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BİRİNCİ CELSE 
Açılma Saati : 14.00 

REİS : Reisi muvakkat Refet Bey (Bursa) 
KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Af yorikaraMsarı), Necip Ali Bey (Penfirii) 

REİSİ MUVAKKAT REFET BEY — Efendim yoklama yapacağız, (yoklama yapıldı ekseriyet mev
cuttur.) 

1. — NUTUKLAR 

1. — Reisicumhur Gazi Hazretlerinin nutukları: 
(Reisicumhur Gazi Hazretleri sürekli alkışlar ara

sında Riyaset kürsüsünü teşrif buyurdular) 

REİSİCUMHUR GAZİ MUSTAFA KEMAL 
PAŞA HAZRETLERİ — Büyük Millet Meclisinin 
muhterem azası; 

Büyük Millet Meclisinin Üçüncü İntihap Devre
sinin ikinci içtimaını açıyorum. Bu anda yeni bir 
şevk ile mücehhez milletimizin gayret ve kudretine 
taze bir itimat ile güvenir 'bulunuyoruz. Aziz arka
daşlarımı bu canlı duygularla selâmlamaktan şeref 
ve huzur içindeyim (şiddetli alkışlar.) 

Geçen sene, memleketim dahilî hayatımda asayiş ve 
huzur itibariyle yemi jbir terakki merhallıaslildiır. Siyasi 
ve idarî mühim hiçbir arıza, vatandaşların umumi
yetle normal yaşayışlarını incıitrnemiişfir. Bilakis ta
biî arızaların bazı mıntıkalarımızdaki zararlı tesirleri 
vatanın bütün evlâtlarını birbirini duyan, birbirine 
dayanan içtimaî hassasiyeti eriyle esaslı olarak hafif-
letilehilmiştir. 

İzmir havalisindeki ve son günlerde Kalecik'teki 
zelzelelerde bu necip tezahürata şahit olduk. İlk gün
lerin verdiği endişe kadar ehemmiyetli olmadığı mem
nuniyetle anlaşılan Torbalı zelzelesinin haşaratından 
vatandaşlar cesaret ve süratle kalkacak bir kudret 
göstermişlerdir. Kalecik haşaratının da tesirleri sü
ratle zail olmaktadır. 

Bazı vilâyetlerimizde bu sene sert bir şekilde de
vam eden kuraklıktan daha ziyade muzdarip ve mü
teessir olduk. Bir taraftan memleketin umumî istiih-
salatındaki misbî muvazene, diğer taraftan kurak 
mıntıkalarda teksif edilen tedbirler ve yardımlar 
darlığın tesirlerini gereği gibi azaltmıştır. Hilâli Ah-
merin gerek zelzele, gerek kurak sahalarında yardı
ma koşmak için gösterdiği gayret ve iktidarı huzu
runuzda bütün millete karşı teşekkürle yad ederim. 
(sürekli alkışlar) 

Geçen sene zarfında bir misli artmış olan Hilali 
Ahmer a/zası vatandaşların, âfet ve ihtiyaç günleri 
için nasıl hayırlı biır şefkat hazinesi hazırladıkları 
bir kere daha sabit oldu. Bunun ıgibi Himayei Etfal 
cemiyetinin inkişafına da umumî alâkayı tahrik et
mek isterim. 

Şark vilâyetlerimizin bir kısmında ihdas edilen 
Umumî Müfettişlik isabetli ve faydalı olmuştur. 
Cumhuriyet (kanunlarının emniyetle sığınılacak ye
gâne yer olduğunun anlaşılmapı ıbu havali de huzur 
ve inkişaf için esaslı bir mebdedıir. Yeni faalÜyet dev
rimizde gerek bu havaide, gerek memleketin diğer 
•kısımlarında toprağı olmayan çiftçilere toprak teda
rik etmek meselesi ile ehemmiyetli olarak iştigal bu
yuracaksınız (Alkışlar). 

Hükümetin şimdiye kadar bu yolda devam eden 
gayretine yeni tedbirlerinizle daha ziyade vüsat ver
meye muvaffakiyetinizi temenni ederim. 

Geçen sene yeni esaslara, göre İhdas buyurduğu
nuz yeni nahiyeler umumî idarede faydalarını der
hal göstermiştir. Bütün memleketi yeni, tam teşkilâtlı 
nahiyelerle kaplamak hedefine doğru bu sene de 
mümkün olduğu kadar ilerlemek lâzımdır. 

Anavatana, kavuşan mübadil vatandaşlar in iskân, 
temlik muamelelerinin artık nihayet bulmasında 
azamî gayret ve sürat sarfı için Hükümetçe tedbirler 
almak mukarrerdir. 

Şehir işlerimizin idaresini düzeltip nizama; koya
cak Kanun Lâyihası bu sene takdim olunacaktır. 
Devletimizin merkezi olan Ankara'nın imarı için 
kabul buyurduğunuz Kanunun talep ettiği hazırlık
larla iştigal olunacaktır. 

Muhterem efendiler; adliyemizin seyri, mütema
di bir tekâmül takip etmektedir. Asri ve medenî ka
nunlar, vatandaşların ihtiyacına kâfi yanında mah
kemeler bilhassa bilgili hâkimler temellerine da-ya-
nan adaleti zihniyet ve teşkilâtımızın geçen senesi 
memnuniyetle tahattur olunabilir (alkışlar). 
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Bu devrede dahi aynı hedeflere doğru yeniden 
mesafeler alacağınızı kuvvetle ummaktayım. 

Ceza, Muhakemeleri Usulü, Deniz Ticareti, Tica
rette iflas îcra Kanunu lâyihaları bu devrede size 
takdim olunacaktır., 

Öksüzlerin haklarını korumak için ittihaz ettiği
niz tedbirlerin bugünkü verimi cidden sevindirecek 
•bâr neticedir. Eski adliye, eski zihniyet ve eski usul
lerden üç sene evvel ancak üçyüz sekiz bin lira mey
danda bulmuş olan Cumhuriyet, bugün emlâk ve 
eytam bankasına altı milyon ikiyüz yirmi bin kü
sur lira teslim ©tm'iş bulunuyor, (alkışlar) Cumhuri
yetin bilhassa kimsesizlerin, kimsesi olduğunu yeni
den ispat eden bu neticeyi memnuniyetle takdirinize 
arz ederim (alkışlar). 

Efendiler; haricî siyasetimizde dürüstlük, mem
leketimizin emniyetine ve inkişafının masuniyetine 
dikkat şiarı hareketimize kılavuz olmaktadır (alkış
lar). Esaslı ıslahat ve inkişafat içimde bulunan bir 
memleketin hem kendisinde hem muhitlerinde sulh 
ve huzuru cidden arzu etmesinden daha kolay izah 
olunaibilecek bir keyfiyet olamaz. Bu samimi arzu
dan mülhem olan haricî siyasetimizde memleketin 
masuniyetimi, emniyetini, vatandaşların halklarım 
herhangi bir tecavüze karşı bizzat müdafaa edebil
mek kudreti de bilhassa gözde tuttuğumuz noktadır. 
(bravo sesleri, şiddetli alkışlar) Kara ve denizde ve 
hava ordularımızı bu memlekette sulhu ve emniyeti 
masun bulunduracak bir kuvvette muhafazaya bu
nun için çok ehemmiyet veriyoruz (alkışlar) Cumhu
riyet Hükümeti milletler arasında emniyet imsakleri 
akdi için hususî biir gayret göstermektedir. Bize tek
lif olunan (Keliog) misakına intihap için de samimi
yetle muvafakatimizi bildirdik. 

Efendiler; geçen sene içinde dostumuz Afganis
tan'ın kıymetli Hükümdarları Kral ve Kraliçe Haz
retlerinin bizi ziyaretleriyle muıbahi olduk. Kral ve 
Kraliçe Hazretleri memleketimizin her tarafında ha
kiki muhabbet tezahüratı ile kabul olunmuşlardır. 
Türk ailesi içinde bıraktıkları kıymetli hatıraları dai
ma muhafaza edeceğiz^ Krajl Hazretlerinin azimıkâ-
rane ıslahatı dostlarına alâka ve iftiharla tam mu
vaffakiyet kanaatim vermektedir, (alkışlar) 

ıBu içtimaınızdia Hükümetin yazın imza ettiği 
mukaveleler size takdim olunacaktır. Afganistan ile 
eskiden mevcut olan muahede ahkâmını yeni ve da
ha amelî sağlam esaslara göre tanzim eden yeni mu
ahede ve merbutları hu cümledendir. İran'la dostane 
münasebatın 'inkişafına hizmet - edeceğini umduğu
muz protokolleri memnuniyetle telâkki buyuracağı-

I niza eminim. İtalya ile imzalanan muahedenin ise 
i iki memleket arasında emniyet havasım takviye et
mesi iki komşunun samimi niyetlerini göstermesi 
itibariyle takdir ve tasvibinize lâyık olması kuvvetle 
memuldur. Dostumuz Sovyet Hükümeti ile imzala
nan yeni mukaveleler hudut ahalimizin münasebaıtı-
nı tanzim etmektedir. 

Efendiler; maziden devraldığımız borçlara müte
allik itilâf nameyi de Hükümet size takdim edecek-

i tir. Bu itilâfnamenin hafif şartlarla akdolunduğunu 
ve bu memleketin takatinin bu yükü sarsılmadan 
kaldırabileceğini tahmin ve iddia kolay değildir. 
(bravo sesleri). Borcu ve müddeti krediyi tanımak 
suretindeki millî ve manevî mecburiyet bu itilâfna-
meyi size takdime saik olmuştur (bravo sesleri). 

Muallak •meselelerimiz; biri Suriye hududunda 
bir türlü teessüs edemeyen emniyetin tesisi, diğeri 
mübadil, gayrı mübadil vatandaşların hukuku te
min edebilecek tesviyelerin 'bulunmasıdır. Senelerden 
beri birçok itilâflara ve imzalara iktiran etmiş olan 
bu meselelerin amelî hakiki radikal hallere rapt olu-
nabilmıesinden cidden memnun olacağız. 

Saydığımız tafsilat haricinde münasebatımız 
umumiyetle normaldir. Muaheddelerin, mukavele
lerin ve beynelmilel iyi münasebat arzularının tan
zim ettiği hatlar dahilinde dostluk, iktisat münase
betleri inkişaf etmektedir. 

Efendiler; maliyemizde son senelerde özenerek: 
iltizam buyurduğunuz ciddî muvazene mesleğinin. 
feyizleri barizdir. Hazinenin taahhüt ve tediyeleri 
şaşmayan bir inzimama girmiştir. Hal bütçesinin ha
ricinde kalan eski yüklerin de bütçe içinde düşünül
müş olması suretindeki temayülün genişlemesi dal-
|gah borçların tediye şeklinin tanzim ve teşviki bu 
vadide yeni bir tekâmül olacaktır. Dalgalı borçlar 
kamilen size takdim olunduğu vakit Cumhuriyet Ma
liyesinin vaziyet ve istikbalinin ne kadar sağlam ol
duğu iyice anlaşılacaktır (bravo sesleri, alkışlar). 

Cumhuriyetin kâğıt parasının değiştirilmesi hi
tam bulmuştur. Cumhuriyet Bankasının hu sene zar
fında açılmasına muvaffakiyetiniz, yüksek ve esaslı 
icraatınıza hakikaten iftihar olunacak bir ilâve ola
caktır (alkışlar). 

Efendiler; vatan iktisadiyatı tedbirlerinin başın
da addettiğiniz muvasala faaliyetleri önümüzdeki se
nelerde göze görülür neticeler vermeye namzettir. 
Demiryollarımızın yeni istasyonları memleketin 
muhtelif köşelerinde vaatlı çehrelerini göstermeye 
başladılar (alkışlar). Önümüzdeki sene zarfımda Di-
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yarbekir istikameti ile düğer istikametlerde beşyüz ki
lometreye yakın yenli hatların açılabileceğM umuyo
ruz. Sivas'tan Erzurum'a gidecek demiryolu ile işti
gal etmek zamanı da gelmiştir (bravo sesleri, alkış -
•lar). Bu sene yol inşaatının da semereli bir şekilde 
tanzimli ile ehemmiyeti olarak meşgul olacaksınız. 
Bu memleketin yollar için bugün tahsis etmiş bulun
duğu vasıtalarla daha çok iş meydana getirmek müm
kün olacağını ümit ediyoruz. 

Geniş bir su siyasetinin tatbikatına başlanabilmesi 
cidden mültezimdir (şiddetli alkışlar). Memleketi 
büsbütün yeni fak yaratıcılığa muvaffak edecek olan 
sulama işlerinin derin alâkanızla tahakkuk edebil
mesi şüphesizdir. Zkaat ve ormanda yeni tedbirlerle 
inkişaf at nizmetMz yeninde olacaktır., 

Sıhhî mücadeleye gösterdiğiniz alâka ve memle
kette bu yolda elde edilen neticeler bu mesaînin ge
nişletilmesini lüzumlu göstermektedir. Bu sene umu
mî Hıfzıssıhha, Kanunu Lâyihasının büyük Meclise 
takdimi mukarrerdir^ 

Umumî surette zkaaitte ve memleketin hayvan 
servetinde de menfi teskalta karşı müdafaa ve mu-
şavemet semereli tedbirlerin başındadır. Bir taraf
tan müdafaa diğer taraftan hayvan ve nebatatın cins
lerini ıslah için ciddi, sebatlı tedbirlerle istiıhsalatımı-
zın miktarını ve nefasetini artıracaktır (alkışlar). 

Memlekette sanayie rağbet ve temayül artmakta
dır, Sanayi ve Maadin Bankasının kudretini artırdı
ğınız halde sanayi erbabı daha ziyade himaye göre
cektir. Bu meselenin ehemmiyetle mütalâa olunaca
ğına şüphe yoktur. 

Muhterem efendiler; maarifte vaziyetimiz ve şim
diye kadar sarf ettiğimiz gayretleri bugünkü netice
leri bizi radikal tedbirler alabilecek bir seviyeye ge-
tirmiştk. Her istikamette doğru hedefleri bulmuş 
olan maarifimiz hususî takayyüt ve alâkanızla ve he
pimizin ciddi gayretlerimizle az zamanda geniş neti
celer vermeye namzettir. Maarifte süratle yüksek bir 
seviyeye çıkacak bir milletin hayat mücadelesinde 
maddi, manevi bütün kudretlerinin artacağı muhak
kaktır. (alkışlar) Maarif faaliyetimiz ilk tahsilin fiilen 
umumi ve mecburi olmasını, memlekette terbiye birli
ğini, orta tahsilin iyi vesaitle teksif ve teshilini mes
lek tahsilinin ilk ve orta derecesinden en yüksek de
recesine kadar memlekette teminini, yüksek tahsilin 
de adette olduğu kadar kıymette de bu asrın ihtiyaç
larına kifayetini hedef tutmuştur (alkışlar). Her sene 
bu istikametlerde mühim mesafeler aldığımızı söyle-
yefailkiz. 

Efendiler; Büyük Türk Milletinin evlâtlarını yük
sek bir terbiye ve ihtisas ile yetiştirmek için sarf et
tiği gayret ve emekler az değildir. Hususi ve umumi 
idarelerden Maarife tahsis olunan vasıtalar muhtelif 
vekâletlerden, orta ve yüksek tahsile sarf olunan gay
retle, hasılı iktidarı olan ailelerin umumi ve hususi 
idarelerin Avrupa'da tahsili için sarf ettikleri him
metler, eğer memlekette resmen mesul olan mukte
dir alâkadarların takip ve nezaretleri altında temer
küz ettirilirse alacağımız semerelerin çok daha ziya
de ve geçireceğimiz inkişaf zamanının çok daha kı
sa olacağı muhakkaktır (Alkışlar). Bu mesainin Hü
kümetçe ve Büyük Millet Meclisinde lâyık olduğu 
ehemmiyetle mütalâası müstacel bir mübremiyet gös
termektedir. 

Aziz arkadaşlarım; her şeyden evvel her inkişafın 
ilk yapı taşı olan meseleye temas etmek isterim. Her 
vasıtadan evvel Büyük Türk Milletine onun bütün 
emeklerini kısır yapan çorak yol haricinde kolay bir 
okuma yazma anahtarı vermek lâzımdır (Sürekli al
kışlar). Büyük Türk Milleti cehaletten az emekle kı
sa yoldan ancak kendi güzel ve asil diline kolay uyan 
böyle bir vasıta ile sıyrılabilir. (Alkışlar) Bu okuma 
yazma anahtarı ancak Latin esasından alınan Türk 
Alfabesidir. (Alkışlar) Basit bir tecrübe Latin esasın
dan Türk harflerinin, Türk diline ne kadar uygun 
olduğunu şehirde ve köyde yaşı ilerlemiş Türk ev
lâtlarının ne kadar kolay okuyup yazdıklarını güneş 
gibi meydana çıkarmıştır. (Alkışlar) 

Büyük Millet Meclisinin kararı ile Türk harfle
rinin katiyet ve kanuniyet kazanması bu memleketin 
yükselme mücadelesinde başlı başına bir geçit ola
caktır. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Milletler ailesine münevver, yetişmiş büyük bk 
milletin dili olarak elbette girecek olan Türkçeye bu 
yeni canlılığı kazandıracak olan Üçüncü Büyük Millet 
Meclisi yalnız ebedi Türk tarihinde değil, bütün in
sanlık tarihinde mümtaz bir sima kalacaktır. (Sürek
li alkışlar) 

Efendiler; Türk harflerinin kabulü ile hepimize, 
bu memleketin bütün vatanım seven yetişkin evlât
larına mühim bir vazife teveccüh ediyor, bu vazife; 
milletimizin kamilen okuyup yazmak için gösterdiği 
şevk ve aşka bilfiil hizmet ve yardırır etmektir, Hepi
miz, hususi ve umumi hayatımızda rasitgeldiğimiz oku
yup yazma bilmeyen erkek, kadın her vatanlaşımıza 
öğretmek için tehalük göstermeliyiz, bu milletin asır
lardan beri hallolunamayan bk İhtiyacı bk kaç sene 
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idinde tamamen temin edilmek, yakın ufukta gözlej 
Timizi kamaştıran bir muvaffakiyet güneşidir. (Alkışj 
lar) Hiçbir muzafferiyetin hatları ile kıyas kalbul eti 
meyen bu muvaffakiyetin heyecanı içindeyiz. Vatani 
daşlarımızı cehaletten kurtaracak bir sade muallim* 

R E M MUVAKKAT RBFET DEY — Efendim, 
Dahilî Nizamnamemiz mucibince Riyaset intihaba 
vardır, ondan sonra Reis-vekilleri, Kâtipler ve îdarç 
Amirleri iütihalbı olacakta*. 

1. — Riyaset İntihabı ' 
REİS — Evvelâ Riyaset intihabını yapacağız. Lüt

fen reylerinizi veriniz. 

(Reyler toplandı.) 
REİS — Efendim Riyaset intihabı için rey verme

yen zevat varsa lütfen reylerini versinler.. Efendim is
tihsali ârâ muamelesi hitam bulmuştur. Tasnif için 
kur'aya müracaat edeceğiz. 

Kâzım Hüsnü Bey (Konya), Tevfik Fikret Bey 
(jKomya), Şükrü Bey (Çanakkale) tasnifi ârâya me
mur edilrnıişlerdir, 

(Reylerin tasnifi yapıldı.) 
REİS — Neticei ârâyı arz ediyorum. 267 reyle 

ve ittifakı ârâ ile Balıkesir Mebusu Kâzım Paşa has
retleri Riyasete intihap edilmişlerdir. (Şiddetli alkım
lar) 

«Kâzım Paşa Hazretleri Riyaset mevkiine geçmiş
lerdir.) 

REİS — Muhterem efendiler, beni tekrar Medjis 
Reisliğine initihap buyurduğunuzdan dolayı teşekkür 
ederim. Bu itimadınızı benim için pek kıymettar ol^n 
teveccühünüzün devamına delil addediyorum. Tevjti 
buyurduğunuz vazifeyi bundan evvelki senelerde ol
duğu gibi bütün dikkat ve kudretimi sarf ederek hüs-_ 
nü ifaya çalışacağım.; (Alkışlar) 

İMtzaiheret ve muavenetlerinizi rica ederim. Efen
diler bu seneki tatil esnasında daire'i inti'habliyeleriıti-
zm en uzak yerlerine kadar giderek halkla temas it
tiniz. Onları tenvir ve memleketin ihtiyaçlarını ya
kımdan teticik buyurdunuz. Seyahatiniz oldukça zajh-
Metli ve fakat röület için çdk faydah olmuştur. Bunjın 
semerelerini Meclis mesaisi esnasında alacağımıza şijp-

liğin vicdani hazzı mevcudiyetimizi işfea -eftaaiştir. 
(Bravo sesleri, sürekli alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım; yüksek ve ebedi yadlarınız
la büyük Türk Milleti yeni bir nur âlemine girecek
tir. (Bravo sesleri, şiddetli ve süFekü alkışlar) 

he yoktur. Büyük Milletimize saadetler temenni eder 
<ve Büyük Millet Meclisi azalarını hürmetle selamla
rım. (Şiddetli ve sürekli alkışlar) 

2. — Reisvekilleri, İdare Amirleri ve Kâtipler İnti
habı 

REİS — Efendim, Reisvekilleri, İdare AaflMeri 
ve Kâtipler intihap olunacaktır. Hademeler kutuları 
getirecek reylerinizi .istimal edersiniz. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Reylerin hepsiKi bir
den verelim. 

REİS —. Üç hademe kutuları gezdtirece>k€r. Biri 
Reisvekilleri, biri İdare Amirleri, biri de Kâtiplere 
aittir. 

(Reyler toplandı.) 
REİS — Rey vermeyen var mı? İstihsali ârâ mu

amelesi hitam bulmuştur. Reis»vekilheriae ait reyle
rin tasnifi için kur'a çekiyoruz. 

Doktor Tevfik Rüştü Bey (İzmir), Halit Ferit 
Bey (Ankara), Refik Bey (Konya); ReisveMlledne 
ait reyleri tasnif edeceklerdin 

Hamdullah Suphi Bey (İstanbul), Belhiç Bey (İs-
tanlbul), Vasıf Bey (Malatya) İdare Amirlerine ait 
reyleri tasnif edeceklerdir. 

Mustafa Fevzi Bey (Manisa), Şakir Bey -(Edir
ne), Münir Bey (İzmir) Kâtiplere ait reyleri tasnife 
memur edilmişlerdir. 

(Reylerin tasnifi yapıldı.) 
REİS — Efendiler; reylerin neticesini arz ediyo

rum, Reisvekilleri için 266 zait reye iştirak etmiştir. 
Muamele" tamamdır. Refet Bey (Bursa), Hasan Bey 
(Trabzon), Nurettin Ali Bey (İstanbul) 266 reyle müt-
tefikan ReisvekiUiklerine intihap edilmişlerdir. (Allah 
muvaffakiyet versin sesleri). 

İdare Amirlikleri için 267 zat reye iştfrak etmiş, 
muamele tamamdır. Şükrü Bey (Çanakkale), FaMa 
Rıfkı Bey (Bolu), Tevfik Kâmil Bey (İstanbul) müt-
tefikan İdare Amirliklerine intihap olunmuşlardır. 

2. — İNÎİHAPLAR 
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'Kâtiplikler için 263 zat reye iştirak etmiştir. Mu
amele tamamdır. Ruşen Eşref Bey (Afyonkaralhfisar), 
Necip Ali Bey (Denizli), Avni Bey (Yozgat), Sürey
ya Tevfik Bey (Tokat) müttefikan kâtipliğe intihap 
edilmişlerdir. Divanı Riyaset teşekkül etti. 

HASAN BEY (Trabzon) — Rüfekayı Kiramın 
teveccüh ve itimadına arzı şükran eyler ve ifayı va
zifede kıymetli müzalharetlerini dilerim. (Alkışlar) 

3i — TJ 

1. — Erzincan Mebusu Saffet Bey ve rüfekasının, 
yeni harfler Kanunu Layihasının müstacelen müzake
resi hakkında takrirleri 

REİS — Efendim Divanı Riyasetin teşekkül etti
ğini arz etljim. Yeni Harfler Kanununun bugün mü
zakere ve intacı hakkında Erzincan Mebusu Saffet, 
Te'kirdağı Mebusu Cemil ve Afyonkarahisar Mebusu 
Ali beylerin müşterek bir takriri vardır. Hükümetin 
Ibu hususta mütalâası nedir? 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Arka
daşlar, Türk Harflerine dair bir Kanun Lâyihası Bü
yük Millet Meclisine Hükümet tarafından takdim 
olunmuştur. Bu Kanun Lâyihası bu anda Büyük Mec
lislin elindedir. Kânun Lâyihasının müstaceliyetle, der
hal müzakeresini iltizam ediyoruz. 

Hükümet bugün Kanun Lâyihasının müzakere ve 
intaç buyuruümasını Büyük Meclisten istirham eder. 
(Alkışlar) 

REİS — Takrir okunsun efendim. 

Büyük Mıillet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Reisi Cumhur Hazretlerinin nutuklarında işaret 

Ibuyumılan Türk Harfleri milletimizin çok zamandan 
beri beklediği ve aylardan beri tecrübeleriyle alıştığı 
ve benimsediği esaslı mevzuu Büyük Millet Mecli
sinin nazarında teoessüm ettirmiştir. 

Türk Harflerinin memlekette kanuni mahiyet ve 
katiyette tatbikine başlanmak teehhürü mümkün ol
mayan müstacel bir ihtiyaç halindedir. Millet bu Ka
nunun bir an evvel intişarına muntazırdır. Büyük Mil
let Meclisinin bu ihtiyacı nazarı dikkate alarak he
men bugün Türk Harflerinin kabul ve tatbikîne mü
teallik Kanun Lâyihasına Hükümetçe derhal ihzar 
ve Meclisi Âliye getirilmesini ve müstaceliyetle mü
zakeresine girilmesini teklif ederim. 

Erzincan Tekirdağ 
Saffet Cemil 

Afyon 
Ali 

REFET BEY (Bursa) — Muhterem arkadaşlarım 
Reisveki'lliğine bendenizi tekrar intihap etmek sure
tiyle hakkımda lütfen ibraz buyurduğunuz teveccüh
ten dolayı nihayetsiz teşekkürlerimi arz ederim. Bu 
itimada lâyık olmaya çalışacağım ve mesaimde dai
ma çok kıymettar müzaheretlerinize istinat edeceğim. 
(Alkışlar) 

RİRLER 

REİS — Efendim Kanun Lâyihasının bugün der
hal müzakeresini kabul buyurduğunuz takdirde, En
cümenler henüz teşekkül etmediği için bu Kanun Lâ
yihası hakkında Nizamnamei Dahilîdeki sarahat veç
hile bir Muvakkat Encümen teşekkül edebilir ve lâ
yihayı derhal Encümene verebiliriz. Evvelâ lâyiha
nın bugün müstaceliyetle müzakeresi kabul olunup 
olunmayacağını reyinize arz edeceğim. Kalbul buyu
ranlar lütfen el kaldırsın... Kalbul etmeyenler el kal
dırsın... Müttefi'kan kabul edilmiştir^ 

Bugün Kanun Lâyihasının müstaceliyetle müza
keresi kabul edildiğine göre... (Reyü işari ile sesle
ri.) 

Efendim encümenlerin reyi işarı ile intihabına 
imkân yoktur. Hademeler kutuları gezdirirler, rey
lerinizi istimal buyurursunuz. (Muvafık sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim 
Entcümenin kaç zattan ibaret olacağının resmen ta
yini icap eder. Kaç kişidir? Ona göre reye konhıası 
lâzımdır. (On beş sesleri) 

REİS — Efendim, on beş zattan mürekkep ol
masını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş-
tir2 Lütfen reylerinizi veriniz. 

(Reyler toplandı.) 
Ârâ istihsali hitam bulmuştur. Haydar Rüştü Bey 

(Denizli), Avni Bey (Yozgat), Sami Bey (Ankara) rey
leri tasnife memur olmuşlardır. 

(Reylerin tasnifi yapıldı.) 
Reyleri neticesini arz ediyorum efendim. (264) 

zat reye iştirak etmiştir. Muamele tamamdır. 
Mustafa Fevzi Bey (Manisa), Kemalettin Bey 
(Kocaeli), Şakir Bey (Edirne), Sabri Bey (Manisa), 
Refik Bey (Konya), Cemil Bey (Tekirdağ), İsmail 
Hakkı Bey (Balıkesir), Saffet Bey (Erzincan), Ali Râ-
nâ Bey (Samsun), Yunus Nadi Bey (Muğla), Et-
hem Bey (Samsun), Naci Paşa (Cebelibereket), Ah
met Rasim Bey (istanbul), Ahmet Fikri Bey (Erzu
rum), Mustafa Şeref Bey (Burdur) Harf Encümeni 
Azalığına intihap olunmuşlardır. Encümen derhal iç
tima edip Reis, Mazbata Muharriri ve Kâtibini in-
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tihap etsin. Lâyihai kanuniyeyi Encümene verecek 
ğim. Müzakere edip kanunu bugün ihzar ve mâkaj-
ına tevdi etsin. 

On beş dakika teneffüs etmek üzere celseyi tatil 
ediyorum. 

Kapanma Saati: 16,05 

İKİNCJt CELSE 
Açüma İtaati: 16,30 
REİS : Kâzım Paşa 

I 
KÂTİPLER: Ruşen Eşref Bey (Afyonkarahisar), Necip Ali Bey (DeıtizU) 

REİS — Celseyi açıyorum. 

4. — MÜZAKERfe EDİLEN MEVAD 

REİS — Muvakkat Encümen mazbatasını ihzaj 
etmiştir. Encümenin mazbatası okunacaktır : 

1. — Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki hakkın
da Başvekâletten mevrut (1/266) numaralı Kanun Lâ+ 
yihası ve Muvakkat Encümen mazbatası (I) \ 

Riyasetti Celileye 
Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatibiki hakkın| 

da Başvekâletten varit olup Heyeti Umumiyece En| 
cümenimize tevdi buyurulan 1 Teşrinisani 1928 taf 
rühli ve (6/4346) numaralı Kanun Lâyihası esibaibı mur 
cibesi ile birlikte mütalâa ve tetkik olundu. 

Lâyiha şimdiye kadar Türkçeyi yazmak için kul
lanılan Arap harfleri yerine lâıtiin esasından alınaç 
yeni Türk Harflerinin ikamesine ve bu harflerin resf 
mi ve umûmi bütün muamelât, tedrisat ve neşriyat 
ta tatibiki zaman ve şeraitine müteallik ahkâmı hav| 
olup esbabı mucibesinde dermeyan olunan delâil vı 
mütalâat Encümenimizce de tamamiyle ^arit ve mu 
vaıfik görülmüştür ve lâyihanın aynen kabulüyle He 
yeti Umumiyeye arzına müttefikan karar verilmiş 
tir, 

Reis Mazbata Muharriri 
Mustafa Fevzi Edirne 

Şakir 

(1) (1) numaralı matbua zaptın sonuna merbuti 
tur. 

Kâtip Aza 
Samsun Samsun 

Ali Rânâ Ethem 
Aza Aza 

Cebelibereket Tekirdağ 
Naci Cemil 
Aza Aza, 

Erzlincan İstanbul 
Saffet Ahmet Rasim 
Aza Aza 

Muğla Konya 
Yunus Nadi Refik 

Aza Aza 
Erzurum Kocaeli 

Ahmet Fikri Kemalettin 
Aza Aza 

Balıkesir Burdur 
ismail Hakkı Mustafa Şeref Bey imzada 

bulunmadı 
BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Türk 

Harfleri Kanunu Lâyihası mevzuu üzerinde söyleye
ceklerim açık ve kısadır. Büyüik Reisi Cumhur Haz-
retlerinin işaret buyurdukları gibi Türk Harfleriyle 
Büyük Türk Milleti yeni bir nur âlemine girecektir. 
Biz buna samimiyetle ve vicdanî bir itimatla inanıyo
ruz. (Alkışlar) Teşeblbüls, esasen milleti cehaletten 
kurtarmak teşebbüsüdür.; Tecrübelerimizle memleke
tin her tarafında yakından gördünüz ki; Türk alfa-
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Ibesi ile bu milletin okuma yazma mücadelesine gir
mesi her tarafta büyük bir açılma, büyük bir kolay
lık vermiştir. Bugünkü neslin ve büyük müceddet 
mebusların aldığı tedbirleri ve gördüğü işleri istikbal
de yazmlâk için hazırlanan müverritlerin bir noktaya 
bilhassa dikkatlerini celp etmek isterim. 

Hiçbir kanun lâyihası müzakere olunduğu anda 
cidden tatbik olunacağına ve büyük neticeler vere
ceğine bu kadar yakin emniyet vermemiştir. Yani 
hiçibir kanunun müzakeresi anında memlekette can
dan kabul olunacağına, cidden tatbik edileceğine, vâsi 
ve feyizli neticeler vereceğine bu andan daha ziyade 
kani lolmak mümkün değildir. Sebebi vazıhtır. Çün
kü böyle bütün bir milletin hayatında, fikrî ve ma
nevî yaşayışına tesir edecek olan esaslı ıslah bütün 
millet içinde her köşede esaslı olarak işlenmedikçe te
şebbüs edilmek çok cesaret ister. Teşebbüslerimizle 
memleketin her tarafında ne kadar esaslı bir ihtiyaca 
temas ettiğinizi açık olarak gördünüz. 

Arkadaşlarım; bu harfler için millette gördüğü
müz tehalük ve hüsnü kalbul başlıca şu noktayı izah 
eder ki; o da milletin bir an evvel okuyup yazmak, 
cehaletten sıyrılmak için taşıdığı arzu derin, geniş 
ve samimidir. Demek millet, hepimiz böyle bir anah
tara çoktan beri muntazır idik. ikincisi; kolaydır. 
Hiç ummadığımız muhitlerde, nasıl telâkki edileceğini 
tahmin edemeyeceğimliz yerlerde, uğraşmak isteme
yen vatandaşlarımızda ilk iki, üç harfin ve bir iki 
saatlik uğraşmanın verdiği teşvik ile öğrenmek vümi.t 
ve kanaatini birden vermesindedir. 

Kanun layihası esas itibariyle umumi hayatı ye
ni alfabe ile yazı devrine suhuletle nakletmek için 
işe göre muhtelif devirleri göstermektedir. Biz bu 
devirleri ihtiyaca tamamen tetabuk edecek kadar dik
katli intihap etmeye çalıştık. Yakın bir zamanda 
umumi hayat ve muamelat yeni yazı ile cereyan et
meye başlayacaktır. Tabii bugün elimizde kullan
makta bulunduğumuz bir çok matbu vesikalar var
dır ki, o vesikaların değiştirilmesine kadar faaliyet 
şubesinin cinsine göre muhtelif müddetler konulmuş
tur. Buna da zaruret vardır. Bu Kanun layihası ile 
Türk Milletinin fikri hayatına yeni bir devir açıyor
sunuz. Bir sözü tekrar ederek maruzatıma nihayet 
vermek isterim. O da tedbirin hayırlı ve faydalı ol
duğuna cidden ve samirnen inanışımızdır. Büyük iş
lerde samimi inanmak, o işin muvaffakiyetle neti
celenmesi için muhtaç olunan başlıca kuvvettir. Bu 
kuvvet o kadar mühimdir ki, bunun karşısında ye
nilmeyecek zorluk ve aşılmayacak tümsek yoktur. 
(Alkışlar) 

REFİK BEY (Konya) — Muhterem arkadaşlar; 
üçüncü devre ikinci içtima senesi başlangıcı da yeni 
Türk harflerine ait Kanunun müzakeresi münasebe
tiyle Büyük Meclisin şerefli tarihini tetvic eden bir 
hadisedir. Efendiler; Türkiye Büyük Meclisinin di
ğer milletlerin meclislerinden ayıran bariz bir vasfı 
vardır. 

Bu Meclis üç devreden beri kendisine kuvvet ve 
salâhiyet veren yüksek ve necip milletin arzu ve te
mayülüne ve en hakiki duygu ve ihtiyaçlarına uyan 
ne varsa onu vaktinde ve zamanında yapmış olmakla 
bihakkın müftehir olabilir. 

Arkadaşlar; Türk Milleti zekidir, kuvvetlidir, 
kudretlidir. Fakat bu yüksek iradeyi zamanında isti
mal etmek tarihte kime nasip olmuştur? 

Dahiyane görüşleriyle milletin vicdanında saklı 
olan mezayayı, istiklale, meziyete, ümran ve maali-
ye olan fıtri istidat ve kabiliyetlerini tamamiyle se
zerek onu mevkii tatbike koymak şerefi, daha doğ
rusu milletinin en hakiki kuvvetini ifade etmek kud
reti ancak ve ancak yine bu milletin büyük evladı, 
yüksek dahisi ve yirminci Asrın medarı iftiharı olan 
aziz ve sevgili Reisucumhurumuz Gazi Mustafa Ke
mal Hazretlerine nasip olmuştur. 

Arkadaşlar, ben bu dakikada bu dâhi Reisimizi 
milletin kürsüsünden bir defa daha tazimle selamla-

Arkadaşlarım; bu kolaylıktan hakikiyle istifade 
etmek ve bunun neticelerini birkaç sene içinde gözle 
görülür bir hale getirmek için, Hükümet ciddi mesai 
sarf edecektir. Hükümet, bütün memlekette millet 
mektepleri halinde, işinde, tarlasında, fabrikasında ça
lışan vatandaşların ayaklarının ucuna getirilen kolay
lıkla öğretecek muallimlerle,' kolay tedarik olunacak 
vasıtalarla bu yeni alfabeden tamamiyle istifade et
meleri için bütün mesaisini sarf edecektir. (Alkışlar) 
iBu mücadeleyi muvaffakiyetle neticelendirmek için 
'vazife münhasıran, hakikaten kendileriyle iftihar et-
Mğîmiz muallimlerin değildir. Memurlarımız ve bu 
memleketin bütün münevver evlâtları bu sene, gele
cek sene ve birkaç sene zarfında bu alfabe ile vatan
daşların tamamen okuyup yazması için ellerinden ge
leni ila edecektendir. 
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inakla bahtiyarım. Bu yüce Türk kahramanı mille- I 
tine en yüksek ve bihakkın layık olduğu mevkii ha- I 
zırlamak tiçin dün harplerde, sulhta, teceddüt ve te- I 
rakki yollarında olduğu gibi, bugün de irfan haya- I 
tında yepyeni bir alem yaratacak olan «Yeni Türk I 
harfleri» inkılâbını yapmış bulunuyor. Büyük mür- I 
şit ve müncim çok müstait olan milletimizi asırlardan I 
beri terakki yollarından geri koyan Arap harfleri ye- I 
rine Lâtin esasından gelme yeni Türk harflerini ala- I 
rak milleti yeniden nurlu bir aleme götürüyor. Efen- I 
diler; bundan sonra azız milletimiz, büyük mürşit I 
ve dahinin nurlandırdığı bu yolda manevi hazinele- I 
rin anahtarı olan bu vasıta ile terakkinin en yüksek 1 
merhalesine az zamanda varacaktır. Hepimiz intihap I 
dairelerimizi hatta köylerine varıncaya kadar gez- I 
dik ve şükranla gördük ki, Büyük Dahinin ilk işareti 1 
üzerine kendisine candan bağlı olan necip müstait 1 
milletimiz kelimenin bütün kuvveti ile ayaklanmış- j 
lar, harekete gelmişler. Hiç okumayan; yazmayan i 
gençler ve ihtiyarlar az zamanda yeni harflerle oku- | 
yup yazmaya başlamışlardır. Şu dakikada esasen hepi- | 
mizce kati bir iman halinde taayyün eden Türk yük- | 
sek ve parlak istikbaline gururla bakıyorum. Aziz J 
ve kahraman milletim sen var ol ve var olacaksın, jl 
Milletlerin gıpta ettiği Dâhi Reisimizle yaşa bin ya- jl 
şa. Ij 

Sözlerime nihayet verirken yeni harf inkılabı Ka- i 
i 

nununu bize vaktinde getiren ve bu büyük işi de ; 
diğer işlerinde olduğu gibi büyük bir kiyaset, dikkat t 
ve hassasiyetle takip eden yılmaz ve yorulmaz Baş- j 
vekilimiz İsmet Paşa Hazretlerini ve mesai arkadaş- I 
larını candan tebrik ederim. Cehli atarak bizi nura || 
kavuşturacak olan bu Kanunun heyeti umumiyesi- jl 
nin kabulüyle maddelere geçilmesini teklif ederim. j 

MEHMET EMİN BEY (Şarkikarahisar) — Aziz 
arkadaşlar; Türk Milleti, milli ruhu kendi kalp ve i 
vicdanında duyduğu zaman Türk olmayan, yabancı ; 
bulunan şeylerin hepsini de atmak kararını vermiş ; 
bulunuyor. Bu kararını ilk hamlede lisan ve edebiyat j 
sahasında yapmak istedi, Arap, Acem hükümetlerini jl 
yıktığı gibi Arap, Acem istila askerleri makamında I 
bulunan, Arap, Acem harflerini attı, ikinci hamlede I 
vatan ve tarih sahasında yaptı, memleket ve milleti- il 
mize ateş ve demir getiren müstevlileri kahretti. I 
Üçüncü hamleyi de devlet ve siyaset yolunda yaptı. I 
Asırlardan beri Devletin tepeden tırnağa kadar bü- t 

tün bünyesine sarılmış olan ecnebi imtiyazlarını par
çaladı. Bugün dördüncü hamledir ki, bunu da hars I 
ve medeniyet sahasında yapmak istiyor. Çünkü, aziz jj 
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arkadaşlar; Arap harfleri ilim ve sanatın sesini hal
kın içerisine götüremiyordu, Terakki ve medeniyetin 
ruhunu halkın içerisine yayamıyordu. Münevver 
zümre ile halk zümresi arasında uçurumlar vardı, 
setler vardı, maarif tamime, ilim ve sanata halkın 
içerisine götürmeye terakki ve medeniyeti halkın 
içerisine yaymaya en büyük vasıta ve amil olacak 
olan bu yeni Türk hafleridir ki, bize mukaddes arzı 
vaadediyor. Çünkü bu yeni Türk harfleriyle on dört 
milyon Türk fikren harekete geçecek, on dört mil
yon Türkün kalbinde yeni bir aşk ve heyecan çarp
maya başlayacak, on dört milyon Türk terakki, ve 
medeniyet yolunda münevver zümre ile halk züm
resi arasında bir millet vücuda getirecektir. Bu on 
dört milyonun içerisinden mütefekkirler çıkacak, ilim 
ve hakikatin altın anahtarlarını dökecek, esrarın 
ebedi muammasının tunç kapılarını yıktıracak; bu 
on dört milyonun içerisinden asi ruhlar çıkacak, şüp
he ve isyanın yıkıcı fikirlerini dağıttıracak, mazinin 
yalanlarını, ruhlara vurulmuş zincirlerini parçalattı-
racaktır. (Alkışlar). 

Bu on dört milyonun içerisinden yeni mürşitler 
I çıkacak, yeni ruhun ve yeni asrın vahiy ve ilhamı ile 
j| yazılmış kitaplarını getirecek, yeni hayatın unsurla-
| rını tetkik ettirecek, bu on dört milyonun içerisin-
I den yeni muganniler, yeni şairler çıkacak, hakikatin 

ve medeniyetin kahramanlık destanlarını teremmüm 
edecek. Musa; eski ibrani harfleriyle tunç levhalar 
üzerine nasıl bir kavmin mukadderatını yazmışsa bu 
harflerle de yeni yazılacak olan kitaplara Türk Mil
leti yeni bir mukadderat yazacak, (Götenberg) oydu
ğu harflerle nasıl yeni dünya hars ve medeniyetini 

I hazırlamışsa bu yeni harflerde de Türk'ün yeni hars 
ve medeniyetini vücuda getirecek, Allah arzı, sema
yı, insanları ve bütün mahlûkatı nasıl' birkaç unsur -

I dan yaratmış ise Türk Milleti de bu yeni harflerle 
yeni ilmini, yeni sanatını, yeni terakkisini ve yeni 
kâinatını yaratacak. (Alkışlar) 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
başka söz isteyen yoktur. Maddelere geçilmesini ka
bul eden el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında 
Kanun 

Madde 1. — Şimdiye kadar Türkçeyi yazmak 
için kullanılan Arap harfleri yerine Lâtin esasından 
alınan ve merbut cetvelde şekilleri gösterilen harfler 
(Türk harfleri) unvan ve hukuku ile kabul edilmiştir. 

- $ 
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REİS — Birinci maddeyi reye arz ediyorum. Ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanunun neşri tarihinden iti
baren Devletin bütün daire ve müesseselerinde ve, bil
cümle şirket, cemiyet ve hususî müesseselerde Türk 

harfleriyle yazılmış olan yazıların kabulü ve muame
leye konulması mecburîdir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet dairelerinin her birinde Türk 
harflerinin devlet muamelâtına tatbiki tarihi 1929 Kâ
nunusanisinin birinci gününü geçemez. Şu kadar ki 
evrakı tahkikiye ve fezlekelerinin ve ilâmların ve mat
bu muamelât cetvel ve defterlerinin 1929 Haziranı ip
tidasına kadar eski usulde yazılması caizdir. 

Verilecek tapu kayıtları ve senetleri ve nüfus ve 
evlenme cüzdanları ve kayıtları Ve askerî hüviyet ve 
terhis cüzdanları 1929 Haziranı iptidasından itibaren 
Türk harfleri ile yazılacaktır. 

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

Madde 4. — Halk tarafından vaki müracaatlardan 
eski Arap harfleri ile yazılı olanlarının kabulü 1929 
Haziranının birinci gününe kadar caizdir. 1928 senesi 
Kanunuevvelinin iptidasından itibaren Türkçe hususî 
veya resmî levha, tabela, ilân, reklam ve sinema ya
zıları ile kezalik Türkçe hususî resmî bilcümle, gayrı 
mevkut gazete, risale ve mecmuaların Türk harfleri 
ile basılması ve yazılması mecburîdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
lbul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 1929 Kânunusanisi iptidasından itiba
ren Türkçe basılacak kitapların Türk harfleri ile ba
sılması mecburîdir. 

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

Madde 6. — Resmî ve hususî bütün zabıtlarda 
1930 Haziranı iptidasına kadar eski Arap harflerinin 
sitenoğrafi makamında istimali caizdir. Devletin bütün 
daire ve müesseselerinde kullanılan kitap, kanun, ta
limatname, defter, cetvel, kayıt ve sicil gibi matbu
aların 1930 Haziranı iptidasına kadar kullanılması ca
izdir. 

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

Madde 7. — Para ve hisse senetleri ve bonolar ve 
tahvilat ve pul vesair kıymetli evrak ile hukukî ma
hiyeti haiz bilcümle eski vesikalar değiştirilmedikleri 
müddetçe muteberdirler. 

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

Madde 8. — Bilumum bankalar, imtiyazlı ve im
tiyazsız şirketler, cemiyetler ve müesseselerin Türkçe 
muamelâtına Türk harflerinin tatbiki 1929 Kanunusa
nisinin birinci gününü geçemez. Şu kadar ki halk ta-
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rafından mezkûr müesseselere 1929 Haziranı iptida
sına kadar eski Arap harfleri ile müracaat vaki ol
duğu takdirde kabul olunur. Bu müesseselerin ellerin
de mevcut eski Arap harfleri ile basılmış defter, cet
vel, katalog, nizamname ve talimatname gibi matbua
ların 1930 Haziranı iptidasına kadar kullanılması ca^ 
izdir. 

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

Madde 9. — Bütün mekteplerin Türkçe yapılan 
tedrisatında Türk harfleri kullanılır. Eski harflerle 
matbu kitaplarla tedrisat icrası memnudur. 

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

Madde 10. — Bu Kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın. 
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Ka-

Madde 11. — Bu Kanunun ahkâmını icraya İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

(Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz edece
ğim. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. (Şiddetli alkışlar) ' 

Efendim; bir takrir vardır : 

3. — TAKRİRLER (Devam) 

2. — Sivas Mebusu Rahmi Beyin, milletin hatırai 
şükranı olmak üzere Reisicumhur Gazi Mustafa 
Kemal hazretlerine altın levha üzerinde kabartma bîr 
alfabe takdim hakkında takriri. 

Riyaseti Celileye 

Büyük Türk milletine halâs ve terakki yolunda 
olduğu gibi okuma - yazma yolunda da nur ve çı
rağ gösteren Dâhi Reisicumhur Gazi Mustafa Ke
mal Hazretlerine milletin hatırai şükranı olmak üzere 
Meclisi Âli tarafından altın levha üzerinde ve yukarı
sında Türk Alfa'besinin mübdii Reisicumhur Gazi 

Mustafa Kemal Hazretlerine yazılı kabartma bir al
fabe talkdim edilmesini teklif ederim. 

(Bravo sesleri). 
Sıvaş Mebusu 

Rahmi 

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

Divanca icap eden muamele ifa edilir. 
Pazartesi günü saat on dörtte içtima etmek üzere 

celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma Saati r 17.00 
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Sıra Sayışa : 1 

TÜRK HARFLERİNİN KABUL VE TATBİKİ HAKKINDA 

NUMARALI K A W U N 

BAŞVEKÂLETTEN MEVRUT (1/266) 

LÂYİHASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Müdevvenat Müdüriyeti j 
Büyük ıMillet Meclisi Riyasetine 

Türkçeyi yazmak için kullanılan Arap harfleri ye- | 
rine Lâtin esasından alınan ve merbut cetvelde şekil- ; 
leri gösterilen harfler hakkında İcra Vekilleri Heye- | 
tinin 3H Teşrinievvel 1928 tarihli içtimaında tanzim 
olunan Kanun Lâyihası ile esbabı mucibe lâyihasının 
musaddak suretleri le'ffen takdim kılınmıştır. 

İktizasının ifa ve neticesinin işar buyurulması arz 
olunur efendim. 31.10.1928 

ıBaşvekil 
İsmet 

Esbabı (Mucibe 
Türk dili şimdiye kadar bünyesine uymayan Arap 

harfleri ile yazılıyordu. Arap harfi sistemi bir taraf
tan lisanımızın muhtaç olduğu sadalı harfleri ihtiva 
etmiyor, diğer cihetten Türk hakkiyle telaffuz ey ley e-
mediği bir takım seslere malik bulunuyordu. Bu yüz
den Türk çocuğu ana dilini yazabilmek için uzun 
zaman muayyen kalıpları bellemek ızdırarında kalı
yor, hayali zihninde mevcut olmayan yeni bir kelime
yi doğru yazmak veya okuyabilmek için uzun uza-
dıya Arap ve Acem sarf kaidelerini bilmesi lâzım geli
yordu. Bu halin meydana çıkardığı zorluklar herkesçe 
malumdur. Medenî bir yazının muttarit imlâya sahip 1 
olması iktiza ettiği halde eski yazı ile buna da im- i 
kân bulunmuyordu. 

Çünkü aslen Türic olan kelimelerin sadalı harf- | 
lerle yazılması icabeylediği halde eski harf sistemimiz- j 
4e bunun için kâfi işaret mevcut değildi. Mevcut sa
dalı harflerin ayrıca birer samit olması yazılan bir 
Türkçe kelimenin bile başka başka yollarda okunma
sını iktiza ettiriyordu. Eski harf sistemi baki kaldıkça 
-ecnebi asıldan gelen kelimeleri gerek telâffuz ve ge
rek sarf itibariyle lisana maletmek .mümkün değildi. 
Bu sebeptendir ki Türkçeyi iyi yazabilmek ve yazıla
nı okuyabilmek için öğrenilmesi uzun senelere muh
taç kaidelerle meşgul olmak iktiza ediyor ve yazı yaz
anak doğru okumak anca!k muayyen bir sınıfın imti
yazı haline geliyordu. Bu müşkülât yüzünden millî 
ve binaenaleyh bütün halk tarafından okunabilecek I 
ve yazılabilecek bir lisan için icabeyleyen bir gramer 
vücuda gelemiyordu. Buna bir de eski Arap harfleri

nin Türk matbaacılığını nasıl ilerlemekten alıkoydu
ğu, telgraf gibi medenî vasıtaları kullanmakta milleti
mizi beyhude masraf ve zorluklara sürüklediği ilâve 
olunursa eski harf sistemimizi değiştirmek zarureti 
meydana çıkar. 

Bu sebeplere mebnidir ki esasen millî lisanımızın 
bünyesinde muvafık bir harf sistemi kabul etmek 
Cumhuriyet Hükümetinin programı iktizasından bu
lunuyordu. Türk dilinin bünyesine muvafık olmak 
üzere Lâtin esasından alınacak harfleri tespit eylemek 
için geçen sene Maarif Vekâletinde teşkil edilen dil 
heyetinde esasları hazırlanan harf sistemi ile yapılan 
tecrübelerde dilimizi en iyi bir tarzda yazması müm
kün olduğu anlaşıldı. 

Kısa bir zamanda milletimizin bu harfleri kolay
lıkla öğrenmeleri bu harf sisteminin de lisanımızın 
bünyesine uygun olduğunu da ayrıca meydana koydu. 

Binaenaleyh Cumhuriyet Hükümeti artık tecrübe 
ile sa'bit olan Lâtin esasından alınan harf sistemimi
zin kanun halinde tespitini zarurî görmüş ve merbut 
lâyihayı bu maksatla teklif eylemiştir. 

Türk harf sisteminin kolaylığı son aylar zarfında 
yapılan tecrübelerden anlaşıldığı için Devlet dairele
rinde hemen bu harflerle yapılacak müracaatların ka
bulü ve onun üzerine muamele ifası kabil olacaktır. 
Zaten yeni harfleri hemen tatbik eyleyerek lisanın ya
zılışında ikiliği bir an evvel kaldırmak ve yeni Türk 
harflerinin husule getireceği iyi neticeyi bir an evvel 
istihsal etmek lâzım geldiğinden kanunun kabulünden 
itibaren devletin bilcümle daire ve müesseselerinde ve 
şirket ve cemiyet ve hususî müesseselerde Türk harf
lerinin kabul olunacağı ve en geç 1929 Kânunusani
sinde yeni Türk harflerinin Devlet muamelâtına tat
bik olunacağı ikinci ve üçüncü maddelerde tasrih 
edilmişti. Ancak matbu cüzdan ve evrak vesairenin 
yenisi tabı olunabilmesi için 1929 Haziranına kadar 
eski usûlde yazılması idame edilmiştir. 

Yeni harflerin halk arasında taammüm etmesi için 
birinci şart halkın en çok okuma zaruretinde bulun
duğu eserlerin yeni harflerle neşredilmiş olmasıdır. 

Halk, yeni neşriyatı eski harflerle takip imkânına 
malik oldukça yeni harflere bir an evvel alışmakta 
müsamaha gösterebilir. Bunun için 1928 Kanunuevve
linden itibaren levha, tabela, ilân, reklâm ve sinema 
yazıları, mevkut Ve gayrı mevkut bütün Türkçe gaze-



te, risale ve mecmuaların Türk harfleri ile basılması 
ve yazılmasının mecburî olduğu dördüncü maddede 
gösterilmiştir. Yeni harfleri halk kitlesi arasında çabuk 
yayılmasını kolaylaştırmak için bu maddenin kabulü 
zaruridir. Bununla beraber devlet dairelerine tah
riren müracaatta bulunan halkın müşkülat çekme
line maihal kalmamak üzere 1929 senesi Haziranı
nın birinci gününe kadar eski harflerle devlet dai
relerine müracaatlarının kabulü muvafık görülmüş
tür. 

Aynı maksatla 1929 senesi ilk gününden itibaren 
Türkçe basılacak kitapların Türk harfleri ile basıl
ması mecburiyeti beşinci maddede tasrih olunmuş
tur. 

Resmî ve hususî zabıtları tutacak kâtiplerin ste
nografisini öğreriinCeye kadar zabıt tutmaları tabiî ol
duğundan bunun için 1930 Haziranına kadar bu yol
da zabıt tutulması tecviz edilmiştir. 

Kitap, kanun, talimatname, defter, cetvel, kayıt 
ve sicil gibi matbuaların yeniden tab'ı zamana müte
vakkıf olduğundan bunlar 1930 Haziranına kadar kul
lanılacaktır. 

Nüfus 'kayıtlan ve tapu kayıt ve senetleri ve ma-
hakim sicil ve ilâmları ile mukaveleler ve muahade-
naimelerin ve her nevi esham ve senetler gibi hukukî 
kıymeti haiz olan vesika ve paraların ve tezkere, ka
nun ve nizamnamelerin değiştirilmedikçe merî olması 
tabiî bulunduğundan yedinci madde bu surette yazıl
mıştır. 

iBilumum bankalar, imtiyazlı, imtiyazsız şirketler, 
cemiyetler ve müesseseler de devlet dairelerine mu
vazi olarak en geç 1929 Kânunusanisinin iptidasından 
itibaren muamelâtını yeni harflerle yapacak ve yalnız 
1929 Haziranına kadar buralara da halk tarafından es
ki harflerle müracaat caiz olabilecektir. Buralarda da 
elde mevcut olan kitap, defter, cetvel, nizamname ve 
talimatnameler 1930 Haziranının başına kadar kulla
nılacaktır. 

Okuma ve yazmanın kolaylıkla halk kütlesine ya
yılmasını ve lisanın istiklâlini temin eyleyecek olan 
harf inkılâbının vücuda getireceği mesut neticeye mu
hakkak nazariyle bakan Hükümet merbut Kanun Lâ
yihasını teklif eylemektedir. 

Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kânun 
Lâyihası 

Madde 1. — Şimdiye kadar Türkçeyi yazmak için 
kullanılan Arap harfleri yerine Lâtin esasından alı
nan ve merbut cetvelde şekilleri gösterilen harfler 
(Türk harfleri) unvan ve hukuku ile kabul edilmiştir. 
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Madde 2. — Bu Kanunun neşri tarihinden itiba
ren devletin bütün daire ve müesseselerinde ve bil
cümle şirket, cemiyet ve hususî müesseselerde Türk 
harfleri ile yazılmış olan yazıların kabulü ve muame
leye konulması mecburîdir. 

Madde 3. — Devlet dairelerinin her birinde Türk 
harflerinin Devlet muamelâtına tatbiki tarihi 1929 
Kânunusanisinin birinci gününü geçemez. Şu kadar ki 
evrakı tahkikiye ve fezlekelerinin ve ilâmların ve mat
bu muamelât cetvel ve defterlerinin 1929 Haziranı 
iptidasına kadar eski usulden yazılması caizdir. Ve
rilecek tapu kayıtları ve senetleri ve nüfus ve evlenme 
cüzdanları ve kayıtları ve askerî hüviyet ve terhis cüz
danları 1929 Haziranı iptidasından itibaren Türk harf
leri ile yazılacaktır. 

Madde 4. — Halk tarafından vaki müracaatlardan 
eski Arap harfleri ile yazılı olanların kabulü 1929 Ha
ziranının birinci gününe kadar caizdir. 1928 senesi Kâ
nunuevvelinin iptidasından itibaren Türkçe hususî ve
ya resmî levha, tabela, ilân, reklâm ve sinema yazılan 
ile kezalik Türkçe hususî, resmî, bilcümle mevkut, gay
rı mevkut gazete, risale ve mecmuaların Türk harfleri 
ile basılması ve yazılması mecburîdir. 

'Madde 5. — 1929 Kânunusanisi iptidasından iti
baren Türkçe basılacak kitapların Türk harfleri ile ba
sılması mecburîdir. 

Madde 6. — Resmi ve hususi bütün zabıtlarda: 
1930 Haziranı iptidasına kadar eski Arap harf terinin; 
stenografi makamında istimali caizdir. Devletin bü
tün daire ve müesseselerinde kullanılan kitap, kanun, 
talimatname, defter, cetivel kayıt ve sicil gibi mat
buaların 1930 Haziranı iptidasına kadar kullanılması 
caizdir.. 

İMadde 7. — Para ve hisse senetleri ve bonolar ve 
tahvilât ve pul vesair kıymetli evrak ile hukuki ma
hiyeti haiz bilcümle eski vesikalar değiştirilmedikleri 
müddetçe muteberdirler.. 

Madde 8. — Bilumum bankalar, imtiyazlı ve im
tiyazsız şirketler, cemiyetler ve müesseselerin Türk
çe muamelâtına Türk harflerinim tatbiki 1929 Kânu
nusanisinin birinci gününü geçemez. Şu kadar ki halk 
tarafından mezkûr müesseselere 1929 Haziranı iptida
sına kadar eski Arap harfleri ile müracaat vaki ol
duğu takdirde kabul olunur. Bu müesseselerin ellerin
de mevcut eski Arap harfleri ile basılmış defter, cet
vel, katalog, nizamname ve talimatname gibi mat
buaların 1930 Haziranı iptidasına kadar kullanılma
sı caizdir. 



Madde 9. — Bütün mekteplerin Türkçe yapılan! 
tedrisatında Türk harfleri kuHanılır. Eski harflerle 
matbu kitaplarla tedrisat icrası memurludur. 

Madde 10. — Bu Kanun neşri tarihinden muteber
dir. \ 

Madde 11. — Bu kanunun ahkâmını icraya İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil Adliye Vekili 
ismet MaHmut Esat 

Müdafaai Milliye Vekili Dahiliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik .Şükrü Kaya 

Hariciye Vekili Maliye Vekili 
Doktor TeVfik Rüştü Saraçoğlu Şükrü 

Maarif Vekili Nafia Vekili 
Mustafa Necati Recep 

İktisat Vekili 
Mustafa Rahmi 

Sıhhiye ve Muavenetti içtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Maarif Vekâleti 1928 Senesi Bütçesine (400.000) 
lira tahsisatı fevkalâde itası hakkında 1/577 numaralı; 

kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 

TBMM Riyaseti Celüesine | 

Yeni harflerin istilzam eylediği masarif karşılığı! 
olarak 1928 senesi Maarif Vekâleti bütçesinde açı-; 
lacak fazla tahsisatı fevkalâde itası hakkında Maliye! 
Vekâleti celilesince tanzim ve İcra Vekilleri Heyeti-i 
nin 1 Teşrinisani 1928 tarihli içtimaında tezekkür ve! 
Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyihasilej 
esbabı mucibe mazbatasının sureti leffen takdimi 
olunmuştur. 

Muk'tezasının ifasına ve neticesinin işrarına mü
saade buyurulmasını rica ederim. 

iBaşvekil 
ismet , 

Erbabı! Mucibe 
Yeni harflerin istilzam eylediği masraf karşılığı 

olarak dörlyüzbin liralık tahsisata ihitiyaç görülmüş 
ve mezkûr tahsisatın 1928 senesi muhtelif devair büt
çelerinden tasarrufu kabil olan fasıl ve maddelerin
den imhası suretile temini mümkün bulunmuş oldu
ğundan bu esasa göre merbut kanun lâyihası tanzim 
kılınmıştır. - i 

'Bütçe Eneümıanii Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Mazbatalarda istimal edilmek üzere İthal edile
cek yeni harfler için istifası lâzım gelen gümrük res
mine karşılık olarak 1928 bütçesine tahsisatı fevkalâ-' 
de vaz'ı hakkında Başvekâletten varit olup Encüme

nimize havale buyrulan kanun lâyihası Maarif Vekili 
Bey hazır olduğu halde mütalâa ve tetkik olundu. 

(Lâyihaya merbut esbabı mucibede harf inkılâbı
nın mesut neticelerini biran eVvel tahakkuk ettire
bilmek için tab'iyatı teşivik ve teshil lüzumuna ka
naatle hariçten celp edilecek maltbaa hurufatından) 
gümrük resmi alınmaması muvafık görüldüğü, an
cak prensip itibarile bu şekil ihtiyar edilemediğinden 
bütçenin tasarrufatı umıumiyesi karşılık olmak ve bir 
taraftan irat, diğer taraftan masraf kaydedilmek üzere 
1928 bütçesine 200 000 liralık tahsisatı fevkalâde vaz'ı 
teklif edildiği izah olunmuş ve Maliye Vekili B. vari
dat ve masrafa müsavi tesiri olmak itibarile müdev-
ven şekilde istisnanın temini tercih edildiğini ifade ey
lemiştir. 

Yeni harflerin kabulü gibi fevkalâde bir sebeple 
bu kerre hariçten ithali lâzıımgelen yeni matbaa hu
rufatından alımabilineeek gümrük resmi esasen 1928 
bütçesinde derpiş edilmiş olmadığı cihetle isitisnanm 
gümrük varidatımızda herhangi bir tenakusu istilzam 
etlmeyeceğini ve bir taraftan bu hurufatın gümrük rü
sumu varidata kayıt, diğer taraf ton da tahsisatından 
sarf edileceğine göre bütçemin hakiki muvazenesine te
siri olmayacağını ve istenülen tahsisat için tasarrufatı 
umuımiyenin karşılık ittihazına dair- lâyihada mün-
deriç nolktai nazara esasen maShal olmayıp matlup 
tahsisatın karşılığı da beraberinde bulunduğunu naza
rı itibara alan encümenimiz lâyihayı esas itibarile ka
bul müvaifık görmüş ve maddelerde ibareye ve şekle 
ait bazı tadilât icrasiyle lâyihanın heyeti umumiyeye 
arzına karar vermiştir. 7 < İli , 1928 

(Adil Niyazi 
Asım Muhlis 

M, Nalhit A« Şuur] 
ıRasürri Ata 

Sdfük Şakİr 
M, Kâzını Mükerrem 

Hükümetin Teklifi 

Kanun1 Lâyihası 
Madde 1. — 1928 senesi Maarif Vekâleti bütçe

sinde yeni harflerin istilzam eylediği masraf namile 
yeniden açılan 7K8 nci fasla dörtyüz bin lira tahsisatı 
fevkalâde ita kılınmıştır. 

Madde 2. — Muhtelif devairin 1928 senei mali
yesi bütçelerinin merbut cetvelde muharrer fasıl ve 
maddelerinden cem'an Dörtyüzbin liralık tahsisat 
imha olunmuştur. 

Madde 3. — işbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 
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Madde 4. — Bu Kanunum ahkâmını icraya Ma
liye Vekili memurdur. 

Başvekil 
î&möt 

Müdafaai Milliye Vekili 
Mustafa Afodüimlik 

Hariciye Vekili 
Doktor TeVfiik Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

İktisat Vekili 
Mustafa Rahimi 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya 

Maliye Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Nafıa Vekili 
Recep 

Sıhhiye ve Muaveneti 
• îçtimiye Vekili 

Doktor Refik 

1928 Senei maliyesi Maarif Vekilli bütçesine tahsisatı 
'fevkalâde itasına ve muhtelif devair bütçelerine mev

zu tahsisattan bazılarının imhasına dair kanun lâyi
hası 

Madde 1. — 1928 senei maliyesi Maarif Vekili 
bütçesinde (Yeni'. Türik harflerinin istilzam eylediği 
masraf naimiîie yeniden açılanı (7118) nci fasla 400 000 
lira tahsisatı fevkalâde olarak vaizölunimuştur. 

Madde 2. — Muhtelif devairin 1928 senei mali
yesi bütçelerinin merbut ceitlvelde muharrer fasıl ve 
(maddelerinden cem'an dörtyüabin liralıik tahsisat 
imha kıl inmiştir 

Madde 3. — Bu Kanun neşri tarihimden mute
berdir. 

Ma'dde 4. — Bu Kanunun ahkâmım icraya Maliye 
Vekili memurdur. 
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MüUdfiaırı 
Lira Muhassesatın Nev'i 

160 000 
5 000 

10 000 
5 000 

40 000 
22 -000 
30 oca 
6 000 
6 000 
1 000 
5 CıOÖ 
1 503 
7 5CO 
1 000 
2 500 
2 000 

5'000 
2 OOO 
2 000 
5 000 

11 500 
30 OOO 

1 CıOÖ 
1 000 
2 500 
2 500 

10 000 
6 000 
5 000 

7 000 
5 000 

Faiz ve acyo 
Vilâyat memurini maaşatı 
Tahsisatı fevkalâde 
788 numaralı Kanunun tatbiki masrafı 
Hayat pahalılığı ve kambiyo karşılığa 
Müstevli hayvan hastalıkları 
Ajans telgraf ücret} 
Vilâyat memurini maaşatı 
Tahsisatı fevkalâde 
Temdidi müddet zamaimi 
Maaşatı umumiye 
Müteahbil efratla aile maaşı 
Tahsisatı fevkalâde 
Müfettişler harcırahı 
iaşe bedeli 
Staj için Avrupa'ya gönderilecek zabitan 
harcıralhi 
Müstahdemin ücuratl 
Müstahdemini muvakkate yevmiyesi 
Vilâyat memurin maaşatı 
Tahsisatı fevkalâde 
Vilâyat memurin maaşatı 
Tahsisatı fdvkalâdie 
Merkez müstahdemini muvaıkıkate ücuratl 
Vilâyat müstamdemini muvakkate ücuratl 
Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
Terivir ve teshiri 
Memurlar harcırahı 
Ecnebi mütehassısları ve tercümanları 
Fenni kongreler ve şirketlerle mjüzakere 
komisyonu masrafı 
Konya ovası sulama idaresine muavenet 
788 numaralı Kanunun tatbiki masarifi 

M. 

1 
0 

o 
0 
0 
2 
0 
0 
ü 
1 
ö 
2 
0 
2 
l 

0 

ı; 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
V 
1 
0 

0 
0 
0 

F. 

194 
244 
346 
382 
548 
795 
586 
594 
596 
473 
471 
473. 
474 
485 
492 

495 
330 
330 
513 
515 
674 
676 
735 
725 
73'6 
737 
740 
750 

753 
755 
760 

•DaireleF 

Maliye 
Dahiliye 
Dahiliye 
Dahiliye 
Dahiliye 
İktisat 
Matbuat 
Sıhhiye 
Sıhhiye 
Umumi 
Umumi 
Umumi 
Umumi 
Umumi 
Umumi 

Umumi 
Tapu 
Tapu 
ilskârf 
iskân 
Maarif 
Maarif 
»Nafıa' 
Nafıa1 

Nafıa1 

Nafıa 
'Nafıa 
ıNafıa" 

Nafıa 
Nafıa 
Nafıa1 

400 000 Yekûn... 

»İKİ 




