edilmiş bir aded 1935
modeli Şevrole marka binek otomobili 3827 sayılı
kanunun muvakkat maddesinin B bendinin 2 nci
fıkrası mucibince miadının hitamına kadar kulla
nılacaktır.)
Çiftlik ziraat işlerinde

»
»
»

»
>
»

»
28- 2-1938
5- L1938

»

No. 3844
Aded

1 - VI - 1940

Namına

Ntfi
Traktör

»
»
90

Markası
1981 Lana
1981 »
1988 *

Motor No.

81593
185870

öktts araban
»
» 2 tekerlekli
Beygir araban
Kapalı araba
Brik 4 tekerlekli
> 2
^
Şevki idaresi Sümer banka aid müessese, fabrika
(Mayıs
Türkiye demir vs çelik

1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12 Kamyon
2 Küçük otobüs
8
»
»
7
89
10
ti'
İS'
İ«
17
16

Otobüs
Küçük otobüs
»
>
Otobüs

»
Küçük otobüs
»
>
Otobüs
Küçük otobüs
>
»

6 Hastane otomobili
— At
— Araba

Ford
Şevrole

»
»
Ford

>
»
»
»
OpelBlits

»
»

Ford

B. B. 18/4.323.530
342Jİ39
842.482

1.462.187
18/4.465.818
18/4.465.823
B. B. 18/4.497.811
B . B . 18/4.473.978
8.339.200
89. B. R 3.798
39. B. E. 10.986
39. B. E. 3.424

3.859.821

No. 3844
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti

1 - VI - 1940
Miadı

Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi
4 076,84
8 279,84
2 495,24
800,—
10
240,—
50,—
187,—
60,—

2353581381-

2 sene

2 575,88

22- 6-1938

1 >
1 »

1625,—
1625,—

14- 7-1937
14- 7-1937

2
3
3
3
3
1
3
3
8

>
»
»
»
»
»
»
»
>

8 250,—
8 107,02
8 107,02
4 256,25
4 266,25
1425,—
2 647,27
3 666,29
2 647,27

12- 8-1938
19- 2-1939
19- 2-1989
19- 2-1939
19- 2-1939
80-11-1937
20-11-1939
21-12-1939
20-11-1939

8 sene
6 sene
10 sene

1812,88
200,—
900,—

7-10-19&
30- 7-193'
30- 7-193'

Hurdaya ayrılanlar
Çiftlik ziraat işlerinde

5 . 1-1938

»
2-1938
1-1938
1-1938
1-1938
8-1938
1-1938
8-1938

v» şirketlerde mevcud sakil vasıtaları listesi
1940)
fabrtkdUm müeuttm
Fabrika dahili ve istasyon ve Yenişehir arasında
malzeme ve eşya nakliyatında
İnşaat M emrinde
Müdüriyet, fabrika ve Yenişehir arasmda memur
ve mukavelelerin 11 nei maddesi mucibince tngiliz
mutahaasıslarımm nakillerinde

»
>
»
Mubayaa edilecektir.
(Halen müessesenin elinde bulunan 1 numaralı
18/4.334.030 motor numaralı 5 sene miadTı
10 -1 -1939 tarihinde 2 695,78 liraya mubayaa edil
miş bir aded Ford marka binek otomobili 8827 sa
yılı kanunun muvakkat maddesinin B. bendinin 2
nei fıkrası mucibince miadmın hitamına kadar
kullanılacaklar.)
Hastane ve imdadı sıhhî emrinde
Su ve tanzifat arabalarında
Su ve tanzifat islerinde

2125

No. 3844
A4ed

MötaUn

'Nevi

N«BU*taı

1 - VI - 1940
*Kbt9r«fto.
8. B. BirUfü yfi» ipliği
Ttvna nminot

— Küçük otobüs

Atharab»
Bünyan Mensu
>H ~&*myon

BM

36.178
Hereke

1
1
1
1
1
1

— At
— »
— Kftrak
— Asaba
—

»
iS.fi. Birleşik pamuk ipliği
Kayseri bez

18 Kamyon
— Küçük otobü»
17 OtoMto
— BınUet
— KBffik otobüs

2126

Ford

1.467.478

B.tt. ıs/cısmı
IflfcttS

No. 3844
Tahrir edilen hizmetin laabJnrti

1 - VI - 1940
Miadı

Mubayaa bedel» Mubayaa tarihi

ve dokuma fob. mûeueteri
f&rikan
Mubayaa edilecektir.
(Halen fabrikanın elinde bulunan 54 numaralı
293.348 motor numaralı, 1937 senesinde 2127.40
liraya mubayaa edilmiş bir aded ford marka binek
oiomtfcüfr 3827 «ayılı kanunun muvakkat maddesi
nin B. bendinin 2 nci fıkran mucibince eakiyinceye
kadar kullanılacaktır.)
Nakil işterindeı kullanılmak umre

200,— Mubayaa edilecektir

cat fabrikan
Yapağı, kumaş, kömür ve sair malzemelerin naklinde

2 aane

2631,28

7- 7-1937

—
—
—
1 sene
2 sene
2 sene

85,—
70,—
70,—
46,15
70,—
70,-

1936
1940
1939
1987
1938
1938

3 sene 4 ay
—
3 sene 4 ay

8 175,86
—
3 132,08

1934
1934
20-7-1938

—

75,—

4- 9*1937

fabrikan
Nakliye ve temizlik işlerinde
>
»
»
»
>
>
»
»
»
»
»
»
*
•>
»
ve dokuma fob. vıütueseti
fabfücan
Şehirle fabrika ve istasyon arasında eşya naklinde
Kullanılamayacak bir haldedir.
Çocukları mektebe ve işçileri de şehre nakil işle
rindi
Posta lişlerjade
Mubayaa edilecektir.
(Halen fabrikanın elinde bulunan 10 numaralı
18/4.342246 motor numaralı 3 sene 4 ay miadlı
8 - 7 -1938 tarihinde 2280,94 liraya mubayaa edil
miş bir adeti Ford marka binek otomobili 3827
sayılı kanunun muvakkat maddesinin B. bendinin
2 nci fıkran mucibince miadının hitamına kadar
kullanılacaktır.)'
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Numaran

Markan

Nevi -

Motor No.

Bahrköy
1
1

3971

Kamyon
»

Spa
Ford

29.1930
18/4.916.740

NaeüU
1

28 Küçük otobüs

»

B3.18/4.304134

1

29 Kamyon

»

PJLT.L588959

Bisiklet
DİMİ lokomotif

Wanderer
Koopel

Küçük otobüs

Ereğli
3 Küçük otobüs
2 Kamyonet

Şevrolo
Ford

887J809

8eUvioz sanayii
22 Otobüs
— Küçük otobüs

2128

Ford

18/4.340.212

No. 3844
g

Tahsis edilen hizmetin mahiyeti
:
:

1 - VI - 1940
Miadı

Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi

Bezfabrikası
Kullanılmıyor (muhtacı tamirdir.)
Fabrika emtiasını ve satılan mamulâtı Bakırköy'le
şehir arasında nakil için kullanılmaktadır.

1934
1989

1945-1946

1700.2 300.-

2 sene

1 875,08

15 -12 -1937

6 ay

2 200.—

10-11-1936

—
5 sene

100,—
5 938.17

27- 2-1940
81-12-1936

5 sene
5 »

2 51625
2 328.52

fabrikası
Gerenez maden ocaklarının memur ve işçileri ile
fabrika memur çocuklarının mektebe nakil
işlerinde.
Malzeme ve ham madde ve mamul nakliyat
işlerinde.
İdare emrinde, müteferrik işlerde.
Gece ve gündüz işçilerinin fabrikaya ve şehire
mütekabilen nakillerinde, iltisak hattı üzerinde
istasyondan kömür ve diğer suretle yüklü ve boş
vagonların cer işlerinde.
Mubayaa edilecektir.
(Hâlen fabrikanın elinde bulunan 43 numaralı
116.997 motor numaralı 2 sene miadlı 18 - 6 - 1936
tarihinde 1890 liraya mubayaa edilmiş bir aded
Fort marka binek otomobili 3827 sayılı Kanunun
muvakkat maddesinin B. bendinin 2 nci fıkrası
mucibince miadının hitamına kadar kullanılacaktır.)
Bezfabrikası
Devair işlerinde İvrize işçi taşımakta.
İstasyonla fabrika arasında eşya naklinde ve İvrize
malzeme naklinde.

1935
1936

müessesesi
İşçi ve memur ve malzeme naklinde
Mubayaa edilecektir.
(Halen müessesenin elinde bulunan 21 numaralı
18/4.318.836 motor numaralı beş sene miadlı
kanunuevvel 1938 tarihinde 2 590.92 liraya mubayaa
edilmiş bir aded fort marka binek otomobili 3827
sayılı Kanunun muvakkat maddesinin B. bendinin
ikinci fıkrası mucibince miadının hitamına kadar
kullanılacaktır).

8 tene
—

2 681;68
—

Mayıs 1938
—
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N«ri

Nuıoarıa

JjbnAgup

Motor No.

— Küfiük otobüs

Diri ve l&ndura
-

Atlı araba
Yük araban
GmlikSuni

27 Otolitti

1
1
1
]

1
1
1
1

1
1
1
1
1

Motorlu tekneler:
179 Sünger 1
» H
191
177
» m
188
» IV
» V
208
209
» VI
210
> vn
211
» vm

Vo#

Doç
Peters
Jüngers

Motorsüa teknelea;
418 Depo sünger A.
202 Depo sünger B.
Motorlu küçük tekneler:
2 $ , Sünger taf.fJ
liacoo sendlpıg.
207 Sünger tas, II
»
»
159 Kontrol motoru
Trenaçhal

18/3.68fc46»V

420588

208.855
15.722
15.727
19.143
19.146
19.151

47.668»
46,7101466»

H<M»H^h«ve4sWt
1

Küçük otobüs

1 - VI - 1940

No. 3844
Tahsis edilen hizmetin maliyeti
e—
-**
ifabayaa edilecektir.
İHalen müessesenin elinde bulunan 1 numaralı
$8/177.002 motor numaralı kânunuevvel 1936 da
\ 000 liraya mubayaa edilmiş ve balen kabili isti
bat almayan fort marka bir binek otomobili mevBBd olub tamiri mftteakih ihtiyacı -olan «bir aaâeslesemke^g&Kterileeektir. 3827 sayılı kanunun mu
vakkat maddesinin B. bendinin 2 nci fıkrası mucibinoe eskiyinceye kadar kullanılacaktır).

Miadı

Mubav.a bedeli Mubayaa tarihi

»onoyü tnÜMSMtti
90
40

İskele ile fabrika arasında memur naklinde
Eşya nakliyatında
ipek fabrikan
2 tene

2 588,46

Sünger avlamağa mahsustur
»
»
>
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
>
»
»
Bu motörlere mülhaktır

10
10
10
10
10
10
10
10
10

2
3
2
2
2
2
2
2

Avlanan süngerleri depo etmeğe mahsustur
»
>
»
Sünger mmtakalarında taş aramağa mahsustur
*
»
»
Sünger avlama faaliyetini kontrole mahsustur.
1939 sonuna kadar 3 950,88 lira sarfolunmuştur,
derdesti ikmal ve tescildir.

Memur, işoi ve eşya naklinde

28- 4-1937

T. A. firketi

fabrikan T. A. şirketi
Mubayaa edilecektir.
[Halen fabrikanın elinde bulunan 39/1394 motor nu
maralı, ağustos 1930 da 1 700 liraya mubayaa edil
miş bir aded Oppel marka binek otomobili 3827
sayılı kanunun muvakkat maddesinin B. bendinin
2 nci fıkrası mucibince eskiyinceye kadar kulla
nılacaktır.)

sene
>
»
»
»
»
>
»
»

537,63
117,29
436,20
862,36
577,57
577,57
577,57
577,56
415,17

1937
1987
1938
1938
1939
1939
1939
1939
Muhtelif

10 »
10 »

1 957,08
1 033,68

1939
1939

10 »
10 »

980,68
980,68

1939
1939

1 - VI - 1940

No. 3844
Aded

Numarası

Nevi
Kamyon

Markam

Motor No.

Oppel

39/7826

İki atlı araba
Ktibanka bağlı müeıuese, fabrika ve isletmelerle sevk ve
ve motorsuz
Etibank Balkar daijt
1
1
1
24
1

1 Kamyon
At
»
Ocak arabası
Yaylı araba

Ford 1939

1
1

1 Kamyon
2
Küçük otobüs

Ford 1937
» 1937

T. 81/6049

Keçiburlu

kükürtten

18 - 4.139.217
18 - 4.177.707

Etibank Kuvarshan ba
Küçük otobüs

22 Kamyon

Chevrolet 1938

898.710
Enjani Balar T,

Küçük otobüs

2132

No. 3844

1 - VI - 1940

Tahsis edilen hizmetin mahiyeti

Miadı

Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi

Adana çırçır fabrikan pamuk re balye nakliyesile Adana mensucat fabrikasmm sevkıyat ve mubayaat naklinde
Sevk ve mubayaat memurlarile veznedarın şehir
ve istasyonla olan mfinasebatma tahsis edilmiştir.

2 240.—

Eylül 1939

250.—

Eylül 1939

2 182,50,—
95,—
264,—
115,—

15- 6-1939
13- 7-1939
18- 3-1940
1939
16- 5-1939

1 528,—
1528,—

31-12-1937
31-12-1937

idaresi bankaya aid şirketlerde mevoud motorlu
sakil vasıtaları
işletmesi - Çiftehom
Çütehan • Maden nakliyatı
Mağrada

Gayri müstamel
T.A.Ş-

KeçtburUt

Ocaklardan fabrikaya kükürt cevheri nakli

»

»

»

»

31 - 12 - 1940
81 - 12 - 1940

Yeniden mubayaa olunacaktır. (Halen şirketin
elinde bulunan 1 No. 18 • 454.825 motor numaralı
3 - 1 2 - 1 9 4 0 miadlı 1 - II - 1937 tarihinde 2252
liraya mubayaa edilmiş bir aded 1937 modeli Ford
marka binek otomobili 3827 sayılı kanunun mu
vakkat maddesinin (B) bendinin 2 nei fıkrası mu
cibince miadının hitamına kadar kullanılacaktır.)
hr isletmesi - Kuvarihan
Yeniden mubayaa olunacaktır. (Halen isletmenin
elinde bulunan 14 numaralı 935.890 motor numa
ran 2 sene miadlı teşrinievvel 1937 tarihinde 2087
liraya mubayaa' edilmiş bir aded 1937 modeli
Şevrole marka binek otomobili 8827 sayılı kanu
nun muvakkat maddesinin (B) bendinin 2 nei fık
rası mucibince miadının hitanıma kadar kullanı
lacaktır.)
M*l»wnn> nakliyat işlerinde
3 sene
A. Ş. - Maden
Yeniden mubayaa olunacaktır,.. (Halen şirketin
elinde bulunan 1 numaralı 838397 motSr numaralı
4 sene miadlı temmus 1937 tarihinde 2 514,23
liraya mubayaa edilmiş bir aded 1987 modeli
Şevrolet marka binek otomobili 3827 sayılı kanu
nun muvakkat maddesinin (B) bendinin 2 nei
fıkrası mueibinee miadının hitamına kadar kulla
nılacaktır.

8 225,— hanran 1938

No. 3844
Aded

1 - VI - 1940

Numaram

Markası

Nevi

1
1
1
1
1
1
1

6 Kamyon
7
»
8
»
9
»
10
»
11
*
4 İmdadı sıhhi
Küçük otobüs

1

Traktör
Küçük otobüs

Ford 1938

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

»

1939

Motor No.
4.252.385-.
4.252.380
4.261.413
4.253.842
4.252.378
4.252.348
5.041.929

Hanomağ

Ketker müteahhidinin firkete
1
1
1
1

38 Kamyon
107
37
1

»
»
»

Ford
»
Şevrole
Ford
»
»

1938
1939
1937
1938
1939
1939

430.379
7.815
838

715.409
504.972
70.260
Eti bank Divriki demir madenleri

Küçük otobüs

2134

No. 3844

1 - VI - 1940

Tahsig edilen hizmetin mahiyeti

Bunlardan üçü hurdadır. Diğerleri fabrikadan ma
den üstüne ve inşaata mlazeme naklinde kullanıl
maktadır.
Kazazede ve hastaların hastaneye naklinde
Yeniden alınacaktır. (Halen şirketin elinde bulu
nan 2 numaralı 30298 motor numaralı tamamile
hurda bir binek otomabili vardır. Markası Bene
dir.)

Miadı

Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi

8 422,18 Teşrinisani 1938

2 648,27 Kâ. Ev. 1939

Yeniden mubayaa olunacaktır. (Halen şirketin
elinde bulunan 8 numaralı 4.867.037 motor numaralı
3 sene miadlı T. sani 1938 tarihinde 1 460,50 li
raya mubayaa edilmiş, bir aded 1938 modeli Ford
marka kaptıkaçtı 8827 numaralı kanunun muvak
kat maddesinin (B) bendinin 2 nci fıkrası muci
bince miadı hitamına kadar kullanılacaktır.)
Yeniden mubayaa olunacaktır. (Halen şirketin
elinde bulunan 5 numaralı, 5.029.001 motor numa
ralı 3 sene miadlı K. sani 1940 tarihinde 3 197,17
liraya mubayaa edilmiş bir aded 1939 modeli Ford
markalı kaptıkaçtı 8827 numaralı kanunun muvak
kat maddesinin (B) bendisin 2 nci fıkrası muci
bince miadı hitamına kadar kullanılacaktır.)
merhum nakü vatttdkm
jCtffJFM» ve kalker
»
»
»
^
»
»
»
»
»
»

nakliyatında
»
»
»
>
»

işletmesi - Divriki
Yeniden mubayaa olunacaktır. (Halen isletmenin
•Ünden bulunan
numaralı
motor
numaralı
miadlı 12 - 9 - 1939 tarihinde
1 795,25 liraya mubayaa edilmiş 1 aded 1937 mo
deli Ford marka binek otomibili 3827 numaralı
kanunun muvakkat maddesinin (B) bendinin 2 nci
fıkran mucibince miadı hitamma kadar kullanı
lacaktır.)

15 0 0 0 , -

No. 3844
Aded

1 - VI - 1940

Numarası

Markan

Nevi
Küçük otobüs

Küçük otobüs

imdadı suM
Kamyon
»
Vagonet
At
Kısrak
At
Katar
Merkeb
Araba (çift »tiz)
Araba (tek atlı)
Kamyon

Kamyon
»
»
»

2136

Ford
1938
Ford
1938
Meraedesl988

ı

1
1
1
56
3
1
2
2
2

1938

Opel 1989
>
>
»

»
»
»

Motor No.

1 - VI - 1940

No. 3844
Tahsis «dilen hizmetin mahiyeti

Miadı

Yeniden mubayaa olunacaktır. (Halen istetmenin
elinde bulanan
numaralı
motor
numaralı
miadlı 13-7-1989 tarihinde
1455,66 liraya mubayaa edflmia bir aded 1938 mo
deli Ford marka kaptıkaçtı 8827 numaralı kanu
nun muvakkat maddesinin (B) bendinin (2) nei
fıkrası mucibince miadı hitamına kadar kullanı
lacaktır.)
Yeniden mubayaa olunacaktır. (Halen isletmenin
elinde bulunan
numaralı
motor
numaralı
miadlı 1 - 8 - 1988 tarihinde
2 961,20 liraya mubayaa edilmiş 1 aded 1988 mo
deli Şevrole marka kaptıkaçtı 8627 numaralı ka
nunun muvakkat maddesinin (B) bendinin 2 nei
fıkram mucibince miadı hitamına kadar kullanı
lacaktır.
Kazazede ve hastaların naklinde
Malıeme nakliyatında
Malzeme nakliyatında
Cevher nakliyatında
Binek
Binek
Araba için
»
>
»
»
Yük nakliyatı
Yük ve yolcu nakliyatı
Mûteahhidlere devredilmiştir. Cevher nakliyatında

Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi

2 663,44
3 827,40
4.061,86
8 222,86
300,—
100,—
186V200,—
60,50,128,76

22 150,-

Mûteahhidlere devredilmiştir. (Cevher nakliyetmda)

10-10-1988
15-11-1988
5 . 8-1939
1988-1989
1938
17-10-1939
7- 7-1938
80- 6-1988
12- 8-1938
7- 7-1938
6-11-1939

26- 5-1989

^
),—

1- 7-1939

2137

No. 3844
Aded

1-VI-1940

Numaram

Nevi

Markası

Motor No.
EHbank Oarb linyitleri

Ford 1939

54-547.762

Küçük otobüs

1

Kamyon

» 1986
» 1936
» 1937
» 1939
Mersedes 1938
Ford 1936

78-244049
78-24-1192
78-24-1037
5.173.879
65.011.502
(Okunamamaktadır).

Küçük otobüs

1
1
1
1
1
1

Kamyon
Ford 1939
»
»
»
»
Mersedes»
»
Ford
Araba (4 tekerlek tek at)
Araba (4 tekerlek çift at'

BB. 16x5168.458
5.157.655
85.923.742
8 - 5.170.815

EHbank Şark krondan
Küçük otobüs

Küçük otobüs

2138

No. 3844

1 - VI - 1940

Tahsis edilen hizmetin mahiyeti

Miadı

Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi

ijUtnuri - Bahketir
Somada
Yeniden mubayaa olunacaktır. (Halen işletmenin
elinde bulunan
numaralı 18/5.199.635 motor
numaralı, 3 sene miadlı, 2 -II -1940 tarihinde
2 100 liraya mubayaa edilmiş 1 aded 1938 mo
deli ford marka kaptıkaçtı 3827 numaralı kanu
nun muvakkat maddesinin (B) bendinin 2 nci fık
rası mucibince miadı hitamma kadar kullanıla
caktır.)
Tavşanlıda
»
>
»
»
Değirmisazda
Yeniden mubayaa edilecektir. (Halen isletmenin
elinde bulunan
numaralı 2.823.915 motor
numaralı, 1 sene miadlı mart 1939 tarihinde 400 li
raya mubayaa edilmiş 1 aded 1931 modeli Chev
rolet marka binek otomobili 3827 numaralı ka
nunun muvakkat maddesinin (B) bendinin 2 nci
fıkrası mucibince miadı hitamına kadar kullanı
lacaktır.)
Somada
Değirmisazda
Tavşanlıda
Somada
Somada (nakliye)
Değirmisazda (nakliye)
işletmesi - Gvlemam maden
Yeniden mubayaa edilecektir. (Halen işletmenin
elinde bulunan 5 numaralı, 3.180.968 motor nu
maralı 4 sene miadlı 1937 tarihinde 2 158,47 liraya
mubayaa edilmiş 1 aded 1936 modeli ford mar
ka binek otomobili 3827 numaralı kanunun mu
vakkat maddesinin (B) bendinin 2 nci fıkrası mu
cibince miadı hitamma kadar kullanılacaktır.)
Yeniden mubayaa oluncakto. (Halen işletmenin
elinde bulunan 6 numaralı, 18/4.824.518 motor
numaralı 4 sene miadlı 1939 tarihinde 2 522,37 lira
ya mubayaa edilmiş 1 aded 1939 modeli ford
marka binek otomobili 3827 numaralı kanunun
muvakkat maddesinin (B) bendinin 2 nci ftkram
mucibince miadı hitamına kadar kullanılacaktır. 1

2 sene

Çok eskidir

»
»

»
»

»

»
2 sene
Çok eskidir

2
2
2
2

sene
»
»
»

3 550,-

15- 1-1940

1 000,—
1425,—
1406,—
2 675,—
4 091,—
1 425,—

30- 1-1939
9 - 2-1939
24- 2-1939
19-12-1939
23-11-1939
19- 2-1939

2
3
3
2

11.
112927-

925,—
644,88
961,65
925,—
87,50
200,—

4-1940
4-1940
2-1940
4-1940

No. 3844
Aded
1

1-VI-1940

Numaran

Nevi
8 Kamyon

İ
t
»
1
11
>
1
10 İmdadı HİM
5 at ve S tay

Markan

Motor No.

Ford

18 • 4252.321

»
»
»

18-8.388.090
18 - 452.320
18.4381.100
EtibmJt Hvrffvl boktr

Kfigfik otobüs

1
1
1
1
1
9

7 Kamyon
8
»
1
»
14
>
14 Traktör
Al

1988 Ford
1988 »
Thornyeraff
1989 Ford
Fordson

4.486.042
4.486.016
1 w. 42.503
5.157.427
Yoktur.
Stibmk BrtğU kömürleri

Kflgfik otobftg

2140

No. 3844

1 - VI - 1940

Tahsis suflen hizmetin mahiyeti

Miadı

Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi

Hurda. (Nakliyatta kullanılmaktadır.)

Amorti edil
miştir

»
»
»
Hasta ve kazazedelerin naklinde
(Binek)

j
»

1 856,11

1937

4 187,79

1987

2 814,95
345",—

1939
1987

ifUtmeti - Borçka
Yeniden mubayaa olunacaktır. (Halen isletmenin
elinde bulunan 6 numaralı 4.820.867 motör numa
ralı 3 sene miadlı 1939 tarihinde 2679,78 liraya
mubayaa jeVHlmiş 1 aded 1938 modeli Ford marka
binek otomobili 8827 sayılı kanunun muvakkat
maddesinin (B) bendinin 2 n d fıkrası mueibinee
miadı hitamına kadar kullanılacaktır.)
Yeniden mubayaa edilecektir. (Halen işletmenin
elinde bulunan 11 numaralı 6.072.608 motor nu
maralı 3 sene miadlı 1939 tarihinde 2.644,73 liraya
mubayaa edilmiş 1 aded 1938 modeli Ford marka
kaptıkaçtı 3827 sayılı kanunun muvakkat maddesi
nin (B) bendinin 2 nci fıkran mucibince miadı hi
tamına kadar kullanılacaktır.)
liftif""^ nakliyatı
»
»
»

»
»
>

Binek

*

5

>

Ssene
Amorti

2
2
12
8

484,90
484,02
600,000,—
446,70
180,—

1939
»
»
1940
1989

ifUtmui - ZongvUak
Yeniden mubayaa edilecektir. (Halen isletmenin
elinde bulunan
nomaralı 18/392.620
motor numaralı 4 sene miadlı 1 - 6 - 1937 taribinde 2 200,— liraya mubayaa edilmiş 1 aded 1987
moddi Ford marka binek otomobili 3827 sayılı ka
nunun muvakkat maddesinin (B) bendinin 2 nci
fıkran mucibince miadı hitamına kadar kullanı
lacaktır.)
Yeniden mubayaa olunacaktır. (Haden isletmenin
elinde bulunan
numaralı 5.026.663y mo
tor numaralı 4 sene miadlı 6-3-1940 tarihinde 2910
liraya mubayaa edilmiş 1 aded 1939 modeli Ford
marka kaptıkaçtı 3827 sayılı kanunun muvakkat
maddesinin (B) bendinin (2) nci fıkran mucibince
miadı hitamına kft^y kullanılftcaktır.

2141
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No. 3844
Aded

Nevî

Numarası

Araba (Lastik tekerlekli
tek atlı)
13 Kayık
20
22
23
24
25
26
28
29
30
32
33
34
35
38
50
51
52
53
54
5»
*«
«7
58
%9

20

co'
61
63
64
66
69
75
76
77
78
79
80
81
82
84
Piyade
Sandal
»
Maş

2142

Mot&r 'No.

1 - VI - 1940

No. 3844
H*M* «ailen hizmetin na&iyetfc

Miadı

İşçi yemekhanesine erzak nakliyatında
Ereğli mevkiinde kSmftr nakli için

Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi
850,46

5 «ene

10-12.1938
1938

550,—
60$450,75Ö,450,—
450,-

60ty—
50%—
350}400,—
450i—
500,^
56$—
40Ö5—
550,—
45#-

işçi naklinde
»
»
Serviste
Zonguldak limanında binek için.

15

375»—
400,—
550,—
375,—
450,—
375,—
450,—
300,—
45Öv350,—
450,400,—
300,—
300,—
400,—
450,—
500,—
131,—
00,—
99,—
2 300,—

1938

No. 3844
Aded
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
t
3

1
1
1
1
1
1

l
1
1
1
1
1

2144

Numarası

Nevi

3 BomorkSr
»
2
1
»
4
»
5
»
6 Tarak makinesi
»
28 »
80 Çamur duban
31 >
>
Masona
66 Dalgıç sandalı
67 Kılavuz sandalı
>
>
68
69
>
»
Binek sandalı
19 Saka fanflalı
7,8,9 Duba
34 Kavuna
12
»
»
»
14
15
»
>
16
»
85
17
»
20
»
21 Mavna
22
»
24,25,26
»
Kayık
»
»
136
»
137
»
138
»
80
»
33
»
80
»
Romorkör
»
»
l Kayık
2
»
3
»
4
»
5
»
»
6

Mazkatr

1-VI-1940
Motor No.

1 - V I - 1940

No. 3844
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti

Miadı

Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi

Stı

HŞonguldak limanında yedeğinde mavuna çekmek.
»
»
>
»
»
»
» Hortumlu kum tarama için.
>
» Kovalı kum tarama isin
»
» Çamur taşımak için.
»
+
*
»
»
» Ağır eşya kaldırmak için.
»
» Dalgıç maJrfaArf nakli için.
»
» Kılavuz taşımak için.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
» Binek için.
»
» Su taşımak için.
»
» Kömür nakli için.
>
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
>
»
*
»
»
»
»
»
>
»
»
»
>
»
»
»
>
»
Zonguldak limanında kömür nakli için
»
»
»
»
>
»
»
»
»
>
>
»
»
»
»
»
*
»
»
»
*
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
^ yedeğinde kömür kayığı çekmek
»
»
»
»
»
»
»
*
Kozlu 'mevkiinde kömür nakliyatında
»
>
»
»
»
>
»
»
i
»
»
»
i
»
»
»
*
»
»
»

15 sene
15 >
15 »
15 »
15 »
15 »
15 »
15 »
15 »
15 »
15 »
5 »
5 »
5 >
5 »
5 »
5 »
5 »
5 »
5 »
5 »
5 »
5 »
5 »
6 »
5 »
5 »
>
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
15 sene
»
»
5 sene
»
»
»
^
»

38 960,—
7 000,10 500,5 000,—
10 000,—
60 000,—
6 000,—
2 000,—
2 000,—
10 000,—
70,75,60,—
70,90,80
1 350,—
4 200,—
1800,—
1800,—
7OÖ;-

1400;—
1 400,—
1100^1560;—
1200,—
1400,—
1350;—
1350,—
2 800,—
100i—
100,—
900,—
800,—
9QQ,9Qft—
900,—
90Gv—
900,—
4185,43
2 669,71
5 000,—
625,—
570,—
650,—
425,—
550,—
450,-

7-• 2.1938
18.• L1926
81- 12-1940
22. 12-1928
16- 7.1818
28- 7-1926
1910
1910
1910
20-• 12-1340
1922
1924
1920
1921
1939
28 • 8-1934
26 • 4.1934
»
»
>
*
»
»
»
>
»
26 - 4-1934
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
*
1940
1939
1939
1938
»
»
»
»
»

2145
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No. 3844
Aded

Markan

Nevi

Numaran

Motor No.

T K*yık

a
»
11
13
14
15
1»
21
31
39
87
3940
41
46
48
44
45
45
47
43
4ft
00
66
75
7*
İS
17
18 Kayık
«
10
ti
89
At
Bini motor

2146

Detttı

11.817
13.763
18.759
21.474
10.799
857.179
21.475
85.718

1 - V I - 1940

No. 3844
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti
Bievkiinde kömür nakliyatında
»
»
»
»
»
»
»
>

Kilimli mevkiinde kömür nakliyatı

*
»
»
Binek ve nakliyatta kullanılmaktadır
Kömür nakliyatında
pcaktan dışarı araba çıkarma

Miadı
5 tane

Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi
650,—
400,—
550,500,560;—
766,570v425;—
4Ö0,—
700,—
650,—
550,—
400,—
650,—
68Ü,—
550,—
.620,61fi,500,—
500,—
700,—
600,—
450,—
470,—
400,—
450,—
426r460,—
462,—
400,—
875,—
400,—
425,—
875,—
500,—
550,—
500,—
8 967,50
6 125,-

1988

»
>
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Muhtelif

10101077777-

»
4 -1938
4 • 1938
4 • 1938
1 -1935
1 -1935
1 -1935
1 -1935
1 -1935

1 - VI - 1940

No. 3844
Aded
1
1
1
1
2
2
2
8
2
296
64
8
110
11
2
86
6
8
1
1»
2
6
8

Numaran

Nevi

Markası

Dizel motor
6

8-9
10-11
22-38
14-15-16
İT -18
1-2-4
1-2
2-8-4
6

*

9

>

»

Douta
»
>

Motor No.
173.998
867176
807.988

T*flr<*"Hflttf

»
>
»
»
>
Vagon
Triko
Lokomotif
Vagon
Triko
Lokomotif
Vagon
Triko
Lokomotif
»
Vagon
Triko
»
Yolcu vagonu
ÎUrUU tahakhık 4d*ctk ihtiyacı karşüamak vt fündili

6
6

2148

8 - 4 tonluk kamyon
8 - 4 tonluk kamyon

—

--m

jrora
0. M.O.

1 - V I - 1940

No. 3844
Tahsis edilen hikmetin mahiyeti
Ocaktan dışarı araba çıkarma
•
»
»
»
»
»
»
»
Herkes deposunda kSmflr nakliyatı için
»
»
»
»
»
»
»

»
>
»
>
>
»
»

Miadı

Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi
7- 12-11-1934
2-11-1934

»
»
»
>
»

^
>

>

Kosta deposunda KBmur nakliyat İ«İn
»
»
»
»
ytUfrmH deposunda kffurih* nakliyatı için
»
»
>
>
Oetalajn deposunda Kfoıfl1' nakliyatı isin
»
»
»
»
»

»
>
»
»
»

fNBjJfaeay» nudtdOmek ü»«r« liparisi yaptZmif «akü «esaftf
2 600»— Türk Uran
8 800,— »
»

1 - VI - 1940

No. 3844
Aded

Numarası

Nevi

»
Motor
Kotra
Motor
»
>

>
>

»
»

:}

_
., .
Bu sene ikmal
edilecek

Sandal
»
»
»
»

Sandal
»
*
»
»
»

Küçük otobüs

2150

Motor No.

Münakalât

Gemi

Motor ^

Markası

No. 3844
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti

1 - VI - 1940
Miadı

Hubaraa bedeli

İnşa tarihi
re ismi

vekâleti
Yüksek Deniz Ticaret mektebinde
Mekteb gemisi
»
»
»
»
»
>
»
» talim için
>
»
»
>
>
İstanbul mıntaka liman reisliği emrinde liman
inzibatını teğmin ve kontrol hizmetleri için

Çanakkale liman reisliği emrinde liman inzibatını
teğmin ve kontrol hizmetleri için
tzmir TTv|tl+ı>fo liman reisliği emrinde Uman inzi
batını teğmin ye kontrol hizmetleri için

»
»
»
»
»
Trabzon M. L. Bs. Emrinde inzibat ve kontrol için
Samsan
»
»
».
>
Zonguldak »
»
>
»
Antalya
»
»
»
>
Giresun
»
*
>
»
Tirebolu
»
>
»
»
Vakfıkebir >
»
»
»
Akeaabad
*
»
>
»
Sürmene liman inzibat ve kontrolü için
01
»
Bize
»
Pazar
»
Hopa
>
K. Breğlisi»
Bandırma >
Dağınık bulunan vekâlete aid hizmetlerin muraka
besi (Yeniden mubayaa olunacaktır).
[3827 sayılı kanunun muvakkat maddesinin B fık
ram, mucibince halen vekalet elinde bulunan Boayal
ehvenler markalı 128 plâka nmaralı 5 sene miadlı
8 300 lira mubayaa kıymetinde ve 27 - VH -1939 ta
rihinde satın alınmış bir otomobilin kullanılmasına
devam olunacaktır.]

1915 Balık
1901 Süğtttlü
Büyük
1938 Mazot
1938 Kuş
1938 Geçer
1938 Deniz
Hale
1926 Altay
1928 İnci
Kurd
Hizmet
1928 Taka
1925 Altıntaş
Şule

1931 Trabzon
1930 Ayyıldız
1323 Antalya
1937 Tepeköy
1936 Tan
1938 Doğan
1935 Mezgit
1937 Ankara
1928 L. Hûda
1939 Altın
1933 Kefal
1938 Arhavi
1930

2151
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No. 3844
Aded

Numaran

Haran

Nevi

IfotSrKa

Zitıat
&xut o n m mttdflr
1179 Kamyon

Fort

821

9

»

87

»

Doç S.

88

»

> &

B3.18.189499.8
4782470/AA

0882 Kamyonet (EoIIamJmış Fort
olarak mfibaju edumiştir.)
12 Kamyonet
Doe,
Fort

7M
4

»

8007

»

Şevıole 1988 model

7

»

Fort 1989 modaU

(Hatada fmt*
»
feftatyontı) diye
yaırirffır.
88 Kamyonet

2152

8074480

»

»

Ford

4664866

>

888897
184198989

4506077

18.4142928

8

»

»

77/8060

1

»

9

4992606

80

»

»

18480969

741

»

»

4466224

No. 3844
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti
ve bulunduğu müessesenin ismi ye yeri

1 - VI - 1940
Isladı

Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi

vekâleti
lttgfl tftsttlatmds,
Müessesenin bilûmum hizmetlerinde, köy tedtdk
islerinde re vazife icabı memur naklinde (An
kara tohum islfih istasyonu.)
Mektebin bilûmum hizmetlerinde vazife icabı
memur ve talebe naklinde (istanbul ziraat mek
tebi)
Bilûmum mücadele hizmetlerinde (Seyhan ziraat
Ma. baş tekni.)
Ba&mum mücadele hizmetlerinde (Seyhan ziraat
Me. bas tekni.)
Mektebin bilûmum hizmetlerinde ve vazife icabı
nzoaUîm, memur ve talebenin naklinde (İstanbul
ziraat mektebi)
Mektebin bilûmum hizmetlerinde ve vazife icabı
ınualfiın, memur ve talebenin paMfo^to (Buna zi
raat mektebi)
Mektebin bilûmum hizmetlerinde ve vazife ieabı
muaffim, memur ve talebenin naklinde (izmir zi
raat mektebi.)
MüeBBesenin bilûmum hizmetlerinde ve vazife icabı
memur ve talebe naklinde (Adana ziraat mektebi)
Müessesenin bilûmum hizmetlerinde ve vazife ieabı
memur ve talebe naklinde (Tavukçuluk enstitüsü.)
Müessesenin bilûmum hizmetlerinde ve vazife ieabı
memur ve talebe naklinde (Bursa ipekbocekçilik
enBtıtosu.}
Müessesenin bilûmum hizmetlerinde ve vazife ica
bı memur naklinde (Giresun fmdık istasyonu)
Müessesenin bilûmum hizmetlerinde ve vazife ica
bı memur naklinde (Antalya Narenciye istasyonu)
Müessesenin bilûmum hizmetlerinde ve vazife ica
bı memur naklinde (Bize çay fidanlığı)
Müessesenin bilûmum hizmetlerinde ve vazife ica
bı memur naklinde (Kastamonu meyve ağaçları
fidanlığı)
Müessesenin bilûmum hizmetlerinde ve vazife ica
bı memur naklinde (Aydm incir istasyonu)
Müessesenin bilûmum hizmetlerinde ve vazife ica
bı memur naklinde (izmir bağcılık istasyonu)

2800

1985

2 795

1982

6

5650

1981

5

5650

1981

5

495

1986

2 450

28- 5-1987

2000

1981

2 025

1989

1800

28- 5-1989

2 480

29- 5-1989

2 575

Mayıs 1938

5

2030

2. Kânun 1938

5

2450

Mayıs 1938

5

2500

1. Teşrin 1937

5

2200

Nisan 1938

5

1 765,36

1932

2153
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No. 3844
Aded

Numaram

Nevi

26 Silivri Kamyonet

Markası
Ford

39

Motor No.
18.5048/12

18.412974

18.4336339
Şevrole

13

Ford

2411

18.541854

18.4665725

19 Kamyonet

» A.

152019

20
40

»
>

» A.B.
* A. A.

1594286
1994300

Tok

»
»

»
»
»

» A. A.
» A. A.

1594155
1550884

»

29

»

>

1594534

269

>

» A. A.

1551005

28

*

58 Otomobil

Laymant
fiesote

8621755
8. N. 17758

17

»

Ford A. A.

1333925

124

>

> A. A.

295518

264 Motosiklet
477

2154

16.10331

»

N.9.Ü.

255560

N. S. U.

255565

No. 3844
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti
ve bulunduğa müessesenin ismi ye yeri
Müessesenin bilûmum hizmetlerinde ve vazife icabı memur naklinde (Yeşilköy tohum ıslah istas
yonu)
Müessesenin bilûmum hizmetlerinde, köy tedkik
işlerinde ve vazife ieabı memur naklinde (Antal
ya)
Müessesenin bilûmum hizmetlerinde, koy tedkik
işlerinde ve vazife ieabı memur naklinde (Eskişe
hir drayfarming istasyonu)
Müessesenin bilûmum hizmetlerinde, köy tedkik
işlerinde ve vazife icabı memur naklinde (Eskişe
hir tohum ıslah istasyonu)
Müessesenin bilûmum hizmetlerinde, köy tedkik
işlerinde ve vazife icabı memur naklinde (Adapa
zarı tohum ıslah istasyonu)
Müessesenin bilûmum hizmetlerinde, köy tedkik
işlerinde ve vazife icabı memur naklinde (Anka
ra tohum ıslah istasyonu)
Bilûmum mücadele islerinde (Seyhan ziraat mo.
basteknisyenliği)
»
»
»
»
»
Bilûmum mücadele islerinde (Urfa ziraat müdür
lüğü)
»
»
»
»
>
>
»
»
»
»
Bilûmum mücadele* işlerinde (Mardin ziraat mü
dürlüğü)
Bilûmum mücadele islerinde (Manisa ziraat mü»
dürlügü)
Bilûmum mücadele islerinde (Samsun Zr. Mc. tek»
nisyenliği)
Bilûmum mücadele işlerinde (îzmir ziraat Me. is
tasyonu)
Müessesenin kamyonet ile ifası l&zımgelen işle
rinde (Ankara tohum ıslah istasyonu)
Bilûmum mücadele hizmetlerinde (Seyhan müca
dele basteknisyenliği)
Bilûmum mücadele işlerinde (Seyhan mücadele is
tasyonu)
Bilûmum mücadele hizmetlerinde (Ankara ziraat
McMd.)
»
^
»
>
»

1 - VI - 1940
Miadı

Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi
5

2 550

18 -10 -1939

5

2 030,50

3 -12 -1939

5

2 435

7 - 2 -1938

5

2 480

1938

5

2 650

1939

5

2 500

1939

5

1 875

1930

5
5

1875
1875

1930
1930

5
5
5

1875
1875
1875

1930
1928
1930

5

1875

1928

5

1875

1928

5

1 660

13- 8-1938

5

8 500

1936

5

2000

1930

5

1929

5

745

1938

5

745

1938
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No. 3844
Aded

1 - VI - 1940
Markan

Nevi

Numarası

Motor No.
Veteriner umum

8 Kamyon

•B&einOuOB

»
88
4 Kamyonet
»
6

Şevıole
Ford
ŞJevrole

«2 Kamyon

Ford

*
1
56
»
16
81 Kamyonet
7
29
7
80

»

Sevide
Enternasyonal
Ford
»

»

Ford

2118

>
»'
Doe

»
»

Ford

2770

105
»
[•]
2885 Kamyonet

Be «oto
Ford

164 Motosiklet (Sepetli)
»

>

Triamph
Harley DaTİdeon

[1] Tein mubayaatfUdiğindtnnotSr MCBHHVH taltif gtlmmtşUr,
[•] Kamyonet yertmZe ktHamlaoakhr.

2156

Bundc taş
«17011
BBB. 8 - 4324498
18.5079679
476709
«282609
49412
18-4098
B. 5288818
Yüksek siraat
B. B. 18-8864201
184258881
164842564
405101
»825104
staf
4056709

78 Otomobil [•]

Henüz ahnnuunıatzr

«078843
17882
6075020

8U4EEK5

»

2324 Kamyonet

3400

m

*8»79ft£J640

Vekâlet
81918
88.U.4122

No. 3844

1 - VI - 1940

Tahtiı edilen hizmetin mahiyeti
ye bulunduğu müessesenin ismi ve yeri

Miadı

müdürlüğü teşkilâtında
Kofların aşım duraklarına şevki, spermaların
nakli, hastalıkların takibi ve damızlıkların iaşele
rinin teğmini için (Balıkesir merinos müfettişliği)
>
»
(Bandırma
»
»
)
»
»
(Bursa
»
»
)
»
»
(Bursa
»
»
)
MTHtanda
Müessesenin muhtelif levazım naklinde (Adana F.
deneme is. ve üre. çiftliği)
»
>
»
»
(Malatya
»
»
»
»
(Nazilli
»
»
»
*
(Nazilli
Müessesenin muhtelif levazım ve memurların
Naklinde (Adana P. deneme is. ve üre., çiftliği)
»
(Eskişehir
»
*
»
)
»
(Adana
»
»
»
)
»
(Nazilli
»
»
»
)
»
(Nazilli
»
»
»
)
enstitülerinde
Enstitü ihtiyaçlarının teğmini ve talebe tedkikatında kullandır (Ankara merkez Y. Z. Enstitüsü)
>
>
»
»
>
»
Enstitü ihtiyaçlarının teğmini ve talebe tedkikatında kollanılır (İstanbul Büyükdere köy orman
Bağçekoy orman fakültesi)
»

9

»

kombinalar
Ziraî kombinalar teşkilatında istihdam edilen ma
kinistlerin kontrolü için köylere gitme işlerinde
(Ankara Zira! kombinalar Md.)
»
>
>
Köylerde bulunan makineler için yedek parça,
mevadı müştaile ve saire nakli işlerinde (Ankara
Ziraî kombinalar Md.)
merimi
Evrak servisinde, vekâletin mubayaa ve küçük na
kil içlerinde (Vekâlet Levazım müdürlüğü)

Mubayaa bedeli Mubayaa tariki'
3 500

28- 5-1940

3 300
2 395
3200

15-2 -1936
18. 5-1939

1 970

1. 6-1939

4
4

2 400
2 477,50
2 750
1 850

29- 9-1939
26. 4-1938
29. 11-1939
15. 4-1939

1
4
Köhnedir
1

1 760
2850
991
800

1936
29- 5-1939
6- 9-1934
27- 7-1936

3400

14- 8-1937

4 000
4 000
3 400

31- 5-1939
20- 5-1940
.2.12-1931

3 800

25- L1932

2 275

23. 9-1937

3 650
2 835

28- 5-1938
16-10.1937

700

29- 6-1936

800

14- 5.1940

2157

No. 3844

1 - VI - 1940
Motorsuz nakil vasıtaları

Aded

Nevi

Nerede kullanılmakta oldvğu
Ziraat umum müdürlüğü tef*üâh

1

Bisiklet

Ü

»

I
»
5
»
3
»
7 Binek arabası

m >

»

5 »
»
25 Yükambam
26 >
»
fil »
>
1 %
»
88

»

»

Mersin fümigatuvarında
Merkez (mücadele enstitüsünde
İzmir mücadele istasyonunda
Tohum ıslah istasyonlarında
Meyvecilik istasyon ve fidanlıklarında
Tohum ıslah istasyonlarında
Meyvecilik istasyon ve fidanlıklarında
Orta ziraat mekteblerinde
Tohum ıslah istasyonlarında
Meyvecilik istasyon v e fidanlıklarında
Ziraat mekteblerinde
Tavukçuluk enstitüsünde
1940 senesinde muhtelif müesseseler için satın abnaeak
Veteriner umum müdürlüğü tesküâtt

2
2 8
1
11
42
M
&
18
S
2

Yük arabası
»
»
Binek arabası
»
»
Yük arabası
»
»
»
»
Binek arabası
»
»
»
»

Balıkesir merinos müfettişliği
Bursa merinos müfettişliği
Balıkesir merinos müfettişliği
Bursa merinos müfettişUiği
Aygır depolarında
tnekhanelerde
Bakteriyolojihanelerde
Aygır depolarında
tnekhanelerde
Bakteriyolojihanelerde
Pamuk teşkilât*

12 Yük arabası
# >
»
4 »
>
4 »
>
1 Yaylı araba

Adana pamuk deneme ve ıslah ve üretme çiftliğinde
Nazilli
»
»
*
>
»
Eskişehir »
»
>
»
>
Malatya »
»
»
»
»
Eskişehir »
»
»
»
»
Yüksek ziraat enstitüsü

7
3
1
1
1
2
1

2158

Bisiklet
»
Süt arabası
Yaylı araba
Sap arabası
Yük arabası
Çöp araban

Muhtelif enstitülerinin servislerinde
İdare müdürlüğü, muhasebe,idarî müşavirlik işlerinde
Sütçülük enstitüsü servislerinde
Nebatları ıslah, yetiştirme enstitüsünde
»
»
»
»
İdare müdürlüğü servislerinde

1 - V I - 1940

No. 3844
Aded

Numarası

Markan

N«Yİ

Motor No.

Ziraat YekUathM baflı bütçesi Büyük Mfflet Meenainden
9 Kamyon

Opal

11/803

1 Otomobfl [1]

Şenol»

646013

Mötoriklat

6 Kamyon

Opal

11806

4 Otomobfl [1]

Fort

19/5054479

Motosiklet

2 Otomobil [1]

Otomobfl [1]

ŞOTTOU

Ford

[1] Otomobil kamyonet olarak kullanılmaktadır.

2160

4495198

54/201715

No. 3844
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti
ve bulunduğu müessesenin ismi ve yeri

1 - V I - 1940
Miadı

Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi

raataları cedveli
[üessesenin zahire, eşya ve malzemesinin nakil
leri için (Sultan suyu harası.)
tüessesenin birbirinden çok uzak mevkilerini tef
tiş ile gerek kaza ve gerekse vilâyetle olan resmi
islerini taMb ve bankalardan para alma, verme
jiçin şehirlere gidib gelinmesi ile müessese memur
Ve müstahdemlerinin hastalık, kaza vesire gibi
ahvallerde kullanılmak üzere (Sultan suyu ha
rası.)
Yetiştirme ve ziraat mevkileri 25 kilometre gibi
son derece uzak olduğundan vakit ziyama meydan verilmemek üzere hasta hayvanların süratle
tedavisine yetişebilmek için motosiklet alınacak»
tir. (Sultan suyu haras.)
Müessesenin zahire, eşya ve malzemenin nakil iş
leri i$in (Çifteler harası.)
S Müessesenin birbirinden çok uzak mevkilerini tef
tiş ile gerek kaza ve gerekse vilâyetle olan resmî
işlerini takib ve bankalardan para alma, verme
içjn şehirlere gidib gelinmesi ile müessese memur
ve müstahdemlerinin hastalık, kaza vesaire gibi
ahvallerde kollanılmak üzere (Çifteler harası.)
Yetiştirme ve ziraat mevkileri 25 kilometre gibi
son derece uzak olduğundan vakit ziyama mey
dan verilmemek üzere hasta hayvanların süratle
tedavisine yetişebilmek için motosiklet alınacak
tır. (Çifteler harası.)
Müessesenin birbirinden çok uzak mevkilerini tef
tiş ile gerek kaza ve gerekse vilâyetle olan resmî
işlerini taMb ve bankalardan para alma, verme
için şehirlere gidib gelinmesi ile müessese memur
ve müstahdemlerinin hastalık, kaza vesaire gibi
ahvallerde kullanılmak üzere (Konya harası.)
Müessesenin birbirinden çok uzak mevkilerini tef
tiş ile gerek kaza ve gerekse vilâyetle olan resmi
işlerini takib ve bankalardan para alma, verme
için şehirlere gidib gelinmesi ile müessese memur
ve müstahdemlerinin hastalık, kaza vesaire gibi
ahvallerde kullanılmak üzere (Çukurova harası.)

5

2655

19- 2-1940

5

2860

14- 1.1989

2 826

1-13-

1 . 9-1989

2 500

1 - 7-1985

2 000

8 - 4-1988

2161

1 - VI - 1940

No. 3844
Aded

Numarası

Nevi

Markası

Motor No.

Motosiklet

3 Kamyon

Semle

»
»
Otomobil [1]

»
Fetgo

12087

Doç

Derlet jdraat işlet
12 Kamyon

Ford 1987

34 Kamyonet

Opel 1988

30 Kamyon

Ford 1937

Otomobil
2020 Kamyon

Bûik
Ford

2235 Kamyonet

Opel

59

»

15 Kamyon
106 Otomobil
Otomobil
Kamyon

Fargo 1938
Ford 1984
Plymoth
Ford
Enternasyonal

İflJ Otomobil kamyonet olarak kullanılmaktadır

2162

78/6050

18/930800
128452

No. 3844
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti
ve bulunduğu müessesenin ismi ve yeri

1 - VI - 1940
Miadı

Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi

\p—

Yetiştirme ve ziraat mevkileri 25 kilometre gibi
son derece uzak olduğundan vakit ziyama mey
dan verilmemek üzere hasta hayvanların süratle
Tedavisinde yetişebilmek için motosiklet alınacak
tır.
fiüesseaenin zahire, eşya ve malzemesinin nakil
Sileri için (Karacabey harası.)
(jgüessesenin zahire, eşya ve malzemesinin nakil
eri için (Karacabey harası.)
essesenin zahire, eşya ve malzemesinin nakil
eri için (Karacabey harası.)
essesenin birbirinden çok uzak mevkilerini tef
tiş ile gerek kaza ve gerekse vilâyetle olan resmî
ferini takib ve bankalardan para alma, verme
için şehirlere gidib gelinmesi ile müessese memur
;
ve müstahdemlerinin hastalık, kaza vesaire gibi
ahvallerde kullanılmak üzere (Karacabey narası.)

2 540

1 - 8-1935

2 450

4 - 9-1939

3 290

15- 1-1940

3 120

11- 5-1939

3

650

15-10-1939

5

1 200

1-10-1938

5

2 000

1938

3
1

1 250
750

1- 2-1937
1- 2-1937

5

2 715

31-12-1939

5

2 160

1- 7-1938

8
5
3
6

495
2 800
1 325
2 600

1- 8-1939
30- 6-1938
1938
1938

meleri korumu
Jjiraî mahsulâtın (Bostan, patates) ve hububat nak
liyatı (Yerköy • Midüçoğlu çiftliği)
Köylerden yonca tohumu mubayaası ve nakliyatı
(Yerköy - Midüçoğlu çiftliği)
Çiftlikten îstanbula kuzu nakliyatı ve ziraî mah
sul, hububat (Lüleburgaz - Türkgeldi)
Çiftlik işlerinin nezareti (Orman çiftliği)
Ziraî mahsulâtın nakil ve diğer çiftlik hususaV.
(Orman çiftliği)
Süt, peynir ve saire gibi mağazalar ihtiyacının nak
li (Orman çiftliği)
Üç çiftlik münasebatının teğminive mahsulâtın nak
li (Cenub çiftlikleri)
Pirinç nakliyatı ve saire (Cenub çiftlikleri)
Umum müdürlük emrinde (Ankara)
Çiftlik umurunun tedviri (Eskişehir - Çifteler)
Biçer - doğer den çıkan mahsulün nakli (Eskişe
hir - Çifteler)

2163

No. 3844
Aded

Nevi

3 Yük araban
8 ».
»
3 »
»
8 »
»
18 »
>
40 Binek araban
22 »
»
20 »
9
10 »
»
120 »
»

1 - VI - 1940
Baratadaki motSrafiı nakU vmartalan
Nende kullanılmakta olduğa
Sultaiurayu haran
Çifteler
»
Konya
>
Çukurova'
>
Karacabey
»
Sultanmyu >
Çifteler
9
Çukurova
»
Konya
»
Karacabey
»

Ticaret
Aded

Numaran

Nevi
Hötonklet
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İfarkan
Zündap

Motor No.
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vekâleti
Tabak «dilen biımetin mahiyeti
Vekalet ye şehir aran eenriıl

Miadı

Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi
—

886

19- $-193*
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[Kadroları masraf tertibinden yapılacak hizmetlerin faal ve madde numaralan]
7.

M.

BÜTÜK MÎLLET MECLÎSİ
3090 sayılı kanuna müsteniden yeni yapılacak Meclis binasının inşaat
masrafları ve istimlâk bedeli

22

1133
1234

Mahatsasatm nevi

MATBUAT U. M.
1 Neşriyat, propaganda, telif, tercüme, filim, kâğıd, klişe tabı ücret ve
masrafları ve turizm teşekküllerine yardım
1 Radyodifizyon istasyonlarile stüdyoların her nevi işletme masraflarile tamiri, malzeme, elektrik ceryanı bedelleri ve tenvir, teshin mas
rafları, ses ve. söz artistlerile konferansçıların yevmiyeleri ve bilû
mum alât ve eşyayı fenniye ve musikiyenin mubayaa, tamir, nakil
ve kiralama ve saire masrafları
İSTATİSTİK

121

V. M.

1 Ücret

147

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERt U. M.
Kurs masrafları

206
209
214
214

3
1
1
4

MALÎYE VEKÂLETİ
1567 numaralı kanunun tatbiki masrafı
Ecnebi mutahassıs ve tercümanlar
Muallim ücreti
İstanbul memurları kursunun tedris ücreti

308

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V.
Tarife repertuvarı ve nomanklâtürü ve izahnamesinin ikmal ve ihzarı
masrafları
1 Merkez kursu muallim ücreti

311

EMNİYET U. M.
4SH 1 Ecnebi mütehassıslar ve masrafları ve konferans için celbedilecek mutahasaiRİar ücret ve masrafları
5 Vilâyetlerde açılacak polis kuraları öğretmenlerine ders saati başına
verilecek ücret ve idare masrafı

No. 3844
F.

M.
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Muhaasaaatm sevi

HARİCÎYE

494
496

526
527
528
534
542
615
616
617
649

651
652

653
654
655
657
665
668

VEKÂLETİ

1 Hükümetlerle muahede ve mukavele akdine memur edileceklerin harcırahlarile kongre, konferans ve komisyonların masrafları
Vekâlet kütüphanesinin tanzim ve ıslahı için istihdam edilecek müte
hassıslar ücreti
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKÂLETİ
Trahom mücadele masrafı
Zührevî hastalıklarla mücadele masrafı
Sılana mücadele masrafı
İnşaat, tesisat, tamirat ve istimlâk
Merkez hıfzıssıhha müessesesi ve hıfzıssıhha mektebi
TAPU VE KADASTRO U. M.
Tapu işlerine yardım etmek için istihdam edilecek muvakkat memurla*
ve daktilolar ücreti
İskândan müdevver muamelâtın tescili için istihdam olunacak muvak
kat memur ve daktilolar ücret ve harcırahüe sair masraflar
1 İdare heyeti ve muallim ücreti
MAARİF VEKÂLETİ
2 Satın alınacak veya abone olunacak kitab, dergi, gazete ve diğer basma
lar bedeli, cild ve sair kütüphane ve tesisat masrafları
4 Tercüme ve çocuk neşriyatı büroları umumî masrafları ile kitab tedkik
ücretleri
Derleme masrafları
2 Neşir işleri
3 Propaganda işleri
4 Sergi işleri
7 Yazma eserleri çoğaltma ve mübadele işleri için çalıştırılacak işçi ücretlerile her nevi fotoğraf, atelye tesis ve daimî masrafları
Ulusal dil ve tarihimize aid eserlerin neşri masrafları
1 Harita ders ve telkin levhaları
2 İdare evrakı
Ecnebi mutahassıs ve öğretmenler ücret ve harcırahları
İlk ve orta öğretim eğitmen ve öğretmenlerile ilk öğretim müfettişleri
kursları masraf ve harcırah ve ücretleri
12 Konferans ücreti
9 Türk halk şarküarunn derleme ve armonizasyonu ile mahallî kıyafet ve
raksların filme alınması ve bu hususta lüzumlu her türlü vesait ve mal
zemenin teğminile yol masrafları ve batı koro, şarkı, opera ve sahne mü
zik ve metinlerinin ve müzik ile tiyatroya aid ders kitablarmdan lüzum
lu görülenlerin
dilimize adaptasyon, telif, tercüme, tedkik ve her türlü
neşir Tn*wı,ffflft'|*s
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670

678
680
687
689
690

j£

MphOTfflftm nevi

10 Ankara konservatuvar tatbikat sahnesinin büûmum masrafları üe kon
servatuvar talebesinin yaz temrinleri kampı masrafları ve kampta çalı
şacak memur ve muallimlerin ücreti, yol paraları
Cumhur Başkanlığı filârmonik orkestrası ve müzik öğretmen okulu, konservatuvar, tiyatro ve opera bölümleri yabancı uzmanları ile muvakkaten
davet edilecek yabancı orkestra şefi ve virtiozlara verilecek ücret ve
yol paraları
Meslek mektebleri ecnebi uzman ve uzman muavinleri ve tercümanları
ile ecnebi öğretmen ve usta ücretleri ve bunların memleket dahilinde
gidiş ve geliş ve seyahat harcırah ve yevmiyeleri
2 Kütüphanelerin tasnif ve nakil masrafı, yem yaptırılacak kütüphane
projeleri için müsabaka masrafı ve mükâfatı
5 Tedris heyetine dahil profesörlerle yardımcılanna aid ücretler
7 Konferans vereceklerin ücretleri üe konferans işlerinde çalıştırılan
memur ücreti
5 Ecnebi prof esörlerle lektörler ücreti
6 Konferans ücreti
3 Hükümet hesabına okumak üzere evvelce alınmış veya yemden alına
cak talebeye yiyecek, yatacak ve giyecek ve saire masraflarına karşı
lık olmak üzere verilecek harçlık

NAFİA VEKALETİ
718
722
730
731
735

781
786
787

819
821
823
824

2168

2 3132 sayılı büyük su işleri kânunu haricinde evvelce yapılmış ve yapıl
makta bıüunan...
4 Meriç su işleri masrafları
Ecnebi mutahastos ve mühendis ve tercümanları
inşaat ve esaslı tamirat masrafları
Hafriyat masrafları
Ecnebi muallimler ve su laboratuarları şefdötravo ücret ve harcırah
ları
İKTISAD
VEKÂLETİ
Benebi mutahasmsfaT, tercümanlar ve kâtipleri
Sanat modeBeri mubayaa, tevzi, teşhir, neşir ve propaganda masrafları
işçi sigorta idaresi masrafı ve 3008 sayılı kanunun 89 ncu maddesinin
tatbiki masrafı
MÜNAKALÂT
VEKÂLETİ
Ecnebi nmtahassıs, tercüman ve kâtibleri
1 Umumî masraflar.
İ Liman idwderinin nakil vasıtalarının işletme, tamir, idame, mubayaa
ve.sair masrafları
~^
Devlet reisine aid deniz vasıtalarının bilûmum işletme, mubayaa, inşaat
ve müteferrik masrafları ve sigorta ücretleri için demzyolları idaresine
verilecek mebatiğ

No. 3844
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893
895

3

896
897
898
900
904
906
909

1
2
3
2
1
1
4
1

910

1

962
963
965

MukaaMMrtm n«vi

TİCARET VEKÂLETİ
Ecnebi mütehassıslar, tercümanlar ye kâtiblerî

859

A
912
916
919
921
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ZİRAAT VEKALETİ
Yerli, ecnebi tekniker, ustabaşı ve mutahassıslar ve tercüme büroları
müstahdemleri
Ziraî kurslar ve köy eğitmenleri ve su işleri ve seyyar arteziyen teşki
lâtı malzeme ve umumî masrafları
Muzır hayvan ve hastalıklarla mücadele masrafı
Merkez mücadele enstitüsü ve mücadele istasyonları
Tohum temizleme evleri
Zeytin bakım teşkilâtı ve zeytin istasyon ve fidanlıkları
Meyve ve çay ziraati işleri ve müesseseleri umumî masrafları
Hayvan nastalıklarile mücadele ve tahaffuzhaneler tesis ve idaresi
Kara sığır dftT"iishVhft'nft1y''i
2582 sayılı kanun mucibince merinos koyunlarının mubayaa, ıslâh v&
yetiştirümesile tevzi işleri umumî masarifi ve bu kabîl işlere yardım
2582 sayılı kanun mucibince pamuk ıslahı ve ıslah edilmiş pamuk to
humu mubayaa, üretim ve tevzi işleri umumî masarifi ve bu kabîl
işlere yardım

1 Umumî masraflar

Enstitü ve laboratuarlar levazım ve işletmeleri ve umumî masrafları
Ecnebi mutahassıs ve tercümanları
Umumî masraflar karşılığı
MlLtl MÜDAFAA VEKALETİ (KABA KISMI)
Memleket iç ve dışındaki Türk şehidlerinin tezkrr ve ipkayı namı için
yapılmış ve yapılacak şehidliklerin bilûmum levazım ve inşa masraf ve
bekçi ücretleri
İnşaat ve tamirat ve sabit tesisat masrafları
Ecnebi mutahassıslar

1007

MİLLİ MÜDAFAA VEKÂLETİ (EAVA KISMI)
Yabancı mutahassıs ve tercümanları ücret ve harcırahları

1048

MİLLİ MÜDAFAA VEKÂLETİ
Ecnebi mutahassıslar

1079

ASKERİ FABRİKALAR
Ecnebi mutahassıslar

(DENİZ KISMI)
ü. M.
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[Varidat nevilerinden ber birinin müstenid oldukları lükttmler]

Vergilerin ve resimlerin ve sair hasdatm müstenidat»
Tarihi
Nevi
No.

Hulâsa

Birinci tamu
îrad ve servet vergileri
Kazanç vtrgiti
22/3/1984
5/7/1984

Kanun

28/5/1935
80/5/1935

»

2729
2751

24/4/1986
28/5/1927

>
>

2957
1065

4/6/1937

»

8202

12/*/»87

>

8258

>

2895
2574

11/6/1937

B. M. M. Karan

1010

10/6/1938
17/6/1938

Kantin

»

3437
3460

20/6/1938

»

3470

16/6/1939

>

8645

80/6/1939

»

8656

3/7/1939

»

8659

2170

Kazanç, vergin
Kazanç vergisi kanonunun 41 nei maddesinin son
fıkrasının değiştirilmesi baklanda
Kazanç vergisine dair olan 2895 sayılı kanuna ek
2395 saydı kazanç vergisi kanununun bası büküm
lerini değiştiren kanun
2895 sayılı kazanç vergisi kanununa ek kanun
Türkiye Oflmhuriyeti dahilinde ifayi vazife eden
b a s ecnebi rftega ve memurları mubassasatnun tevküata tâbi tutulmaması bakamda
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun
50 nd maddesi
iTfHfffflfl vergisi bııHrnıdwM 2395 numarab IHM^MI»
1890» 1980, 2882 numaralı kanunların, b a s hüküm
lerini değiştiren kanun
Kazanç vergisi kanununun 8 neft maddesinin 1 ve
21 nei •f*rnİBTn?Tn tefsirine —fc*ı ıflmaflığE hak»
kmda
Tütün ve tütün inhisarı kanununun 78 nei maddesi
Sermayesinin tamamı Devlet tarafından veril
mek suretile kurulan iktisadi teşekküllerin teşkilâtile idare ve murakabeleri hakkındaki kanu
nun 46, 47, 48 nei maddeleri
Kazanç vergisi kanununda ban değişiklikler ya
pılmasına dair
İstanbul Elektri, tramvay ve tünel idaresi teşkilât
ve tesisatının İstanbul belediyesine devrine dair
kanunun 12 nei madden
Devlet memurları aylıklarının tevbid ve teadülüne
dair kanunun 10 neu madden
Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylık
larının tevbid ve teadülü batkındaki kanunun
18 nei maddesi

No. 3844
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gergilerin veraafolermve sair hasdatm müstmddatı
Tarihi
Nevi
No.
5/7/1939

Kanun

8661

5/7/1939
24/5/1940

8840

Hulâsa
Subaylar ye askerî memurlar maaşatma dair 1453
numaralı kanuna ek kanunun 3 noû maddesi
iskân kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi
ne dair
2395 ve 2729 sayılı kanunların tadili hakkında

Hayvanlar vergisi
20/1/1936
M/3/1938

Kanun
»

2897
8848

Hayranlar vergisi kanunu
Hayvanlar vergisi kanununun b a s hükümlerinin
değiştirilmesine ve bu kanuna b a s hükümler ek
lenmesine dair

Fentte* v» intikal vtrgisi
3/4/1926
4/7/1981

Kanun
»

797
1886

9/4/1932

o. loL M. Karan

696

80/6/1982

»

721

22/12/1984

Tefsir

210

23/12/1934

B. M. M. Karan

842

5/7/1939

Kanun

8683

Veraset ve intikal vergisi kanunu
Veraset ve intikal vergisi kanununun ban madde
lerini muaddü kanun
Vefat eden mebuslara verilen İkramiyelerin tereke
ye daha edilmiyeceğine dair
Mübadil ve muhacirlerle harikeedelere meecanen
temlik edilen gayrimenkullerin veraset ve intikal
vergisi hakkında
Tûririyede ikametgâhı olan bir yabancıya vasiyet
ve miras suretile geçen mallardan yurd dışındı
bulunanlardan veraset ve intikal vergisi alınmaya
çağma dair
1836 sayılı kanunun ikinci maddesinin 2 nd fıkra
smdaki (Meccani hastaneler) tabirinin tefsirim
lüzum olmadığına dair
İskân kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair

Madenler rüsumu
26 mart 1322
Nizamname
1K. Suni 1329
>
9T.Sanil325

80 nisao 1881

îrade

Kanunu muvakkat

Ttfyyflfn nizamnamesi
Maadin nizamnamesinin 49 ncu maddesini mua<
dil nizamname
Maden mültezimlerinden alınacak harç ve rüsuı
hakkındaki kısmı evvel harç ve rüsum defterini
bir numarası
Mn^flyn nizamnamesinin bazı maddelerini muadd
kanun
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Vergilerin ve ««talerin re sair budatan mttotaaİdatı
Tarihi
Nevi
No.
6 nisan 1384

Kanan

5 nisan 1341

»

601

4/1/1939

Karar

1070

12/4/1341

Kanon

608

26/8/1931

»

1794

14/6/1935

>

İÇ mayıs 1817 Nizamname
Kanon
24/3/1926
27/6/1938
»
10/6/1926
»
14/6/1935
11 şubat 1327
18/ 5 /1334i
7 mayıs 1310
23/ 5 /1938

»
İrade
Mukavelename
Tezkere
t V. H. Kararnamesi

15/2/1939

t V. H. Kararnamesi

3/2/1940

»

»

»

Hulâsa
Maadin rüsumu nisbiye ve mukarreresinden yüzde
altı nisbetinde teçhizat hissesi alınacağına dair
Şeker fabrikalarına bahşolunan imtiyazat ve mu
afiyet hakkındaki kanunun 5 nci maddesi
Maadin nizamnamesinin muaddel 49 ncu maddesi
nin tefsirine mahal olmadığına dair
Maadin nizamnamesinin bazı maddelerinin tadili,
ne dair

Maadin nizamnamesinin 50 nei maddesinin tadili
hakkmda
2818
Maadin nizamnamemle 608 numaralı kanunun bazr
maddelerini değiştiren kanun
Taşocaklan nizamnamesi
Petrol kanunu
798
3904
Petrol kanununa bir fıkra eklenmesi hakkında
Sıcak ve soğuk maden sularmm istismarı ile kap
927
lıcalar tesisi hakkında
2809
927 saydı kanuna ek kanun
Ereğli kömür şirketile aktolunan itilâfname
Brnagi bakır madeni hakkında
Mihalıççık kil madeni hakkptda
2/8830 Zonguldak kömür havzasındaki imal ruhsatname
li ocaklardan % 3 nisbî resim alınmasına dair
2/10347 Zımpara, kurşun ve çinko madenlerile maden kö
mürlerinden alınacak nisbî resim hakkında
2/12780 Soma kazammm îdil köyünde kâin linyit madenin,
den Jb 3 nisbî resim alınmasına dair

İstihlâk ve muamele vergileri

Gümrük vergileri
A) Gümrük kanunu ve tadilleri
II nisan 1834
I4/J2/1340

Kanun
»

414

9/4/1340

Tefsir

41

2172

Gümrük kanunu
Gümrük kanununun on dördüncü maddesini muaddil kanun
Gümrük kanununda mikdan tayin edilen para ce
zalarının beş misline iblağ edflib edilmiyeoeği hak
kında
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Nevi

Tarihi

No.

Hulasa
Gümrük kanunuma 62 nei maddesine müzeyyel
kanun
Gümrük bananına müzeyyel mevad hakkında Y
Gümrük kanonunun bazı maddelerinin tadiline dair
Gümrük kanununun 35 n d maddesini ve müzeyyel
kanunim 43 neü maddesini tadil eden kanun
Gümrük kanununa müzeyyel mevad hakkındaki ka
nunun beginci maddesinin tadiline dair
Gümrük kanununun 12 ve 110 neu maddelerinin ta
diline dair
ıryfl«irflTİTgTn men. ve takibi hakkındakitadımının72
noimaddeai
Gümrük kanununun 107 nei maddesini muaddil
kanun
Gümrük kanununun 36 nei maddesinin tadili hak
kında
Gümrük kanununun 13 neü maddesini kaldıran
kanun
Gümrük kanununun 49 neu maddesini tadil eden

4/1/1926

Kanun

•705

7/6/1926
7/6/1926
4/1/1330

»
*
>

905
906
1549

15/2/1930

»

1560

15/6/1930

»

1723

7/1/1932

»

1918

7/4/1932

»

1940

28/12/1933

»

2372

23/6/1934

»

8588

22/12/1934

»

2646

20/1/1939

>

'3567

Gümrük kanununda değişiklik yapan 1940 sayılı
kanunun 2 nei maddesine bir fıkra ilâvesi hak-

B) Gümrük tarife kanunu re tadilleri re bunlarla alâkadar hanımlar

11/6/1830

Kanun

31/10/1331

»

22/2/1926

»

752

8/6/1926

r*

917

10/6/1926

»

927

J/ö/1927

»

1020

23/6/1927

»

1140

14/571928
1/6/1929
2/6/1929

»
»
»

1262
1499
1527

5/12/1929

1535

Vasati Asyadan eelbolnnan pamuk tohumlarının
resimden muafiyeti hakkmda
Ecnebi memleketlerden gelecek danuıflık hayvana
tın gümrük resmi muafiyeti hakkmda
Ziraatte kullanılan ban maddelerin gümrük re
simleri hakkmda
Beynelmilel yataklı vagonlar şirketine aid yataklı
•e yemekli vagonların gümrük resminden muafi
yetine dair
Sıcak ve soğuk maden gularmm istismarı ile kap
lıcalar-tesisatı hakkmda
917 sayılı ve 8/6/1926 tarihli kanuna müzeyyel
Belediyelerce getirilecek itfaiye al&t ve edevatile
araba ve teferruatının muafiyeti hakkmda
İspençiyari ve tıbbî müstahzarlara dair
Gümrük tarifesi kanunu
Ziraatte kullanılan bası maddelerin gümrük resmi
leri hakkmda
Gümrük tarifesi kanununun 31 nei maddesinin ta
diline dair
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı

Tarihi

Nevi

No.

Hulâsa
Gümrük tarifesi kanununun tadiline dair kanun
Tohumlukların gümrük Teenninden istisnasına dair
Gümrük tarifesi kanunu ile tarifede yapılacak tas
hihler hakkında
Ziraatte kullanılan bazı maddelerin gümrük resim*
leri hakkında
Gümrük tarifesi kanununun beşinci maddesinin 10
neu fıkrasının tadili hakkmda
Kibrit ve çakmak inhisarı işletmesinin devrine ve
on milyon dolarlık istikraz aktine dair mukavele.
nnmtvnîTi tasdiki hakkmda
Gümrük tarifesi kanununun beşinci maddesinin 7
nci fıkrası hakkmda
Ziraatte kullanılan ban maddelerin gümrük resim
leri hakkmda
Gümrük tarifesi kanununun dördüncü maddesinin
dördüncü fıkrasmm tadili hakkmda
Gümrük tarifesi kanununun 447 nci numarasının
«A» fıkrası hakkmda
Gümrük tarifesi kanununun 28 nci maddesinin ta
dili hakkmda
Ziraatte kullanılan bazı maddelerin gümrük resim
leri hakkmda
Halkevleri isin idhal olunacak radiyo ye sinema
makinelerinin gümrük, muamele ve oktrova ver
gi ve resimlerinden istisnasına dair
Gümrük tarifesi kanununun bazı maddelerinin ta
dili hakkmda
Gümrüklerce alınacak belediye hisseleri hakkmda
Teşviki sanayi kanununa müzeyyel kanunun ikin
ci maddesi
Sümer bank kanununun 6 nci maddesi
Umumî ihtiyacat için hariçten getirilecek madeni
su borularile aksam ve teferruatından gümrük res
mi almmamasma dair
Cenub demiryollarının isletilmesine aid itilâfnamenin imzasma salâhiyet verildiğine dair olan kanu
na müstenid itilâfnamenin 6 nci maddesi
Belediyeler bankası kanununun 7 nci maddesi
2255 saydı kanuna bağlı cetvelin 401 numarası

29/3/1930
24/6/1930
81/5/1930

Kanun

»
»

1577
1641
1669

10/6/1930

»

1710

12/6/1930

»

1717

15/6/1930

»

1722

616

12/2/1931

B. M. M. Karan

26/2/1931

TTATlflTl

1756

26/3/1931

»

1795

3/12/1931

Tefsir

172

7/1/1932

TCyrrr»ı

1926

14/5/1932

>

1963

20/4/1983

»

2154

31/5/1933
81/5/1933
3/6/1933

2256
2261

8/6/1933
3/6/1933

2268

8/6A933

2285

11/6/1933
11/6/1933
28A2/1933
22/3/1934
28/5/1934

2174

»
Tefsir
TTnmın

2301
190

tınVlrm^ft

2376

»
2456

927 sayılı kanuna müzeyyel kanun
Muhacir re mültecilerin gümrük muafiyeti hak
kındaki kanunun muvakkat maddesi
Gümrüklerde istimal olunan bazı evraka pul üsakz
hakkmda
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Tarihi
Nevi
No.

p/6/ım

Kanun

2510

23/12/1934

»

2672

27/5/1935
12/6/1935

»
»

2781
2781

12/6/1935
14/ 6/1935

»

2785
2804

14/6/1935
14/6/1935

»
»

2805
2809

14/8/1935

»

2819

11/10/1935

Tefsir

216

B. M. M. Karan

908

8/11/1935
10/6/1936

Kamın

3023

10/2/1937
9/4/1937

>
»

8122
8152

5/6/1937
25/6/1937

>
>

8167
8264

15/12/1937

»

8283

6/1/1938

»

8305

21/SA938

»

8339

11/4/1938

»

3359

20/4/1938

»

25/4/1938

»

8373

Hulâsa
İskân kanununun 32, 33, 34 ve 85 noi madde
leri
2456 sayılı kanunun birinci maddesine bir fıkra
ilâvesi hakkında
Ban maddelerden alınacak istihlak resmi hakkında
Balya • Karaaydm şirketinin getireceği mayi mah
rukatın gümrük resminden ve muamele vergisin
den muafiyeti hakkında
Şeker istihlâk ve gümrük resmi hakkında
Maden tetkik ve arama enstitüsü hakkındaki ka
nunun 13 ncü maddesi
Eti bank kanununun 7 ve 11 nci maddeleri
Sıcak ve soğuk maden sularmm istismarı ile kap
lıcalar tesisatı hakkındaki 927 sayılı kanuna ek
Elektrik işleri etüd dairesi teşkili hakkındaki ka
nunun 20 nci maddesi
Halkevleri isin getirilen seyyar sinema ve radiyo
makinelerine mahsus ve bunlarla cihazlanacak oto
mobil ve kamyon gibi vasıtalarm bu sinema ve
radiyolann cihazlarından olduğuna dair
Gümrük tarifesinin 2255 sayılı kananla değiştiri
len 695 nci numarasının «D> fıkrası hakkmda
istanbul ve İzmir limanlamam sureti idaresi hak
kındaki kanunun halen meri hükümleri
öğretici ve teknik filimler hakkmda kanun
Gümrük tarifesi hakkındaki 1499 sayılı kanuna ek
kanun
Kara avcılığı kanununun 19 ncu maddesi
2255 sayılı kanuna bağlı cetvelin 695/B, C pozis
yonlarında yazdı resimlerin indirilmesi hakkmda
Gümrük tarifesi kanununun değiştirilmesine dair
kanun
Pamuk iplikleri ve çimento gümrük resimlerinden
tenzilât icrasına dair Hükümetçe ittihaz olunan ka
rarların tasdiki hakkmda kanun
Hariçden satm alman buharlı re motorlu gemilerle
memlekette yapılan mümasilleri için getirilecek eş*
yanm gümrük resminden istisnasına dair
Üsküdar ve Kadıköy Türk anonim Su şirketi imtiyazile tesisatının satın alınmasına dair mukavele
nin tasdiki hakkmda (Mukavelenin 3 ncü madGümrük tarifesi kanununun 6 nci maddesinin 1
numaralı bendinin değiştirilmesine dair kanun
Bazt maddelerin gümrük resimleri hakkmda Hü
kümetçe ittihaz olunan kararların tasdikma dair
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Tarihi

üen

No.

Hulasa
Devlet Havayolları tunum müdürlüğü teşkilât* ka
nununun 16 neı madden
Gümrük tarife kanununa bağlı tarifenin 281 .nu
marasına bir fıkra eklenmesi ve 327 numarasının
kaldırılması hakkında kanun istanbul Elektrik iğleri umum müdürlüğünün teş
kilât ve isletmesine dair kanunun 10 ncu maddesi
Bazı maddelerin gümrük resimleri hakkmda Hü
kümetçe-ittihaz olunan kararların taadikma-dair
kanun (2/7005 ve 2/8602 sayıl* kararnameler-isin)
Gümrük tarifesi kanununa bağlı tarifenin 216 nu
marasında değişiklik yapılmasına dair kanun
Balya • Karaaydm madenleri kiralama ve işlet
me şirketinin getireceği mayi maden! mahrukatın
gümrük ve muamele vergisinden istisnasına dair
olan kanuna ek kanun
Bazı maddelerin gümrük resimleri hakkmda Hü
kümetçe ittihaz olunan kararlatın tasdflttna dair
kanun (2/8179 sayılı ve 26/2/1938 tarihli karar
name isin)
Teşviki sanayi kanunu ile bu kanuna müzeyyel
2261 saydı kanunun ban hükümlerinin değiştiril*
meşine dair kanun
Gümrük- tarife kanununu değiştiren 22@5> sayılı
kanunun 3 neü maddesinde değişiklik yapan ka
nun
Gümrük tarife kanununa bağü umumi idKalât ta
rifesinin 607/D. 1 pozisyonuna bir fıkra ilâvesine
dair
İstanbul Elektrik, tramvay ve tünel idareleri tes*
küât ve tesisatının İstanbul belediyesine devrine
dair kanunun muvakkat birinci maddeci
lakân kanununun bası maddelerini değiştiren 2448
numaralı kanunun 3 ncü ve 2510 numaralı kanu
nun 81 nci maddelerinin tadili hakkındaki kanu
nun 2 nci maddesinin 1,2 ve 3 ncü fıkraları
Ecnebi Devletlerden teğmin edilen ve edilecek olankredilere mahsuben celbolunan harb teçhizat ve mal
zemesinin gümrük resmüe sair vergi ve resimlerden

3/6/1988

Kanun

3424

17/6/1938

»

8465

22/6/1938

>

8481

24/6/1938

»

3496

27/6/1938

»

3606

28/6/1938

»

3521

28/6/1938

»

3828

29/6/1938

»

3687

12/12/1938

»

3544

12/6/1989

»

8641

16/6/1939

t

8646

30/6/1989

>

8657

9/10/1939

»

8728

15/12/1939

»

8746

17/1/1940

»

8778

İstİSnaSE h«Mrm<fa

2176

Sanayide kullanılan ibtidaî maddelerle makine
alât ve edevatı ve bunlarm yedek ve tecdid parça
lan hakkındaki kararların tasvibi hakkmda
Braincanda ve Erzincan yer sarsmtısmdan müte
essir olan mmtakada zarar görenlere yapılacak yar*
dnn hakkındaki kanunun 4 not maddesi
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Tarihi

Nevi'

No.

Halâsa
Hariçten1 idhal edilecek baz? maddelerin- gümrük
resimlerinin tadili frafe*rmdalp 2294 sayılı kwmiT?a
tevfikan îera Vekilleri Heyetince ittihaz edilen ka
rarların taaflikma dair
Gümrüklerde istimal olunan ban evraka müdafaa
pulu ilsakı hakkındaki kanunda ban değişiklik ya
pılmasına dair
Gümrük tarifesinin 695 numarasının D pozisyonu
nun tadiline dair

İT/1/1940:

Kânun

3776

17/1/1940

»

8776

18/1/1940

»1

3781

C) Gümrük rasmme haizr tesir olan tic
31/5/1930
Kanun
1671
7/6/1930

»

1689

7/6/1930

>

1690

7/6/1930

»

1691

26/8/1981

>

1799

22/7/1931

».

1873

28/5/1933.

».

2237

10/6/1933
4/6/1934

»
»

2294
2499

fr mukavelelerinin tasdüana dair îflmynfa.»
Türkiye ile tsvec, arasmda yapdan tiearet ve aeyrisefain mukavelesi hakkında
Türkiye - Almanya ticaret mukavelenamesinin tas^ilçTnfl dair

3/6/1985

2756

29/1/1986
8/&/I936
10/271937

8125

7/6/1937

3210

7/6«/l*37

Türkiye ile Macaristan arasmda münakid ticaret
mukavelesi hakkında
Türkiye-ile Bulgaristan arasmda aktedilenj ticaret
ve aeyrisefain muahedesi hakkında
Türkiye ile Çekoslovakya arasındaki ticaret ve
seyrisefain mukavelesi hakktndi
Ticaret mukavelesi ile Modus vivendi aktetmeyen
Devletler ülkesinden Türkiyeye yapılacak ithalâta
memnuiyetler veya tahdideve-takyidler tafcbikma,
dair
Türkiye ile'Polonya anasında- münakid tioacefcTe
seyrisefain mukavelesi hakkında
1873 saydı kanuna müzeyyel kanun
Türkiye ile Bulgaristan arasmda akid, ve imza.
edilen ticari itilâf ^y^Vn^a
2499 sayılı kanunla kabul edilen Bulgar ticaret mu
kavelesinin bir numaralı cetvelinde yapılan deği
şiklik hakkında
1758 sayılı kanunla kabul edilen Yunan ticaret
mukavelesine zeyil hakkmda
2294 sayrir kanuna müzeyyel kanun
Türkiye - Yugoslavya ticaret ve seyrisefain mu
kavelesinin ty«â|îlrnm dair
Türkiye Cumhuriyeti ile Iran Devleti Şehinşahisi
arasmda 'Tahranda 20/4/1937 tarihinde'-akid- ve
imza edilen havai seyrüsefer mukavelesinin tasdikma dair kanun (Madde 10 -14)
Türkiye Cumhuriyeti ile îran. Devleti ŞtirinsshM
arasmda 14/3/1937 tarihinde Tahranda akid ve
imza edilen hudud mmtakasnun emniyetine-ve
mezkûr mmtakada çıkan hâdise ve ihtilâfların
tesviyesine aid mukavelenamenin tasdikma dair
kanun- (Madde : 11)
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Tarihi
Nevi
No.
7/6/1987

Kanon

Hulâsa

3216

Türkiye Cumhuriyeti ile Iran Devleti Şehinsahisi
arasında imza edilmiş olan hududda tesis edile,
cek Türk - İran gümrüklerinin faaliyetini tanzim
eden anlaşmanın tasdiki hakkında kanon (Mad
de :9)

28/6/1938

3520

21/1/1939

3569

Terbiyevî mahiyeti haiz fiümlerin milletler arasmda intişarını kolaylaştırmak içjn 11/10/1933 tarihinde Cenevrede akdolunan beynelmilel mokayeleye iltihaka dair kanon
Türkiye • Almanya ticaret mukavelesine müzeyyel olarak Ankarada 19/5/1936 tarihinde tanzim
ve imza edilen üçüncü itilâfnamenin tasdiki hak-

16/6/1939

3616

27/3/1940

8788

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri arsamda 1 - IV -1939 tarihinde Ankarada im
zalanan ticaret anlasroafimnı tasdikma dair
Çay kanununun 12 n d maddesi

D) Gümrük resmine müteallik nizamname re kararnameler
9/1/1934

Kararname

2/20

13/9/1935

Nizamname

2/8283

18/11/1936

Kararname

2/5570

30/12/1936

»

2/5790

16/2/1937

>

2/6059

12/4/1937

»

2/6374

3/5/1937

30/4/1938

Kanun

2/8672

15/12/1938

Tarifenin 694/A numarasına giren kömürlerin
gümrük resminin tenzili h«Hn*<i*
1262 sayılı kanunun sureti tatbiki hakkmda nizam"
name
3305 sayılı kanunla tasdik olunan ve pamuk ip
liklerinin gümrük resminin tenziline dair olan
kararname
3305 saydı kanunla tasdik olunan ve pamuk ip
liklerinin gümrük resminin tenziline dair olan
kararname
Gazete, mecmua ve mekteb kitablan tabında kul
lanılan ve tarifenin 328/A numarasma giren adi
kâğıdlarm gümrük resimlerinin tenzili hakkmda
Maarif vekâletinin resmî Mtab listesine dahil kitablarm tabında kullanılan ve tarifenin 328/A
ye B pozisyonlarına giren kâğıdlarm gümrük res
minin tenzili hakkmda
Türkiye seker fabrikaları Türk anonim şirketi
tarafmuan ithal olunacak sandıklık kerestelerin
gümrük resminin tenziline dair'
Laboratuarlarda kullanılan camdan alâtt fenniye
ve cihazların gümrük resmi hakkmda
Hariçten idhal olunacak makine alâtı ve bunların
yedek ve tecdid parçalarının gümrük resmi hakAZHUA

19/8/1938

2/9456

gjpfmft filîmleriııiıı grcnrük resmi frftVltTTufo
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Tarihi

Nevi

No.

Hulâsa

13/1/1939

Kanun

2/10258 Çiçeklerin gümrük resminde yapılan tadilât hak

25/5/1939

»

2/11092 Hariçten idhal olunan çimentoların beher tonunun

5/7/1939

»

2/11438 Hariçten idhal olunacak (Şevyot Kirli) sin güm

81/7/1939

»

2/11614 Hariçten idhal edilecek kok kömürünün beher to

kında
iki lira gümrük resmine tâbi olduğu hakkında
rük resminden tenzilât icrası hakkında

29/7/1939

>

2/11597

3/9/1939

»

2/11752

19/9/1939

S/11989

23/12/1939

2/12543

UvamU
20/4/1933

Kanun

2154

12/6A935

2781

10/2/1937

8122

4/6/1937

8202

24/6A938

3491

28/6/1938

8520

nundan alınmakta olan 7,5 lira gümrük resminin
2 liraya indirilmesi hakkmda
öğretici ye teknik filimlerin kontrolü hakkındaki
TiiTiamtıamenm meriyete konulmasına dair
Türkiye ile Idtvanya arasmda imza edilen Modüs
vivendi ile ticaret ye klering «nlasmamrmı
22 - VI -1939 tarihinden itibaren muteber olmak
üzere meriyete konulmasının kabulü hakkmda
Türkiye ye Fransa arasmda 29 ağustos 1929 ta
rihli ticaret ye seyrisefain mukavelenamesine müzeyyel anlaşma ile tediye anlaşmalarının 1 eylül
1939 tarihinden itibaren meriyete girmek üzere
tasdiki hakkmda
Asker! fabrikaların gümrük ye buna munzam re
simlerden muafen geçirecekleri ibtidat maddelerle
bunun 6ureÜ tatbiki hakkındaki ••»lfr"">tT|*ım<ft'|fo
tasdikr hakkında

vtrgtit
Halkevleri için ithal olunan radiyö ye sinema ma
kinelerinin gümrük ye muamele ye okturva yer
gi ye resimlerinden muafiyetine dair
Balya - Karaaydm şirketinin getireceği mayi
mahrukatın gümrük resminden ye muamele yer
gisinden muafiyeti hakkmda
Öğretici ye teknik filimler hakkındaki kanunun
birinci maddesi
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun
50 nci maddesi
Toprak mahsulleri ofisi kanununun 25 nci mad
desi
Terbiyeyi mahiyeti haiz filimlerin milletler ara
smda intisarmı kolaylaştırmak için 11/10/1933
tarihinde Cenevrede akdolunan beynelmilel mu
kavelenameye iltihaka dair kanun
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Tarihi
tferf
No.
28/6/1938

.Kanun

8521

17/1/1840

»

^8773

28/5/1940

»

8840

Hulâsa
Balya - Karaaydm madenleri 'kiralama -ye isletme
şirketinin getireceği mayi madeni mahrukatın
gümrük-ve muamele resminden istisnasına dair
olan kanuna ek kanun
Brzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından tmtiteessir olan mıntakada zarar görenlere yapılacak
yardım ihakkındaki kanunun 5 nci maddesi
Muamele vergisi kanuna

iDûkSR ûtiklâk vtrgiti
' • } Şeker, glikoz ve mayi madent mahrokst
12/6/1930
22/7/1931

Kanun
»

1718
1871

19/4/1934

»

,2414

26/5 A934:

*

2448

12/6/1935
14/</1985

*
»

.2786
2796

14/6/1937

»

.3263

-25/1/1987

»

8101

Dahilî istihlâk vergisi hakkmda
Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki 1718 numaralı
kanunu muaddU kanun
Dahil! istihlâk vergisi hakkındaki 1718 numaralı
kanunu anuaddü kanun
Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki 1718 sayılı ka
nuna mfizeyyel kanun
Şeker istihlâk ve gümrük resimleri hakkmda
Dahilî istihlâk vergisi kanununun 10 ncu madde»
sinin tadili ve muvakkat hir madde ilâvesi hak
kmda
TJahittistihlâk vergisi kanununa mfizeyyel 2448 nu
maralı kanunun tadiline dair kanun
Şeker istihlâk ve gümrük resimleri hakkındaki ka
nuna müzeyyel kanun

B) fiaktrik ve havagazı
24/5/1934
14/6/1937

Kanun
>

2442
3260

11/6/1937

Tefsir

224

27/6/1988

Kanun

3508

Elektrik ve havagazı istihlâk resmi hakkmda
Dahilî istihlâk vergin kanununun 2 nci maddesine
bir.frkra ile müstakil maddeler 0âvesine»dahvolan
1871 saydı kanunun ikinci maddesini değiştiren
2442 numaralı kanuna ek kanun
2442 saydı kanunun birinci maddesinin (G) frkraTürkiyede açılacak beynelmilel panayır ve sergi
lerin vergi ve resimlerden muafiyetine dair olan
kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkm
da kanun

No. 3844
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Tarihî
Nevi

müttenidatı
No.

Hulâsa

O) Ban maddelerden aJman istihlâk varghi
27/5/1935
11/6/1937

y>n^w

B. M. M. Karan

2781
1009

29/6/1939

Kanun

3536

24/5/1940

»

8841

Bazı maddelerden istihlak vergisi almmasma dair
Bazı maddelerden istihlâk vergisi ataması hakkın
daki 2731 nnmarah kanonun birinci maddesinin be
sinci fıkrasmm tefsirine mahal olmadığı hakkmda
Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması hak
kındaki 2731 numaralı kanunun han hükümle
rini değigitren kanun
Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması hakkın
daki 2731 sayılı kanunun bazı hükümlerini değiş
tiren kanun

Kara, denk av vergileri
19 nisan 125)8 Nizamname
22 haziran 1305
»
18 sefer 1299
22 haziran 1305
2 cemaziyülevvel 1324 Nizamname
16/4/1338
6/4/1340

Kanun
»

218
465

18/1/1926

»

721

22/4/1926

»

6/12/1928

Karar

17

24/4/1936

Kanun

2956

5/5/1937

3167

10/4/1340

472

Dersaadet ve tevabii balıkhane nizamnamesi
Dersaadet ve tevabii balıkhane nizamnamesinin 13
ncü maddesini mnaddil
Zabrtai saydiye nizamnamesi
Zabıtai saydiye nizamnam«rinin 30 neu maddesi
makamma kaim maddei nizamiye
Zabrtai saydiye nizamnamesinin 27 nci maddesi
makamma kaim maddei nizamiye
Zabrtai saydiye nizamnamesini mnaddil kanun
istanbul ve tevabii balıkhanesine müteallik nizam
namenin 1, 3 ncü maddelerinde muharrer rüsu
mun tezyidine dair
Zabıtai saydiye nizamnamesine bazı mevad tezyiline dair
Zabıtai saydiye ve İstanbul tevabii balıkhanesine
müteallik nizamnamelerin bazı maddelerini muaddil
Sünger saydedenlerden 820 numaralı kanun mu
cibince saydiye resmi alınmayacağına dair Büyük
Millet Meclisi kararı
Yunus balıklarının ve bunlardan çıkan balık yağlarmm av vergisinden istisnasına dair
Kara avcılığı kanunu

Nakliyat resmi
Kanun

Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat edeu
yolculardan alınacak nakliyat resmi hakkmda
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Tarihi
Nevi
No.
31/5/1930

Kanım

1667

25/6/1933

»

2030

24/5/1940

»

8842

Halâsa
Devlet demiryolları ve limanlan idarei umumiyesinin teşkilât ve vesaitine dair kanuna mûzeyyel
kanunun 1 nçi maddgsi
Muayyen tarifeli vesaiti nakliye'ile seyahat eden
yolculardan alınacak nakliyat 'resmi hakkmda
Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden
yolculardan alınacak nakliye resmi hakkındaki 472
sayılı kanunu tadil eden kanun

Sefineler rüsumu
16/4/1338
6/4/1340

Kanun

»

216
466

0/4/1340

467

13/12/1935

2864

5/7/1939

3687

MeraMbi bahriyeden alınacak rüsum hakkında
Merakibi bahriyeden »1TTHWA rüsum hakkındaki
216 numaralı kanuna merbut tarifeye bir zeyil ilâ
vesine dair
Merakibi bahriyeden almanak rüsum hakkmdaki
216 numaralı kanuna merbut tarifenin 3 nefi mad
desinin «C» fıkrasının ilgasma dair
Hususî yatlarla münhasıran turist taşıyan veya
ilmi husnsatta kullanılan gemilerden ban denü
resimlerinin affine ve bazılarından tenzilât icraama dair
Karadeniz havzasından kömür alacak gemilerin. Tu
şumdan muafiyeti hakkında

Damga resmi
23/5/1928
14/12/1929

Kanun

1324
1541

10/6/1930

1711

11/6/1930

1715

28/5/1934
3/7/1934

2455
2576

23/12/1934

2661

16/10/1935

2828

21/1A936
8/6/1936

2896
8008

2182

Damga resmi kanunu
Damga resmi kanununun 13 ncü maddesinin, 8 nel
fıkrasınm tadili hakkmda
Tasarruf sandıklan hakkmdaki kanonun 8 nci
maddesi
Türkiye Cumhuriyeti Merkez başkası kanununun
92 nci maddesi
Damga resmi kanununa mûzeyyel
Gizli nüfusların yazanı hakkmdaki kanunun 8 neft
maddesi
Muhacirlere ve muhtaç çiftçilere tohumluk ve ye
meklik dağıtılın asma dair kanunun 5 nci maddesi
Damga resmi hakkmdaki 1324 sayılı kanunun 32
nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkmda
Hayvanlar vergisi kanununun 14 ncü maddesi
İş kanununun dokuzuncu maddesi
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Vergilerin v» rerimlerin re sair hotdatm müstenidatı
Tarihi
Nevi
No.

4/6/1937

Kanun

7/1/1938

»

3202

10/6/1938

3437

22/6/1938

3478

22/6/1936

3480

28/6/1S3B

3522

27/1A939
16/6/1939

3590
3645

5/7/İ939
5/7/1939
6/7/1939

3702

3/1/1940

»

3765

17/1/1940

»

3773

27/3/1940

>

8788

Hulâsa
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun
50 nci maddesi
Devlet ziraat isletmeleri kurumu kanununun 15
nei maddesi
Tütün ve tütün inhisarı kanununun 112 nei mad
desi
Damga resmi kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddelerin ek
lenmesine dair kanun
istanbul Elektrik şirketi imtiyazile tesisatının sa
tın almmasma dair mukavelenin tasdiki hakkın
daki kanunun 2 nci ve mukavelenin 6 nci maddesi
Devlet tarafından kurulacak demh ve çelik fab
rikalarının haiz olacakları muafiyet hakkında
Damga resmi kanununun tadiline dair kanun
İstanbul Elektrik, tramvay ve tünel idareleri teş
kilât ve tesisatının İstanbul belediyesine devrine
dair kanunun 12 nei maddesi
İskân kanununun ban maddelerinin değiştirilmesine
dair kanun
Evlenme k&gıdlan ve nüfus kütüklerine tescilleri
hakkındaki kanunun birinci maddesi
Tiyatro ve sinemalarla konserlerden Devlet ve be
lediyelerce alınmakta olan damga, tayyare ve bele
diye resimlerile darülaceze hisselerinin mikdarma
ve sureti istifasına dair
Damga resmi kanununun ban hükümlerinin değiştirümeesine ve bu kanuna bazı hükümler eklenme
sine dair
Erzincanda ve Erzincan yer sarsmt^smdan mütees
sir olan mmtakada zarar görenlere yapılacak yar
dım hakkındaki kanunun 1 nci maddeesi
Çay kanununun 12 nei maddesi

Tapu harçları
30 T. saııi 1330 Kamın

1 mart 1332

10/6/1926

»

929

Vilâyetlere aid mekâtibi iptidaiye ve tâliye binaları
senedatmm bilâ resim vilâyet namma tebdili hak
kında
Muaraelei mütekabile, esası üzerine itildfname teali
eden düveli ecnebiyenin Türkiyede bulunan sefaret
ve konsoloshane binalarının vergi ve rüsumdan is
tisnasına dair
Devlet , demiryolları istimlâk kanununun 5 ad
maddesi

2183
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No. 3844
JVergüerin ve ndmİMÜn ve sair hasthrtm mtbrtanldatt'
Tarihi
Nevi
No.
21/5/1928

Kanım

1301

16/5/1929
19/3/1931

»

1451
1771

27/6/1931
4/7/1931

>
»

1838
1836

4/7/1931
7/4/1982

»
>

1837
1944

»
»

2510
2567

2/6/1934
14/6/1984
4/7/1934
15/12/1934
22/12/1984
29/12/1937
3/6/1935
23/12/1935
25/12/1935

»
»
B. M. M. Karan
Kanun
»
»

2618
2644
1023
2762
2870
2879

8/2/1937
4/6/1937

»
>

8116
3202

7/1 /1938

»

8308

28/6/1938

»

8522

5/12/1935
13/7/1936
27/12/1937
22/6/1938

l-ı

5/7/1939

^

8683

11/7/1939

»

8711

27/3/1940

»

8788

2184

2/3542
8042
2/1777
3480

Hulâsa
Ban müessesst muafiyetleri hakkındaki ahkâmm
ilgasma dair olan kanunun 5 nd maddesi
Tapu harçları kanunu.
Mübadele ve teffiz İslerinin kati tasfiyesi ve intacı
hakkında
Arazi vergisi kanununun 8 nei maddesi
Veraset ve intikal vergisi hakkındaki kanunun
bazı maddelerinin tadiline ve banlarının ilgasma
dair kanunun 50 nei muaddel maddesi
Bina vergisi kanununun 14 neü maddesi
1331 numaralı kanuna tevfikan verilen tapu senedleri harçlarmm bakiye taksitlerinin affine ve gayrimübadillere verileoek gayrimenkul emvalin tapu
haremdan İstisnasına dair
Arttırma ve eksiltme ve ihale kuramımın 23 neü
maddesinin 2 nei fıkrası
İskân kanununun 89 neu maddesi
Arazi vergisi kanununun muvakkat 3 neü maddesi
yerine kaim maddesi
Kadastro ve tapu tahrir kanunu
Tapu kanunu
Tapu kanununun muvakkat maddesi hakkmdn
Vakıflar kanununun 8 ve 31 nei maddeleri
Bina vergisi kanununu muaddil kanun
Umumi muvazeneye giren vekâlet dairelerile Vakzflar umum müdürlüğü arasmda bütün alacak
ve vereceklerin karşılıklı olarak ibrasına dair
kanun
Orman kanununun 13 neü madesi
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun
50 nei maddesi
Devlet ziraat işletmeleri hakkındaki kanunun 15
nei maddesi
Devlet tarafından kurulacak demir ve çelik fab
rikalarının haiz olacakları muafiyet hakkında ka
nun
Kadastro ve tapu tahriri nizamnamesi
Vakıflar kanununa dair nizamname
İskân muafiyetleri nizamnamesi
İstanbul Elektrik şirketi imtiyazile tesisatının satm alınmasına dair mukavelenin tasdiki hakkın
daki kanunun 2 nei maddesi
İskân kanununun ban maddelerinin değiştirilmesine dair
Hatay vilâyeti kurulmasına dair kanunun muvak
kat 7 nei maddesinin B fıkran
Çay kanununun 7 ve 12 nei maddeleri
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gfezgilerls ve resimlerin ve sair hı
Tarifi
Nevi

arfkrteaiâab
No,

Hulâsa

r
Mahkeme harçtan
9/6/1934
20/12/1934

kanun
»

2503

4/6/1937
3560

16/1/1939
28/6/1938

Tefsir

1059

Adliye hars tarifeli kanona
2503 sayılı kanunun bazı maddelerini değiştiren
kanon
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankan kanonunun
50 nci maddesi
Adli evrakm P. T. T. İdaresi vasıtasile tebliğine
dair kanunun 4 noü maddesi
Adliye harç tarifesi kanununun 33 nefi maddesi»
nin tefsirine mahal olmadığına dair

Paeaport ve kançılarya ve saire
23/6/1927
12/5/1928

Kanun

1143
1260

23/5/1928
21/10/1935

1318

28/6/1938
14/11/1938

3519
3541

29/6/1938

3529

5/7/1939

Şehbenderlik rüsumu
Tabiiyet muamelelerinden alınacak harçlar hak
kında
Hariciye vekâleti tasdik harçları hakkında
Hariciye vekâleti tasdik harçları hakkındaki ka
nona bağlı cetvelin değiştirilmesine dair
Pasaport kanunu
Sıhhat patenteleri üzerine yapılan konsolosluk vi
zelerini kaldıran beynelmilel itilâfnameye iltiha
kımız hakkında
Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hak
kında kanun
îskân kanununun but maddelerinin değiştirilme
sine dair

Noterler
23/7/1934

Kanun

2661

4/6/1937
15/6/1938
24/6/1938

3456
3491

24/6/1938

3494

5/7/1939

8683

Muhacirlere ve muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk
ve yemeklik dağıtılması hakkındaki kanunun 5 nci
maddesi
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun
50 nci maddesi
Noter kanuna
Toprak mahsulleri ofisi kanununun 25 nci madAdliye harç tarifesi kanununa ek noter harç ta
rifesi kanunu
takan kanununun ban maddelerini değiştiren kanun

2185
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VergUeria ve nabnleım T» sair haadatn mttıtenhUta
Tarihi
Nevi
No.

Hülâsa

ÎHğvr harçlar
10 mart 1296
28 nisan 130*
12 ağustos-1317
25 mart 1321

Kanon
Nizamname
»
trade

14 ağustos 1330
24/1/1927
2/3/1927

964
984

14/5/1928

1262

2/3/1929
2/6/1929

1401
1527

2/4/1932
21/10/1935
14/1/1938

1939
2837
8323

17/6/1938

3458

9/10/1939

8728

11/5/1939

Nizamname

2/10941

ihtira beratı
Alâmeti farika nizamnamesi
Alâmeti farika nizamnamesine müzeyyel madde
İhtira beratı ile alâmeti farika rüsumunun tazifi
hakkında
Nüfus kanunu
Eczacılar ve eczaneler hakkında
Ecza depolarından alman ruhsatiye harcı hak
kında
İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar hakkındaki ka
nunun harca müteallik hükümleri
Alâmeti farika nizamnamesine müzeyyel kanun
Müstahzaratı kimyeviye rüsumu kanununun bazı
maddelerinin tadili hakkında
İhtira beratı kanununa bir madde ilâvesi hakkında
İskân kanununa ek kanun
2887 sayılı kanunun tadiline dair kanunun birinci
maddesi
Mühendislik ve mimarlık hakkındaki kanutiuri 6 hci
maddesi
Mutahassıs tahinlerle kimyagerler ye diğer sıhhiye
memurlarile fenni gözlükçülere ve hususi hastane
açacaklara verilecek ihtisas vesikası, sahadetBaıtie
ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar hakkında
3458 scfyth kanunun 6 ncı maddesine teVfîlan ha
zırlanan nizamnamenin 10 ncu maddesi

Hayvan tajfltk tahttan resmi
2/2/1840

Kanun'

405

8/5/1928
8/6/1930

1284
1693

23/3/1931

1775

11/1 /1937

3091

Zabrtai aıhhiyei hayvaniye kanunu muv'ikkâÜhİ
muaddil kanun
Hayvan sağlık zabıtası hakkında
Hayvatt sağlık zabıtası kanununun 39 neft' madde1sini muaddil kanun
Hayvan' sağlık zabıtası kanununun 22, 46) 48 ncT
maddelerinin tadili hakkında
Yabancı memleketlere gönderilecek domuz ve müs
tahzaratından muayene resmi almmaraaatnö dair
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fVergflerin Ye «»İmlerin ye sair hasdatm mflstenldatı
Tarihi
Nevi
No.

Hulâsa

Üçüncü
inhisarlar safi hasılatı

Tütün
17/ 6/1938

Kanun

3437

Tütün vç,tütün inhisarı kanunu

Tut
U/12/1936

Kanun

8078

Tu* kanunu

İspirto ve ispirtolu içkütr
22/3/1926
16/5/1926

Kanun
Talimatname

790

11/8/1933

Talimatname

14842

21/2/1934
16/2/1938

»
Kararname

2/172
2/8183

5/5/1938

>

2/8737

16/8/1939

»

2/11632

İspirto ve meşrubatı kfluliye hakkmda
790 numaralı kamumu tüyeri tanuyetini mübeyyin
talimatname
790 sayılı kanunun suveri icraiyesini mübeyyin ta
limatnamenin muaddel ikinci maddesi
790 numaralı kanunun «üreri icraiyesini mübeyyin
talimatnamenin muaddel 8 nci maddesi
790 sayılı kanunun suveri icraiyesini mübeyyin
talimatnamenin muaddel 2 nci maddesinin saf is
pirtolara aid inhisar resminin asgari haddinin 10
kuruşa indirilmesine dair
790 numaralı kanunun suveri icraiyesini mübey
yin., talimatnamenin. 39 ncu maddesinin kaldırıl
masına ve 40 nci maddesinin değiştirilmesine, dair
790 sayılı kanunun tatbik suretini gösteren talimat
namenin 8 • 8 -1938 tarihli 2/9420 saydı kararna
me ile değiştirilen ikinci maddesinde bira için tayin
edilmiş olan, resim haddinin litre, hasına, şişe ve
fıçı birasında vasat! 4 ilâ 10 kuruş olarak değişti
rilmesine dair

Revolver, fişek v* paflayu» m<*Wekr
53/5/1934

.amin

2441

Barut ve. patlayıcı maddelerle ar^malıemeleri fişek
ve revolver inhisarı kanunu

2187
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Vergilerin ve mimletin ve sair
Tarihi
Nevi
14/1/1933

mustenidatı
No.
13759

Karar

14461

10/8/1983

iiolâsa
Madenlere yapılacak mcvaddı infilâkiye satışlar*,
nnı maliyet fiati üzerinden icrası hakkmda
Madenlere satdaeak tay barutlannm maliyet fi.
ati üzerinden satılmasına dair

Tütün ve içkilerden aUnaeak müdafaa vergin
28/5/1934

2460

Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi
hakkmda

Kibrit ve çakmak
1/6/1929
15/6/1930

Kanun
»

1503
1722

Kibrit ve çakmak inhisarı hakkmda
Kibrit ve çakmak inhisarı isletmesinin devrine mü»
teallik mukavelenin taadikma dair

Oyun kâğıdı
21/6/1927

Kanun

1118

Oyun kâğtdlan inhisarı hakkında

Dördüncü knum

Devlete aid emvalve emlâk hatdatı

8/2/1987
13/6/1938
1/6/1926

Kanun

8116
KtAAA

9/8/1938

Nizamname

l/U/3336

Kfln^n

2/9634

Orman kanuna
Orman kanununa ek kanun
Orman nizamnamesi mucibince alman yaylakıye
resminin lâğvine dair
Orman umum müdürlüğü memurlarmm göreceği
islere dair nizamname

İsletilen emlâk hatUaU

2188

Hazinei hassaya aid emlak ve arazi muamelâtı ta
sarrafiyesine dair
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yergilerin ve resimlerin ve sair hamlatan müstenidatı
Tarihi
Nevi
No.

Hulâsa

Emval ve emlâk taitf hasüah
13 cylûl 1331

Kanunu muvakkat

15/4/1339

Kantta

333

21/4/1340

»

499

14/1/1926
10/5/1341

»
Talimatname

716

17/2/1926

Ttk'nyn

743

22/2/1926

»

748

28/5/1927
1/4/1928

^
»

1055
1217

24/5/1928

1331

18/3/1929

Tefsir

142

2/6/1929

»

146

2/6/1929

Kanon

1506

2/6/1929
19/8/1981
21/7/1931

»
»
»

1507
1771
1866

21/4/1832

1929

7/4/1932

1943

27/6/1932
11/6/1933

2300

2/6/1934
14/6/1035

Ahar mahallere nakledilen eşhasm emval ve düyun
ve matlûbatı metrûkesi hakkında
13 eylül 1331 tarihli kanunu muvakkatin ban mad
delerinin tadiline dair
Ziraat bankan matlûbatı atikasnun avreti tesvi
yesine dair
Borçlanma kanunu
Bedelleri perin ve rankassat olarak istifa edilmek
üzere satılacak emlâki milliyenin sureti füruhtu
haMrmda
Türk kanunu medenisinin Hazineye intikal ede
cek emval ve emlâk hakkındaki hükümleri
Emval milliye ye metrfikeden veya mazbut vakıf
lardan bazı müesseselerle belediyelere satdaeak ara
zi ve arsalar hakkında
Teşviki sanayi kanununun 4 ve 5 nd maddeleri
Mübadeleye gayri tâbi ahaliye verilecek emvali
gayrimenkule hakkında
Mübadil, gayrimübadil, (muhacir ve saireye kanun
larına tevfikan teffte veya adiyen tahsis olunan
gayrimenkullerin tapuya raptı hakkmda
1381 numaralı kanunun 6 nm maddesinin tefsirine
dair
1331 numaralı kanunun 7 nci maddesinin tefsirine
dair
Şark menatria dahilinde muhtaç sürraa tevzi edi
lecek araziye dair
1881 numaralı kanunu tadil eden kanun
1331 numaralı kanunu tadil eden kanun
Mübadele ve teffîz islerinin kati tasfiyesi ve in
tacı hakkındaki kanuna müzeyyel kanun
Posta, telgraf ve telefon merkezleri müdür ve bas
memurlarının idareye muhtas binalarda icara
ikametleri hakkmda
Mazbut emlâk, yurdtuk ocaklık maaşı mukabili
verilecek emlâk ve arazi hakkmda
1778 numaralı kanuna müzeyyel kanun
Devlete aid bir kıarm binalar sata bedelHe resmi
daireler yapılması hakkmda
Artırma, eksiltme ve ihale kanunu
1943 sayılı k#»Wft ek Jr*"^
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No. 3844
vergilerin ve resimlerin ve sair hamlatın mtistenidatı
Tarihi
Nevi
No.
28/6/1938

3523

Kanon

28/6/1938

3524

2/1/1939

3551

5/6/1939
27/3/1940

8788

Hulâsa
Oayrimübadil istihkaklarının tasfiyesine dair k&.
Bunun 4 ncü maddesi
Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkuüerin
satış bedellerinin tahsil sureti hakkında
Mübadele ve teffiz işlerinin katği tasfiyesi ve in.
tacı hakkındaki 1771 sayılı kanuna ek kanon
Devlet kinini mütedavü sermayesi hakkındaki ka
nunun ikinci maddesi
Çay kanununun 7 nci maddesi

B 6 Q Q & İDSDtt

Devletçe idare edilen müesseseler

DevUt dtmûryottan
28/5/1927

Kanon

1042
1375

28/12/1933

2376

Devlet demiryoHan ve limanlan idarei nmumiyesinin teşkilât ve vetaifine dair
Anadolu, Hersin - Tarsus • Adana demiryollarila
Haydarpaşa Uman şirketleri ve Zurihte şark de
miryolları bankagr arasmda münakid itüâfnameler
Sıcak ve soğuk maden snlarmm istiamarfle kaplıca
lar tesisatı hakkındaki 927 numaralı kanona müzeyyel kanunun 1 nci maddesi

Potta, telgraf v
23 şubat 1828

Kanunu muvakkat

80 T. Sani 1330

Kanunu muvakkat

13/2/1325

Nizamname

26/11/1339
4/2/1340
10/5/1926

>
»

876
406
835

30/5/1926

»

876

2190

ttltfo*

Teatii muhaberata hadim hususî elektrik hototu
hakkında
îneiaatr elektrikiye vasıtasile telsiz telgraf ve telsiz
telefon hakkındaki kanuna muaddel 11 ve 12 nci
maddelerinin tadili hakkında
Kmr ile teati edilecek telgrafnamelerin ücretlerinin
tadiline dair
Posta kanonu
Telgraf ve telefon kanunu
Telgraf ve telefon kanununun 33 ncü maddesinin
tadiline dair
Ankara şehri otomatSc telefon kanonu
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gergilerin ve resimlerin ve sair hasılatm mûstenidatı

Tarihi

Nevi

No.

Hulâsa
Posta kanunu ile telgraf ve telefon kanununun ba
sı maddelerinin tadili hakkında
Posta, telgraf ve telefon idaresince eşhasa aid akümülâtörlerin doldurulmasına dair
Anadolu ajansı telgraf ücretleri hakkında
Ankara şehri otomatik telefon kanununun tadili
hakkında
Ankaradan gayri şehir ve kasabalardaki telefonlar
hakkmda
Posta kanununun 21 nci maddesinin salisen fıkrası
nın tadiline dair
Ankara otomatik telefon kanununun 7 nci mad
desine bir fıkra ilâvesi hakkmda
Ankaradan gayri şehir ve kasabalardaki telefonlar
hakkındaki kanunun beşinci maddesinin tadiline
dair
Telgraf ve telefon kanununun 7 nci maddesinin
tadiline ve 29 ncu maddesine ban fıkralar ilâvesine
dair
406 numaralı telgraf ve telefon kanununa bazı mad
deler tezyiline dair
Ankara şehri otomatik telefonu ile telefon idaresi
tarafından tesis edilen telefonlara merbut telefon
ların ücreti hakkmda
« Eastern » telgraf kumpanyasile münakid muka
velenamenin feshile (Communication împerial and
International) Limited Şirketi ile bir mukavele
akdi hakkmda
Ankara şehri otomatik telefon kanununun 7 nci
maddesine bir fıkra ilâvesine dair
Ankara şehri otomatik telefon kanununun bazı
maddelerinin tadiline ve bu kanuna bir madde ilâ
vesine dair olan 1901 numaralı kanunun 2 nci
maddesinin değiştirilmesi hakkmda
Memleket dahilinde hava yolile nakledilecek mektub posta paketi ve saireden almacak ücretler hak
kmda
Ankara şehri otomatik telefon kanununun 7 noi
maddesine ilâve edilecek fıkra hakkmda
1404 numaralı kanunun birinci maddesine ban fık
ralar ilâvesine dair
Posta kanununun ban maddelerinin değiştirilmesine dair
Ankara şehri otomatik telefon kanununun bas
maddeleri hakkmda

25/6/1927

Kanun

1172

15/5/1928

»

1258

v17/5/1928
V

1/12/1928

»
»

1265
1366

7/1/1929

»

1379

2/8/1929

»

1404

10/3/1930

»

1569

1/5/1930

»

1601

21/12/1931

»

1899

21/12/1931

»

1900

21/12/1931

»

1901

16/6/1932

»

2009

13/4/1933

»

2142

1/5/1933

»

2164

11/6/1938

2298

11/6/193»

2304

9/6/1934

2501

5/7/1984

2579

13/12/1934

2609
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasdatm mûstenidatı
Tarihi '
Nevi
No.
23/12/1934

Kanun

2640

18/5/1986
18/5/1935

2721
2722

10/6/1935
9/6/1936

2772
8021

10/6/1936

12/6/1936

3054

1/2/1937

3108

4/6/1937
9/6/1937
25/4/1938

8375

24/6/1938

3488

24/6/1938
16/1/1939

3491
3560

27/12/1923

Kararname

185

1/1/1928

6012

1/10/1934

2/1864

24/4/1935

2/2393

31/10/1935

2/3422

26/11/1935
20/12/1935
20/7/1936

2192

2/4042

Hulâsa
Beynelmilel telekomünikasyon mukavelemle telli ve
telsiz telgraf ve telefon nizamnamesinin tasdikma
dair
376 numaralı post* kanununa müzeyyel kanon
406 numaralı telgraf ve telefon kanona müzeyyel
kanun
Posta, telgraf ve telefon memurları hakkında»
Kahire umumi posta mukavelesinin tasdiki hak
kında
İstanbul telefon tesisatının satm alınmasına dair
Hükümet ile şirket arasmda akdedilen mukavele
nin tasdiki hakkmda
istanbul telefon tesisatnım tesellüm ve isletme mu
amelelerine dair
376 numaralı posta kanonunun 53 neft maddesinin
tadiline dair
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun
53 ncü maddesi
Telsiz kanununun harç ve ücretlere dair olan 9
aou faslı
İzmu telefon tesisatının saka almmamna dair Hü
kümetle şirket arasmda akdedilen mukavelenin tas
diki TmMrwwlfr
izmir telefon tesisatı tesellüm ve işletme muamele
lerine dair
Toprak mahsulleri ofisi kanununun 25 nci maddesi
Adli evrakm Posta, telgraf ve telefon idaresi vasıtasile tebliğine dair kanunun dördüncü maddesi
Romanya ile Türkiye arasmda Köstence kablosu
nun işletilmesine dair yapılan itUâfnamenin tasdi
kma dair
Aanjftrika üe Türkiye arasmda teati edilecek telsiz
telgrafların ücretleri hakkmda
Haricî posta müraselfttmdan 1 * 1 - 1935 tarihin
den itibaren alınacak ücretler hakkmda
Türkiye ile Ataerika Birleşik Hükümeti arasmda
posta paketleri teatisine dair uzlaşma
Müraselâta yapıştırılacak reklam etiketleri hak
kmda
Kesimli ve pullu kartpostal ve kartlar çıkarılma
mla dair
Anadolu ajansının Iran, Paris ajansına yazacağı
adi matbuat telgrafları hakkmda
3054 numaralı kanunun 7 n d maddesi hükmüne
göre resmi dairelere ücretsiz verilecek telefonlar
dan 50 adedinin sureti tevaü hakkmda
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gergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı

Tarihi

Nevi

No.

28/3/1*36
20/7/1936

Kararname
»

S/4877
2/5046

18/8/1936

»

2/5206

19/U/1936

»

2/5592

23/3/1937

»

2/6240

30/4/1937

»

2/6483

16/5/1937

»

2/6647

14/6/1937

»

20/7/1937

»

2/7138

1/9/1937

Kararname

2/7319

2/11/1937

»

2/7598

19/1/1938

2/8072

19/1/1938

2/8077

14/7/1938

2/9250

Hulâsa
Telefon ücretleri hakkında
2721 numaralı kanunun birinci maddesi mucibin
ce Vekiller Heyetince tasdik olunan ücret tarifesi
hakkında
Ankara ve istanbul radyosunun posta ve telgraf
idaresince işletilmesi hakkmda
3054 numaralı kanamın 6 net maddesi mucibince
hazırlanan İstanbul telefon müdürlüğünün abone
lerle olan muamelâtı hakkında
İstanbul telefon rehberine konacak reklam ilân
larından alınacak ücret hakkmda
Türkiye, Bomanya, Yugoslavya, Yunanistan re
Çekoslavakya anamda aktedilen Bükreş posta ve
telekommünikasyon v»l»»ypw ftflMrmda.
İstanbul telefon tesisatının tesellüm ve işletme mu
amelelerine dair olan 3054 numaralı kanunun 6
ncı maddesine göre ihzar ve tasdik edilmiş olan
izahnamenin ikinci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair
Havayolları Devlet işletme idaresi talimatname
sine bağlı itilâfnamenin 5 nei maddesi mucibin
ce uçaklarla taşmacak evrak, kıymetli mektub
ve kutu postaları Ücreti hakkmda
Umumî telsiz telefon neşriyatını almağa mahsus
tesisattan her mali sene için almacak ücretler hak
kmda
Marmaris • Bodos kablosunun işletme mukavelesi
hakkında
2/6240 numaralı kararname ile tasdik olunan İs
tanbul telefon talimatnamesinin tarife bahasmm
(müteferrik âletler, tesisat ve abonman ücreleri)
kısmına uzun kordonlar için tesbit edilen ücretlerin
ilâvesi ve İstanbul telefon tarifesinde mevcud olub
876 numaralı kanunla gösterilmemiş olan ücretlerin
Ankara telefonu için de tatbiki hakkmda
Radyo satışlarından alınmakta olan ücret mikdannm, İzmir enternasyonal fuarında teshir
edilmek maksadile getirilecek radyo makineleri
için fuarm devamı müddetnee iki buçuk lira
ya indirilmesi hakkmda
İzmir telefon şirketi tesisatının satm ırtmıriHTT hak
kmda
Radyo telgraf ücret tarifesinin tasdik hakkmda
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"Gergilerin ve minderin ve sair hasılatın tnüatenidatı
Tazibi
Nevi
No.

15/ 8 /1938

Kararname

2/9441

12/11/1938

Hulâsa
2/5592 ve 2/6647 numaralı kararnamelerle tasdik
edilmiş bulanan istanbul telefon talimatnamenle
876 numaralı kanunla tesbH edilmiş olan Ankara
otomatik telefon tarifesinin İzmir telefonları için
tafbikma dair
Ankara telefon kanununun tarife bahsinde mevcud
olmayan ücretler için İstanbul tarifesinin tatbiki
ve uzun kordon tarifesi hakkında
İstanbul telefon abonelerinin riayete mecbur olduk
ları hükümleri havi ve 8054 numaralı kanuna da
yanan tA^Tt"Lfoftmfm'n faıtifcr ^«JrfrrTMJft

15/11/1988
9/2/1939

2/10342

24/12/1939

2/10445

27/4/1930

Avrupa rejiminde çekilecek telgraflardan alınacak
ücretlere dair
İzmir telefon rehberinde yapılacak neşriyat, rek
lâm ve ilânlar için İstanbul rehberinden ahsan üc
ret tarifesinin aynen tatbiki hakkında
Türkiye • Bulgaristan P. T. T. mukavelesinin 15 nri
maddesinin tmfflj h*Hrmflft

3/6/1939

2/11151

Adli evrakm, Posta, telgraf ye telefon idaresi vasıtasfle tebliğine dair olan 8560 saydı kanunun 4 neft
maddesine göre almacak ücretlere dair tarifenin

19/9/1939

2/11970

13/10/1939

2/12145

8/1/1940

2/12585

Sergi, panayır re fuarlarda almacak telefon tesisat
masraf ve abonman ücreti tarifesi hakkında
Bükreşte toplanan Balkan birliği posta re telekominikasiyon komitesinin içtimamda kabul edilen
esaslar dairesinde tesbit edilen ücretlter hakkında
Yabana memleketlerle yapılacak posta muamelâtın
dan almacak ücretler hakkmda Beynelmilel telgraf
mukavelename ve buna merbut telgraf, telefon ve
telsiz nizamnameleri

Darptan* ve damga matbaan KanlaU
26/3/1332
16/1/1940

Kanun
Talimatname

Tevhidi meskukât hakkmda
Altm ve gümüş mevad ve masnuata damga darbı

Bunıi matbaalar hasHott
22/4/1341
U/1/1989

Kanun

657
8558

Harita müdüriyet umumiyesi kanununun 4 nefl
maddesi
Devlete aid matbaaların birleştirilmesi hakkmda
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'Vergilerin ve resimlerin ve sair baalatm müstenidatı
Tarihi
Nevi
No.
£7/1/1927

Kanan

Hulâsa
Millî matbaa tahsisatmm mütedavil sermaye ha
linde istimali hakkında
Devlet Jritablan mütedavil sermayesi halfanda

1/4/1933

Vmvtnt mtkUlUr lumtatt

1/4/1334
13/3/1920

yVyntfiı

>

788

17/5A928

>

1275

6/7/1981

>

1888

11/8/193S
14/6/1935

»

2006
2795

23/3/1936

»

9/6/1937

»

3224

7/7/1939

»

8704

25/5/1936

Talimatname

3/6/1937

î c V . H . Karar

Mektebi mülkiyenin tesisine dair
Memurin kanununun memur gocuklarından alma
cak mekteb ücretlerinin tenzili hakkmdaki 88 nei
maddesi
Yüksek mühendis mektebi hakkmdaki kanonun
3 ncü maddesi
Maarif vekâleti tarafından idare »ailecek mekteb
pansiyonları hakkmda
1838 numaralı kanunu muaddü kanun
Ankarada Tarih, Dil ve Coğrafya fakültesi kurulm asma fl»j»
1935 malt yılı umum! muvazene kanununa bağlı
bütçe ve cetvellerde değişiklik yapılmasına dair
kanun
Maarif vekaleti prevantoryom ve sanatoryomu
hakkmda
Köy eğitmen karalan ile koy öğretmen okullarının
idaresine dair kanunun üçüncü maddesi
2923 sayılı kanunun tatbik suretini gösteren tali
matname
Leyli tıb talebe yurdu talimatnamesinin 10 ncu
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkmda

Diğ$r mümutikr KatHah
26A0/1341
17/5/1928

Kanun

549
1266

17/5/1928

1267

2/6/1930
21/7/1981

1678
1858

10/6/1933
21/6A934

Ziraat müesseselerine sermaye vazma dair
İslahı hayvanat kanununun 28 ncâ maddesini tadil
eden kanun
Türkiye Cumhuriyeti Merkes hTfıratrhhs müesse
sesi hakkmdaki kanunun 8 ncü maddesi
867 numaralı kanuna müzeyyel kanun
Diatofajin tahsisatının mütedavil sermaye olarak
kullanılması ft«Mrmda
Ankara Yüksek ziraat enstitüsü hakkmda
Nebat ve hayvanlarla mahsnlfttmın muayene ve te
mizleme işleri için kurulacak fenni müesseseler
hakkında

2195
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No. 3844
Vergilerin ve resimlerin ve sair hamlatın müstenid&tı
Tarihi
Nevi
No.
5/7/1984

Kamın

2582

23/12/1934

»

2654

20/7/1840
1340
28/11/1340
19/6/1936
12/10/1988
15/7/1987

Kararname

696

Talimatname
»

882

»

2/4858

»
Kararname

16/2/1938

8/8882
2/7107

Hulâsa
Merinos koyunları yetiştirilmesi ve ıslah edilmi|
pamuk tohuma üretilmesi hakkında
Ziraat Tekilliği müesseselerinde yetiştirilen üretme
vasıtalarının satdabümesİ ve ialer sermaye ile ida.
resi hakkında
WMtMMİ4ff talimatnamesi
Muayene ve tedavi evleri hakkında
Sağır ve dilsiz ve körler müessesesi dahili talimat
namesi
2582 numaralı kanunun 3 neü maddesi mucibince
yapılan talimatname
Çeltik ekimi kanununun tatbik sureti hakkında
Ejmyahane ve bakteriyolojthane tahlil ücretleri

2/8118

Konya ovası adama idaresi hasılatı
29/6/1938

Kanun

3538

Konya ovası sulama idaresi teşkilât ve vazifeleri
hakkında

Altıncı kısnn

umumi tnûesteseler ve şirketler luuüatından Deviet histeri
İrade ve kanunlara müsteniden veya Hükümete
verilmiş olan salâhiyete binaen akdolunan her nevi
imtiyaz mukavelenameleri ve bunlara müteallik
mukarreratm varidata müteallik hükümleri

İmtiyazlı demiryollarından
30 maya 1283
11 mart 1880

Nizamname
»

,

81/5/1930

Kanun

1667

8/6/1983

»

2285

alınan

Demiryolları usulü zabıtasına dair nizamnamenin
yirminci maddesi
Tramvayların umuru zabıtası nizamnamesinin 27,
34, 41, ve 44 neü maddeleri,
Devlet demiryolları ve limanlan idarei umumiyesinin teşkilât ve vezaifi hakkmdaki kanuna müzeyel
kanun
Cenub demiryollarının işletilmesine aid itilâfnameTiin OnUnCU "«»'frfa"*
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Versüsria y nsfııılaıiıı *e aatr haeriata MflstsBtdatı
Tarihi
Nevi
No.

Hulâsa

FatMtiar taaıIafauZa» atma»
7/6/1989

Kanan

8688

Devlet denizyolları ve limanlan isletme umum. mü
dürlüğünün teşkilât ve Tarifelerine dair kanunun
muvakkat birinci maddesinin ikinci bendinin E fık
rası

Mükerrer sigorta saıtdt&mdan atatan
25/6/1927

Kanun

1160

27/6/1929

Kararname

Mükerrer sigorta hakkındaki kanunun 1 noi ve
4 ncü maddeleri
Mfillî reasürans Türk anonim şirketi hakkında

Mvtvl petrollerinden âhnan
5/ 6 /1926

MukaTolename

Mukavelenamenin 14 ncü maddesine müsteniden
' Irak petrol şirketinden % lû Haşine hissesi"

Yedinci karan
Müteferrik varidat

Haşine muamelelerinden tnüteveüid varidat
Batine portföyü geliri ile bankalar nesdinde açı
lan hesabı esrilerden Haşine lehine tahakkuk eden
faisler ve akçe farkları ve Hasinenin iştirak ettiği
teşebbüslerden hfisd olan gelirler

Tayyare resmi
28/5/1934
23/12/1934

Kanun
»

2459
2647

25/12/1935

»

2877

Tayyare resmi kanunu
Tayyare resmi hakkındaki kanunun 6 nex madde
sine bir fıkra ilâvesine dair
Tayyare resmi hakkındaki 2459 numaralı kanunun
6 na maddesine bir okra eklenmesine dair
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V«n*Qerln T» reaknVırtn ve sair
Tarihi
Nevi
23/3/1938
25/5/1938

Kanun

6/7/1989

mfMcnldsh
No.
3343
3401
8702

Askerlik
12/5/1982

Kanun

1958

Hulfisa
Hayvanlar vergisi kanununun 8 nci maddesi
Tayyare resmi hakkındaki 2459 sayılı kanunun
ban hükümlerini değiştiren kanun
Tiyatro ve «nemalarla konserlerden Devlet ve be
lediyelerce alınmakta olan damga, tayyare ve helediye resimlerile darülaceze hissesinin mikdarma ve
sureti istifasına dair

mükellefiyeti
1111 numaralı askerlik mükellefiyeti kanununun
105 ve 106 n a maddelerini nraaddü kanun

Kıymetli evrak

14/1/1938

Kanon

3828

11/4/1938

3356

12/5/1927

1025

29/5/1909

1478

20/6/1938

2887 saydı kanunun tadiline dair kanunun birinci
maddesi
Kira kontratolarüe ferağ ve intikal ilmühaberleri'
nin re nüfus hüviyet eüsdanlarmaa bedel mukabi
linde satılması hakkmda
Hükümetle efrad arsamda teati olunacak: mukave
lename ve şartnameler hakkında
Pasaport cûsdanlarttun bedel mukabilinde itaat
Pul ve kıymetli kftğzdlarm bayiler ve memurlar
vasıtasile sattnrdmasma ve bunlara satan aidatı ve
rilmesine dair kanun
Evlenme kâğıdları ve nüfus kütüklerine tescilleri
hakkındaki kanunun birinci maddesi

5/7/1989

Muayyen masraflar karşılığı varidat
Kambiyo murakaben mukabili Cumhuriyet Merkez bankasından altnan
11/6,

Kanun

19/5/1989

Kanun

1715

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası kanununun
Hükümet hissesine müteallik mevaddr

Şirketlerde* ve müteahhidUrden teftiş mukabüi altnan

2198

1456

Şirket ve müteahhidlerden teftiş mukabüi alınacak
mebaliğe dair kanunun 11 nci maddesi
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Vergiletin ve resh&leıin ve sair hnnlıtrt mUstesMatı
Tarihi
Nevi
No.

Halâsa

Ttbtentat
26/5/1927

Kanun

1060

Muhasebe! umumiye kanununun 55 nci maddesi

Baki alacaklar
Toviıatto» istirdad
Tavken verilen mebaliğden istirdad, muhtelit
senelerde muvazene ve takviyei ziraat kanunları
ve diğer husus! kanunlar mucibince tavken, tevzi
edilmiş olan mebaliğden istirdad

Mülga vergiUr bakayan
Muhtelif tarihlerde lâğvedilmiş olan harb kaşanı
lan vergisile misil âsamları ve tieahhür zamlan ve
ihale asan ile teklif ve rüsuma ve iltizam bedel
lerine müteallik kanun ve nizamnamelerin meri
bulundukları senelerde tahakkuk eÇmiş veya bu
samanlara aid matrahlar üzerinden tahakkuk ede
cek vergiler bakayası

Oeealar
Para
10 mart 1296

y^mm-

28 ağustos 1305

»

26 nisan 1325
27 maya 1325

»
»

27 temmuz,1325v
6 maya 1826
8 maya 1826
& şubat 182*

»

5 şubat 1828

»
>
Kanunu mavakkat

»

canlan
İhtira beratı kanununun 39, 40 ve 47 nci mad
deleri
Tedariki vesaiti nakliyei askeriye kanununun 52 nci
maddesi
Serseriler hakkmâaki'kanunun 16 nci maddesi
İçtimaatı umumiye kanununun 3 ve 10 neu maddeleri
Tatili işgal kanununun 8 ve 9 ncu maddeleri
Pirinç ziraatı hakkındaki kanunun 12 nci maddesi
Hakte telif kanununun 82 nci maddesi
Polis* nizamnamesine mfizeyyel mevad hakkındaki
kanunun 9 ve 10 neu maddeleri
Emvali gayrimenkulenin tahrir ve tahdidi hakkın
daki kanunun para esnama müteallik hükümleri;
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No. 3844
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı
Tarihi
Nevi
No.
6 nisan 1829

Kanun

16 T. amni 1329

Kanunu muvakkat

1 şubat 1829

Kanunu muvakkat

80 teşrinievvel 1880
80 teşrinisani 1880

11/4/1884

^
>

TCMMU»

11/4/1334
151

10/9/1337
17/4-/1338
9/4/1340

»

222
41

Tefsir
470

9/4/1340
Kanun
12/4/1841
14/4/1841
80/11/1841

>

618
677

18/1/192S

721

1/3/1926

765

3/3/1926
22/3/1926

767
790

19/4/1926

815

15/8/1826

858

29/Ö/1926

2200

Hülâsa
Hayvan sirkatinin meni hakkındaki kanunun 12 ve
15 nci maddeleri
MeraMbi bahriyeden maada mahallerde kullanılan
müvellidüftuharlarla buhar hazineleri ve motorlar
nizamnamesine muhalefet edenler hakkındaki ka
nunun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nei madde
leri
Ameliyatı aksiye isletme kanununun 33 ve 34 ncü
maddeleri
Nüfus kanununun muaddel 40 nei maddesi
Ecnebi anonim ve sermayesi eshama münkasem şir
ketler ile ecnebi sigorta şirketleri hakkındaki kanu
nun 12 ve 28 neft maddeleri
Gümrük kanununun 98, 99, 102, 103, 104, 108 ve
111 nci maddeleri
Damızlık tiftik keçilerinin meni ihracı hakkındaki
kanununun 5 ve 6 nci maddeleri
Ereğli havzai fahmiyesi maden amelesinin hukuku
na müteallik kanunun cezaya müteallik hükümleri
.Cezayı nakdilerin beş misline iblâğı hakkında
Cesayi nakdilerin beş misline iblâğı hakkındaki ka
nunun gümrük cezalarına da şümulüne dair
Müskirat resminin tadiline mütedair kanunun altmer maddesi
Maadin nizamnamesinin muaddel 71 nei maddesi
Limanlar kanununun 11 ve 16 nci maddeleri
Tekke ve zaviyelerle türbelerin şeddine ye türbe
darlıklar ile bir takım unvanların ilgasına dair ka
nunun birinci maddesi
Zabıtai saydiye nizamnamesine bazı mevad tezyili
Türk ceza kanunu ve bu kanunun zeyil ve tadillerindeki para cezasına müteallik hükümleri.
Türk kodeksi kanununun 9 ncu maddesi
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki ka
nunun 19, 22 ve 28 ncü maddeleri
Türkiye sahillerinde nakliyatı bahriye (kabotaj) ve
limanlarla kara sulan dahilinde icrayi sanat ve ti
caret hakkındaki kanunun 5 nci maddesi
Sıtma mücadelesi kanununun 17 ve 19 nen mad
deleri
Çekirge kanununun 8 nci maddesi
Ipekböceği ve tonumu' yetiştirilmesi've muayene
ve satılması hakkındaki kanunun 20 nci maddesi
Ticaret kanununun 88, 40, 52, 53, 64 Ve 116 IUV
maddeleri
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Vergilerin ve resimlerin ve esiz hasılatta mfistenldatı
Nevi1
'Tarihi
No.
30/5/1926

Kanun

872

7/8/1926

904

7/6/1926

905

7/6/1926

906

24/1/1927

964

2/3/1927

984

19/3/1927

26/5A927

1050

28/5/1927
28/5/1927

1055
1056

18/6/1927

1086

21/6/1927

1111

25/6/1927

1149

25/6A927

1160

3/5/1928

1284

3/5/1928

1235

14/5/1928

1262

17/5/1928

1271

29/5/1928

1815

23/5/1928

1824

4/4/1929

1412

Hulâsa
Tedariki vesaiti nakliyei askeriye kanununun 52 nci
maddesine müzeyyel kanonun 2 nci maddesi
Islahı hayvanat kanonunun 31, 32, 33 ve 87 nci
maddeleri
Gümrük kanununa müzeyyel kanonun 2, 7, 10 ve
11 nci maddeleri
Gümrük kanununun muaddel 100,105,106 ve 109
ncu maddeleri
Eczacılar ve eczaneler hakkındaki kanunun 45 nci
maddesi
Eeza tiearethanelerile sanat ve ticaret islerinde
kollanılan zehirli ve müessir kimyevî maddelerin
satıldığı dükkânlara mahsus kanonun cezaya mü
teallik 21 nei maddesi
Serirî ve gzdaî tahatriyat ve tahlilât yapılan ve
misli teamüller azandan umuma mahsus bakteri
yoloji ve kimya lâboratovarlan kanununun 9, 10
ve 11 nci maddeleri
Muhasebei umumiye kanununun 22 ve 122 nci
maddeleri
Teşviki sanayi kanununun 37 nci maddesi
Pamuklara anz olan haşarat ve emrazm imha ve
tedavisi ve tohumlannm ıslahı hakkındaki kanunun
muaddel 5 ve 8 nei maddeleri
Hjukuk usulü muhakemeleri kanununun para ceza
sına müteallik hükümleri
Askerlik mükellefiyeti kanununun para cezasına
müteallik hükümleri
Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkında
ki kanunun 18,19 ve 20 nei maddeleri
Mükerrer sigorta hakkındaki kanunun 9 ncu mad
desi
Hayvanların sağlık zabıtası hakkındaki kanunun
61, 62, 63 ve 65 nci maddeleri
Çekirge kanununun 2 ve 3 ncü maddelerini muaddil kanon
İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar kanununun 18,
19 ve 20 nei maddeleri
839 saydı kanona müzeyyel kanunun cezaya müte
allik hükümleri
Şifre makmelerinin ithal ve memnoiyetine dair ka
nunun para eezasma müteallik hükümleri
Damga resmi kanununun 44 ncü maddesinin 5, 6,
7 nei fıkraları ile 55 nei maddesi
Ceza muhakemeleri usulü kanununun para ceza
sına müteallik hükümleri
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No. 3844
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasdatm mustenidatı
Tarihi
Nevi
No.
18/4/1929
13/5/1929

Kanun.
»

1426
1440

16/5/M29

1447

1/6/1929
2/6/1929
3/6/1929

1499
1527
1528

20/ 2/1980

1567

10/4/1930

1582

24/4/1980

1598

22/5/1930

1632

10/6/1930

1704

10/6/1930

1705

15/6/1930

1722

15/6/1930

1728

8/1 /1931

1741

4/7/1931

1836

4/7/1931
25/7/1931

1837
1881

30/11/1931
7/1 /1932

1890
1918

26/5/1932
9/6/1932

1980
2004

24/5/1933

2219

29/5/1933

2239

2202

Hulâsa
Vilâyetler idaresi kanununun 68 nci maddesi
Deniz ticareti kanununun para cezasına müteallik
hükümleri
Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları kanununun
6 nci faslının 44, 49 ve 53 ncü maddeleri
Gümrük tarifesi kanununun 7 ve 29 ncu maddeleri
752 numaralı kanunun muaddel 9 ncu maddesi
Yabani ağaçların aşılanmasına dair kanunun 23
ve 25 nci maddeleri
Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki ka
nunun para cezasına müteallik hükümleri
Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 36 na mad
desinin 4 ncü frkramm muaddfl kanun
Umumî hrfzBBdıha kanununun 82 • 108 neft mad
deleri
Askerî ceza kanununun 140, 146 ye 165 nci mad
deleri
Otel, pansiyon, ticarethane ve sair umumî mües
seselerde oturan ve şalışanlarm hüviyet varakası
vermeleri mecburiyetine dair kanunun para cezası
na müteallik hükümleri
Ticarette tağşişin meni ve ihracatın murakabesi
ve korunması hakkındaki kanunun para cezasına
müteallik hükümleri
1722 numaralı kanunla musaddak kibrit ve çak
mak inhisarı isletmesinin devrine ve on milyon li
ralık istikraz aküne dair olan mukavelenin 7 nci
maddesi
Gümrük kanununun muaddel 110 neu maddesini
tadil eden
Askerî şahıslar tarafından islenilen suçların af ve
teciline dair
797 numaralı veraset ve intikal vergisi kanununun
muaddel 46 nci maddesi
Bina vergisi kanununun 16 nci maddesi
Matbuat kanununun para cezasına müteallik hü
kümleri
İktisadî buhran vergisi kanununun 9 ncu maddesi
Kaçakçılığm men ve takibi hakkmdaki kanunun
para cezasına müteallik hükümleri
Muvazene vergisi kanununun 6 net maddesi
tera ve iflâs kanununun 335, 336 ve 342 nci mad
deleri
Hususî hastaneler kanununun para cezasma müte
allik hükümleri
Denizyolları işletme kanununun 18 nci maddesi
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No. 3844
Vergilerin
Tarını

ve

31/5/1926

resimlerinve sair hasılatın müatenldatı
Nevi
No.
Kantin

2253
2257
2271
2278
2279
2313
2441

9550
2676

2754
2767
2796
2860
2882

2901
2903
2906
2994
2999
3018
8078

3116

Hulâsa
Uyuşturucu maddeler inhisarı hakkındaki kanu
nun 15 ve 16 ncı maddeleri
Madenî ufaklık para kanununun 9 neu maddesi
Kaçakçılığın men ve takibine dair kanunun ban
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanunun 58 nd
maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanım
1918 numaralı kanuna eklenen kanunun on Mrind
maddesi
ödünç para verme hakkındaki kanunun cezai hü
kümleri
Uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkındaki ka
nunun 25 ve 27 nci maddeleri
Barut ve patlayıcı maddeler kanununun 4 ve 5
nci maddeleri
Tayyare resmi hakkındaki kanunun para eezasma
müteallik hükümleri
1918 sayılı kanunun 57 ve 60 net maddelerini de
ğiştiren ve bu kanuna bir madde ekleyen kanunun
1 nd maddesi
GizK nüfusların yazmu hakkındaki kanunun 4 ncü
maddesi
2466 numaralı buğdayı koruma kanununun muad
del 9 neu maddesinin (A) fderasnun 1 numaralı
bendi
İhtiyat zabitleri ve ihtiyat memurları hakkındaki
1076 numaralı kanunun muaddel 10 neu maddesi
Sıtma ve firengi ilaçlan hakkındaki kanunun 2 nci
maddesi
1718 numaralı kanunun bu kanunla tadil edilen
10 neu maddesi
1111 numaralı kanunun bazı maddelerini tadil eden
kanunun para eezasma müteallik hükümleri
Hava kuvvetlerine yardım vergisi kanununun 7 nd
maddesi
Arazi tahrir kanununun 14 ncü maddesi
Pamuk ıslahı kanununun 7 n d maddesi
Nebatları hastalık ve zararlı böceklerden koruma
kanununun 23 ncü maddesi
Türk bayrağı kanununun 6 nci maddesi
Bankalar kanununun para eezasma müteallik hü
kümleri
1705 sayılı kanuna müzeyyel kanonun 9 ve 11 nci
maddeleri
3078 sayılı kanunun 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 nd
maddeleri
Orman kanununun 6 nci kısmının para eezasma
müteallik beşinci faslı hükümleri
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No. 3844
VergOerin veresimlerinve «dr hasdatm mttatealdatı
Tarihî
Nevi
No.

Hulâsa

10/12/1937

Kanun

3122

Oğretid ye teknik filimler hakkındaki kanunim
4 neft maddeci

19/4/1937

»

3153

5/5/1987

»

8167

9/6/1987

»

8982

8/12/1937
17/12/1937

>
»

8277
828i

Radyoloji, radyom ve eletrik ve diğer fizyoterapi
müesseseleri haklarındaki kanunun para cezalarına
müteallik 11 ve 13 nefi maddelerile muvakkat mad
desi
Kara avedıgı kanununun eesa hükümlerine dair
olan begind faali
Telsiz kanununun oesal hükümlere dair oka 10 nen
fasb
Nalband mektepleri ve nalbandlric hakkında kanon
B a s maden aurdalarmm atsanflfcarıFmşjpmTiy,,
sak «dilmesi ve satan alntmaır hakkmdaki kanunim
7 n d faili

7/1/1938

»

8806

20/5/1938

»

8892

25/5/1938

»

3402

10/6/1938

8487

15/6/1938
17/6/1938

8456
8457

17/6A938

3458

17/6/1938

3460

20/6/1938

3467

22/6/1938
24/6/1938

3473
3491

27/6/1938

3502

28/6/1938

3512

2204

Derlet siraat ialetmeleri kurumu hakkındaki kanu
nun 12 n d maddesi
Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkın
daki 1149 sayılı kanunun bası maddelerinin ta
diline ve mezkûr kanuna ban hükümler ilâvesine
dair kanunun 9 ve 10 nen maddeleri
İspençiyari ve tıbbi müstahzarlar kanununun 18
nci maddesinin değiştirilmesine ve ban hüküm
lerinin kaldırılmasına dair kanunun 10 neu mad
desi
Tütün ve tütün inhisarı kanununun ceza hüküm»
lerine dair olan 9 neu faslnım muhtelif maddeleri
Noter kanununun 65 n d maddesi
Sma! müesseselerde ve maden ocaklarında mes
lek! kurslar aşılmasına dair kanunun 7 n d mad
dem
Mühendislik ve mimarlık hakkındaki kanunun 8
n d madden
Sermayesinin tamamı Devlet tarafından veril
mek suretile kurulan iktisadi teşekküllerin teşkilâtile idare ve murakabeleri hakkındaki kanu
nun 43 ncü maddesi
Yüksek mühendis ve teknik okulları mezunları
nın mecburi hizmetlerine dair kanunun 6 net mad
desi
Mahrukat kanununun 6 neı madden
Toprak mahsulleri ofisi kanununun 27 ve 28 nd
maddeleri
Hava taarruzlarına karsı korunma kanununun 13
ncü maddesi
Cemiyetler kanununun 33, 34 ve 35 nci maddeleri
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Veıgılenn ve neknlezbı ve sair hasdatm mflttftıMatı

Tarihi

Nevi

No.

Hulâsa
Yazılı ve basılı kâğıdlarm kesekâğıdı olarak kul
lanılmamasına dair kanunun 2 nci maddesi
Matbuat kanununun bazı maddelerini değiştiren
kanunun 18 ve 38 nci maddeleri
Pasaport kanununun 45, 46, 47, 48 ve 50 nci mad
deleri
Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hak
kındaki kanunun 27, 28, 29, 30, 31 ve 35 nci mad
deleri
Türk ceza kanununun bazı maddelerini tadil eden
kanun
Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılması hakkındaki kanunun 17 nci maddesi
Millî piyango keşidesine dair kanunun 13 ncii
maddesi
Teşviki sanayi kanununa müzeyyel 2261 sayılı ka
nunun 3 ncü maddesinin kaldmjmasma ve 3537
saydı kanunda bazı değişiklik yapılmasına dair ka
nunun 2 nci maddesi
Umum! nüfus sayımı hakkındaki kanunun 6 nci
maddesi
Tiyatro ve sinemalarla konserlerden Devlet ve bele
diyelerce alınmakta olan damga, tayyare ve bele
diye resimlerile darülaceze hissesinin mikdarma ve
sureti istifasına dair kanunun 4, 5 ve 6 n a mad
deleri
Nüfus yazımı kanununun 5 nci maddesi
Hizmetten ayrılan bazı memurlar ve müstahdem
lerin yapamayacakları isleri hakkındaki kanunun
3 ncü maddesi
Türkiyede harb silâh ve mühimmatı yapan hu
sus! sanayi müesseselerinin kontrolü hakkındaki ka
nunun 5 nci maddesi
Kaçakçılığın meni ve takibi hakkındaki 1918 saydı
kanunun bazı maddelerinin deeğistirilmesine dair
Mili! korunma kanununun cezaî hükümlerine dair
olan 5 nd faslı
Çay kanununun 13 ve 15 nci maddeleri
Muamele vergisi kanunu
Demiryollarının usulü zabıtasına dair nizamname
nin cezaya müteallik hükümleri
İstanbul telefon abonelerinin riayete mecbur ol
dukları hükümler hakkındaki talimatnamenin 19
ncu maddesi
Midye ve istiridye nizamnamesinin 2 nci maddesi
Barut nizamnamesinin 16, 18, ve 20 nci maddeleri

28/6/1926

Kuran

3517

28/6/1038

»

3518

28/6/1938

»

3519

28/6/1938

»

3529

29/6/1938

»

3531

26/1/1939

»

8578

5/7/1939

»

8670

8700
8702

3705

8768

3777
8780
27/3/1940
28/5/1940
8 sefer 1284
11/11/1938

21 ağustos 1287
23K.sanil291

3788
Nizamname
îc. V. Kararnamesi
talimatnamesi
Nizamname
»

2/9884
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Vergilerin ve resimlerin ve ıair budatın mBstenidatı
Tarihi
Nevi
No.
l'J nisan 1298

Nizamname

Dersaadet ve tevabii balıkhane idaresi nisanına.
meşinin 2 ve 11 nei maddeleri
Zabttai saydiye nizamnamesinin 2, 16, 25, 26, 27,
29, 32, 37, 38, 39, 40 ve 45 nei maddeleri
Alâmaeti fanka nizamnamesinin 14, 15, 16, ve 21
nei maddeleri
Dersaadet ve tevabii balıkhane nizamnamesinin mu.
addd 13 ncü maddesi
Zabrtai saydiye nizamnamesinin muaddel 30 ncu
maddesi
Aşari atika nizamnamesinin 8, 9, 26 ve 32 nei mad-

18 sefer 1299
28 nisan 1304
21 haziran 1305
22 haziran 1305
10 nisan 1322

Demiryollarmm usulü zabıtasına dair nizamname*
nin 15 nei muaddel maddesi

9 K. Bani 1327
26 T. sani 1329

1 mart 1330
30 mart 1881
23/11/1937
28 T. sani 1299
29 mart 1296

Hulâsa

îcra Vekilleri H.
kararnameü
iradeli talimatname
Tahriratı umumiye

12

15/8/1811
Talimatname

Demiryollarının usulü zabıtasına dair nizamnameye mfeeyyel nizamnamenin cezaya müteallik hü
kümleri
Tramvaylar umuru zabıtan nizamnamesinin 27 re
34, 41 ve 44 ncü maddeleri
Evrakı nakdiye hakkındaki kanunun 2 nei maddesi
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki karar
namenin 49 ncu maddesi
Talimatname! şehbenderinin 62 nei maddesi
Av tezkereleri hakkındaki talimatın cezaî hüküm»
leri
Tezkeresiz ve damganız getirilecek postekiler hak
kında
2772 numaralı kanona istinaden tanzim edilen
ceza talimatnamesi

Zam cezalan
15/4/1338

Kanun

216

21/6/1927

1118

23/5/1928

1324

4/7/1931

1836

30/11/1931

1890

26/5/1932

1980

Merakibi bahriyeden alınacak resim hakkındaki ka
nun ile rüsumu bahriye tarifesinin cezaya müteal
lik hükümleri
Oyun kâğıdları inhisarı hakkındaki kanunun 3 ve
5 nei maddeleri
Damga resmî kanununun 44 neü maddesinin 1, 2
ve 4 ncü fıkraları
797 numaralı kanunun muaddel 22, 23 ve 45 nei
maddeleri
tktaadi buhran vergim kanununun 6, 7, 8 ve 9 nen
maddeleri
Muvacene vergisi kanununun 3, 5 ve 6 nei mad
deleri
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No. 3844
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasu&tm müstenfdatı
Tarım
Nevi
No.
12/6/1933

Kantin

2308

23/3/1934

»

2395

22/12/1934

,

2643

23/5/1935

»

2729

27/5/1935

»

2731

14/6/1935

»

2796

25/12/1935

»

2882

20/1/1936

»

2897

28/6/1938
29/6/1938
6/7/1939

»
»
»

3519
3529
3702

3/1/1940

»

3765

8 / 1 /1940

»

3767

28/5/1940

»

3843

29/11/1336

Kanun

66

80/12/1341

»

701

18/3/1926
26/5/1927

»
»

788
1050

25/6/1927

»

1149

17/5/1928

»

1271

24/5/1928

»

1338

'

Hulâsa
Şirketlerin müruru zamana uğrayan kupon ve tah
vilât ve hisse senedi ebdallerinin Hazineye intikali
hakkındaki kanunun cezaya müteallik hükümleri
Kazanç vergisi kanununun 42, 51, 52, 53, 58, 74,76,
77, 85, 87 nci maddeleri
Buğdayı koruma karşılığı kanununun bazı madde
lerini değiştiren kanunun 3 ncS maddemle 2466
saydı kanunun 9 nen madden
Kazanç vergisine dair olan 2395 sayılı kanuna ek
kanunun 12 ye 14 ncü maddeleri
Baa maddelerden istihlak yergisi alınması haktan*
datö kanunun 6 net maddesi
1718 numaralı kanunun muaddel 10 ncu madden
Hava kuvvetlerine yardım yergisi kanununun 5 ve
7 nci maddeleri
Hayvanlar yergisi kanununun 24 ye 25 nci madde
leri
Pasaport kanununun 39 ncu maddesi
Ecnebilerin Tûrkiyede ikamet ve seyahatleri hak
kındaki kanunun 29 ncu maddesi
Tiyatro ve sinemalarla konserlerden Devlet ve be
lediyelerce alınmakta olan damga, tayyare ve bele
diye resimleerile darülaceze hisselerinin mikdarma
ve sureti ifasma dair kanunun 4, 5 ve 6 nci mad
deleri
Damga resmi kanununun bazı hükümlerinin değişti
rilmesine dair kanunun 7 nci maddesi
Buğdayı koruma karadığı vergisi kanununa ek ka
nun
Muamele vergisi kanunu

Müteferrik haaüât
İstiklâl madalyası hakkındaki kanunun harca mü
teallik maddesi
Meveud evrakı nakdiyenin yenilerile istibdaline
dair
Memurin kanununun 30 nen maddesi
Muhasebei umumiye kanununun 41 ve 125 nci mad
deleri
Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkın
daki kanunun 3 ve 6 nci maddeleri
Sıtma mücadelesi kanununa bazı maddeler tezyili
hakkmda
Maarif teşkilâtı hakkındaki 789 numaralı kanunun
8 nci maddesinin tadiline dair kanun
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V«güerin ve ngimlaria ve «dr hasılata! mfistenMatı
Nevi
Tarihi
No.
24/5/1928

Kanon

1349

16/5/1929
10/6/1930

1447
1710

12/6/1933

2308

2/6/1934

*

2490

21/3/1938

»

8840

23/9/1928

Karar

27/6/1938

Kanun

3499

Hulâsa
Emvali metruke hesabı carilerinin bütçeye irad
kaydinedair
Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkında
Sa tulumbaları İslatan motSrlerden almaeak reame
dair
Şirketlerin mürura aman» uğrayan kupon, tahvill&t ve hiaae senedi bedellerinin Hazineye intikali
hakkında fc»«nn
Arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 25, 49 ve
73 neft maddeleri
Müzelerle dren yerlerini ziyaret edenlerden alma
eak ueret hakbnda
Balya - Karaaydm hattınm buharla işletilmesi hak
kında Heyeti Vekile kana
Avukatlık kanununun ruhsatnamelerden 25 ser lira
harç alınacağına dair olan 20 nci maddesi

İstanbul Üniversitesi
29/5/1934

Kanon

2467

hasılatı

îstanbul Üniversitesinin muvazene! umumiyeye alın
masına, dair

Sekizinci kısım
Fevkalâde
80/11/1931
26/4/1984
23/5/1935
26/5/1932
8/5/1983
26/4/1934
11/4/1935
25/5/1938
26/1/1939

12/8/1987

2208

Tfapfln

1890
2416
2728
1980
2174
2417
2688
3404
3585

varidat

İktisadî buhran vergin kanonu ve zeyilleri

Muvazene vergisi kanunu ve zeyilleri

muvasenei umumiye kanununun 22 nd mad
desi
Kazanç vergisi hakkındaki 2395 numaralı kanun
la 1890, 1980 ve 2882 numaralı kanunların bazı
hükümlerini değiştiren kanun
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Vetgileımve pttrinfiyrtn vs Mİ? budatın mustenidatı
Tarihi
Nevi
No.
29/5/1934
82/12/1934
14/6/1986
8/1/1940
12/6/1937
7/4/1988
25/12/1935
29/5/1937

Kanun

»
»
»
Tefsir
tera Veküleri He
yeti kazarnaıneri
Kanon

»

2466,
2648
2820
8767
226
2/8466
2882
3192

80/5/1989

Halasa

Buğdayı korama ksjmlığı kanasa ye zeyilleri
2643 sayılı kanunun 5 nei maddesi hakkında
N&kliy) teskeresi* naklolunan anlar frfJflrHli,
Hava kuvvetlerine yardan vergisi kanana
1937 malî yılı muvazenei umumiye kanununun 24
ncü maddesi
1989 mali yık muvaeenei umumiye kanununun
27 nei maddesi

Nânm varidat
22/3/1926

Kanan

12/5/1927

»

,1028

21/6/1928

»

1118

2/6/1929
29/4/1933

»
»

2159

23/12/1985

»

2871

27/12/1937

»

25/5/1938

»

8/1 /1940

790

îc. V. H. Kararnamesi 2/12627

ispirto ve meşrubatı kafiliye inhisarı hakkındaki
inniTTmpı 29 nen vnfA^"^
Mekteb peusiyonlannın idaresi hakkındaki kanun
««nf^^flft almaeak HMtıaliğ
Oyun kâğıdı inhisarı hakkındaki kanonun ikinci
maddesi mucibince Hilâliahmer cemiyetine aid
hisse
Şose ve köprüler kanona
1660 sayılı kanuna müseyyel kanunun 11 nei mad
desi
Aran ve bina vergilerile binalardan alman iktisadi
buhran vergisinin hususi idarelere devri hakkmdasü kanunun 8 nei maddesi
Sınaî müesseselerle sigorta şirketlerinde kullanı
lan ecnebilere mukabil Türk memur ve mütehas
sıs yetiştirilmesi hakkında kanun
Devlet demiryolları bir knmn isletme islerinin su
reti idaresine ve demiryolları inşaat mukavelele
rinden münbais gümrük resmile diğer vergilerin
mahsubuna dair kanunun 3 ncü maddesi
3293 saydı kanunun birinci maddesi mucibince
almaeak ücretlere dair kararname

Muhtelif vergi ve rüsumu ve harçları ve tair varidatt alâkadar eden hükümler
5/4/1341

Kanun

601

Şeker fabrikaları hakkındaki kanunun ikinci mad
desi
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No. 3844
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müatenidaü
Tarihi
Nevi
NO.
7/6/1926

Kanun

904

927
1042
1055
1390
1543
2261
3587
3696
1301
1375

1715
1722
1918
2262
2300

2548

2550
2761
2884

2879

3146

2210

Halâsa
Islahı hayvanat bakkrndaki kanunun damızlığa el.
verişÜ aygır ve boğaların her türlü rüsumdan mu
af olduğuna dair 87 nci maddesi
Sıcak ve soğuk madan sularmm isüsmarile kaplıca
lar tesisi hakkındaki kanunun 5 nci maddesi
Devlet demiryolları ve limanlan idarei umumiyesinin teşkilât ve vezaifine dair

Teşriki sanayi kanunu ve zeyilleri

Bazı muafiyetlerin ilgasına dair
Anadolu - İfflemin, - Tarsus - Adana demiryolları
ve Haydarpaşa limanı hakkında münakid mukave
lenamenin tasdifana dair
Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası kanuncumu
muafiyete dair 96 n a maddesi
Kibrit ve •çakın nk inhitflr""" isletilmesinin dev»
rine dair
Kaçakçılığın men ve takibi hakkmda
Sümerbank kanununun 14 ncü maddesi
Devlete aid bir kısım binalar satış bedelile resmi
daireler yapılması hakkmda
Hizmetleri görülmüş bazı zevata gayrimenkul mal
verilmesi hakkmda
Ceza evlerile mahkeme binaları inşası karşılığı ola
rak almacak harçlar ve mahkûmlara ödettirilecek
yiyecek bedelleri hakkmda
Kaçakçılığın meni ve takibi hakkındaki 1918 saydı
kanunu değiştiren kanunun 2 nci maddesi
Türkiyede açılacak beynelmilel panayır ve sergile
rin vergi ve resimlerden muafiyetine dair
Tanm sat» kooperatifleri kanununun 21 nci mad
desi
Tarım kredi kooperatifleri kanunu
Umumî muvazeneye giren vekalet ve dairelerle va
kıflar umum müdürlüğü arasındaki bütün alacak
ve vereceklerin karşılıklı olarak ibrasına dair
İstanbul telefon tesisatının satm almmasma dair
Hükümetle şirket arasmda akdedilen mukavelenin
tasdiki hakkmda
Hükümetle Ereğli şirketi arasında aktedilen 28
teşrinisani 1936 tarihli satın alma mukavelesinin
tasdikma dair kanunun 2 nci maddesi

No. 3844
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gergilerin ve telinlerin ve sair banktan müstenidatı
Tarihi
Nevi
No.
26/4/1937

Kanun

3156

24/12/1937

»

3290

17/1/1!)38

»

3327

25/4/1988

»

8376

22/6/1938

»

3480

24/6/1938

»

3491

12/6/1939

»

3642

12/6/1939

>

3643

5/7/1939

»

3İ70

5/7/1939

»

3688

5/7/1939

»

3689

6/7/1939

>

3692

17/5/1940

»

3828

Hulâsa
Şark demiryolları imtiyazı ile şirkete aid mal
ların satın alınmasına dair mukavelenamenin
tasdiki hakkında kanun
Devlet hesablarmda liranın esas ittihaz edilmesi
hakkında kanun
Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki kanu
nun bazı maddelerini değiştiren 2550 sayılı ka
nunun 2 nci maddesine bir fıkra eklcnmes* hak
kında kanun
İzmir telefon tesisatının satm alınmasına dair Hükmetle şirket arasında akdedilen mukavelenin tas
diki hakkında
İstanbul elektrik şirketi imıtiyazile tesisatının satm
alınmasına dair mukavelenin tasdik hakkında
Toprak mahsulleri ofisi kanununun 25 nci maddesi
İstanbul Tramvay şirketinin imtiyaz hakkı ile bu
şirket tesisatının satm alınmasına dair mukavelenin
tamiikı hakkında kanun
İstanbul Tünel şirketinin imtiyaz hakkı ile bu şir
ket tesisatının satm alınmasına dair olan mukave
lenin tasdiki hakkında kanun
Millî piyango keşidesine dair kanunun 9 ncu mad
desi
Ankara elektrik, Ankara havagazı ve Adana elek
trik şirketleri hisse senedlerile hak ve vecibelerinin
satın alınmasına dair mukavelelerin tasdiki ve şir
ketlerin muvakkat isjLetmelerile satm alma bedel
lerinin tesviye tarzına dair kanun
Bursa ve müttehid elektrik Türk anonim şirketleri
imtiyazlarile tesisatının ve Mersin elektrik Türk
anonim şirketi hisse senedlerinden bir kısmının sa
tm alınmasına dair mukavelenamenin tasdiki ve bu
müesseselerin işletilmesi hakkında kanun
Vergilerde ihbarnamelerin tebliğine ve itiraz ve
temyiz usullerine ve itiraz ve temyiz komisyonları
teşkiline dair kanun
Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve resim
lere zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet
mevzuuna alınmasına dair kanun
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Ç . OEDVELt
Muvazenei umumîye kanunu : Madde - 6
[Hidematı vataniye maaalan]
MaaŞ fUthiHiııitı
İSİMLERİ

Muş

MSatenid oldu
ğu kanunun
Jfe.
Tarihi

Tahsis şartlan

üsat tarafından şebid «dilen Akdağ
Madeni kaymakamı Tahir:
Zevcesi Memnune
Kerimesi Mihrünnisa
»
Nilüfer
»
Tabire
Mahdumu Ertugrul

2
2
2
2
2

• 25 28/9/836

Derseadette şaiben idam olunan
Urfa mutasarrıfı sabıkı Nusret zevceni
Hayriye

12,5

• 481 18/4/840

Konya bldisesi isyaniyesinde vari
le» uğranda sehid edilen Bozkır kay
makamı Demir Asaf zevcesi Samiye
ve iki çocuğu

10

80 25/12/336

•

107 10/8/337

•

371 14/10/388

Şehidi millî Boğazhyan esbak kay
makamı Kemal:
Zevcesi Hatice [*]
Kerimesi Mttzehher
»
Müşerref
Mahdumu Adnan

10
5
5
5

Ankara mebusu sabıkı Atıf

10

270 19/10/338

10

275 14/10/838

15

478 18/4/840

Gebze ve havalisi kuvayi milliye
kumandam iken sehiden vefat eden
Yahya Kaptan:
Zevcesi Şevket
Kerimesi Fikriye
>
Muzaffer
Bahriye nazm esbakz General mer
hum Abmed Cemal:
Zevcen Seniha

[•] 51S numarah kanunla evvelce mı/hassas 5 lira maan 5 Ura samla 10 liraya pkarünnfttr.
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AlaaŞ ««ıhiMTlin
tftfftRJ.Tfltf

Maaş
miktarı

Müstenid oldu
ğu kanunun
No.. Tarihi

Tahsis aartian
•v

Sadn esbak merhum Talât zevcesi
Hayriye

25

Doktor Bahsettin Şakir:
Zevcesi Cenan
Mahdumu Alp
»
Cel&sin
Şehid Terfik Sükût! hemşiresi Senîye

•

15
5
5

478 18/4/840

\ Hekteb tahsillerini flcJ mal edinceye kadar

479 13/4/840

10

Damad Perid tarafından idam edil
miş olan şehid Çarkçı Yüzbaşı Halil
ibrahim
Zevcesi Fatma Belkis
Kerimesi tclâl
»
Necibe
Mahdumu Celâleddin

10
5
5
5

General Abdülezel hafidesi Naciye

4

Şehiden vefat eden binbaşı Muhtar
hemşiresi Binnas

15

•

480 13/4/840

*

Mitat:
Kerimesi Mesrure
Babıâli vakasında şehid edilen Har
biye nasnrr esbakı General Nftsnn ke
rimesi Atiye

9

481 18/4/840

18

Merhum Niyasi:
Zevcesi Feride
Hemşiresi Lâtife

10
10

Mahdumu Süleyman Aşna

10

1 Mekteb tasillerini ikj mal edinceye kadar

62,5

\ Eramfl maaşı frt'W"«»ir
1 şartile

Sadn esbak merhum General Mahmud Şevket zevcesi Dilşad

No. 3844
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Maaş sahibinin
ISÎMLEBt

Esbak Diyarbakır valisi Beşid
merhumun:
Haremi Maslume

Maaş
miktarı

Müstenid oldu
ğu kanunun
Tahsis şartlan

No.

Tarihi

20

Mahdumu Cehri

6

Kerimen Fikret

6

1 Mekteb tahsfliai ikmal
J edinceye kadar
Teehhülüne kadar

Şeyhülislâm Hayri merhumun:
Zevcesi Munise

20

Şehid Yüzbaşı Yürük Selim:
Zevcesi Hikmet
Kerimesi Zafer
>
Nimet

10
5
5

| Teehhüllerine kadar

2
2
2

I Teehhüllerine kadar

Akdağ Madeni kaymakamı Tabir:
Zevcesi Memnune
Kerimesi Nilüfer
»
Tabire
Ömer Naci merhumun:

481 13/4/340

Zevcesi Emine Adviye

10

Irak Şeyhülmeşayihi Ueeymi

50

Merhum Memed Ali zevcesi BelMs

4

Sabık Meclisi Mebusan Beisi Bejad Hikmet:
mahdumu Ömer Fuad Hikmet

10

1 Mekteb tahsilini ik| mal edinceye kadar

Gümügane mebusu Şebid Ziya:
Zevcesi Ayşe
Kerimesi Yadigâr

5
5

Marag ulûmu riyaziye muallimi sa
bıkı Hayrullah:
Zevcesi Ayşe

5

Mahdumu Kemalettin

5

Teehhülüne kadar

1 Mekteb tahsilini ikj mal edinceye kadar

No. 3844
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Maa§ sahibinin
ISİMLEBİ

Maaş
miktarı

Bsbak Kastamonu mebusa ismail
Mahir:
Kerimesi Fatma İffet

5

Mahdumu Bekir Gündüz
Denizli mebusu sabıkı Hakkı Behiç

5

Müstenid oldu
ğu kanunun
Tahsis şartları

No.

Tarihi

Teohhülüne kadar
1 Mekteb tahsilini ikmal
j edinceye kadar

25

Denizli komiseri Hamdi:
Zevcesi Fevziye
Kerimesi Perihan
Validesi Firdevs

5
5
5

Mustafa. Neeib hemşiresi Kevser

Teehhülüne kadar

S
•

481 13/4/340

Su şehrinde idam edilmiş olan yüz
başı Nuri:
Oğlu Sadık
» Behçet

5
5

1 Tahsillerini ikmal edin*
\ ceye kadar

Mus mutasarrıfı merhum Servet:
Zevcesi Samiye

10

Karamagara nahiyesi müdürü Tevfik:
Zevcesi Hafize
Mahdumu Hami
Kmlea nahiyesi müdürü
Adil:
Zevcesi Havva İsmet
Kerimesi İffet

5
4

{ Tahsilini İkmal edin) ceye kadar

Şehid

Şehid Erzincanlı Hafız Abdullah
haremi Hatice

2
2

}

482 13/4/340

•
10
515 24/4/340

Konya hâdisei isyaniyesinde şehid
edilen Ali Kemal kerimesi Nefise

5

Teehhülüne kadar

No. 3844
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IMfaflff sahibinin
Maaş
müctan

ISÎMLESÎ

Müstenid oldu
ğa kanunun
No.
Tarihi

Tahsis şartlan

Ziya Gök Alp merhumun:
Eprimesi Hürriyet
»
Türkân

30
30

24 ncü farka kumandanı kaymakam
Mahmud:
Refikası Şasiye

1 Teehhüllerine kadar

1 518 11/11/340

%
•

«

40

24 ncü farka erkânıharbi yüsbatı
Yakub Sami:
Zevcesi Şahende

20

Maraslı doktor Mustafa:
Zevcesi Naime

10

Marsak şehid Evliya:
Zevcesi Şerife
Mahduma Fehmi

10
10

Kosanlı şehid Saimin hemşiresi Na
ciye

15

Tekaüd, eytam ve eramü maaşları vana kat*
olunacaktır. İT*" ve
erkek gocuklara yir
mi yasma kadar ve
rilir..

649 22/4/341
8291 24/12/937

Şeyhülislâm esbak Musa Kâzım
merhumun:
Zevcesi Aliye

[*]

Şehid jandarma mülâsimi evveli
Süreyyanm validesi Hüaniye

40

10

Şehid doktor Nafiz Tabir:
Hemşiresi Sabiha

5

Topçu binbaşılığından müstafi mer
hum Rıza:
Zevcesi Şükriye

10

I

M Xvvtomv*a$$asyirmltonuafmaıtnUUra iaha MomuudOmkfer*Unya ibl&ğ oh*r
«tuttur (Kanun No. 1101),

2216
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Maaş sahibinin
İSİMLERİ

Nafıa
Sırrı:

Tekili merhum

Müstenid oldu
Maaş
milrtan

Tahsis şartlan

40
30
30
30

Eytam ve eramil maaşı
verilmemek
şartile
mahdumlarına flrmuM
tahsillerine ve diğerle
rine izdivaçlarına ka
dar maktuan*

Süleyman

Zevcesi Ehliman
Mahdumu Fikri Ziya
*
Saruhan
Kerimesi Gülbeğim
Saruhan mebusu merhum Beşad:
Zevcesi Atiye

50

Oğlu Mustafa Regid

50

istanbul mebusu
rahman Şeref:

merhum Abdur-

Kerimesi Hikmet

Çorum mebusu merhum Ferid Becai:
Zevcesi Kftmfiran
Mahdumu Bahir

30

20
10

Merhum Doktor Vasfi:
Refikası Nazmiye

20

Sivas valii esbakı merhum Reşid:
Zevcesi Melek

20

Kerimesi Fatma Hikmet

10

»

Emine Fikret

Mahkemei temyiz reisi evveli mü
teveffa Hasan Fehmi zevcesi Kftmüran

10

30

Eytam ve eramil maaşı'
verilmemek şartile sevcesine kaydıhayat suretile, oğluna ikmali tah
siline kadar.

ğa kanunun
No.
Tarihi

782

8/2/926

753 24/2/926

1 Eytam ve eramil maaşı 1
| katolunmak üzere teeh- [ 1098 19/6/927
Jfaulünekadar
J
Zevcesine teehhül et
tiği zaman katedilmek
üzere kaydi hayat ile,
mahdumuna yirmi ya
şma veya ikmali tah
siline kadar

1099 19/6/927

1 Refikasına teehhül etti- ]
1100 19/6/927
| ği takdirde katedilmek
j üzere kaydihayat ile
Eytam ve eramil maaş
ları verilmemek suretüe zevcesine teehhül
ettiği takdirde katedil
mek üzere kaydihayat
ile, kerimelerine de teehhüUerine kadar

1102 19/8/927

Eramil maaşı verilme
mek ve teehhül ettiği
takdirde Vflt^lmnTP'1^
üzere

1103 İH/ 6/927

No. 3844
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Maaş sahibinizi
Maaş
miktarı

İSİMLERİ

Sabık istanbul mebusu Ahmed Salâhattin:
Refikası Seza
Mahdumu Haldun

40
10

Kırşehir mebusu Ali Rıza merhu
mun refikası Neomiye

20

Mûstenid oldu
ğu kanunun
Tahsis şartları

N:

Tarihi

| Eytam ve eramil maaşı
verilmemek şartile refi
kasına teehhül ettiği tak
dirde katedilmek üzere
kaydihayat ile, mahdu
muna yirmi yaşma veya
ikmali tahsiline kadar

1104 19/6/927

Eramil maaşı verilme
mek şartile teehhül et
tiği takdirde kesilmek
üzere kaydıhayat ile

1105 19/6/927

General Celâl:

2,5

Kerimesi Redife
Rize mebusa merhum Rauf:

30
10
10

Zevcesi Binnaz
Kerimesi Belkis
»
Melâhat

Mardin mebusu sabıkı
Derviş zevcesi Meryem

merhum

30

1141 23/6/927
Eytam ve eramil maa«flan verilmemek şartile
zevaline teehhül ettiği
takdirde kesilmek üzere
kaydihayat ile, kerime
lerine teehhül edinceye
kadar

1171 2 5 / 6 / 9 2 7

Eramil maaşı verilme
mek üzere tuehhül etti
ği takdirde katolunmak
şartile

1174 26/6/927

Şehid binbaşı Ali Kabulinin keri
mesi Fatma Bahire

15

Kaydihayat şartile

2038 2 7 / 6 / 9 3 2

Menemen hâdisesinde şehid edilen
Kubilây annesi Zeyneb

30

Yaşadıkça ve jnaktoan

2364 27/12/933

Menemen hâdisesinde şehid edilen
Bekçi Memedoğlu Hasan zevcesi Fatma

15

) Evlendiği zaman kesil- |
J mek üzere maktaan

Menemen hâdisesinde şehid edilen
Bekçi Hayrettinoğln Şevki validesi
Naciye

2432 17/5/934

15

1 Evlendiği eaaan kasrilI mek üzere maktoan
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a - CEDVELİ
Muvazenei umumiye kanunu : Madde - 6

[ Gelecek yıllara sari nrakarelât akdine mezuniyet verilen hizmetler]
Kanun
No.
944 1 Devlet demiryolları inşaatı
1091J
1050 Muhasebei umumiye kanununun 50 ve 52 nei maddelreinde gösterilen
hizmetler
1375 Anadolu, Mersin - Adana demiryolları ve Haydarpaşa liman ve rıhtım
mukaveleleri
3142 Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa limanı şirketlerile akdedilen muka
velenamelerin baza maddelerinin tadiline dair İM mukavelenin tasdiki
1391 Ford mukavelesi
1668 Yollar ve köprüler inşaatı
1722 Kibrit istikrazı
2094 îkramîyeli dahilî istikraz akdine dair kanun
2173 Gölcükte tamir limanı ve tersane yaptırılmasına dair
2182 Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 2 nisan 1928 tarih ve
1219 numaralı kanuna ek kanun
2876 Ankara Numune hastanesi için getirilecek üc ecnebi mutahassısla beş
sene için mukavele akdine dâir kanun
2200 ] Sivas - Erzurum hattı ile Malatyadan başlıyarak Divriği civarında bu
3745 j hatla birleşecek iltisak hattının inşaları
2214 Filyos - Ereğli hattile Ereğli limanının inşasına dair
2246]
3239 | Küçük menderes nehrile tâbilerinin ıslahına dair
3655]
23001 Devlete aid bir kısım binalar satış bedelüe resmî daireler yapılması hak3276 j kında kanun ve bu kanunun 2 nci maddesini değiştiren kanun
2397 İstanbul Üniversitesinde istihdam olunacak ecnebi mutahassıslarla akdolunacak mukavelelere dair
2405 Fevzipaşa - Diyarbakır hattı inşaatının ikmali hakkında
2425 Millî Müdafaa vekâletince gelecek senelere sari taahhüd icrasına dair
2510 îskân kanununun 40 ncı maddesinde gösterilen hizmetler
2519 İstanbul adliye binası için 500 000 lira kadar istikraz yapılması hakkında
2557 Maarif vekâletine bağlı mekteb ve müesseselerde kullanılacak yabancı
Devlet tebaasından muallim, mutahassıs ve ustalar hakkında
2594 Anadolu ajansüe 10 seneye kadar taahhüdat icrası için Hariciye vekil
liğine salâhiyet verilmesi hakkında

2219
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No.
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2664

Ziraat vekâletine bağlı Ankara Yüksek ziraat enstitüsü ile mektebler ve
müesseselerde kullanılacak yabancı Devlet tebaası hakkında
27081 Denizyolları A. K. A. Y. İşletme idarelerinin yaptıracağı gemiler için
3131 / 10 milyon liralık tahsisat verilmesi hakkında
2832 Millî Müdafaa vekâletile bu vekâlete bağlı teşekküllerde kullanılacak ya
bancı Devlet tebaasından mutahassıs ve ustalarla yapılacak mukaveleler
TifllrInT)flft

2866
2867
2917
29801
3060/
26701
3022/
3074
30901
3403 /
3097 \
3495/
31321
3483 /
3194
3228
3262
3381
33951
3587 j
3105 ]
3796 J
3698
3715
3813

Ankara şehri su tesisatının tamamlanması, Etlik ve Keçiörene su veril
mesi ve Gençlik parkında havuz inşası için tahsisat verilmesine dair
Bursa ovası ıslahat ve inşaat işlerinin bitirilmesini teğmin için 550 000
liralık taahhüde girişilmesi hakkında
Aydın demiryollarında yapılacak tesisat ve tadilât için gelecek senelere
sari taahhüde girişilmesi hakkkında
Millî Müdafaa vekâletince 67 milyon liralık gelecek senelere sari taahhüde girişilmesi hakkında
Amerika Birleşik Devletlerine 13 senede ödenecek paraların sureti tesviyesi hakkında
Nafia vekâletinin teşkilât ve vazifelerine dair olan 2443 sayılı kanuna
ek kanun
Büyük Millet Meclisi ile Başvekalet ve Hariciye vekaleti binalarının yapılması için taahhüd icrasına mezuniyet verilmesi hakkında
Adliye vekâletile Gümrük ve inhisarlar vekâleti binalarının inşası hakkında
Yeniden yapılacak su işleri için gelecek senelere geçici taahhüd icrasına
mezuniyet verilmesi hakkında
Muhtelif* hizmetler için gelecek senelere sari taahhüd salâhiyeti hakkında
Ankarada bir Tıb fakültesi tesisi hakkında
Diyarbakır - Cizre, Irak ve Iran demiryolları
Meteoroloji istasyonları için satın alınacak alât ve cihazların tedariki
Millî müdafaa ihtiyaçları için 125,5 milyon liraya kadar taahhüde girişilmesi hakkında
1938 malî yılı Muvazenei umumiye kanununun 26 ncı maddesi : Ankarada yapılacak Hukuk fakültesi için 1939 - 1941 senelerine sari taahhüd
icrası hakkında
Devlet demiryollarına muharrik ve müteharrik edevat mubayaası için
gelecek yıllara geçici taahhüde girişilmesi ve Haydarpaşa - Sirkeci ara
sında feribot işletilmesi hakkında
Amasrada dalgakıran tamir ve inşası için gelecek yıllara geçici taahhüd
icrası hakkında kanun
Diyarbakır istasyonundan Irak ve Iran hududlarma kadar yapılacak demiryollar hakkındaki 3262 sayılı kanunun birinci maddesinin tadiline
dair.
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F - CEDVELÎ
Muhasebe! umumiye kanunu : Madde - 6

[ Maliye vekâleti bütçesinin 230 neu faslına mevzu ihtiyat tahsisatının nakledileceği tertibler ]

1 — Mahkeme masrafı
2 — Mahkeme ilâmına müstenid deyin tahakkuk etmiş olan tertiblerden tah
sisatı kalmıyanlar
3 — Geçen yıl borçları tertibleri
4 — Eski yıllar borçları tertibleri.

î - CEDVELÎ
Muvazenei umumiye kanunu : Madde - 6
[Gümrük tarife kanununun 14 nen maddesi mucibince kabulü muvakkat usulünden istifade

Eşyanın ne halde getirileceği

nevi

Mülâhazat

ı«

Halı imalinde kullanılmak ye se
< nede 100 000 kiloyu tecavüz etme
mek şartile
Çorab, jarse ve fanila gibi örme
Masura, bobin üzerinde sardı ve-j
eşyanın ucuzca imalini teğmin ve
ya çile veya paket halinde
|
ihracmı teshil maksadile
1 Masura, bobin üzerinde sarılı ve-j Tün mensucatın ucuzca imalini
J ya çile veya paket halinde
( teğmin ve ihracmı teshil maksadile
Yıkanmak, temizlenmek ve tamir
edilmek gibi ameliyeler için
Temizlenme ve ihzar ameliyeleri
Tuzlanmış halde
için
Yazma ve kalemkârî basmalarım
Top halinde
imal ve ihracı için
Anteb işi çamaşır, örtü ve müma
\ Top halinde
sili eşyanın imal ve ihracı için

1) Halı imalinde kullanr. Çile ve paket halinde
nılacak kaskam iplikleri
2) Safi veya karışık kam
gam, safi veya kangık pa
muk iplikleri, suni ipek
3) Safi veya karışık kam
ganı
4) Türk ve Şark halı ve ki
limleri
5) Barsaklar
6) Amerikan bezi, tülbent
salaşpur ve patiska
T) Safi keten mensucat
8) Her nevi bakır tel, çin
ko, pamuk iplikleri

1

!

Yuvarlak, levha halinde masura, T Sırma, kılaptan, ziynet pulu, kay
bobin üzerinde sarih veya çile ve-j tan ve gelin teli imal ve ihracı içi»
ya paket halinde
[
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Eşyanın nevi
9) Sauuioit, galalit ve ba
kalit gibi «anî plâstik mad
deler, oryantal halitaları,
fildişi ve kemik boynuz, ko*
roza cevizi
10) Demir saç, çinko, hamıa kibrit, nışadır.
11) Saf karsan
12) Teneke

13) Seker

14) Ham kauçuk

1 - V I - 1940
Eşyanın ne halde getirileceği

Külçe, levha, yaprak, çubuk, bo-1 Teshin, ağalık, kaşık gibi eşyanın
ru, tane halinde
| imal ve ihracı için
Levha, külçe, mayi, toz veya par. Galvanizli düz veya oluklu saçlaça halinde
n n imal ve ihram için
Sülyen (miniyum) imal ve İhracı
Külçe
İejn
Konserve ve emsali yerli mamul ve
Levha halinde
mahsullerin ınnV^*] kutularının
imal ve ihracı iejn
Şekerli maddelerin imal ve ihracı
için aşağıda tesbit edilen şeker
Mamul halde
mabetlerine göre gümrük resmi
teğminatı iade edilecektir.
1 • Çikolatalar
%
a) SüÜfi
40
b) Sütsüz
50
2 - Şekerlemeler
a) Lokum
48
b) Bademşekeri
86
e) Diğer şekerlemeler
40

Levha halinde

15) Demir saç ve profil de
mirleri
16) Bakır

Levha halinde

17) Ağaç kütükleri
18) Lâstik şeridler
19) Keten, jüt, manita ve
emsalinden mamul çuvallık
mensucat
20) Kereste

Mülâhazat

Top halinde

3 - Bisküvi
15
4 - Beçeller ve marmalatlar
60
5 - Meyve konserveleri
35
6 - Taban helvası
40
Lâstik ayakkabı, oyuncak ve emsa
li eşya imal ve ihracı için
İhracat mamullerine lüzumlu ambalâjlık demir fıçı imal ve ihracı
için
Bakır eşya imal ve ihracı için
Kontrplâk ve kaplama sanayiine
mahsus maddelerin imal ve ihracı
için
Kasık bağlarının imal ve ihracı
için
İhracat eşyasına muktari çuval ve
harar imali için
Yerli mahsul ve mamuller ihraca
tında kuUandmak Üzere

No. 3844
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M - OEDVELt
Murazenei umumiye kanunu : Madde - 7
[ Pansiyoner talebeden alınacak ücretler ]

Lira

lira
Adana okulları
Afyon
lisesi
Balıkesir »
Bursa
»
Denizli
>
Diyarbakır *
Edirne
»
İstanbul okulları
Galatasaray lisesi
Erenköy kız » (tik kısmı)
Erzurum
»
Gazianteb
»
İzmir okulları
Kastamonu lisesi
Kayseri
»
Konya
»
Kütahya
»

170
140
185
170
140
170
160
210
260
185
175
150
210
150
170
160
140

Sivas lisesi
Trabzon »
Yozgad »
Kars
»
Ismetpaşa kız enstitüsü
Üsküdar kız sanat
Bilecik orta okulu
Çanakkale»
»
Manisa
»
»
Bursa Kız öğretmen okulu
Bolu orta okulu
Niğde >
»
Maraş »
»
Aydın »
»
Sanat okulları
Antakya okulları
Antalya lisesi

160
155
150
160
210
210
140
160
160
170
150
140
150
150
156
165
165

N - CEDVELİ
Muvazenei umumiye kanunu : Madde - 9
[2005 sayılı kanunun üçüncü maddesine göre pansiyonlarda 1940 malî ydı içinde kollanılacak ücretli
memur ve müstahdemler kadrosu]
Memuriyetin nevi

Müzakereci
»
»
İdare memuru
>
>
>
»
»
>
»
»
>
»
»
»
»
»
Doktor
»
»
»

Aded Ücret
120

40

30
40
5
5
10
10
20
40
40
30
10
10
25
25

35
30
140
120
100
85
75
60
50
40
100
85
75
60

Memuriyetin nevi

Aşçı (Yamağile beraber)
Aşçı (Yamağile beraber)
»
»
>
*
»
»
Müteferrik müstahdem
»
»
»
»
»
>
Hademe
»
»
»
»
»

Aded Ücret

10
10
20
20
10
10
30
40
75
75
100
150
100
100

80
70
60
50
100
75
50
40
40
35
30
25
20
15
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L - CEDVELÎ
Muvazene! umumiye kanunu: Madde —15
[ 1940 mali yılı zarfında mevkuf tutulacak memuriyetler ]

Memuriyetin nevi

Aded Maaş

Memuriyetin nevi

Aded Maaş

14 Müftü kâtibi
13 Vaiz

15
20

Büyük Millet Meclisi
11 Kâtib daktilo

30

Maliye vekâleti
Merkez daireleri muhasebe müdürlükleri

Devlet şûrası
30
25

11 Mümeyyiz
lî Birinci sınıf kâtib

10 Birinci mümeyyiz
11 İkinci
»
12 Memur
18
»

35
30
25
20

Levazım ve kıymetli evrak müdürlüğü
13 Memur

İstatistik umum müdürlüğü
6 Umum müdürlük müşaviri
6 Üçüncü umumî müfettişlik is
tatistik bürosu müdürü

1
1

20

Muntazam borçlar umum müdürlüğü

70
70

1

13 Memur

1

20

1

25

Tahsilat müdürlüğü
12 Memur

Devlet meteoroloji işleri umum
müdürlüğü

Vergi temyiz ve itiraz komisyondan

MERKEZ
10 3 ncü sınıf meteorolojisi

1

35

1
2
6

60
50
25

VİLÂYETLER
7 Başmeteorolojist
8 1 n d sınıf meteorolojist
12 1 nci sınıf asistan

Diyanet işleri reisliği
14 Müftü

6
8
9
10
5
6
7
8
9
10
11

Temyiz komisyonu raportörü
»
»
»
Kalem şefi
Birinci mümeyyiz
İtiraz komisyonu reisi
»
»
azası
»
»
raportörü
»
*
»
Kalem şefi
Birinci mümeyyiz
İkinci
»

2
3
1
1
4
8
2
10
4
5
10

Vilâyetler varidat memurları
8

15

11 Tahakkuk şubesi şefi

1

70
50
40
85
80
70
60
50
40
85
30
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Aded Maaş

Memuriyetin nevi

11 Tahakkuk şubesi memuru
14
»
» kâtibi
9 Varidat kontrol memura
12 Seyyar yoklama ve tahakkuk
memura
Vilayetler muhasebe
10 Muhasebe memura
»
»
11
12
»
»
13
»
kâtibi
»
»
14
»
»
15
14 Veznedar
16
»
> muavini
14
10 Birinci mümeyyiz

3
2
2

D.

Memuriyetin nevi

30
15
40

Tarife şubesi müdürlüğü
ager

1

70

Gümrük işleri şubesi müdürlüğü

t
memurlar

1
1
1
2
2
2
1
1
1
1

35
30
25
20
15
10
15
10
15
35

3
l
3

15
20
10

6 ikinci müdür
12 Memur

1
1

70
25

Tedküc şubesi müdürlüğü
8 Tedkik âmiri (S. 1)
11 Tedkik memura
12
»
»
13 Memur

1
1
1
1

50
30
25
20

2
2

70
60

3

60

3

35

4

30

2
2

40
35

TAŞRA

Vilâyetler tahtü memurları
14 Tahsilat kâtibi
13
»
»
15
»
»

Aded Maa§

Müdürler
6 Birinci sınıf müdür
7 İkinci »
»
Müdür muavinleri
7 Birinci sınıf müdür muavini

Gümrük ve inhisarlar vekaleti
Başmemurluklar
MERKEZ

10 Başmemur

Teftiş heyeti
5
6
7
8
9
10

Birinci sınıf müfettiş [1]
İkinci
»
»
Üçüncü
»
>
Dördüncü »
»
Beşinci
»
»
Müfettiş muavini

Memurluklar
4
1
2
1
2
3

80
70
60
50
40
35

11 Birinci sınıf memur
îcra ve taktb memurları
9 tcra ve takib memuru
10
»
»

Teftiş heyeti kalemi
8 Müdür

Muayene memurlar*
50

7 S. 1. Başmuayene memuru [1]
8 S. 2.

»

>

60
50

[1] Birinci sınıf müfettişlerden biri hakkın [1] Birinci sınıf başmuayene memurlarından
da 1 - VIII -1940 ve bir diğeri hakkında 1-II-1941
biri hakkında 1-X-1940 tarihinden itibaren tat
den itibaren tatbik edilecektir.
bik edilecektir.

]\o.
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D.

Memuriyetin nevi

9 8. 1. Muayene memura
»
»
11 S. 2.
»
*
13 S. 3.

Aâed Maaş

12
10
11

40
30
20

D.

Memuriyetin nevi

Aded Maaş

15 8. Sınıf yaya ve atlı muhafaza
ve muamele memuru

45

10

111
Mtmvrlar

2

40

10
11

2
5

35
30

18
14

10
15
2

25
20
15

2
1

30
25

1
1

30
25

11
9

20
20

9 Servis şefi (S. 1.)
»
» (S. 2.)
»
» (S. 3.)
12 Memur

»
»

Dahiliye vekâleti
MAHALLÎ

tDABBLER

6 Şube müdürü
13 Kfttib

8
1

70
20

1

20

ire reisliği
1
Birinci auuf emniyet müdürü
6
İkinei »
»
»
6
Üçüncü »
»
>
12
Birinci smrf emniyet amiri
7
İkinei »
»
»
7
Üniformalı ve sivil baskomiser
12
»
»
komiser
28
»
»
komiser muavini 60
»
»
polis
742
Birinci smıf muamelat memuru
7
İkinci >
»
»
11
25
Üçüncü »
»
»
Dördüncü snuf muamelât me
muru
158
Besinci smıf muamelât memuru 148

80
80
70
60
50

Vemedarîar
Levaem müdürlüğü

11 Basveznedar
12 Veznedar

13 Kfttib

Mvkasebe memurları
11 Şef (kmm şefi)
12 Memur
» (veznedarlık üzerindedir)
18

18

»
İhtiyat tnemurlart

ı

13 Memur

20

5 Emniyet umum müdürlüğü da
5
6
7
8
9
10

Kolcular

13 3. 1. Kolcu
15 S. 3. >

Emniyet U. M.

2
10

20
10

152

11
12
14
10
11
12
14

Gümrük muhafaza genel komutanlığı

16
11 Kaptan
11 1. Sınıf yaya ve atlı mıntaka
ve muamele memuru

12 Deniz motor makinisti
12 2 nd sınıf yaya ve atlı mıntaka
ve muamele memuru

1

30

6
4

30
25

17

25

18

20

20

15

13 1. Suuf yaya atlı muhafaza ve
muamele memuru

14 2. Sınıf yaya ve atlı muhafaza
ve muamele memura

2226

40
85

80
25
20
35
30
25
20
15

Hariciye vekâleti
2
3
4
5
6

2
5
6
1
3

125
100
90
80
70

No. 3844
D.

Memuriyetin nevi

7
8
9
10
14

1-VI-1940
Aded Maaş

8
8
28
20
9

60
50
40
35
15

Fili kadro dışında kalan me
murlara aid temsil tahsisatı

D.

9
9
9
8

8
2
2
8
5
1
10
10
10
10
10

50
40
35
30
25
20
15
12
10
8
5

6
8
10
14
7

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti
9 Hıfzıssıhha isleri dairesi bula
şıcı ve salgın hastalıklar şu
besi muavin tabibi
11 Hıfzısıhha isleri dairesi sıhhî
mühendislik fen memuru
9 İçtimaî muavenet işleri dairesi
umumî içtimaî hizmetler şubesi
muavin tabibi
13 içtimaî muavenet isleri dairesi
zehirli ve boğucu gazler ve ha
va hücumundan korunma isleri
şubesi kâtibi
9 Sicil ve memurlar ve muamelât
müdürlüğü muavin tabibi
7 Sağlık propagandası ve tıbbî is
tatistik umum müdürlüğü pro
paganda ve neşriyat şubesi mutahasısı
9 Sağlık propagandası ve tıbbi
istatistik umum müdürlüğü
propaganda ve neşriyat şubesi
muavin tabibi
7 Üçüncü sınıf müfettiş

11
1

40

10
1

80

1

40

13

14
1

20

1

40

Memuriyetin nevi
Ankara Numune hastanesi ope
ratör muavini
Ankara Numune hastanesi da
hiliye muavini
Ankara Numune hastanesi rönt
gen muavini
Ankara Numune hastanesi ida
re ve muamelât müdürü
Dördüncü umumi müfettişlik
sıhhî müşavir muavini
Sıhhat ve içtimai muavenet
müdür muavini
Üçüncü sınıf Hükümet tabibi
İkinci sınıf küçük sıhhat me
murları
Hastaneler, sıhhî ve içtimai
muavenet müesseseleri üçüneü
smıf mütehassısları
Hastaneler, sıhhi ve içtimai
muavenet müesseseleri dör
düncü smıf mütehassısları
Hastaneler, sıhhî ve içtimaî
muavenet müesseseleri Üçüneü
sınıf diş tabibleri
Hastaneler, sıhhi ve içtimaî
muavenet müesseseleri dördün
cü sınıf eczacıları
Hastaneler, sıhhî ve içtimaî
muavenet müesseseleri birinci
smıf hemşireleri
Hastaneler, sıhhî ve içtimaî
muavenet müesseseleri üçüncü
sınıf hemşireleri
Numune hastaneleri operatör
muavini
Numune hastaneleri dahiliye

Aded Maaş

1

40

2

40

2

40

1

50

1

70

2
20

50
85

30

15

50

80

8

20

5

16

2

40

2

40

2

20

1

15

1
1

10
15

13 Ebe talebe yurdu müzakereci
1

1
1

60

40
60

14 Ebe talebe yurdu kâtib ve mu
bayaa memuru
15 Ebe talebe yurdu ayniyat mu
temedi
14 Ebe talebe yurdu nezaretçi ebesi
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Memuriyetin nevi

D.

Aded Maaş.

Adliye vekâleti
MERKEZ
Ceza içleri umum müdürlüğü
6 Umum müdür muavini

1

70

Ceza ve tevkif evleri umum müdürlüğü
6 Mühendis veya mimar

1

70

Teftiş heyeti
4 Başmüfettiş
7 Üçüncü sınıf müfettiş

2
5

90
60

Memuriyetin nevi

D.
8
11
12
13
15
10
12
5

Tabib
»
Memur
Kâtib
»
Hesab memuru
»
»
İkinci umumî müfettişlik mü
şaviri
5 Üçüncü umumî müfettişlik mü
şaviri
6 Üçüncü umumî müfettişlik mü
şaviri muavini
6 Vilâyet ve komutanlık mehakim
şubesi muavini

Aded Maag
1
2
2
2
2

50
80
25
20
10
26
80
80
70
70

Adlî Up işleri umum müdürlüğü
7 Müşahedehane müdürü
6 Adlî tabib
7
»
»
8
»
*
9
»
»
10
»
»

60
70
60
50
40
35

Tapu kadastro U. Müdürlüğü
VİLÂYETLER
12 Tapu fen memuru
14 Tapu sicil kâtibi
Kadastro ve tapu tahrir komisyonlar*

VILÂYETLER
4
5
6
7
8
9
10
11

Beis, hâkim, aza, sulh TıftJtvmi,
M. Umumî ve muavinleri, icra
hâkim ve muavinleri, sorgu hâ
kimleri, hâkim muavinleri ve
Temyiz raportörleri
Kâtib

25
15

8
4
22
12
8
20
39
229

90
80
70
60
50
40
35
30

1
2
16
15
3
5
10

60
50
35
30
25
20
15

10
6
7
11
12

Müdür
Hâkim

35
70
60
30

Tapu azası
Kadastro ve tapu tahrir posta
memuru
10 Fen âmiri
13 Kâtib

25
35
20

Hukuk mezunu kâtiblsr
7 Başkâtib ve muavinleri
»
»
8
10 tcra memuru ve muavinleri
»
»
11 »
12 »
»
»
13 *
»
>
14 »
»
>
Ceza ve tevkif evleri
Müdür
>

2228

70
40

Maarif vekâleti
Maarif müdürleri ve öğretmenlerle memurlar
3
4
5
6
7
8
9

10
34
163
110
167
129
225

100
90
80
70
60
50
40
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10 öğretme*

»
»

sı
13

8 Dahiliye şefi
9
»
»
10
»
»
11
»
»
12
»
»
8 idare memuru
9
»
>
10
»
»
11 »
»
12
»
»
»
y
13
14
»
»

1 - VI - 1940
Aded Maaş / D.
35
30
20
M
50
4
40
5
35
7
30
3
25
15
50
5
40
5
12 35
4
»5
25
178 20
30 15

2
1
16

*

90
70
40
20

Cftmfctr B4ekotd*ği füâr*v»vik «Hatefaut
84»
5
6
11
18

4

8
11

7
8
9
10
11
12
18

7
17

15
10

9
16

70
60
50
40
85

îlk tedrisat müfettişleri
6 Müfettiş
%
8
9
10
11

41
6

îstanbvl Üniversitesi tedris heyeti
Profesör
Doçent
Baaatirtan
Üçüncü nnaf adatan
DSrdüneü auuf asistan

7
18
10

80
60
60
85
80

Ankara dü, tarihve coğrafyafakültesi
8 Doçent
7
»
a
9
11 Aaiatan

1.40400
Ronsetvatw>ar
İ
80
1
70 10 Dahiliye şefi
* 80 10 Eesab memuru ve mutemed
8
25 11 g&tib
12 Alât muhafın
Oütel sanatlar akademisi
3 Muallim
4
Muallim
2
90
5
6
Yüksek muallim mektebi
7
Müdür
1
50
8
» muavini
80
1
9
10
12
kütüphaneler
13
»
Müdür
2
60
2
50
»
KÖy enstitüleri
3
40
»
4
4 Muallim
85
»
5
»
1
80
»
6
7
25
Memur
>
7
55
20
»
»

gaf
Ak»
»'
»•
»

Aded Maaş

14 Memur
İS
»

5
7
7
Bölge sanat mektebleri üe Jna enstitüleri ve kus10
sanat ve diğer meslek ve aksam. mektjtbleri>11

4 öğretmen
6
»
9
»
23
»

Memuriyetin nevi

8
12
S
8

70
60
40
80

35
1
1
35
1
30
25
1
1 100
90
2
80
2
2
70
6
60
50
8
10
40
15
35
4t 25
20
1

26
18
17
10

90
80
70
60
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Aded Maaş.

D.

Memuriyetin nevi

8 Muallim
9
»
10
»
11
»
12
»

25
46
23
26
71

50
40
35
30
25

8 Yüksek mühendis veya yüksek

13
»
14
»
12 Memar

48
10
8

20
15
25

6 Yüksek mühendis veya yüksek

2

20

1
2
4
1
2

125
100
90
80
70

2
1
3
3
2

70
50
50
40
35

13

»

8
»
8 Asistan
9
»
10
»

mlm^T

9 Baş fen memura

2
1

50
40

Yap\ ve imar işleri reisliği fen heyeti

1

70

1
1
1

70
40
30

5 Yüksek mühendis (Mıntaks şefi)
6
»
»
7 ^fltıgp^iş
8 Yüksek mühendis

8
1
1
4

80
70
60
50

»
»
9
7 Bas fen memura

1
1

40
60

Şehiralik fen heyeti

6 Yüksek mühendis veya yüksek

Ankara Hukuk fakültesi
2 Ordinaryüs profesör
»
»
3
>
»
4
5 Profesör
6
»
6 Doçent

Aded Ması

9
»
»
»
11 Mürendis veya fen memura
Su itleri reisliği

Nafia şirket ve müesseseleri dairesi
4
6
. 8
10

Nafia vekaleti
Yüksek fen heyeti
2 Beis (Müşavir mühendis)
3 Asa

Başmühendis (Müdür)
Murakib
Yüksek mühendis
Sef

125
100

ESprüler fen heyeti
70
60
60

6 Müfettiş
7
>
8
>
Hususî kalem müdürlüğü

J Sel

40

8 Yüksek mühendis

»

4

4 Başmühendis (Müdür)
6 Yüksek mühendis
8
»
*
veya yüksek
mimar

2230

1

90
70
50

Hukuk müşavirliği
80
80
70

35

10 Şef
Evrak müdürlüğü

7 Yüksek mühendis veya yüksek
mttnş»

60

Şoseler fen heyeti

Demiryoltar İnşaat dairesi reisliği
5 Yüksek mühendis (müdür muavini) 1
*
»
t
1

»

90
70
50
85

Şose ve köprüler dairesi

Teftiş heyeti

6

1
1
1
1

13 Kâtib

No. 3844
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Aded Maa;

D.

Memuriyetin nevi

Aded Maaş

Şose ve köprüler yüksek mühendisleri
VtlÂYBTLER
DemiryoUar ve Umanlar inşaat başmüdür
lükleri
5 Şube mühendisi ( Yüksek mü
hendis )
6 Kısım mühendisi ( Yüksek mü
hendis )
8 Yüksek mühendis
8 İstimlâk baş fen memura

4

80

2
1
1

70
50
60

Yap* ve imar ifUri
Yapı ve imar yüksek mühendis ye yüksek
mimarları

Yüksek mühendis (Mmtaka ve
ya nafia müdürü olarak kullanı
labilir)
Yüksek mühendis
»
»
Nafia müdürü (başmühendis)
Hatay

8
7
10

70
50
40
90

Şose ve köprüler mühendis ve fen memurları
5 Mühendis (Mmtaka veya nafia
müdürü olarak kullanılabilir)
6 Mühendis veya basfen memuru
(nafia müdürü olarak kullanı
labilir)
1 Mühendis veya fen memuru
2
»
>
»

3

80

3
20
26

70

1
9
5

90
70
50

6
10
19

90
70
50
40

5 Yüksek .mühendis veya yüksek
Tnfmnj»

6
9
10

>
»
»

»
»
»

^
»
»

X

80

2
12
4

70
40
86

Yapt've imar mühendis, mimar, fen me
murları ve ressamlar
11 Mühendis, mimar veya fen me
mura veya ressam
9 Mühendis, mimar, basf en me
muru veya ressam
12 Fen memuru veya desinatör

Müdür (Yüksek mühendis)
Yüksek mühendis
Mühendis
Fen memuru
>
»
Desinatör

4 Muallim
6
»
8 Muallim muavini
Yüksek mühendis mektebi

1

80

3
1

40
26

4 Müderris
6 Muallim veya muallim muavini
8
»
muavini
9
»
»

Ürtisad vekâleti

Sular şube müdürlükleri
5
9
9
10
12
12

Teknik okulu

1
11
3
3
4
4

80
40
40
35
25
25

MERKEZ
Maadin umum müdürlüğü
6 Şube müdürü

70

VİLÂYETLER
Nafia şirket ve müesseseleri komiserlikleri
6 Komiser
12 Kâtib

8
6

70
25

10 Birinci mümeyyiz
11 İkinci mümeyyiz
11 Memur

35
30

2231
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Aded Maag

D.

Memuriyetin nevi

Aded Maag

Seferberlik müdürlüğü
11 Memur

Münakalât vekâleti

Neşriyat müdürlüğü

MERKEZ
10

Hututi kalem
1

12 Memur

1

Trabzon m\ntaka iman reisliği
8 Liman mıntaka kontrolörü

2
1
2
1

80
60
40
35

Deni* nakUyot dairen reisliği fen nj&Hm
10 Şef

1

35

1

30

85

VAŞR4

25

Kara nakliyat dairesi fen heyeti müdürlüğü
5 Mutahassıs veya yüksek mü
hendis
7 Mühendis veya fen memura
9
>
»
10 Ressam

1

i

40

Samsun mmtaM liman, repliği
9 Liman mıntaka kontrolörü

1

40

1

70

1
1

85
20

4

40

1

2$

%

8Q

1

85

1

80

Komiserlikler
6 Demiryolu komiseri

Kabotaj isleri şubesi
11 Memur

Ziraat vekâleti
Hususi kalem

Beynelmüeî den/U itleri tubeti
8 Müdür muavini
10 Şef
12 Memur

1
2
1

50
85
25

10 8«t
18 KttOCUF
Teftiş heyeti

Biman hismeteri dairesi reisliği tu maktuUeri 9 Birinci amıf müfettiş muavini
ve avcü%ğ% şubesi
Teftiş bürosu
12 Memur
1
25
12 Memur
Tarife ve ticaret dairen reisliği
Levaetm müdürlüğü
5 Mutahassıs (kap»)
1
80
5
»
(deniz)
1
80 U Mutemed
Seferberlik müdürlüğü

Zat itleri ve tieü müdürlüğü muamelât kalemi
13 Kâtib

1

20

10 Şef

30

11 Birinci sınıf memur

Hukuk müşavirliği

Tahakkuk kalemi
11 Tahakkuk memuru

1

Pamuk işleri müdürlüğü, merice» tetkitâtt

Sicü halemi
13 K&tib

2232

1

20

O Metikez yan isleri seli

1

40
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9 Merkez propaganda, istihbarat
ye istatistik isleri şefi
1% Merkez hesab isleri memtum
5 Pamuk işleri müdürü
İS Kât*

Aded Maa§

D.

Memuriyetin nevi

13 İkinci sınıf mutemed ve kâtib
1
1
l
l

40
30
80
20

Şube müdürü
Şube müdür muavini
»
»
»
Şef
Memur
*

3
1
5
7
2
2

8 Müdür

9
12
İS
14

1
4
7
2

90
80
70
40

3
5
27
26
12

50
40
25
20
15

1
2

40
25

Ziraî mücadele
9 Mücadele teknisyeni
19
>
»

Mücadele enstitüsü ve intasyontan
9 Hamsi smıf şef

1

40

Isla% v deneme istasyonları, deneme tarlalan üretme ve örnek çiftlikleri ve yon
ca tohumu temideme et/teri
0 îkinsi mrf şef
13 Mutemed ve. k&ib
14 Ayniyat memuru

Z
1
1

40
20
15

Bağ ve bahçe ziraat enstitüsü ve istas
yonları
8 Şef
12 Birinci smrf mutemed ve kâtib

4
4

50

50
25

40
25
20

12 Muallim muavini
13 Dahiliye memuru
Tavukçuluk enstitüsü
Şef

Ziraat işleri umum müdürlüğü vüâyetler
teskUâtt
Ziraat başmüdürü
Birinci smrf ziraat müdürü
İkinci »
»
»
Beginci »
»
»
Birinci smrf mmtaka ziraat
mutanssstsı
İkinci smıf ziraat mutahassısı
Üçüncü smıf ziraat muaffimi
Birinci smıf kâtib
İkinci »
>

20

Makinist mektebleri
70
50
40
8$
80
25

8

4
5
6
9
8

3

İpek böcekçilik İstasyonları ve tohum ye
tiştirme evleri

Ziraat işleri T/umum müdürlüğü
6
6
9
10
11
12

Aded Maaş

50
Tavuk yetiştirme istasyonları

9 Şef
12 Asistan

40

4

25

Tohum temizleme evleri
9 Şef

40

Pamuk isleri müdürlüğü vilâyetler faffötflfr
5
8
7
7
8
9
10
11
12
9
10
11

Müdür
»
» muavini
Pamuk yetiştirme eksperi
Birinci sınıf şef
İkinci »
»
Birinci sınıf asistan
Birinci smıf kontrol memuru
İkinci »
*
•*
Birinci smıf mesul mohasib
İkinci »
»
»
Birinci smıf ayniyat memuru

1
8
2
2
6
8
5
16
5
2
2
3

80
70
50
40
«İv*

30
25
40
85
30

Veteriner isleri umtum müditö&ğü. mexkm
teşkilâtı
5
5
6
7
9
10
12

Umum müdür «mavini
Mutahassıs müşavir
Şube müdürü
»
>
Şube müdür muavini
Şef
Memur

1
8
8
5
6
1
1

80
80
70
60
40
85
25

No. 3844
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Veteriner

10
11
12
13
14
11

1-VI-1940
Aded Maa$

90
70
21

40

46
65

35
30

10
11
12
13
14

Mutahassu müdür
»
»
Müdür muavini
Hdnei sınıf şef
Üçüncü sınıf şef ve birinci amıf
asistan
Asistan
Muhasib ve mutemed
Ayniyat memuru muhasib ve
mutemed
Muhasebe, kültür, ayniyat, ambar
memuru ve kâtib
Müvezzi

113
10

25
20
15
30

90
80
70
50

3
5
1

40
35
30

2

25

7
2

20
15

Ordinaryüs (smaf 1)
( » 2)
»
Profesör
i» D

2
1
3
1

80
70
40
35

Doçent

6
9
10
11
11

1

30

2

30

Orta Ziraat mektebi muhase
b e memuru v e mutemed
14 Orta Ziraat mektebi ayniyat

Yüksek eiraat

»
>

50

12
1

20
20

1

40

2
1

40
25

1
1
,2
."»
9
10
9

90
80
70
«iO
50
40
25

2

20

2

15

13
19
12
27
3

150
125
100
90
80
70

mektebleri

Orta Ziraat mektebi mualliMİeri

1
3
1
2

2

teşkilâtı

Merinos yetiştirme v e hasta
lıklar mutahassısı
Merinos yetiştirme kontrol v e
muhasebe memuru
12 Kâtib
Orta ziraat

Zootekni müesseseleri
Hara müdürü
Hara ve inekhane müdürü
Şef
Hara şef muavini
Hara veteriner ve laboratu
ar memuru
Muhasib ve ayniyat memuru
ve kâtib

Aded Haag

8 Depo müdürü
13 Mürebbi, muhasib, ayniyat
yardımcısı v e kâtib
13 Muhasib
Merinos

Bakteriyoloji ve seroloji ve ktfttssıhha
müesseseleri
4
5
6
8
9

Memuriyetin nevi
Aygır depolan

itleri umum müdürlüğü
vilâyetler
teşkilâtı

Veteriner başmüdürü
Veteriner müdürü
Veteriner müdür, kıdemli mu
avin veteriner ve fen memuru
Veteriner muavin veteriner ve
fen memuru
»
»
»
Muavin veteriner ve fen me
muru
Hayvan sağlık memuru
»
»
»
Veteriner

D,

enstitüsü

( > 2)

(> D
fr 2)

3e*
Baş asistan (6 adedi 6 aylıktır)
Asistan (sınıf 1) (20 adedi 6
aylıktır)
10 Asistan (sınıf 2) (14 adedi 6
aylaktır.)

8
18
23

25

60
50

40
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O - CEDVELÎ
Muvazenei umumiye kanunu: Madde 28
Millî müdafaa mükellefiyeti yolu ile alınacak hayvanların fiat cedyeli]
Asgarî beden ölçüleri
Hayvanm hizmeti

Nevi

Şv. saf bineği
fop. bineği
^feiî binekler
Sahra top (dip) Ağırlığı en aşağı beş yüz küo
Sahra top (Çengel ve şivgar)
t>ağ top
Şv. Makineli beygiri
İTakliye koşumu
»
»
ÎMakineli koşum
»
>
pkkâri
»

Beygir
»
»
»
»
Katır
Beygir
»
Katır
Beygir
Katur
Beygir
Katır

îrtifaı
Mt

Göğüs çevresi
Mt.

Vasati fiat
Lira

1,60
1,57
1,53
1,75
1,70
1,63
1,50
1,47
1.47
1,45
1,45
1,42
1,42

200
185
175
400
350
300
150
150
165
140
155
100
120

1,43
1,40
1,38
1,55
1,50
1,43-1,50
1,35
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30

P - CEDVELÎ
Muvazenei umumiye kanunu : Madde 28
| Motorlu vasıta takribi fiat listesi]

Lira

Cinsi

3 500 Otobüs
Arazi binek
» kamyon
»
»
» kamyonet
Traktör
Seyyar tamirhane
Benzin tankı

4 000
8 000
8000
6 000
, 4 000
15 000
6 000

lira

Cinsi

Arazöz
Sepetli motosiklet
Sebetsiz
»
Cadde kamyonu
» kamyoneti
Küçük binek otomobili
Büyük »
»
1500 Yarım tonluk Pikup (kaptıkaçtı)
000
700
400
000
000
000
000

Cumhuriyet Reisliğine yazdan tezkerenin tarih, ve
J&marast
29-V-1940 ve 1/305
Ptt kanunun neşir ve Hânının Başvekilliğe büditüdiğine dair Cumhur Reisliğinden gelen tezkere30 - V 1940 ve 4/665
fttn tarik ve numarası
SM kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların Cüd
Saytfa
İ»W ve sayıfa numaralan
9
3
11 181,181J71$99JÖ2:346I3S6:361,377:380
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