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1 — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Hasan Beyin riyasetleri!e akit ve ruznamede bir şey 
olmadığından cumartesi günü toplanılmak üzere tatil 
edildi. 

Reis vekili 

Hasan 

Kâtip 
Yozgat 

Avni Doğan 

Kâtip 
Denizli 

//. Rüştü 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Teklifler 
1 — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Bey ve 118 arkada

şının, teşkilâtı esasiye kanununun 95 inci maddesinin 
tadili hakkında kanun teklifi (Teşkilâtı Esasiye Encü
menine) 

2 — Samsun Mebusu Etem Bey ve 3 arkadaşının, 
Gazi Hazretlerinin Samsuna gelen heykellerinin güm
rük resminden ve muamele vergisinden muafiyeti hak
kında kanun teklifi (Maliye ve Bütçe Encümenlerine) 

3 — Yozgat Mebusu Hamdi Beyin, ceza kanununun 
441 ve 443 üncü maddelerine bazı fıkralar ilâvesi hak
kında kanun teklifi (Adliye Encümenine) 

Tezkereler 
4 — 1931 senesi bütçe kanununun 15 inci maddesinin 

tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi (Bütçe Encümenine) 
Takrirler 

5 — İdare Heyetinin, Divanı Muhasebat âzasından 
Nazmi Beyin maaşının derecesi hakkında bir karar itti
hazına dair takriri (Maliye ve Bütçe Encümenlerine) 

Mazbatalar 
6 — Adapazarmm Serdivan köyünden Numanoğlu 

Cemalin ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/79 numa-
raıl Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

7 — Bergamanın Sabihli köyünden Osmanoğlu Ah
met Refikin ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/81 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni maz
batası (Ruznameye) 

8 — Devlet davalarını intaç eden avukat ve saireye 
verilecek ücreti vekâlet hakkındaki kanunun 1 inci mad
desine merbut cetvele bir fıkra ilâvesine dair 1/72 nu
maralı kanun lâyihası ve Adliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları (Ruznameye) 

9 — Erzincanın Büyük Küşünker köyünden Memetoğlu 
Yaşar ve Şakşakoğullarmdan îsmailoğlu Salihin ölüm 
cezasına çarpılamları hakkında 3/82 numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası (Ruzna
meye ) 

10 — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Bey ve 118 arka
daşının, teşkilâtı esasiye kanununun 95 inci maddesinin 
tadili hakkında 2/15 numaralı kanun teklifi ve Teşkilâtı 
Esasiye Encümeni mazbatası (Ruznameye) 

11 — Gümrük tarife kanununun 17 ve 25 inci mad
delerinin tefsiri hakkmda 3/12 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve tktısat, Maliye ve Bütçe Encümenleri maz
bataları (Ruznameye) 

12 — Gümrük tarifesinin 447 numarasının tefsiri 
hakkında 3/30 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve tktısat, 
Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

13 — Telgraf ve telefon kanununa bazı maddeler 
ilâvesine dair 1/18 numaralı kanun Iây;.i sı ve Dahiliye 
ve Bütçe Encümenleri mazuataiarı (Ruznameye) 

14 — Uşakın Banaz Nahiyesinin Alaba köyünden 
İbrahim ile kardeşi Isanın ölüm cezasma çarpılmaları 
hakkında 3/85 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
Encüemni mazbatası (Ruznameye) 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 14,5 

Reis — Refet B. 
Kâtipler: Avni Doğan B. ( YOZGAT), Haydar Rüştü B. ( DENÎZLt ) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 
Refik Şevket B. ( Manisa ) — E f e n d i m ; usule 

ait bir nok tay i arzedeceğim. 

Dahilî nizamname mucibince, Meclis adedi mü-
ret tebinin nısf ından bir fazlasının içt imada bulun
ması lâzımdır. Bendeniz ekseriyet göremiyorum. 
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Reis — Ekseriyet vardır efendim. Eğer ısrar! Refik Şevket B. ( Manisa ) — Hayır efendim. 
ederseniz, yoklama yapılır. ! Takdir meselesi riyasete aittir. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1 — Âzayi Kiramdan bazı zevatın mezuniyetleri 
hakkında B. M. M. Riyaseti tezkeresi 

UMUMÎ HEYETE 
Aşağıda isimleri yazılı âzayi kiramın hizalarında 

gösterilen müddetlerle mezuniyetleri, Riyaset Di
vanının 23 - XI - 1931 tarihinde vaki ikinci topla
nışında tensip edilmiştir. 

Umumî Heyete arzolunur. 
B. M. M. Reisi 

A. Kâzım 

Çanakkale Samih Rifat Bey, bir ay. Sıhhî maze
retine binaen, 

Erzurum Ahmet Fikri Bey, üç ay. Sıhhî maze
retine binaen, 

Erzurum Hakkı Şinasi Paşa, üç ay. Sıhhî maze
retine binaen, 

Giresun Şevket Bey, bir ay. Sıhhî mazeretine 
binaen, 

Ordu Şevket Bey, Bir bucuk ay. Ailevî maze
retine binaen, 

Çanakkale Samih Rıfat Bey, bir ay. Sıhhî maze
retine binaen, 

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

Erzurum Ahmet Fikri Bey, üç ay. Sıhhî maze
retine binaen, 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bili edilmiştir. 

Erzurum Hakkı Şinasi Paşa, üç ay. Sıhhî maze
retine binaen, 

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

Giresun Şevket Bey, bir ay. Sıhhî mazeretine 
binaen, 

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

Ordu Şevket Bey, Bir buçuk ay. Ailevî maze
retine binaen, 

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

Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) — îki aydan faz
la izin müddeti için nizamnamei dahilî mucibince 
tahsisat verilmemesi ve verilecekse karara rapto-
lunması icap eder. 

2 — Konsolosluk kanunu lâyihasının geri veril
mesine dair Başvekâlet tezkeresi 

B. M. M. YÜKSEK REİSLİĞİNE 
Türk konsoloslarının vazife ve salâhiyetleri hak

kında tanzim ve İcra Vekilleri Heyetinin 25 - II -
1931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılarak 3 - I I I - 1931 tarihli ve 6/624 numaralı 
tezkere ile takdim edilmiş olan kanun projesi ile 
esbabı mucibe lâyihasının bir kere daha tetkikine 
lüzum görüldüğünden iadesine müsaade buyrulma-
sını Hariciye vekâletinin talep ve iş'arı üzerine ri
ca ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Reis — Alelusul iade ediyoruz. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Kırşehir Müddei Umumisi İsmail Hakkı 
Beyin istiklâl madalyasile taltifi hakkında 3/74 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa En
cümeni mazbatası [1] 

Reis — Mazbatayı reye arzediyorum. Kabul e-
denler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

2 — Orhaneli sabık kaymakamı Bahaettin Be
yin istiklâl madalyasile taltifi hakkında 3/75 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve MUM Müdafaa En
cümeni mazbatası [2] 

Reis — Mazbatayı kabul edenler . 
ler . . . Kabul edilmiştir. 

. Etmiyen-

tur. 

tur. 

fil 6 numaralı matbua zaptın sonuna merbut -

[2] 5 numaralı matbua zaptın sonuna merbut-

3 — 1341 senesi bütçe kanununun 33 üncü mad
desinin tadili hakkında 1/89 numaralı kanun lâyi
hası ve Bütçe Encümeni mazbatası fil 

Reis — SÖz istiyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri). Mazbatayı reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

4 — İzalei şüyu davalarından ne suretle harç 
alınacağının tayin ve tefsiri hakkında 3/24 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye, Maliye ve Büt
çe Encümenleri mazbataları [2] 

Reis — Efendim; bu lâyihanın ikinci müzake
resini yapacağız. 

tur. 

dır. 

fi] 7 numaralı matbua zaptın sonuna merbut-

[2] Birinci müzakeresi 4 üncü inikat zaptında-
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Emin B. ( Eskişehir ) — Encümen izahat ver

sin. 
Reis — Efendim, bir tadilname vardır. Okuna

caktır : 

YÜKSEK REİSLİĞE 
1 — ikinci müzakeresi icra edilmekte olan bu 

kanunun serlavhası uzundur. Maksat, aslı olan mu
vakkat kanuna bir madde ilâvesi bulunmak nok
tasından kanunun aslına ( . . . . kanuna müzeyyel 
kanun ) kaydının ilâvesi kâfidir. Şu takdirde ser-
lavha: 

" Mehakimi sulhiye vazifesini ifa ile mükellef 
mehakim ve devairde alınacak harçlara mütedair 
12 eylül 1329 tarihli kanuna müzeyyel kanun,, şek
linde olmalıdır. 

2 — Bu kanunun ruhunu, taksimi kabil veya 
gayri kabil gayri menkullerin sulh mahkemelerin
ce taksimi halinde alınacak harç miktarının ka
nunda sarih olması hasebile yeniden tesbiti teşkil 
etmektedir. 

Teklife göre taksimi kabil gayri menkuller
de alelitlâk maktuan (100) kuruş alınacak ve gay
ri kabil olanlar da ise satış bedelinin % 2 si istifa 
edilecek. Bu gayri menkullerin taksimi bahsinde 
harç istifası vahidi kıyasisinin değiştiğini göste
riyor. Yüz bin dönümlük bir çiftliği günlerce 
uğraşıp muhtelif hissedarlara taksim mukabilinde 
alınacak harç maktuan bir lira olacak ve bu da 
mirasçılar arasında hisseleri nisbetinde taksim 
edilecek ve buna mukabil meselâ, yüz liralık bir 
barakanın hiç taksim külfeti olmaksızın iki kar
deş arasında taksim edilmemesinden doğacak da
va üzerine verilecek herç iki lira olacaktır. Bu 
iki miktar arasındaki nisbetsizlik ve adaletsizlik 
zahirdir. 

Esasen 12 eylül 1329 tarihli kanun harç. istifa
sında müddeabihin kıymeti malûm ise onu, değil
se mahkemece takdir edilecek kıymeti esas ittihaz 
etmiştir. Onun için ayni kanuna zeyl olmak üzere 
yapılan bir kanunda da o esastan ayrılmamak ve 
binaenaleyh "taksimi icra edilecek gayri menkul
lerden alınacak harçlarda da gayri menkullerin 
malûm olan veya malûm değilse kanunî suretlerle 
takdir edilecek olan kıymetler üzerinden harç is
tifası lâzımdır,, düsturunun kabulünü teklif ede
rim. 

Bu düstur kabul edilince, ' ' kıymetin nasıl tak
dir edileceği noktasının halli icap eder. Arazi ve 
müsakkafat kanunlarında Devletçe vergi istifası
na medar olacak kıstaslar gösterilmiştir. Ayni kıs
tasların bu mevzide de istimaline mani yok, icap 
vardır. 

" O halde nisbeti ne olmalıdır?,, Sulh hâkimle
rinin rüyet edecekleri mevadın kıymeti, hukuk 
usulü muhakemeleri kanunu mucibince üç yüz li
rayı geçmediğine göre bu miktara ait davalarda 
12 eylül 1329 tarihli kanunun 2 inci maddesi mu
cibince % 2 harç alınması doğru ve maslahata 
muvafık olur. 

Fakat gerek taksimi kabil ve gerek gayri ka
bil gayri menkullerin kıymetleri üzerinden yüzde 
2 nisbetinde harç istifası, mahkemeler marifetile 
halka ifa edilen hizmetin çok fevkinde bir yük 
teşkil edeceği ve esasen taksim davaları mahke
meleri hukukan değil, belki muameleten işgal 
eden umurdan bulunması hasebile (300) lira
dan da fazla kıymeti olması her vakit melhuz gay
ri menkuller taksiminde harç nisbetinin yüzde bi
re tenzili adalete daha muvafık olur. 

Bunun da bu şekilde hallinden sonra yeni bir 
hukukî vaziyet karşısında bulunuyoruz. Acaba tak
sim kimin tarafından yapılır, taksime ait ilâm
lar nasıl icra olunur? 

Kanunu medeninin (628) inci ve hukuk usulü 
muhakemeleri kanununun ( 569, 570, 571 ) inci 
maddeleri bu taksim salâhiyetini doğrudan doğruya 
hâkimlere vermektedir. 

Bir gayri menkulün aynen veya müzayede su-
retile bedelen taksimine müteallik bütün muame
leler hâkim tarafından yapıldıktan ve hissedarlara 
hisseleri tevdi olunduktan sonra icra dairelerince 
yapılacak bir muamele kalmamış oluyor. Halbuki 
yukarıdaki kanun emirlerine rağmen bazı icra da
irelerinin sulh hâkimlerine aidiyeti bu kadar sa
rih maddelerle gösterilen meselelerle de meşgul oldu
ğu anlaşılmıştır. Bir salâhiyetin muhtelif müessese 
ler tarafından istimalinden tevellüt edecek karı
şıklıklar ve ahenksizlikler izahtan müstağnidir. 
Binaenaleh bu harç kanunu münasebetile bu cihe
tin de bilvesile katî bir surette hallini muvafık 
gördüm. Taksime müteallik harçların; taksimi ya
pan, eshabına bedellerini yegân yegân veren, ta
puya tezkeresini yazan sulh mahkemeleri veznele
rine yatırılması kadar da tabiî bir şekil tasavvur 
edilemez. 

işte yukarıdaki esbabı mucibeyi muhtevi olmak 
üzere hazırladığım tadilnamemn kabulünü arz ve 
teklif eylerim. 

Mehakimi sulhiye vazifesini ifa ile mükellef 
mehakim ve devairde alınacak harçlara mütedair 

12 eylül 1329 tarihli kanuna müzeyyel kanun 
Madde 1 — Gayri menkul taksimine ait dava

larda gayri menkulün taksimi kabil ise bu gayri 
menkulün arazi ve bina vergisi kanunları mucibince 
takdir edilecek kıymeti üzerinden taksimi kabil ol
madığı takdirde açık arttırma su ret il e o gayri 
menkulün satış bedelinden mahkemelerce % bir 
harç alınır. Alınan hare hissedarlara hisseleri 
nisbetinde taksim olunur. Gayri menkulün tak
simine ve müşterisine ihalesine müteallik bilcüm
le muameleler icra dairelerine uğratılmadan mah
kemeler marifetile ifa olunur. i 

Manisa K 
Refik Şevket ^ 

Reis — Söz istiyen var mı? 
Adliye Encümeni namına Hamdi B. (Yozgat) — 

Adliye Encümenine tevdi buyrulursa tetkik olu-
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nur. Bunu encümen namına arzediyorum. 

(Encümene sesleri). 
Reis — O halde encümene gönderiyoruz.. 
Süleyman Sırn B. (Yozgat) — Hangi encüme

ne gidecek? lâyiha, son olarak Bütçe Encümenin
den çıkmıştır. 

Reis — Evvelâ Adliye Encümenine ondan son
ra tabiî ait olduğu diğer encümenlere gider. 

5 — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Bey ve 118 
arkadaşınızı, teşkilâtı esasiye kanununun 95 inci 
maddesinin tadili hakkında kanun teklifi fi] 

Reis — Söz istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmi-

yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 1 — Teşkilâtı esasiye kanununun 95 
inci maddesi şöyle tadil edilmiştir: 

« Bütçe kanunu lâyihası ile buna bağlı bulu
nan bütçeler ve cetveller Meclise nihayet malî yıl 
başından üç ay evvel takdim olunur. » 

Reis — Söz istiyen var mı? 
Refik B. (Konya) — İzahat versinler (İzah edil

sin sesleri). 
Reis — İzahat istiyorlar. 
Teşkilâtı Esasiye Encümeni namına Hakkı Ta

nk B. (Giresun) — Efendim, bunun esbabı muci-
besi, encümeninin mazbatasında ve mazbatanın 
istinat ettiği teklifin esbabı mucibesinde mufas
sal olarak yazılıdır. Bununla beraber burada 
tekrar maruzatta bulunayım: bu tadil, malî yıl 
başının marttan hazirana alınması ile hasıl olmuş 
zarurî bir neticedir. Evvelce malî yıl başı mart 
olduğu zamanlar bütçe Meclise teşrinisanide, ya
ni yıl başından dört ay evvel veriliyordu. Bu su
retle Meclis bütçeyi dört aylık bir zaman içinde 
tetkika imkân buluyordu. Bütçe lâyihasını hazır-
lıyan Hükümet te malî yıl başına dört ay kalın-
eıya kadar tahminatını ikmal etmek imkânına 
mazhar oluyordu. Halbuki bilâhare yıl başı mart
tan hazirana nakledildiği halde bütçenin Mec
lise tevdii hakkındaki mecburiyet, teşrinisanide 
ifa edilmiş olduğu için Meclisin dört aylık tetkik 
zamanı yedi aya çıkmış oluyordu. Bu itibarla 
Hükümet bütçe lâyihasını hazırlamak için tah
min zamanından biraz daha uzaklaşmış bir mev
kide bulunuyordu. Bütçeler Meclise geldikten son
ra, hatırlarsınız az çok Hükümet tarafından ba
zı tadiller muvacehesinde kalınıyordu. Bunun 
için bu vaziyeti hakikî vaziyetle telif etmek ik
tiza etti. Madam ki malî yıl başı marttan hazi
rana alınmış, bütçenin Meclise tevdi zamanı bu 
suretle yıl başından uzaklaştırılmıştır. O itibarla 
teşkilâtı esasiyenin, bütçenin teşrinisani iptida
sında Meclise verilmesini âmir olan maddesini ma
lî yıl başının iktiza ettirdiği zir zaruretle telif et
mek karşısında bulunduk. Teklifimizin ve encü-

[1] 9 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur. 

1 9 3 1 C : 1 

menin tetkik ettiği teklifin hakikî esbabı mucibe-
si bu oldu. Yalnız yeni şekil ile eski madde ara
sında ufak tefek farklar vardır. Bunların birinci
si, eski maddenin bir esbabı mucibe fıkrasını ih
tiva etmesidir. 

Eski maddeyi okuduğumuz zaman görürüz ki 
bütçe lâyihasının teşrinisanide niçin Meclise ve
rilmesi lâzım geldiği izah olunmak üzere, malî 
yıl başında bütçe kanunu tatbik mevkiine konu-
labilmek için., şekil ve suretinde bir fıkra der-
colunmuştur. Malûmu âliniz hiç bir kanun mad
desi, esbabı mucibe ihtiva etmek için bir mec
buriyet tahmil etmez. Bu itibarla encümen tek
lifi tetkik ederken bu esbabı mucibe fıkrasına lü
zum görmedi. Demek ki eski metne karşı hasıl 
olan farklardan biri, bu esbabı mucibe fıkrasını 
tayyetmekten ibarettir. 

İkincisi eski metinde bütçe kanunu yerine mu-
vazenei umumiye kanunu tabiri vardı. Encümen 
bu, muvazenei umumiye kanunu tabiri yerine da
ha çok müstamel olduğu, umumileştirilmiş bu
lunduğu, şimdiye kadar çıkan kanunlar bile ayni 
unvanı aldığı için bütçe kelimesini ikame etmeği 
muvafık buldu. • 

Üçüncü fark şudur: Bütçe, teşrinisani birde ve
rildiği zamanlar malî yıl başı arzetmiştim ki mart 
idi. Bu suretle Meclise dört aylık bir tetkik fa
sılası kalıyordu. Encümen bu noktada üç ay o-
lan teklifi muvafık buldu. Fakat mutlak olmak 
üzere üç ay kaydedilmemiştir. « nihayet üç ay » 
tabiri kullanılmıştır. Bu, ihtiyar olunmuştur. Bu 
hususta encümen esbabı mucibe mazbatasında ya
zılı olan fıkraya istinat etti. Encümen bununla 
Büyük Millet Meclisince, bütçe kanun lâyihasının 
ve cetvellerinin bu üç ay girmezden daha evvel 
Meclise verilmesinin mutlak ve mültezem oldu
ğunu ifade etmek istedi. Aradaki farklar bunlar
dır. Esas teklif, malî yıl başının marttan hazira
na alınmasından doğmuş zarurî bir tekliftir. En
cümen kabulünü rica ediyor. 

Sırn B. (Kocaeli) — Kanunların her hangi bir 
maddesi tadil edildiği zaman eski madde tayyedi
lir ve yeni madde .onun yerine konulurdu. Şim
diye kadar kanunlar hep böyle tadil edilirdi. Şim
di ise müstakil bir kanun lâyihası teklif ediliyor. 
Şimdi teşkilâtı esasiye kanununu elimize aldığımız 
zaman yine eski maddeyi ayni sırada göreceğiz. 
Zannederim ki bu vaziyet zihinlerimizi karıştırır. 

Hakkı Tank B. (Giresun) — Sırrı Beyefendi 
arkadaşımızın aflarını rica ederim, böyle bir ta-
amüle ne bendeniz, ne de encümen vakıftır. Elimiz
deki teklifin birinci maddesi diyor ki ; teşkilâtı 
esasiye kanununun 95 inci maddesi şöyle tadil e-
dilmiştir. Demekki maddenin muaddel şekli bu
dur. Eski 95 inci maddenin yerine bu madde kaim 
oluyor. Teşevvüşe mahal yoktur. 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — Muhterem 
arkadaşlarım; mütaleam şahsıma aittir. Teşkilâtı 
Esasiye Encümeni Mazbata Muharriri Beyefendi 
arkadaşımızın izahatını dinledim. Esas itibarile 
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izah buyurdukları esbabı ınucibeye bendeniz de 
iştirak ederim. Yalnız bir noktayı tavziha lüzum 
hissettim. O da, evvelce yani şimdi tadil edilen 
teşkilâtı esasiye maddesinde - diğer maddelerde 
esbabı mucibe olmadığı halde - esbabı mucibe zik
redilmesi maksatsız ve manasız değildi ve yeni 
tedvin edilen maddede ayni esbabı mucibenin zik
redilmemeli o esbabı mucibenin kıymet ve ehem
miyetini tenkis etmiş olmaz. 

Malûmu âlileri, bütçenin Meclisi Âliye tevdii 
tarihi bir esas meselesi olmıyabilir. Fakat bütçe
nin Meclisi Âlice tetkik ve tasdik edilmesi esas 
meselesi olunca bunun için lâzım gelen müddet ve 
zamanı temin etmek te zarurî olarak esas mesele 
şeklinde tecellî eder. îşte bunun içindir ki, şimdi 
tadil edeceğimiz teşkilâtı esasiye maddesinde malî 
senenin iptidasında bütçe kanununun mevkii mer
iyete geçebilmesi için 1 teşrinisanide Meclise tevdi 
edilmesi mecburiyetini kaydetmştir. 

Malî senenin marttan hazirana alınması yeni 
bütçenin tatbikına başlandıktan üç ay sonra Hü
kümetin âti sene bütçesini ihzara teşeb
büs etmesi ve nihayet beşinci ayda Meclise tev
di etmek mecburiyeti o se»eye ait varidat ve ma-
sarifat üzerinde esaslı ve kâfi derecede malûmat 
elde etmeden bir takım tahminî rakamlarla bütçe-
tanzimi mecburiyetini hasıl ediyordu ki, bu el
bette isabetten ziyade isabetsizlik tevlit ediyordu. 
Bu noktai nazardan bütçenin malî sene iptidasında I 
mevkii meriyete geçebilmesi için malî sene iptida-1 
sından en az üç ay evvel Meclise tevdi edilmesi; 
şeklindeki tadili bir zaruret olarak muvafık görü
yoruz. Fakat, bu demek değildir ki bütçe 
mutlaka martta verilsin, senenin icabatına 
göre Hükümet bütçenin Meclisi Âlide tetkik ve tas
diki için Meclise, üç. aydan ne kadar fazla imkân 
ve fırsat verirse elbette vazifei teşriiyemizi daha 
esaslı ve isabetli bir surette ifa etmiş oluruz. Tak
dir buyrulur ki, bütçe yalnız Devlet bütçesinden 
ibaret değildir. Ona mülhak 14 kadar müessesat 
bütçeleri vardır ki, bunların Devlet bütçesile be
raber tetkik ve tasdik edilmesi mecburiyeti vardır. 

Her sene bütçesine tekaddüm eden bazı malî 
kanunlar üzerinde yapılacak tadilât ve yahut 
kadrolar üzerindeki ıslâhata ait lâyihalar şimdi 
kabul edeceğimiz maddede muayyen ve musarrah 
olan en az üç ay müddetten daha evvel Meclisi 
Âlice kabul ve tasdik edilmiş olmalıdır ki bu en 
az üç ay müddet doğrudan doğruya bütçe ve mül
hak bütçelerin tetkikatma hasredilmek suretile 
esaslı bir tetkikat imkânı bulunabilsin. Bunu ar-
zederken bendeniz teşkilâtı esasiye encümeninin 
tanzim ettiği maddeye ne bir kelime ilâvesi ve ne 
de her hangi bir cümlenin tayyi maksadile arzet-
miyorum. 

Fakat esbabı mucibeyi zait görmek bendenizee 
doğru değildir. Çünkü o esbabı mucibenin behe
mehal bir yeri, ve bir kıymeti vardır. O kıymet 
te bütçe ve merbutatı malî sene iptidasında mev
kii meriyete geçebilmesi imkân ve fırsatını temin 

edebilecek bir müddet zarfında Meclise verilmesi
dir; ki bu da. en az üç aydır. Muvakkat bütçe
lerle idare etmekliği hiç bir zaman aklımıza ve 
hatırımıza getirmemeliyiz. Muvakkat bütçelerin 
memlekette daima bir çok mahzurlar tevlit etti
ğini çok acı tecrübelerle hepimiz anladık. Bende
niz teşkilâtı esasiye encümeninin teklif ettiği mad
denin kabulüne taraftarım. Fakat Maliye vekâ
letinden de rica ediyorum ki bu, en az üç aydan 
evvel malî kanunları tamamen Meclisi Âliye sev-
•ketmiş ve Meclisi Âliye tasdik ettirmiş bulunsun, 
ki bu en az üç ay müddet ve bu devre, yalnız 
bütçe ve bütçe merbutatının tasdikimi ait ve mün
hasır kalsın ve biz de arzu edilen tetkikatımızı 
ve vazifei teşriiyemizi bihakkın ifa edecek bir im
kân ve müddet bulmuş olalım. 

Hasan Fehmi B. (Kastamonu) — Gerek teşki
lâtı esasiye gerekse mülga kanunu esasî, Mecli
sin küşadmda bütçenin Meclise tevdiini âmir bu
lunuyor. Elimizdeki teklif, varidat ve masrafın 
tahmininde isabeti tamme hasıl olabilmesi için 
bütçenin yıl başından üç ay evvel Meclise veril
mesini natık bulunuyor. Heyeti Oelilenizin gerek 
varidat gerek masraflar üzerinde baştan ve birinci 
derecede murakabe kuvveti, kudretli bütçede
dir. Nasıl Hükümet kendisi için uzun bir zaman 
ayırıyorsa bendeniz de Bütçe Encümeninin büt
çeyi etraflı ve yolile, kanunlarile tetkik edebil
mesi için üç ayı az görüyorum. Eğer Heyeti Ce-
lileniz muvafık görürse bu üç ay yerine dört ay 
evvel diyelim. Bu, iki taraf için hayırlı olur ve 
geniş tetkikat için zaman ayırmış oluruz. Heyeti 
Celile bu noktaya muvafakat ederse isabet ve hak
kaniyet vardır. 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Hakkı Tank Be
yefendi martta meriyete konulabilmesi için kaydi 
esbabı mucibedir dediler. Bu kayit esbabı mucibe 
değildir. Bütçe kanunları bir sene için yapılır. 
Sene hitam bulunca bu kanunun da hükmü bi
ter. O vakit iki yol önünde kalınır. Ya bir bütçe 
kanunu yapmak, yahut muvakkat bütçe kanun
ları yapmak yoludur. 

Bütçe kanunu yapılmazsa varidatı Devlet ciba-
yet edilemez. Yahut Hükümet indî ve keyfî su
rette Devlet masraflarını yapabilmek için varidatı 
cibayet etmiye mecburdur. Eğer Büyük Millet 
Meclisi kendilerine lâzım olan tahsisatı vermezse 
tabiî Hükümet indî surette varidatı toplamak 
mecburiyetinde kalacaktır. Buna meydan verme
mek için behemehal sene iptidasında yeni bütçenin 
çıkması lâzımdır. Yahut Hükümetin cibayet ve 
sarfiyatının meşru olabilmesi için muvakkat 
bütçe kanunu yapacaksınız. Bu da Devletin si
yaseti maliyesi üzerinde bir intizamsızlık tevlit 
eder. Bundan dolayıdır ki ; bütçenin müddeti 
meriyeti hitam bulduğu vakit yeni bütçe kanu
nunun mevkii meriyete girmesi lâzımdır. Bu
nun için de o kayit konulmuştur. Binaenaleyh 
Mazbata Muharriri Beyefendinin zehabı veçhile 
bu kayit, bir esbabı mucibe değil, bir emri ka-
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nunidir. Teşkilâtı esasiye kanunu mucibince, be
hemehal malî senenin, dühulile beraber yeni 
bütçe kanununun mevkii meriyete girmesi lâzım
dır. Bunu arzetmek isterim. Bundan dolayı o 
kaydın bu yeni maddeye de girmesi lâzımdır. 

Hakkı Tank B. (Giresun) — Efendim, Gümü-
şane Mebusu muhteremi Hasan Fehmi Beyefendi
nin sözlerinde zannediyorum ki bizim noktai na
zarımızdan cevabı icap eden bir cihet yoktur. Ken-
dilerile tamamile hemfikiriz. 

Yusuf Ziya Beyefendi esbabı mucibe fıkrasının 
burada ipkası taraftarı bulundular. Bu sebeple 
cevabım Yusuf Ziya Beyefendiye matuf olacaktır. 
Bu kanun teklifile ona ait esbabı mucibe mazba
tası okunmuş olacaktır. O mazbata tadil teklifi 
yine bendenizin kalemimden çıkmıştır. Bendeniz 
ayni mülâhazatı kabul ettim. 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Burada şahıs yok
tur. Benim kalemimden çıktı sözü doğru olamaz. 

Hakkı Tank B. (Giresun) (Devamla) — Biraz 
sabırlı olursanız arzedeceğim efendim. 

Teşkilâtı esasiye kanununun mezkûr 95 inci 
maddesinin asıl tadil icap eden fıkrasının tadil ile 
iktifa etmek bendenizin maksadımı tatmin edi
yordu, onun için bendeniz bir ikinci kararla 
onun diğer fıkralarının tadiline asla lüzum gö
renlerden olmadım. Encümende bu mazbata da
ha müzakere olunurken - vakıa ibarenin yazılışı 
kat 'î olmak üzere bir hüküm tazammun ediyor, 
fakat behemehal malî yıl başında bütçe kanunu
nun mevkii meriyete geçmesi vazii kanunun arzu
su oluyor - bendeniz bu arzuyu yapmak için bu es
babı mucibeyi maddenin metninde bırakmak lâzım 
olur dedim. Fakat encümen bu arzunun esbabı 
mucibede zikredildiğini söylediler. Maddede ip
kasına taraftar olmadılar. Bendeniz de bu kaydın 
maddeden tayyedilmesinin muvafık olacağı kana
atinde bulundum. 

Bu kaydın mahiyetine gelince: bu, bir hüküm 
müdür, değil midir? mesele bundadır. 

Bunun bir hüküm olarak, bir emri kanunî ola
rak kabulüne imkân yoktur, öyle olsaydı madde 
müstakil olarak yazılacaktı ve denilecekti ki Meclis 
bütçe kanununu malî yıl başının iptidasında çıkarır 
ve diğer bir fıkra ile de Hükümet, yıl başından 
dört veya üç ay evvel lâyihayı Meclise verir. Böy
le denmediğine göre esbabı mucibe olarak kalır. Es
babı mucibeler ise bütün kanunların mazbataların
da yer tutar. Kanun maddesini okurken bittabi 
esbabı mucibesini de kanunla beraber okumak lâ
zım gelir. 

Teşkilâtı esasiye gibi bir kanunun içine beheme
hal bütçe malî yıl başında çıkarılır diye bir madde 
konmasına asla lüzum yoktur. Encümen de böyle 
bir maddenin konmasına muvafakat edemez. Çünkü 
daha geçen seneki hadiseyi nazarı dikkatinize arze-
derim. 

Geçen sene haziranın birinde bütçe kanunu çı
karılabilmiş midir? ( Gürültüler ) . 

Müsaade buyurunuz 95 inci maddeyi okuyorum : 

( Muvazenei umumiye kanunu müteallik ol
duğu senei maliyenin duhulünde mevkii icraya ko-
nulabilmek için lâyihası ve merbutu bütçeler ve 
cetveller nihayet teşrinisaninin iptidasında Meclise 

ı takdim olunur). 
\ Bu kanun geçen sene haziranının birinde de 
meriyette olan bu kanundur ve lâyiha da Meclise 
bu tarihten daha evvel verilmiş bulunuyordu. Fa
kat Meclis o kadar mühim meseleler muvacehesinde 
kaldı ki malî yılbaşı geldiği zamanlarda bütçe ka
nununu istediği şekil ve surette çıkarmağa muvaffak 
olamadı. Binaenaleyh bir müddet için muvakkat 
bir kanunla vaziyeti temin etmek mecburiyetinde 
kaldı. 

Yusuf Ziya B. ( Eskişehir ) — Esbabı fevkalâ
dede buna mecburuz. 

Hakkı Tank B. ( Devamla ) — Teşkilâtı esa
siye maddeleri karşısında, bu şekil ve surette es
babı fevkalâde mülâhazası yer tutamaz. 

Yusuf Ziya B. ( Eskişehir ) — Bütün dünya 
kanunlarında vardır. 

Reis — Efendim; rica ederim muhavere şekline 
girmesin. 

Hakkı Tank B. ( Devamla ) — Efendim; teş
kilâtı esasiye kanunu bu şekil ye surette bir vazi
yeti kabul etmez. 

Şimdi Meclisi Âli Hükümetle temas ederek, 
noktai nazarını alarak bütçe kanunlarını behemehal 
malî yılbaşı iptidasında çıkarmak hususunda kendi 
kendini takyit etmek istiyorsa bu; bütün bütün ayrı 
bir mevzudur. Onun üzerine gelecek olan bir teklif 
bu şekil ve surette kanunun maddeleri arasına gire
bilir. Arzediyorum ki 95 inci madde bizim mülâ
hazamıza göre, Teşkilâtı Esasiye Encümeninin mü
lâhaza ve kabulüne göre yalnız bir hükmü katiyi 
muhtevidir. O da, Hükümetin bütçe lâyihasını 
ve ona bağlı olan cetvelleri Meclisi Âliye ne zaman 
vermesi lâzım geleceğini tayin eden hükümdür. 
Emir buradadır. Maddede, Meclisin bütçeyi behe
mehal malî yıl başında çıkarması lâzım geleceğine 
dair katî. bir hüküm yoktur, katî bir hü
küm konulması arzu ediliyorsa bu, tamamen 
müstakil bir mevzudur. Burada okuduğu
muz şudur. Mevkii icraya konulabilmesi için 
bütün arkadaşlarım takdir buyururlar ki ( için ) 
ile izah olunan şey nihayet esbabı mucibeyi göste
rir. Her halde bunun böyle olduğu bundan evvel
ki hâdiseler ve taamüllerle meydandadır. Meclisi 
Âli kendi kendini bu şekil ve surette bağlamağa el
bette hâdisat karşısında serbest kalmağı tercih eder. 

Ancak yıl başından dört veya üç ay evvel, en 
az üç ay evvel Meclise vereceksiniz diyen bir Mec
lis neyi iltizam etmiş olur. Ben bunu yıl başında 
kanun halinde mevkii icraya koymak istiyorum. 
Kararım budur demiş olmaz mı? elbette ki bu 
noktai nazarı ifade etmiş olur. Esbabı mucibede 
yazılı olan budur. Burada söylenen sözler umu
miyetle budur. Bundan daha ileri giderek den
mek istenirse ki; Meclis bundan sonra daima ma-
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lî yıl başı gelir gelmez bütçe kanunu lâyihasını 
çıkarmalıdır; bu, ayrı bir meseledir. Fakat ben
denizce Meclisi Âli, her hangi bir iztırar karşı
sında kalmamalıdır. Çünkü teşkilâtı esasiye ka
nunu mutlaktır. Buna karşı bir itiraz olamaz. Bu
rada 95 inci madde, Hükümetin lâyihayı ne za
man Meclise vereceğini ifade eden bir maddedir. 
Eğer, Büyük Millet Meclisi behemehal bütçe ka
nunu iâyihasını yıl başına kadar çıkaracaktır gibi 
bir madde arzu ediliyorsa bu, ikinci bir mev
zudur. Bunu ayrıca müzakere etmek iktiza eder. 

Sait Azmi B. (Kayseri) — Muhterem arkadaş
larım; muvazenei umumiye kanununun senei ma
liye nihayetinde behemehal çıkarılması şeklindeki 
Muhterem üstadımız Yusuf Ziya Beyefendinin tek
lif buyurdukları kayde bendenizce de lüzum yok
tur. 

Çünkü teşkşilâtı esasiye kanununun 95 inci 
maddesindeki (muvazenei umumiye kanunu mü
teallik olduğu senei maliyenin duhulünde mevkii 
icraya konabilmek için....) tabiri bunu ifade ve 
emrediyor. 

Kanunun 96 inci maddesinde, muvazenei umu
miye haricinde sarfiyat olmıyacağı ve 97 inci 
maddesinde muvazenei umumiye kanununun hük
mü bir senelik olması ve senei maliye iptidasın
dan muteber olması gibi ahkâm bunu esasen te
min etmiştir. Binaenaleyh bendenizce encümenin 
noktai nazarı doğrudur. 

Dr. Mazhar B. (Aydın) — Bendenizin söyliye-
ceklerimi, arkadaşlarım vazihan arzettiler. Bu
na ilâve edecek hiç bir şey yoktur. Hakikaten 
mevzubahs olan fıkra esbabı mucibedir. 

Hakkı Tarık Beyin dedikleri gibi Meclisi Âli
nin kendisini ayrıca bir kayit altına sokması için 
(bütçe mutlaka filân zamana kadar çıkarılacaktır) 
diye bir madde koymak lâzım geliyor ve bu tak
dirde her hangi bir zaruret karşısında 15 gün
lük, bir aylık muvakkat bir bütçe yapmak için 
evvelâ teşkilâtı esasiyenin tadili lüzumu karşısın
da kalacağız ve sonra 15 günlük muvakkat bütçe 
yapmak salâhiyetini alacaksınız ve illâ olamaz. 
Çünkü teşkilâtı esasiye kanunu sarihtir ve bunu 
tadil etmeden kendinizde böyle bir salâhiyet göre
mezsiniz. 

Efendim; 1932 senesi bütçesidir, müddeti bir 
senedir. Bunun haricinde sarfiyat yapılamaz ve 
varidat toplanamaz, denildikten sonra siz nasıl 
olurda bunu tehir ederek Hükümetinizi gayri ka
nunî harekette bulunan, bütçe çıkmadan varidat 
toplıyan, masraf yapan bir hükümet haline koyar
sınız? buna imkân yoktur. Siz kendi kendinize, 
senei maliye iptidasında hatta Hükümetin tebliğ 
ve tevzilerine zaman vermek için bundan biraz 
evvel bütçeyi Hükümetin eline vermeğe mecbursu
nuz. Yok, mebuslar bu vazifelerini yapmazlar ve 
Hükümeti kanunun haricinde harekete sevkeder-
ler diye Meclisten bir endişeniz varsa, Yusuf Zi
ya Beyefendinin1 düşündükleri gibi bir mecburiyet 
yani, mutlaka filân zamanda çıkar diye bir madde 

koyarsanız. Fakat o zaman muvakkat bütçe lüzu
mu karşısında evvelâ teşkilâtı esasiye maddesini 
tadil zaruretinde kalırsınız. Bilmem ki, bunun 
karsısında Yusuf Ziya Beyin mantıklarına yer var 
mı?" 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Kanunda beheme
hal sene nihayetine kadar bütçenin çıkması hak
kında bir kayit olmadığı şeklindeki fikir bütün 
beynelmilel teamüle ve memleketin 20 senedenberi 
olan parlâmento teamülüne mugayir bir beyanat
tır. Bütçe kanunu behemehal sene nihayetinde 
çıkmalıdır, ve Meclisin zaten sebebi vücudu bile 
bütçe kanunudur. Bütçe kanunu eğer mevcut ol
masaydı, bütçe kanununa rey vermek ve sene ba
şında bütçe çıkarmak ve Hükümetin bütçe kanunu 
nihayet bulur bulmaz başka türlü tedabir alması 
meselesi olmasaydı zaten Meclise o kadar lüzum 
da kalmazdı. Hükümetin Meclisi Âlice murakabe 
ve kontrolü esasen bütçe kanunu vasıtasiledir. 

Diğer vesait; vesaiti fer'iyedir. Binaenaleyh 
Meclisi, sebebi mevcudiyeti olan bütçe kanununu 
sene nihayetine kadar çıkarmak mecburiyetinde
dir. Çünkü Hükümete, Devleti idare edebilecek 
menabii varidatı göstermek mecburiyetindedir. 

Deniyor ki bu; Meclis kendi kendini takyit 
etmektir. Takyit etmektir ne demektir? bütçe 
muayyen zaman zarfında Meclisten çıkacaktır. 
Fakat fevkalâde bir hadise olurda çıkmazsa tabiî 
bu zarurettir. Fakat umuru maliyeyi de ihlâl et
memek için mümkün olduğu kadar sene nihaye
tinde behemehal bütçe kanununu çıkarmak mec
buridir. 

Teşkilâtı esasiye kanununun o maddesindeki 
fıkra, esbabı mucibe addolunamaz. 

Halil B. (tzmir) — Efendiler; tadilde iki hüküm 
görüyorum; iki hüküm vardır; birisi Hükümetin 
bütçeyi Meclise takdim etmesi için lâzım gelen 
müddeti uzatmak ve bütçeyi de hakikate yakın 
tahminlere istinaden verdirmektir. Teşkilâtı esa
siye kanununun 95 inci maddesi mucibince Hükü
met bütçeyi eski sene başı olan marttan dört 
ay evvel yani teşrinisanide Meclise verecektir. 
Bilâhara sene başı, marttan hazirana nakledilmiş
tir. Halbuki Hükümetin bütçeyi Meclisi Âliye 
teşrinisanide vermek mecburiyeti kemakân baki 
kalmıştır. Binaenaleyh bunu ıslah etmek ve müd
deti malî sene başı olan hazirana göre tesbit et
mek zaruridir. ' Fakat bu müddetin üç aya indi
rilmesi için bendeniz bir lüzum ve zaruret göre
miyorum. Bilâkis teşkilâtı esasiye kanununda 
mevcut olan dört ay müddetin muhafazasında çok 
faide tasavvur ediyorum. 

Arkadaşlar; tadil ettiğimiz madde teşkilâtı esa
siye kanunu maddesidir. Mümkün olduğu kadar 
kanunları az tahavvül ve değişmeğe maruz kalmak 
lâzım geldiği gibi teşkilâtı esasiye kanununda bil
hassa bu istikrara çok ehemmiyet vermek lâzım
dır. Nitekim teşkilâtı esasiye kanununun tadilini 
güçleştirecek bir çok ahkâm vardır. Bu günkü 
vaziyeti nazara alarak meseleyi tetkik etmiyelim. 
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Biliyorsunuz ki bütçeler Devlet siyasetinin ayna- ; Bey arkadaşımızın 4 aya iblâğ yolundaki noktai 
sidir. Bütçe, siyasî zümrelerin akidelerine göre , nazarı doğru değildir. Çünkü Türkiye Büyük Mil-
vücut bulur. Hangisi hâkim olursa onun siyaseti: let Meclisi müstemir olmak vaziyetindedir ve ta-
bütçe kanununun içine girer. Sosyalist ise sosya-1 rihi teşekkülündenberi hiç bir zaman 7 aydan aşa-
1 ist, solidarist ise solidarist teklif atı, iştirakiy- j ğı çalışmamış olduğu noktai nazarı itibara alraa-
yundan ise iştirakiyyun teklif atı, radikal ise, o- j cak olursa şu veya bu parlâmentoların 4 ayı geç
inin esasları, himayekâr ise ona göre, liberal ise 
yine ona göre, ahkâm, bütçe kanunlarına esas o-
lur. Biz ise demokrasi yaşıyoruz. Memleketimiz
de zamanla içtihatlar ayrılacaktır. Bir çok zümre
ler teşekkül edecektir. Böyle bir vaziyet tasav
vur ediniz, bütçenin müzakeresi o kadar basit 
geçmez. Siyasî bir çok efkâr tesadüm eder. En

in iyen tarzı mesaiyi ihtiva eden hali ile bizi muka
yese etmeğe imkân kalmaz. Zannederim ki Bü
yük Millet Meclisi, Bütçe Encümenine gelecek ka
nunu üç ayda tetkik eder, çünkü vaktimiz mü
saittir. 

Asıl bendenizin bir maksadım vardır, öyle zan
nediyorum ki Teşkilâtı Esasiye Encümeni bunu 

cümenlerde bütçe müzakeresi uzayabilir. Mecliste | kabul ederse bendenizi tatmin olunmamaktan kür
de bir çok müzakere sahaları açılabilir. Pek alâ; • taracaktır. Malûmu âlileridir ki teşkilâtı esasiye, 
üç ay koyalım, fakat üç ay nihayetinde, bütçeyi Devlete, Millete taallûk eden hukukun ifadei umu-
senei maliye iptidasında, Hükümetin eline vermek ! miyesidir. Oradaki kelimeler, diğer talî kanunların 
güç olur. Muvakkat bütçe ise çok tehlikeli ve i anasıdır. Onun içindir ki teşkilâtı esasiyenin bir 
zahmetli bir şeydir. Binaenaleyh her millet müm-1 ahengi tam dahilinde yaşaması ve birbirine münafi 
kün olduğu kadar (duzyem provizvar) dedikleri j tabirlerden masun bulundurulması onun kutsiyeti 
muvakkat bütçe yoluna girmemek için bütün kuv- j noktai nazarından çok dikkat edilmiye lâyik bir 
vetl erini sarf ederler. I noktadır. Bu tadilen teklif edilen madde, teşkilâtı 

Onun için bendeniz müddetin uzamasının fai- j esasiye kanununun 95 inci maddesindeki muvaze-
deli olduğu kanaatindeyim. Şimdiye kadar Hü- j nei umumiye tabirini bütçe kanunu tabirine kal-
kûmet bütçeyi beş aylık tecrübe ve tetkiklerine j betmiştir. Halbuki teşkilâtı esasiyenin 97 inci mad-
göre tanzim ve Meclise takdim ediyoruz. Bu j desinde yine ( muvazenei umumiye kanunu) tabiri 
müddeti sekiz aya çıkarırsak Hükümet için bal i-' mevcuttur. 
ğan mabelâg kâfi bir müddet olacaktır. i 96 inci maddede, Devlet emvalinden (muvazene) 

Zaten eski ahkâm da bütçenin Meclise dört ay i haricinde sarfiyat caiz değildir denilmektedir. Bi-
evvel verilmesini emreder. Demin de arzettiğim ! naenaleyh bu muhtelif tabirlere mahal bırakmamak 
gibi; bütün mahzurların zail olması için dört ay j için icap eder ki ayni şekilde her maddede tadi-
evvel bütçenin Meclise verilmesi hükmünün ida- • lât yapılsın. Şimdi eğer böyle yapmazsak bu 95 
meşini teklif ediyorum. Binaenaleyh maddenin se- j inci maddedeki (bütçe kanunu) tabirile 96 daki 
ne başından nihayet dört ay evvel Hükümet bütçe-' (muvazene) ve 97 deki ( muvazenei umumiye ka-
yi Meclise vermeğe mecburdur şeklinde tashihi- i nunu) tabirleri bir çok münakaşalara yol açar, 
ni teklif ediyorum ve bir de takrir veriyorum, j onun için Teşkilâtı Esasiye Encümeninden rica 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, mevzu-. ediyorum: muvazenei umumiye tabirini kanunun 
bahs ettiğimiz madde, teşkilâtı esasiyede umuru , vahdet ve ahengi namına muhafaza etsinler. 
maliye serlâvhası altında bulunduğuna göre Yu-1 Bütçe kelimesi bizim bildiğimiz manada malı-
suf Ziya Bey arkadaşımızın noktai nazarını ka-! fuz kalsın, ama bir noktai nazar daht\ varit 
bul edersek; bu umuru maliyeye taallûk eden [ olabilir: biz bunu kabul etmekle 97 inci maddenin 
kısma, teşriî mesaili de ithal etmek gibi bir va- j muvazenei umumiye tabirini tadil etmiş olmaz mı-
ziyet hasıl olacaktır ki bunun teşkilâtı esasiye yız? bendenizce hayır . . . . ve sonra teklif olma-
kanununun tasnifi tabiisine muhalif olduğuna j dığına göre bunu resmen müzakere etmeğe de sa-
kaniim. Umuru maliyede ancak Devletçe taki-1 lâhiyetimiz yoktur. Esbabı ınueibeye ve şimdi bu
bi lâzım gelen malî siyaset mevzubahs olduğuna i rada beyanı mütalea eden mazbata muharriri ar-
göre mebusların vazifelerine taalûk eden fıkranın ; kadaşımızın izahatına göre yalnız 95 inci maddenin 
maddeden kaldırılmaması yolundaki fikrin teşki- j tadili mevzubahstir. 
lâtı esasiyenin ruhuna muvafık olmadığı kana a- i Hakkı Tank B. ( Giresun ) — Evvelâ Refik 
tindeyim. j Şevket Beyefendiye arzı cevap edeyim. Vakıa bir 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Siyaseti maliye umuru maliye faslında bütçenin müradifi olması 
midir, muvazenei maliye midir? i icabeden ( muvazenei umumiye ) tabiri 95 inci 

Refik Şevket B. (Manisa) — Umuru maliyedir, < maddeden başka diğer maddelerde de yazılıdır. 
nitekim son maddelerinde Divanı Muhasebattan I Ancak 95 inci madde bu suretle tadil edildikten 

l da bahseder. j sonra, aşağıdaki ( muvazenei umumiye) tabirleri-
m Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — O başkadır. j nin hepsinin (bütçe) kelimesinin ayni olduğu anlaşı-

Refik Şevket B. — Pardon. j lacaktır. Onun için (muvazenei umumiye) tabirinin 
Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Yani bütçe değil-. ( bütçe) kelimesile değiştirilmesi bizce müraccah-

[dir; sadece siyaseti maliyedir. j tir. Bu tercihin sebeplerinden biri, şimdiye kadar 
Refik Şevket B. (Devamla) — Efendim; Halil ' hazırlanan bütün lâyihaların ve Meclisten çıkan 
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kanunların bütçe adını almasıdır. Muvazenei umu
miye tabiri teşkilâtı esasiyede yazdı dururken mü
temadiyen bütçe kanunu diye zikretmek doğru
dan doğruya teşkilâtı esasiye kanununa aşağı yu
karı münafi bir tabir kullanmak gibi bir vaziyet 
arzediyordu. Encümen bu noktai nazardan da 
bütçe kelimesini tercih etti. Eğer bu müzakereler
den sonra, bundan sonraki maddelerdeki muvaze
nei umumiye tabiri bütçe kelimesine delâlet etmez 
mülâhazası dermeyan edilirse encümen bu nokta
da Refik Şevket Beyefendiye iltihak edebilir. 

Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) — Demin arka
daşlardan birisi serlevhaya iliştiler. Bendeniz de 
ilişmek istiyorum. Serlevha, teşkilâtı esasiye ka
nununun tadili, diyor. Halbuki teşkilâtı esasiye 
kanununun tadili değildir. Teşkilâtı esasiye ka
nununun 95 inci maddesinin tadilidir. Serlevha
nın böyle yazılması lâzımdır. Teşkilâtı esasiyenin 
tadili denince diğer maddelerinin de tadili icap 
eder. Encümenden gelen teklifin serlevhası böyle
dir. Sonra tadil şekli bütçe kanunu lâyihasile bu
na bağlı bulunan bütçelere bendenizce muvazenei 
umumiye kanunu demek daha doğrudur. Çünkü 
muvazenei umumiye kanunu, bir eok şeyi şamildir. 
Bütçe irat ile masrafı gösteren bir cetveldir. Bina
enaleyh bunun böylece kalması muvafıktır. Sonra 
95 inci maddeyi bir kere daha okuyacağım: 

« Madde 95 —• Muvazenei umumiye kanunu mü
teallik olduğu senei maliyenin duhulünde mevkii 
icraya konulabilmek için lâyihası ve merbutu büt
çeler ve cetveller nihayet teşrinisaninin iptidasında 
Meclise takdim olunur.» 

(Madde 1 - Teşkilâtı esasiye kanununun 95 in
ci maddesi şöyle tadil olunmuştur. « Bütçe kanu
nu ait olduğu malî yıl girince icra mevkiine ko
nulabilmek için lâyihası ile buna bağlı bulunan 
bütçeler ve cetveller Meclise nihayet malî yıl ba
şından üç ay evvel takdim olunur.) 

Burada Hükümet bütçe kanununu teşrinisani 
iptidasında yani senei maliye iptidasından üç ay 
evvel Meclise vermeğe mecbur olduğu gibi Mec
lise de çalışınız, üç aydan daha az bir zaman zar
fında bütçeyi çıkarınız diyor. 

Sonra tadil teklifi azanın üçte biri tarafından 
imza edilir ve üçte ikisi tarafından kabul edilir. 
Fakat tadil tekliflerinin, münhasıran teşkilâtı e-
sasiye encümeninde müzakere edileceğine dair 
bir kayıt yoktur. Binaenaleyh bu tadil teklifinin 
bir kere de Bütçe Encümenine gitmesi muvafık
tır. 

Hakkı Tarık B. (Giresun) — Efendim; Süley
man Sırrı Bey arkadaşımızın sözleri zannederim 
varit değildir. Teklif teşkilâtı esasiye kanunu
nun 95 inci maddesinin tadili hakkında bir teklif
tir. Burada okudukları serlâvha ise teşkilâtı esa
siye Encümeninin tadilidir. Zannediyorum ki; 
Süleyman Sırrı Bey arkadaşımız yanlış okumuş
tur. Bu mesele varit değildir. 

Bu teklif ve mazbatanın Bütçe Encümenine 
tevdii şimdiye kadar teamüle muvafık olmıyan bir 

noktai nazardır. Maamaf'ih takdir Meclisi Âliye 
aittir. 

İbrahim Süreyya B. (Kocaeli) — Lüzum ve ih-
j tiyaç yok efendim. (Reye sesleri.) 
' Reis — Efendim, bu husustaki takrirleri okuya
cağız : 

I YÜKSEK REİSLİĞE 
• 95 inci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini tek
lif ederim: 

I Bütçe kanunu lâyihasile buna bağlı bulunan 
bütçeler ve cetveller Meclise nihayet malî sene 
başından 4 ay evvel takdim olunur. 

' İzmir 
! Halil 
| (Ret nenleri). 

i YÜKSEK REİSLİ d E 
i Arzettiğim esbaba binaen bütçe yerine muva
zenei umumiye fıkrasının konmasını teklif ederim. 

! Manisa 
! Refik Şevket 

i RİYASETE 
j Maddenin aşağıdaki şekilde kabulünü teklif e-
; derim : 
| Muvazenei umumiye kanunu ait olduğu senei 
•maliyenin duhulünde mevkii icraya konulabilmek 
iç.in lâyihası ve merbutu bütçeler ve, cetveller ni
hayet malî yıl başından 3 ay evvel Meclise takdim 
olunur'. 

Yozgat 
S. Sırrı 

Reis — Lf endim ; bu takrirlerin hepsi başka, 
başka manalardadır. Ayrı ayrı okunarak reye va-

' zedeeeğim. 
' (izmir Mebusu Halil Beyin takriri tekrar okundu) 
j Reis — Reye arzediyorımı efendim. Nazarı dik
kate a lan la r . . . Almıyanlar . . . Nazarı dikkate a-

! lmmamıştır. 
! (Manisa Mebusu Refik Şevket Beyin 
! takriri bir daha okundu ) 
| Reis — Nazarı dikkate a lan la r . . . Almıyan
lar . . . Nazarı dikkate alınmıştır efendim. 

( Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Beyin 
I takriri tekrar okundu) 
I Reis — Takriri nazarı dikkate a lan la r . . . Al
mıyanlar . . . Nazarı dikkate alınmadı. Şu halde, 
kabul olunan takrirle beraber.... 

J Teşkilâtı Esasiye Encümeni M. M. Hakkı Ta
nk B. (Giresun) — Efendim; encümen muvazenei 

'umumiye tabirini kabul ediyor (Güzel sesleri). 
! Reis — O halde efendim, maddeyi «bütçe» ta
biri yerine «muvazenei umumiye» tabirile reyinize 

. arzedeceğim. 
| Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Maddeye « üç 
ay evvel » kelimelerinden evvel « en az » tabiri de 
konacaktır. 

j Reis — Bu suretle, bir tadil teklifi yoktur efen-
!dim, 
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Hasan Fehmi B. (Gtimüşane) — Efendim; biz 
bu cümleyi mevcut zannederek kabul ediyoruz. 
(En az 3 ay evvel) olmalıdır. 

Ahmet Süreyya B. (Aksaray) — Öyle efendim, 
( « nihayet » deniyor sesleri), nihayet, oraya matuf 
değildir. 

Kâzım Paşa (Diyarbekir) — Öyle istiyoruz e-
fendim. 

Teşkilâtı Esasiye Encümeni M. M. Hakkı Ta
nk B. (Giresun) — Efendim, asıl maddede « niha
yet » kelimesi vardır. Biz de o kelimeyi aldık. 
(En az üç ay olmalıdır sesleri). O zaman, mükerrer 
olur efendim. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Efendim; bi
rinci müzakeresinde biz bunu kâfi görürüz, ikinci 
müzakerede tadil hakkımızı kullanırız. 

Ahmet Süreyya B. (Aksaray) — Şimdi teklif 
yaparız. 

RİYASETE 
Maddedeki «nihayet» kelimesinin tayyile «en az 

3 ay» kelimesinin ilâvesini teklif ederiz. 
Aksaray Gümüşane 

A. Süreyya H. Fehmi 

Hakkı Tank B. ( Giresun ) — Efendim; encü
men muvafakat ediyor, müsaade buyurursanız bu 
tadilâta göre madde metninin aldığı şekli arzedeyim: 

"Muvazenei umumiye kanunu lâyihasile buna 
bağlı bulunan bütçe ve cetveller Meclise malî yıl
başından en az üç ay evvel takdim olunur,, (Güzel 
sesleri). 

Reis — Efendim; maddenin muaddel şekli o-
kunacak ve reye arzedilecektir: 

MADDE 1 — Teşkilâtı esasiye kanununun 95 
inci maddesi şöyle tadil edilmiştir: 

"Muvazenei umumiye kanunu lâyihasile buna 
bağlı bulunan bütçeler ve cetveller Meclise malî 
yıl başından en az üç ay evvel takdim olunur.,, 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Ahmet Hamdi B. ( Yozgat ) — Efendim, demin 

Süleyman Sırrı Bey kanunun serlevhasının yanlış 
olduğundan bahsetti Mazbata Muharriri Hakkı 
Tank Bey de yanlış olmadığı hakkmda beyanatta 
bulundu. Bendenizde bu kanunun ismini göremi
yorum. Bu kanun isimsizdir. Aeeba benim görü
şümde mi yanlıştır? 

Hakkı Tank B. ( Giresun ) — Efendim, daha 
evvel arzettim ki kanunun serlevhası, tevzi olunan 
matbu mazbatanın ilk sahifesinde okunuyor. 

( Teşkilâtı esasiye kanununun 95 inci madde
sinin tadili hakkındaki kanun teklifi ) deniliyor. 
Teklif kelimesi, bu teklif, Meclisin iki sülüsü ekse
riyetinin reyine iktiran ettiği anda ve ikinci mü
zakeresi bittiği zaman kanun kelimesine tebeddül 
eder ve kanun olur. 

Binaenaleyh teklif kelimesi yerine kanun keli
mesi yazılır. 

Bu itibarla kanunun adı, orada yazılıdır. 
Refik Şevket B. (Manisa) — Muharrir Beye

fendi, zatı âlileri teklif kelimesinin silinerek yerine 
kanun kelimesinin yazılacağını söylüyorsunuz. 
Bunu kim yapacak? Elbette bunu Meclisi Âli ya
pacaktır. Binaenaleyh teklif yerindedir. Şu halde 
«Teşkilâtı esasiye kanununun 95 inci maddesinin 
tadiline dair kanun» denilsin. 

Mazbata Muharriri Hakkı Tank B. (Giresun)— 
Efendim, encümenin bunu kabul etmemesi için 
sebep mülahaza edilemez. 

Süleyman S n n B. (Yozgat) — öyle ise başa 
yazılsın. 

Reis — Efendim, ikinei maddeyi reye arzedi-
jrorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. Kanunun ikinci müzakeresine geçiyoruz. 

Adliye vekili Yusuf Kemal B. — Reis Beyefen
di, müsaade buyurunuz. 

Makamı Riyaset, Meclisin sülüsanı ekseriyeti
nin burada bulunduğunu ilân etmesi, beyan etme
si lâzımdır. 

Reis — Efendim riyaset saymıştır. 230 zat var
dır. Meclisin adedi mürettebi 317 dir. Sülüsanı 
ekseriyet 212 dir. 230 arkadaş vardın ittifak var
dır. O halde sülüsanı ekseriyet mevcuttur. İkinci 
müzakeresinde reye konulduğu zaman tabiî tayini 
esamiyle reye arzedilecek, netice adeden bildirile
cektir. 

5 — BEYANAT 

1 — Hükümetin, iktisadî ve malî vaziyet ve ona 
karşı alınan tedbirler hakkındaki beyanatı 

Reis — Efendim; söz İktisat vekili Mustafa Şe
ref Beyefendinindir. 

iktisat Vekili Mustafa Şeref B. (Burdur) — 
Beyefendiler; beynelmilel iktisadî şerait ve ah
val içinde memleketimizin vaziyeti ve Hükümetin 
aldığı ve lüzumlu gördüğü iktisadî ve malî ted
birler hakkında izahat vermek için Büyük Mec
listen Hükümet namına müsaade rica ediyorum. 
Bu bapta Meclisi Âliye takdim edilen lâyiha, ruz-

namede yoktur. Bunun ruznameye alınmasını da 
ayrıca rica ediyorum (Kabul sesleri). Bu müsaadeni
ze binaen bendeniz iktisadî vaziyet ve ona ait olan 
tedbirler hakkmda izahat arzedeceğim. Maliye 
Vekili arkadaşımızda malî vaziyet ve ona ait ted
birler hakkında izahat arzedecektir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Usule ait bir söz 
söyliyeeeğim. Şeref Bey arkadaşımızın noktai na
zarları, açıktan bize izahat vermek ise, dinliye-
biliriz. Bunu dinlernçk için de tarafı Riyasetten 
reye konması icap eder. Maliye Vekili Beyefendi-
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niıı de izahat vereceklerini beyan buyurdular. 
Böyle bir müzakerenin açılıp açılmaması hakkın
da Meclisi Âlinin reyini almak icap eder. Onu 
arzetmek isterim. 

iktisat Vekili Mustafa Şeref B. (Burdur) — 
iktisadî ve malî vaziyet hakkında Hükümet Mec
lisi Âliye izahat vermek, alenî münakaşa açmak 
istiyor. Bunun iktisadî kısmı hakkındaki izahatı 
bendeniz, malî kısım hakkındaki izahatı da Ma
liye Vekili Bey arkadaşım arzedeceklerdir (Reye 
sesleri). 

Reis — Vekil Beyefendinin teklif ettiği veçhile 
müzakere açılmasını kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

İktisat Vekili Mustafa Şeref B. (Burdur) — 
Beyefendiler; 
Bu gün dünya büyük bir iktisat buhranı içinde 

bulunuyor. Bu buhranın menşei memleketimiz de
ğildir. Bizim müşkülâtımız yalnız bu umumî ve 
cihanşümul hâdisenin memleketimizde yaptığı in
ikaslardan ileri gelmektedir. İktisadî buhranın se
beplerini uzun uzadıya sayıp dökerek kıymetli va
kitlerinizi zayi etmek istemiyorum. Yalnız iktisadî 
buhran bilhasa zamanımızın iktisat sisteminin uy
gunsuzluğundan ve teknik terakkinin bu sistem kar
şısında daha ilerlemiş olmasından ve sistemin tek
nik terakki ile mütenasip bir şekil arze-
dememesinden ileri geldiğine işaretle geç
mek kâfidir. İktisadî buhran bilhassa iktisadî 
hayatın fevkalâde cihazlanmasından ve bu cihaz-
lanmağa mukabil de milletlerin iktisadî teşkilâtı
nın ilerleyememesinden ileri gelmiştir. Mamafih 
iktisadî buhranda aslî sebebin iktisadî hayatın 
evvelden derpiş edilmiş bir plân ve nizam dahilin
de olmamasından ileri geldiğine dair artık bütün 
bu mesele üzerinde düşünenler arasında bir nevi 
ittifak hasıl olmuştur. Bizim iktisadî buhrandan 
müteessir olmaklığımız, arzetmiş olduğum gibi, ik
tisadî menşei memleketimiz haricinde bulunduğu 
halde yalnız onun menşelerinin memleket dahilin
de tevlit ettiği bir neticedir. İktisadî buhran in
ikasları itibarile bir çok manzaralar göstermekte
dir. Fiyat düşkünlüğü, mal bolluğu, satış azlığı, 
iş noksanı ve işsizliğin günden güne artması ikti
sadî buhranın belli başlı tezahürlerini ifade eder. 
Maamafih son aylarda iktisadî buhran malî sahaya 
da intikal ederek para üzerinde de tesiratını gös
termiş ve para itibarile en sağlam addolunan mem
leketleri de sarsıntıya uğratmıştır. 

Bu günkü iktisadî buhranın bundan evvelki 
iktisadî buhranlara nazaran kendisine mahsus bir 
hususiyeti var. O da bu buhranda ziraî mahsulât 
fiatmın da düşmüş olması ve miktar itibarile bü
yük bir bolluk göstermiş olmasıdır. 

İşte iktisadî buhranın bizi muztarip eden birin
ci ehemmiyetli tezahürü buradadır. Ziraî mahsulât 
ve ziraî iptidaî maddeler dünyada fazla miktarda 
istihsal edilmiş ve bunların fiatında büyük bir 
düş günlük vücude gelmiştir., Bu fiat düşkünlüğü 
bilhassa bizim tediye muvazenemiz üzerinde endi-1 

i şe verecek bir tesir göstermiştir. Filhakika mem
leketimizin tediye muvazenesi çok uzun senelerden 
beri daima aleyhimizde bir açıkla kapanıyordu. 
Yalnız 1930 senesinde bir kısım talî amillerin de 
tesirile tediye bilançosunda bir nevi muvazene vü
cut bulmuştu. 1931 senesinin geçen 9 aylık ithalât 
ve ihracat vaziyetini tetkik ettiğimizde bu bilan
çonun aleyhimizde çok endişeyi mucip olacak bir 
şekilde yürümekte olduğunu gördük. Filhakika 
bir iktisadî mektep bu tediye bilânçolarındaki açık
ların kendiliğinden kapanacağını 'beyan ederek 
büyük bir endişeye düşülmemesini tavsiye eder. 
Ona göre ihracatta hariçten alacaklı ve verecekli 
olmak beynelmilel mübadelenin bir nevi nazımlığı 
ile kendiliğinden tevazün haline geçer. Ona göre eğer 
bir memleket harice borçlu ise borcunu ödemek için 
memleketler thalâtmm azaltılması tedbirleri bi-
harieten borç aldığı memleketlerin paralarını sa
tın alacaktır! Bu suretle kendisinin parası düşe
cek, parası düşerse memleket dahilindeki mahsu
lâtının fiyatı düşecektir. Bu da ihracat için bir 
prim teşkil eder ve ihracat artar ve muvazene ye
rine gelir. Kezalik bir memleket hariçten alacaklı 
olursa parası kıymetlenir. Bu da mahsulâtının 
kıymetlenmesini mucip olur. Mahsulât, pahalıla-
şınca tevazün hasıl olur. Binaenaleyh tediye bilan
çosuna müdahale etmeksizin beynelmilel mübade
lenin nazımlığına işi terketmek fikrinde bulunur. 
Bu nazariye bilhassa zamanımızda devletlerin hep
si tarafından tediye bilançolarının tevzini için.mü
dahale yapılmış olmak ve tevzine ait tedbirler 
alınmakla kıymetten düşmüştür. Tatbikatta hiç bir 
mevkii kalmamış olan bir nazariyedir. Hakikatta 
bu mübadele nazımlığı kaidesinin tahakkuk etme
si imkânsızdır. Çünkü bunun tahakkuk edebilmesi 
için bilhassa maliyet fiyatı üzerinde ve istihsalde
ki keyfiyet üzerinde müessir olan teknik âmillerin 
her tarafta müsavi bulunmuş olması lâzımdır. Eğer 
bir millet istihsal hususunda geri ise, teknik âmil
ler hususunda ilerilememiş ise o memleketin muva
zenesini vücuda getirmeyi beynelmilel mübadele
nin nazımlığına terketmek o memleketin harabisi-
ne göz yummak olur. Çünkü diğer taraf tekniğin 
bütün icaplarile mücehhez olduğu için istihsalâ-
tıuın maliyet fiyatını çok dun bir hale getirecektir. 
Bunun için o devletin parasının ucuzlaması mah
sulâtının ucuzlaması ona rekabet edecek bir vazi
yet irae edemez. 

Bu takdirde her sene bilanço açığını milletin 
ötedenberi toplamış ve asırlardanberi teraküm et
tirmiş bulunduğu menkul kıymetlerle ödemek mec
buriyetine düşer. Açık senelerce devam ettiği tak
dirde memleket dahilinde mücevherat ve müzey-
yenattan, ev ağırlıklarından başhyarak nihayet o 
memleketin şimendiferlerinin, banka müesseseleri
nin, diğer ticarî ve sınaî teşebbüslerinin, hatta me-
baninin, arazinin ecnebilere geçmesine kadar va
rabilir. Bu adeta bir ferdin kendi kendini idare 
ederken emekçi mevkiine düşmesi vaziyetine ben
zer. Bunun için işi oluruna bırakmak caiz değildir. 
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Her halde devletin müdahalesi zaruridir. Bizim mem
leketimizde uzun müddet tediye bilançosu açıkla 
idare edilmiş olduğu için memleketimizde menkul 
kıymetlerin ne kadar eksilmiş olduğunu hepiniz 
takdir buyurursunuz. Hatta devlet demiryolları 
ve millî bankalarımız üç beş senelik millî sermaye
mizi teşkil ederler. Eskiden bilhassa Sivastopol 
harbinden itibaren başlıya n bilanço açığını öde
mek için millî sermaye akıp gitmiş bulunuyor. 
Şüphesiz Cüm'huriyet Hükümeti bu vaziyet karşı
sında ilk teessüsündenberi müteyakkiz davranıyor. 
Ve fırsat buldukça esaslı tedbirler alıyordu. 

Zaten bir memleket için muvazeneli bir iktisat, 
ahlâk ve maneviyat en mühim bir hazinedir. Her 
hükümetin ilk vazifesi iktisadî muvazeneyi tesis 
etmek, ahlâk ve maneviyat kuvvetini muhafaza et
mektir. Cumhuriyet Hükümeti de bu hususta ikti
sadî vaziyete müteyakkız olarak bakmakta iken 
1931 senesinin 9 aylık ithalât ve ihracat bilançosu
nu hakikaten endişe edilecek bir vaziyette buldu. 
1930 senesinin 9 aylık ithalâtı 105 milyon tutarken 
buna karşı 1931 senesinin 9 aylık ithalâtı 100 mil
yon gösteriyor ki aradaki fark yüzde dört, beş ara
sında bir tenezzül ifade eder. 1930 senesinin 9 ayın
da 100 milyona yakın ihracata karşı 1931 senesi
nin ayni ayları 82 milyon ihracat gösteriyordu. 
Yani ihracatta yüzde 17-18 nisbetinde bir tenezzül 
görüyoruz. Bu böyle hali üzere bırakıldığı takdir
de sene nihayetine kadar bu tenezzülün daha zi
yade artacağı şüphesizdi. 

Diğer taraftan gerek nafıa işleri, gerek millî 
müdafaa işleri için Maliye vekâleti harice karşı 
15 milyona yakın döviz tediyesi teahhüdü altında 
bulunuyordu. Bu hal gelecek sene için daha ziya
de artacak vaziyet gösteriyordu. Çünkü gelecek 
sene bilançosuna dahil olacak bir kısım eşyamızın 
fiyatı daha çok düşmüş bulunacaktı. Diğer taraf
tan hemen her memlekette buhran münasebetile 
ithalâtın azaltılması ve ihracatın çoğaltılması için 
tedbirler alınmıştı. Biz bunlara karşı mukabil ted
bir almaksızın duracak olursak şüphesiz diğer 
memleketler ithalâtının azaltılması tedbirleri bi
zim onlara olan ithalâtımızın azaltmasını icap et
tirecek, onların ihracatı teşvik etmeleri de memle
ketimizin ithalâtını arttıracaktı. Bu suretle gerek 
filî sebepler, gerek diğer devletlerin ittihaz etmiş 
olduğu tedbirler devletin esaslı bir surette iktisadî 
hayata müdahalesini lâzım ve zarurî kıldı ve bu 
müdahalede ilk hedef olmak üzere de tediyat bi
lançomuzun tevazününü esas tuttu. Filhakika bir 
memleketin tediye bilançosu istihsal etmek, ihraç 
etmek ve tasarrufta bulunmak gibi esaslarla an
cak temin olunabilir. İstihsal hem kemiyet, hem 
keyfiyet itibarile millî mahsulâtı seneden seneye 
arttırmak ve yükseltmek tedbirlerini almakla olur. 
İhracatın çoğalması mahsulâtımızın bilhassa haricî 
pazarlarda mümasil eşyadaki rakip]erile karşı kar
şıya kalarak onlara nazaran bir tefevvuk göstere
bilecek şartların toplanmış olmasile kabil olur. 
Tasarruf ise bunların netcesinde bir millî sermaye 

teraküm ettirmek kasti!e yapılmış iktisattan vücu
da gelir. 

Bunlara ait Büyük Meclis huzurunda geçen 
kanunlarla malûmu âliniz olduğu üzere bir kısım 
tedbirler alınmış olduğu gibi bundan böyle de e-
sash bir takım tedbirler derpiş ediyoruz ve bunlar 
peyderpey Meclisi Âliye takdim edilecektir. An
cak bu esaslı tedbirler izah ettiğim sıkıntılı vazi
yeti bu günden yarına hiç olmazsa tevkif ettirebi
lecek seri neticeli tedbirler değildir. Bunlar için
de beslene beslene tatbik edilip esaslı surette millî 
iktisadın bünyesini yapacak tedbirlerdir. Bunları 
bir plân dahilinde yapmağa devam etmekle bera
ber Hükümet düşündü ki anî ve hemen netice vere
bilecek tedbirler alarak tediye bilançomuzun açı
ğını esaslı surette karşılamak lâzımdır. Bunun 
için vaktile geçen fevkalâde içtima devresinde 
Meclisi Âlinin Hükümete vermiş olduğu salâhiye
te istinaden bir kararname neşrettik. O kararna
mede başlıca üç tedbir düşündük. Bu tedbirlerin 
tatbiki cihetleri için her tecrübeden çıkan neticeyi 
kaydederek nihayet ikmal etmek cihetini iltizam 
ettik. Binaenaleyh tedbirlerin tatbiki cihetine ait 
izahatı arzetmiyeceğim. Yalnız esasları söyliye-
eeğim. 

Birincisi: İthalâtı bir kontenjan listesine rap
tederek her ay zarfında her maddeden girebilecek 
miktarı tesbit ederek, onun haricinde eşya girme
sine müsaade etmemek ve giren eşyayı takip edecek 
aylardan mahsup ederek memleket dahiline al
maktır. Tabiî bu tedbirin verebileceği netice mem
leket dahiline vaki olacak ithalât tehacümüne ma
ni olmaktır. Bu suretle ithalât miktarını indirip 
ihracatımızla tevazününü temine çalışmaktır. İkin
ci bir tedbir malûm olduğu üzere bütçede devlete 
ait hususlarda mübayaat için bir çok tahsisat kon
muştur. İdarei hususiye bütçelerinde yani vilâyet 
ve belediyelere ait bir takım mübayaat yekûnu da 
vardır. Diğer âmme müesseseleri ve imtiyazlı bir 
takım müesseselerin hariçten getirttiği mübayaat 
vardır. Bunların hepsi her halde 25 - 30 milyonu 
geçecek bir miktardadır. Bunların alınmasında 
memleket dahilinden memleket mahsulâtından mu
adil kıymette bir miktarı o eşyayı satanlar tara
fından mubayaasını şart koymaktır. Bu da tama
men tatbik olunduğu takdirde ihracatımızı takviye 
edecek bir tedbir olarak neticesini gösterecektir. 

Üçüncü bir tedbir olmak üzere de şimdiye ka
dar ticaret mukavelesi yapmamış olduğumuğ dev
letlerle ticaret bilançosu açık olanlarla ticaret mu
ahedesi yaptığımızda bu muahedelere bir kompa-
nzasyon listesi ilhakını istemektir. Şu arzettiğim 
üç tedbir tediye bilançomuzun her halde açığını ka
patmak maksadile idare edileceği için onu kapa-
mıya hizmet edecektir. Tediye bilançosu ile tabiî 
ticaret bilançosu arasında fark vardır. Ancak ti
caret bilançosundan tediye bilançosuna geçmek 
için görülmiyen varidat namı verilen miktar da 
vardır. 

Görülmiyen varidat memleketimizin harice plâ-
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se etmiş olduğu para memleketimiz dahilinde ec
nebi seyyahlarının gelip para bırakması ve mem
leket haricinde çalışan amelenin memleket dahi
line para göndermesi, sonra eşya nakleden büyük 
bir ticaret filosuna malik olmak ondan sonra ti
caret gemisi yapıp satmak gibi hususlardan gele
cek ve binaenaleyh tediye muvazenesinin aktif 
kısmına girecek olan miktardır. Bu az olduğu 
için bizde tediye bilançosu ticaret bilançosu na-
mile ifade etmek kabildir. Bu aldığımız tedbirler
le tediye bilançomuzun açığını kapatabileceğimizi 
ümit ediyoruz. Bu tedbirleri takip ve bunların 
tatbiki zamanında olmak üzere arzedeceğim diğer 
esaslı tedbirlerle de millî iktisadiyatımızı müteva-
zin olarak yaratabileceğimizi ümit ediyorum. 
Bunun neticesinde içinde bulunduğumuz büyük 
buhrandan çok sarsıntılı ve ağırlık halinde insan
lık üzerine çökmüş olan buhrandan en az bir za
rarla çıkabileceğimizi tahmin ediyoruz. 

Bu tedbirleri Hükümet kendisine verilen salâ
hiyete binaen almış olduğu için huzurunuzda arzet-
tim. Bu hususta vaki olacak mütaleatmızı dinle
mek istiyoruz. 

Maliye vekili M. Abdülhalik E. (Çankırı) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

Bendeniz bu seneki malî vaziyeti Heyeti Celi-
lenize arzetmek üzere kürsiye geldim. Bu seneki 
mali vaziyetten maksadım Hükümete buradan ay
rılırken tevdi buyurduğunuz bütçe hakkında aldı
ğımız neticeleri izah etmek ve bulunduğumuz va
ziyeti erkanı üzerinde arzederek Heyeti Celileııize 
malûmat vermektir. 

Bütçe kabul buyrulduğu zaman 186 582 000 li
ra masraf ve 186 705 000 lira varidat olarak kabul 
edilmişti ki bu varidatın içinde 2 400 000 lira ka
darı doğrudan doğruya teberruattan mütevellitti. 
Demek ki hakikî varidatımız 184 300 000 liradan 
ibarettir. Arakadaşımın demin izah ettiği iktisadî 
vaziyet dolayısile malî vaziyette müteessir olmuş
tur. Evvelâ bunun aksini vergilerimizin tahsilatın
da gördük. Bunu geçen sene bütçesini hazırlarken 
ve encümenimizde müzakere ederken prensip ola-
fena bütçe senesini esas olarak kabul etmiştik. En fe
na bütçe senesi demekten maksadım tahminata naza-
fena senesi demekten maksadım tahminata naza
ran en az tahsilatı vuku bulan senedir. O da geçen 
1930 senesi bulunmaktadır. 1931 malî sene bütçesi
ni de o tahsilata göre tanzim etmiştik. Tahsilatı
mızı ve yeni kanunların iktiza ettiği vergi tenkisa-
tmı nazarı itibare alarak varidat ve masraf tesbit 
edilmişti. Bu bütçe Hükümete icra edilmek üzere 
tevdi buyruldu. ilk dört aylık tahsilatımızı tetkik 
ettiğimiz zamanda görüldü ki tahmin ettiğimiz 
miktar tahsil edilememiştir. Bu ilk dört ayda aldı
ğımız varidat 58 milyon liradan ibarettir. Bunu 
diğer evvelki senelerin her dört ayından aldığımız 
mebaliğ ile mukayese ettik. Her senenin bu dört 
aylığının üçle darbından husule gelen yekunun se
ne nihayetinde tahsil edilip edilemediğini tetkik et
tik. Yaptığımız mukayese 1930, 1929 1928, 1927 se

nelerine aittir. Her senenin ilk dört ayında tahsil 
ettiğimiz rakamlarını arzedeceğim. 1927 senesinin 
ilk dört ayında 66 milyon, 784 bin lira; 1928 sene
sinin ilk dört ayında 72 milyon 989 bin lira; 1929 
senesinin ilk dört ayında 78 milyon 808 bin lira; 
1930 senesinin ilk dört ayında 64 milyon 137 bin 
lira; bulunduğumuz senenin ilk dört ayında 58 
milyon 126 bin lira tahsil ettik. Zaten bütçemizi 
yaparken en fena seneyi alarak ona göre tahmi-
natta bulunmuş idik. Burada da bu esasa nazaran 
müzakeresi cereyan etmişti. İlk dört ayların üçle 
hasılı darbından hasıl olan neticeyi hiç bir sene 
tutmadık. Yani her sene nihayetinde aldığımız 
tahsilat daima bunun dununda kaldı. 1927 de ilk 
dört aya nazaran tahsilatımızın yekunu 200 milyon 
152 bin lira olmak lâzım gelirken 197 milyon 576 bin 
lira oldu. 1928 de ilk dört aya nazaran 218 milyon 
968 bin lira olmak lâzım gelirken 204 milyon 603 
bin lira oldu. 1929 da ilk dört aya nazaran 236 mil
yon lira olmak lâzım gelirken 206 milyon 128 bin 
lira oldu. Yalnız 1929 senesinde bir fevkalâdelik 
vardır ki oda tarife dolayısile hariçten gelen eşya
nın tehacümüdür. Gümrük varidatımız gayri tabiî 
fazlalaştı. Onun için o senede fevkalâde varidat 
vardır denebilir. 1930 senesinin ilk dört ayına na
zaran tahsilatımızın yekûnu 192 milyon 314 bin 
lira olmak lâzım gelirken 189 milyon lira oldu. 
Bu vaziyet bize irae etti ki bu seneki bütçemizde 
tahmin ettiğimiz varidatı alamıyacağız. 

Fevkalâde olarak hiç bir sene vaki olmıyan bir 
ha! vaki olsa yani ilk dört ayın üçle hasılı darbını tu
tabilsek bile yine bütçemizde tahmin ettiğimiz va
ridattan on iki buçuk milyon lira noksan varidat 
almış olacağız. Bu sene beşinci ayla da mukayese 
ettik. Beşinci ayda aldığımız netice dördüncü ayda 
aldığımız neticeden daha eyi çıkmadı. Bilâkis da
ha fena çıktı. 

1927 de bes ay zarfında tahsil ettiğimiz para 
82 402 000 lira ve 

1928 de bes ay zarfında tahsil ettiğimiz para 
91 053 000 lira 

1929 da bes ay zarfında tahsil ettiğimiz para 
96 813 000 lira 

1930 da bes ay zarfında tahsil ettiğimiz para 
C!0 274 000 lira 

Bulunduğumuz sene içinde 71 024 000 liradır. 
Bu rakam ilk dört ay zarfında tahsilatın gös

terdiği tenakus nisbetinden fazla bir tenakus nis-
betini gösterir. Bundan anladık ki tahmin ettiği
miz varidatı çok noksan alacağız. Bütçe ile kabul 
edilen masarifatı icra etmek mecburiyetindeyiz. 
Binaenaleyh buna çare bulmak lâzımdır. Bu vazi
yeti başka bir takım vesaikle de tetkik ettik. Aca
ba tahsilatımızda gördüğümüz netice diğer vesaik
le kontrol ettiğimiz zamanda ayni mıdır? Bizim 
masarifatı umumiyemizin kısmı âzamini yani ordu 
ve merkez masarifini vilâyetlere bırakmadık. Doğ
rudan doğruya Meliye vekâleti merkezden idare 
ediyor. Vilâyetlerden sandık açığına muhtaç olan
larına yardım ettik. Diğer taraftan vilâyetlerden 
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fazla tahsilatı olanların da parasını merkeze alı-1 
yoruz. 

Dört ayda bulduğumuz netice şudur: 
Biz dört ayda merkeze 48 063 000 lira para al

dık. Ve merkezden 53 502 000 lira para tediye et
tik. Masarifatımızda en çok nazarı dikkati celbe
den mesele vilâyetlere yaptığımız muavenettir. 
Dört ay zarfında vilâyetlerden 4 109 000 lira para 
tahsil ettik ve yine dört ay zarfında vilâyetlere! 
4 837 000 lira gönderdik. Beşinci ayda diğerleri! 
aynen durduğu halde vilâyetlere yaptığımız mua
venet çok fazla oldu. Teşrinisanide vilâyetlerden; 
321 000 lira para aldığımız halde vilâyetlere san
dık açığı olmak üzere 1 562 000 lira gönderdik. 
Vilâyetlerden muhtaç olanlarına gönderdiğimiz 
para gittikçe tezâyüt ediyor. Her sene aksi idi. 
Muhtaç olan vilâyetler daha azdı. Biz de daha az 
para gönderiyorduk. Adeta bir muvazene vardı. 
Bir kısım vilâyetlerimizin gönderdiği parayı biz di
ğer vilâyetlere gönderiyorduk. Masarifi umumiye-
yi de gümrüklerden, inhisarlardan idare ediyor
duk. Bu da gösteriyor ki, hazinenin aldığı para ile 
tediye ettiği para arasında tahsilatın noksanlığı 
kadar bir fark zahirdir. 

Henüz sene içinde bulunuyoruz. Senenin yalnız 
altı ayı geçmiştir. Şimdiye kadar tediyatımızı kre
dilerle muntazaman idare ettik. Fakat bundan son
ra altı ay zarfında kredilerimizle idare etmek im
kânını göremiyoruz. 

İkinci vaziyet te muvazenei ticariye vaziyeti
dir. Bu da demin arkadaşımın izah ettiği veçhile 
aleyhimizdedir. İhracatımız ithalâtımıza nazaran 
noksandır. Bu da harice vereceğimiz para hariçten 
celbedeceğimiz paradan daha fazladır. O halde 
dahilde fazla para bulundurmalıyız ki hariçten ge
len emtiaya para verebilelim. Bunun bariz bir mi
sali de bizim kambiyo muamelemizdir. Geçen sene 
bu günkü günde ihracatımızdan dolayı elimizde 
artmış, 1 030 000 ingiliz lirası vardı. Bu gün buna 
karşı 45 milyon frankımız vardır. Evvelce kabul 
ettiğimiz kanun mucibince ihtiyat evrakı naktiye-
sinden satın alınıp ihracatın tenakus ettiği zaman
da umumî ihtiyacata sarfedilecektir. İki sene için
deki farka yüzde ikiden ziyadedir. 

Bütçede arzettiğim noksanların muayyen bazı 
cihetlerde göze pek açık olarak çarpıyor. 

Bütçemizde varidatı tahmin ederken şimendi
ferden üç milyon küsur bin lira bir fazla varidat 
alacağımızı tahmin etmiştik. Şimendifer daha çok 
işliyecektir demiş idik. Hakikatta şimendifer daha 
çok işlemiştir. Fakat biz varidat alamadık. Sebebi 
de bu nakliyatın - ki doğrudan doğruya mevaddı 
ziraiye üzerindedir - tenzilâtlı tarife ile olmasıdır. 
Geçen seneden fazla yapılan nakliyatın bize ver
diği miktar yarım milyon liradan* ibaret kalmış
tır. Teşrinievvel nihayetine kadar vuku bulan nak
liyatın rakamlarını arzedeyim: 

Muhtelif hububat geçen sene teşrinievvel ni
hayetine kadar 316 vagon sevkedilmişti. Bu sene 
303 vagon. 

Yulaf geçene sene 22 vagon bu sene 32 vagon 
Mısır geçen sene 77 vagon bu sene 423 vagon 
Çavdar geçen sene 25 vagon bu sene 25 vagon 
Arpa geçen sene 150 vagon bu sene 1821 vagon 
Buğday geçen sene 6250 vagon bu sene 8766 vagon 
Geçen sene hazirandan teşrinievvel nihayetine ka

dar devletin idare ettiği şimendiferler üzerinde hu
bubat nakliyatı olmak üzere yapılan 7533 vagona 
mukabil bu sene 11 370 vagon nakledilmiştir. Fa
kat hasılatımız arzettiğim gibi tarifenin asgarî ta
rife olması yüzünden ancak geçen senekinden 500 
bin lira kadar fazla olmuştur. 930 da teşrinievvel 
nihayetine kadar aldığımız 5 972 000 liraya muka
bil bu sene 6 461 000 lira kadar para aldık. 

Bizim en işlek aylarımız bunlardır. Beş altı ay 
zarfında hiç olmazsa bir buçuk milyon lira para 
alacaktık. Alamadık. 

Diğer varidatmızda yeni kabul ettiğimiz ver
gilerde bile noksan tahsilatımız vardır. O halde 
sene nihayetine kadar masrafımızı idare için baş
ka tedbirler almak zaruretinde kaldık. İktisadî 
vaziyetin bizi ithalâtı tahdit mecburiyetine isal 
eden neticesi ayni zamanda varidatın bir kat daha 
tenezzülünü mucip olacaktır. İthalâtın tahdidinden 
doğrudan doğruya gümrük varidatımız azalacak 
ve bundan da varidatı umumiyemiz tenakus ede
cek demektir. 

Gümrük varidatı tenakus edecektir. Varidatı 
umumiyemiz de bu tenakustan masarifimizi koru
mak için ayrı varidat ikame etmek icap edecektir. 

Bunun için bir çok çareler düşündük acil ol
mak üzere Meclisi Âliye bir tedbir takdim ettik. 
Yarın veya öbür gün müzakere edilecektir. İlk dü
şündüğümüz çare bilaistisna maaş, ücret ve yev
miye ile müstahdem olanların aldıkları ücret, maaş 
ve yevmiye her ne olursa olsun almış oldukları 
miktar üzerinden bir kısım vergi almaktır. 

Kanun arzettiğim gibi Heyeti Celileye takdim 
edilmiştir. Yarın öbür gün müzakeresi yapılacak
tır. Bundan sene nihayetine kadar dört beş mil-

I yon liralık bir varidat temin edilebilecektir. 
Diğer kısımlarını da bazı lüzumsuz masrafla

rımızdan kısarak tasarruf edeceğiz. Gelecek sene 
bütçesinde bu fark kendisini çok yüksek göstere
cektir. O zaman masraflarımızın hayatî olmıyan-
1 arından fedakârlık etmek ve onları kısmak mec
buriyetinde kalacağız. Başka suretle Meclisi Âli
ye bu teşkilâtı esasiye kanununun 95 inci maddesi 
mucibince şubatta takdim edilecek olan bütçeyi 
mütevazin olarak takdim etmeğe imkân yoktur. 

Binaenaleyh gelecek seneki bütçemizi yapar
ken mütevazin bir bütçe takdim etmek için hayatî 
olmıyan bütün masrafları kısarak bütçeyi şubat
ta mütevazin olarak takdim etmeğe çalışacağız. 
Fakat bu sene nihayetine kadar olan masraflarımı
zı korumak için arzettiğim gibi ilk tedbir olmak 
üzere bir kanun lâyihası takdim ettik. Kanun usul 
dairesinde müzakere edilecektir. 

I Arkadaşlarım vaziyet hakkında izahat ister-
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lerse yine rakamlara istinaden cevap vermeğe 
hazırım. 

Sırrı B. (Kocaeli) — Efendim, mezkûr kanu
nun müzakere ve münakaşası için kanunun bura
ya gelmesini beklemek daha muvafıktır. O vakit 
çok derin bir surette tetkikat ve mülâhazatımızı 
arzederiz. 

Maliye Vekili Abdülhalik B. ( Çankırı) — ka
nun tevzi edilmiştir zannediyorum. Bendeniz hali ha
zırda o kanun hakkında değil, yalnız vaziyet hak

kında izahat veriyorum. Vaziyet nasıldır, bize bu 
sene verdiğimiz bütçede tahmin edilen varidatı ala
madığımızı ve ne kadarını aldığımızı mukayeselerle 
arzettim ve bunları rakamlarla da gösterdim. 

Bu rakamlar üzerinde bir mütalea veya bir 
sual varsa cevap vermeğe amadeyim. 

Sırn B. ( Kocaeli ) — Bendeniz tetkikini 
mümkün görmediğim için bunu arzediyorum. 

Reis — On dakika istirahat. 
Kapanma saati 14,15 

Î K İ N C Î C E L S E 
Açılma saati: 14,25 

Reis — Rcfct B. 

Kâtipler: Ziya Gevher B. (ÇANAKKALE), Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ 

Reis — Celse açılmıştır. 
İktisat vekili Mustafa Şeref B. ( Bordur ) — 

Efendiler; Hükümet; iktisadî ve malî vaziyeti ve 
bunlara ait aldığı ve lüzumlu gördüğü tedbirleri 
huzurunuzda izah etti. Bu hususta arkadaşlarımız
dan sadır olacak bilcümle mütaleatı dinlemek ve lâ
zım gelen izahatı vermek üzere emrinize amadeyiz. 
Bunun neticesinde itimat reyi istiyeceğiz. Bu hu
susta reyinizin izharını rica edeceğiz. 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — Muhterem 
arkadaşlar; Hükümetin millî servet ve iktisadiyatı 
kor.umak maksadile aldığı tedbirler, Heyeti Celile-
niziıı geçen sene Hükümete vermiş olduğu salâ
hiyete istinaden vaktinde ve zamanında alındığı
na bendeniz kailim. 

Memleketimize tehacüm eden ithalât eşyasının 
bedellerini karşılamak için, istihsal ettiğimiz mad
delerin bu sene feyiz ve bereketi yerinde olmakla 
beraber kıymetlerinin çok düşkün olması, eğer bu 
tedbir ittihaz edilmemiş olsa idi, ithalâtın karşılı
ğını temin edemiyeceği gibi, belki menkul ve gayri 
menkullerimizi karşılık koyarak millî serveti çürü
tecek derecede geniş bir borca giriftar olacaktık. 
Bu itibarla bendeniz ithalâtı tahdit hususunda Hü
kümetin kanunî salâhiyetine istinaden neşrettiği 
kararnameyi takdir ve tebcil ederim. Bu kararna
mede, tatbikat itibarile bir iki şeyin nazarı dikkate 
alınması lâzım geldiğini arzedeeeğim. Malûmu 
âlileri ithalâtı tahdit ederken memlekete daha evel 
gelmiş olan veya tahdit kararnamesi neşredildikten 
sonra giripte antrepolarda ve gümrük ambarların
da bekliyen eşyanın vaziyetini bir an için mütalea 
etmek lâzım gelir. Eşya gümrük ambarlarında aza
mî bir sene kadar bekliyebilir. Antrepolarda ise 
bu müddet üç senedir. Ambarlarda bir sene antre
polarda ;üç sene bekliyen eşyayi tücar çekmezse güm

rük idaresi bunları müsadere eder. Tahdit karar
namesi dolayısile bu kabîl eşyanın yani bundan 
iki, iki buçuk sene evvel gelmiş olan eşyanın şimdi 
serbestçe memlekete girmesini bihakkın menet-
tiğimize göre ambarlarda daha fazla beklemesi 
icap ediyor. 

Binaenaleyh bu müddetlerin tahdidi suretile 
serveti milliyeyi muhafaza etmek için ittihaz edi
len tedbirin yanında, ferde verilmesi iktiza eden 
adaleti de, temin etmiş olalım. 

Keza bu ambar ve antrepolar birer ücrete ta
bidir. ve bu ücretlerin miktarı bir kanunu mah
susla tayin edilmiştir, iktisat vekili muhteremi 

'' Beyefendinin nazarı dikkatini celbederim ki bu 
antrepo ücretleri üzerinde lâzım olan tenzilâtı dü
şünsünler. Çünkü tüccar istediği zamanda eşyası-

I nı memlekete ithal etmekten menedilmiştir. Bina-
! enaleyh bu ücretler için de yeni bir tarife tanzim 
• etmek lâzım gelir. Taki bu suretle umumun men-
| faatini ararken tüccara isabet eden mazarratı da 
I izale etmiş bulunalım. Kararnamenin bir madde-
! sinde taviz listelerinden bahsediliyor. 

Bu çok yerinde, çok lâzım ve çok faideli bir iş
tir. Fakat Muhterem vekil Bey, bu maddeyi izah 
ederlerken, ticaret muahedesi aktedilmiyen veyahut 
ticaret muahedesi aktedilip de muahedenin müddeti 
hitam bulan memleketler mevaridatına karşı biz de 
taviz listelerini ileri süreceğiz ve sattıkları mal 
kadar mal almağa mecbur edeceğiz, şeklinde beya
natta bulundular, ithalâtı tahdit hakkındaki ka
rarnamenin birinci maddesi ve ona müteferri di
ğer hükümler, memleketin melhuz olan zararları
nı vikaye edecek mahiyette ise de, ticaret muahe
desi aktetmiyen veya muahede aktettikten sonra, 

' geçmiş bazı tabiî senelerdeki azamî ithalâtın beş, 
'sekiz belki de yirmi misli kadar muayyen maksat-
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larla ve gayri tabiî senelerde gayri tabiî şeraitle 
ithalât yapan devletler muvaredatına karşı da 
her halde daha esasU, daha kat 'î daha ciddî tedbir 
almaları lâzımdır. Bunu da rica ederim. Hükümete 
başladığı bu iş için yalnız itimatlarımızı değil, şük
ranlarımızı ve takdirlerimizi de beraber takdim 
ederiz. 

Memleketin millî servetinin ve parasının kıy
metini korumak için lâzım gelen tedbirleri ittihaz
da ihmal ve kusur etmesinler (Bravo sesleri) Son 
senelerde memleketimize gayri tabiî şekil ve şera
it altında bir çok ithalât yapılmıştır. O ithalâtı ya
pan memleketler bizden yirmi bin liralık eşya sa
tın aldıkları halde biz onlardan on iki milyon, 15 
milyon liralık mal satın aldık. Böyle ölçüsüz ye 
muvazenesiz bir ithalâtı elbette bir taviz listesile 
karşılaştırmak zarurî idi. 

Zaten bu gün dünya bir iktisadî çırpınma içinde
dir, didişme içindedir. Her millet mevcudiyetini ve 
elinde bulunan servetinin bakasını temin etmekle 
meşgul olduğu böyle bir senede, tabiî zamanların 
usul ve kaidelerinin, formolitelerinin içinde bulu
narak millî servetimizin namütenahi denecek bir 
şekilde bir memlekete akıp gitmesine taraftar ola
mayız (Bravo sesleri) 

Bu nevi memleketlerle muahede aktedilip edil
mediğini şimdi pek hatırlıyamıyorum. Fakat mua-
ahede aktedilmiş olsa bile bence bu muahede bu 
şerait altında gayri tabiidir. O muahede aktedildi-
ği zamanda önümüzde gümrük istatistikleri var
dı. Bizden senede (30) bin liralık mal alıyorlar ve 
bize aşağı yukarı bu nisbette mal veriyorlardı. 
Fakat içinde bulunduğumuz senede görüyoruz ki 
bizden 20 bin liralık mal almalarına mukabil mem
leketimize (15) milyon liralık mal satıyorlar. Bu 
kadar gayri tabiî şerait altında usul ve merasim 
üzerinde tevakkuf etmek doğru değildir. Pek eyi 
biliyoruz ve gazetelerde görüyoruz ki başka mem
leketler bu hususlarda daha kat ' î tedbirler almak
tadır. Taviz listelerde bu mevzuu halletmek lâzım
dır. Ben eminim ki Hükümet lâzım gelen tedbiri 
alacaktır. Fakat taviz listelerde bu nıesail halle
dilmediği takdirde şahsım namına arzediyorum ve 
tabiî bütün maruzatım şahsıma aittir. Bu mahiyet
te bulunan memleketlerle gümrük mücadelesine 
girişmekte katiyen bir mahzur görmem. Ne bizden 
otuz bin liralık malı alsın, nede memleketimize 15 
milyon liralık mal versin. îcap ederse bu memle
ketlerle, gümrük mücadelesine dahi girelim. Bu 
işler üzerine de daha kat'î, daha şedit daha eezrî 
tedbirler alınsın. Çünkü Meclisi Âlinin Hükümete 
verdiği salâhiyet, çok geniş ve bütün mesaili kar-
şılıyacak kudret ve salâhiyeti ihtiva eden bir mad
dedir. îcap ederse daha başka salâhiyet isterlerse 
Heyeti Celileniz yine lâzım gelen salâhiyetlerle 
Hükümeti teçhiz edebilir. Yeter ki Hükümet millî 
serveti korumak için lâzım gelen tedabiri bir an 
evvel ikmal ve itmam etsin. Yine arzediyorum; bu 
kararnamenin neşrinden ve ithalâtın tahdidinden 
dolayı Hükmeti tekrar tekrar takdir eder ve şük-1 

I ranlarımı arzederim. Şunu da ilâveten arzedeyim 
ki: bununla seri tamam olmuş değildir. 

Gümrük kanununun bazı mevaddını gözden 
geçirmek suretile iktisadî bir takım kararlarla 
alınacak tedbirler vardır ki buna Mutterem Vekil 
Bey, pek açık olmamakla beraber, müphem bil
cümle ile işaret buyurdular. Bendenizce bunu da 
vazih bir şekilde söylerlerse daha memnun oluruz. 
Gümrük kanununda yapılması icap eden tadilâtı 
bir gün evvel yapmak lâzımdır. Bu tadilâtı bir gün 
evvel yapmak, bir gün evvel tatbikini temin etmek 
demektir. Muahede mucibince gümrük kanunu 
üzerinde yapılan tadilât gerçi altı ay geçtikten 
sonra mevkii meriyete girecek ise de bunun bir 
gün evvel yapılması, bu altı ayı bir az daha beri 
çekmek demektir. 

Bir noktaya daha nazarı dikkatlerini celp ede
ceğim. Bizim gümrük rts imlerimizin nispet ve he
sabının istinat ettiği para o zaman altın esası üze
rine idi. 

Bunu da Meclisi Âliye arzetsinler, biz en esaslı 
varidatımızı, gümrük kanunlarımızın nispet ve he
saplarını sabit bir kıymet ifade etmiyen ve yarın 
talie bırakılmış ve mukadderatı ne olacağı belli 
olmıyan bir ecnebi parasına ilânihaye bırakmayı 
istemeyiz. Esas itibarile Hükümetin iktisadî mesa-
il hakkında takip ettiği meslek ve siyaseti bende
niz şahsen takdir ve tebcil ederim (Alkışlar). 

Ahmet îhsan B. (Ordu )— Muhterem arkadaş
larım; millet bilançosunda İktisat ve Maliye Ve
killerimizin verdiği rakamların insanı ne kadar 
düşündürecek mahiyette olduğunu hepiniz işitti
niz. Öyle bir şekil içinde idik ki, sanki hummaya 
tutulmuş bir adam gibi bir yandan için için kendi
mizi yiyorduk, bunun üzerine Hükümet bunun 
için tedbir almak lâzım gelir .demiş ve bizi anî ola
rak bir kararname karşısında bırakmıştır. Bazı 
mütalea serdedildi, denildi ki neden birden bire ve 
gizli olarak bir beyanname çıktı? Bence bu tedbi
rin en akılâne noktası, anî ve gizli olarak ortaya 
çıkarılmasında, harice ihsas ettirilmemesindedir. E-
ğer evvelce bu tedbirin alınacağı duyulsa idi ya
hut mühlet verilseydi 1929 da olduğu gibi tüccar 
telâşa düşerek memlekete bir çok mal yığacak ve 
bizim de bir milyonlarımız dışarı çıkacaktı. İthalâ
tı tahdit; bunu düşündüğümüz zaman, bu cuma 
günü senei devriyesini tebcil edeceğimiz kıymetli 
mektebimin bundan 45 sene evvel rahlelerinde 
okuduğum ilmi servetin ilk fasılları gözümün önü
ne geldi. O zaman hocam; serveti mesaiden ibaret
tir. Servet çalışmaktır., para değildir demişti. Bunu 
gelip evdeki büyüklerimize söylediğim vakit gül
düler. Benim de kafam bunu o zaman kabul etme
mişti. Büyüklerimizin eskileri, oğul, servet altın
dır dediler. 

Fakat, bu gün vakayi bize yine gösteriyor ki 
servet mesaiden ibarettir, altın değildir ve altının 
da bir etalan olmadığı meydana çıkıyor. Kendisi
ni dünyaya altın babası tanıtan İngilterelim bile 
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parasına itimat edenler % 25 /arara uğradı. Demek 
servet mesaiden ibarettir. 

Mesaî, çalışmak pek eyi. Bizim Fazıl Ahmet 
Bey biraderimizin söylemiş olduğu bir şeyi bu 
kürsüden başka bir arkadaşım söylemişti. (Ala
turka mesaî ile alafranga hayat olmaz). Hayır, ha
yır, (Alaturka istihsal ile, alafıranga istihlâk ola
maz) demiş. Ben böyle demiyorum. (Alafranga 
çalışmalı, alaturka yaşamalıdır). ( Bravo sesleri ) . 

Alafranga çalışmak demek, teknik, ilim, lâzım 
gelirse buraya böyle bir çok mal gönderdiği söyle
nen ve günde 14 saat çalışıp nalınla gezen Japon
lar gibi çalışmalıdır. Japonlar o muazzam istih
sali bu suretle elde ediyorlar. Bizim noktai naza
rımız istihsali, randmanı ... artırmak, israfı kesmek 
tasarruf denilen şeyi lüksten feragatte bulmaktır. 
Eğer biz sade çalışmakta alafranga olmıyalım, ya
şamakta alafranga olalım dersek bana böyle geli
yor ki Gandi gibi çıplak gezmeğe mahkûm kalırız. 
O halde Hükümetin anî olarak çıkardığı kararna
meyi ve onun muhteviyatını şimdi gönülden takdir 
ediyoruz. Fakat bunun doğurabileceği mahzurlar 
vardır; o mahzurlara karşı da bizim çalışkan feda
kâr Hükümet ricalimizden ciddî tedbirler almala
rını istirham edeceğim: 

Arkadaşlarım; Lozan konferansında ben de bir 
gazeteci olarak bulunmuştum. Orada bize karşı 
Avrupanm büyük diplomatları; şimdi bu istedik
lerinizi veriyoruz. Fakat yarın, öbürgün para is
temek için, istikraz için geleceksiniz, istikraz zama
nında bu verdiklerimizin hepsini sizden geri alarak 
size para vereceğiz demişlerdi, bu tehdit bizim gö
zümüzü o zaman çok eyi açmıştı. Abdülhamit ile 
meşrutiyet zamanındaki istikraz paraları tevazün 
açığını örtmek için kullanılmış ve geldiği gibi geri 
gitmiştir. Randman artmalı, istihlâk kesilmeli ma
sarifi umumiyenin lâzım olmıyanları azalmalı lüks
ten feragat etmelidir. Şimdi alafıranga çalışmalı 
fakat alaturka yaşamalıyız. Alaturka yaşamak de
dimse sakın büsbütün kurunu vüstaî bir hayat ha
tırınıza gelmesin. Alaturka demekle, az zamanda 
bütün yapabildiğini maliyet fiatından en aşağısı 
na temin eden Joponların yaptığının yapılmasını 
istiyorum. 

Köylerde şimdi ucuz basmaya Japon malı di
yorlar. Bunu ucuz olduğu için diyorlar. Bu muh
terem bir arkadaşımızın söylediği gibi damping de
ğildir. Çünkü o halk on dört saat çalışıyor, işte 
bu sâi neticesi istihsal çoğalmış ve herkes bir müs
tahsil vaziyetine geçmiştir. Her kes az ile kanaat 
ederek memleketi zengin etmeğe çalışmaktadır. 
Randmanı artırmak, memleketin istihsalini artır
mak için alınan tedbirlerde, varidat kanunlarımız
da hiç, fena bir şey yoktur. Yeni yapılacak tasarruf 
ve vergi kanunlarına da biz katlanırız, yalnız 
küçük memurları, sâyi gayret erbabının, sermaye 
erbabının, eline vurduğu engelleri kaldırmayı Hü
kümet ricali temin etsinler, («örüyoruz ki bir a-
dam bir dükkân açmak istiyor. Dükkânı açar aç
maz küçük maliye memuru ve belediyenin yeni za-

J bıta memurları dükkâncıya musallat oluyor. Kuv-
j vei maneviyesini kırıyor. Bunları kurtarmak 
Heyeti Vekilenin elindedir. Bu olmadığı takdirde 
ne erbabı sanat ne de sermaye erbabı ortaya çıkıp 
randman hayatına giremez, girenler de meyustur. 

Açıkları örtmek için Maliye vekili Bey buyur
dular ki vergileri" tarhedeceğiz. Bu vergiler iki
de birde gelip maaşatın üzerinde temerküz etmesi 
- âni tedbir olarak bir şey diyemem - bana garip 
geliyor. Bu vergiyi yalnız emek sarf edenlere değil 
irat ve âkarile geçinenlere de teşmil edilse olmaz m fi 
( İrat vergisi almıyor sesleri ) . 

Evet irat vergisi alınıyor, fakat emek sahiplerin
den de kazanç vergisi alınıyor. 

Binaenaleyh emek sarfile geçinen memurlardan 
alınacak buhran vergisi gibi emlâkten de buhran 
vergisi alınamaz mı? Verginin yalnız böyle me
murlara bilhassa küçük memurlara tahmil edilme
si demin bahsettiğim gibi hilelere kapı açıyor. Bu 
ciheti de düşünmelerini malî işlerde ihtisası olan 
arkadaşlardan ve Maliye vekili Beyden istirham 
ediyorum. Rantiye denilen akar ve irat sahiplerin
den de bir vergi alınması daha haklı bir iş olur. 
( Doğru sesleri). 

Masarifi umumiyeyi kısmak lüksten kaçın
mak bahsinde biz de bir adet vardır, ya birden bire 
yükseliriz. Mübalâğalı işlere kapılırız. Her şeyin 
parlağını, her şeyin yükseğini, her şeyin müzeyye
nini isteriz. Yahut ta birdenbire kısarız. Süpür-
keye de para yoktur deriz. (Handeler). Şimdi 
ye kadar yaptığımız - köylünün tabirince - salta
natlı işleri bırakacak mıyız, bırakmıyacakmı yız? 
hamamlarda fayanslar içinde, kapıları bronzlar için
de bize yakışmıyan bu lükslerden kaçalım, 
mekteplerimizde aradığımız şey, Çocuklarımızın 
hava alması ve üşümemesi için sağlamlık, açıklık 
ve temizliktir. Yoksa müzeyyen, şık levhalar, dı-
varlar ve saire değildir. 

Bu israflardan kısalım. Bizde randmanı arttıra
cak olan efradı millettir. Sermaye bulmak için bir 
müşkül vardır. Faiz yüksekliği diyorlar. Hayır; 
milletimizin çalışan büyük kütlesi malûl değildir. 
Fakat para ; kazanmasını bilmiyenlere verilmiştir. 
Münevver kısımlarda parayı kullanma hususunda 
maluliyet vardır. Para verildiği gibi ne yapılır, 
İstanbul münevverlerine sorunuz. Para yenil* efen
dim. Maaştan olsun, mirastan olsun, irattan olsun 
yahu/, yenir. Para batırılır. Paranın mahalli isti
mali yemektir. İşletmek değildir. Parayı işletmeyi 
bilenlere sermaye tevdi etsinler, parayı batıracak
lara değil, paranın kıymetini bilmiyen, işletmesi
nin ne gibi şartlara muhtaç olduğunu anlamıyanlar 
parayı batıracaklardır. Bunun şimdiye kadar 
epey tecrübesi yapıldı. Paranın kıymetini bilin i-
yenler eline sermayeyi vermek, sermayeyi batırmış 
olduğu için onu zarurette bırakmaktan daha feci 
netice verir. Zaten sermaye korkak ve mütevahhiş 
bir kuştur. Azıcık çat irdi patırdı gördüğü bir yer
den ormanın en derin köşelerine kaçar ve sakla
nır. Bunu bankacılarımız pek eyi bilirler. Acaba 
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bizde para yok mudur? Vardır, köylülerimizde ve 
hatta bir çok şehirlilerimizde vardır, fakat ortaya 
çıkmaz. Bu; korkulu vaka gördüğü ve şimdiye ka
dar bir çok zulümler yapıldığı, elindeki paraların 
alındığı ve başına bir takım harçlar geldiği için
dir. Sonra 1855 senesindenberi bu memlekette ne za
man bir tahvil çıkarılmışsa o kâğıt tahvil batmıştır. 
Esham, kaime, tersanei askeriye diye çıkan bu ka
bil kâğıtların hepsi batırılmıştır. Yüz iyi hareketle 
bir itimat kazanılır. Fakat bir fena hareketle yüz 
itimat kaybolur. Başınızı ağrıtıyorum, affınızı 
rica ederim. Bunları gençlerimizin kulakları
na belki gider diye söylüyorum. 

Bir de malî kanunlar vardır. Kanaatmıca malî 
kanunlar ariz ve anıik düşünülüp evi bir surette 
yapılmalıdır. Aksi takdirde yine bir ihtimal var
dır. Para yine ortaya çıkmaz, yine her hangi bir 
patırdıdan sonra ormanına kaçar. 

Kararnamenin tatbikinde iki tehlike seziyo
rum. Şunu arzedeyim ki Heyeti Vekileye kendim
den fazla itimadım vardır. Fakat kullandıkları 
makine yağdanlıklarına o kadar emniyetim yok
tur. Acaba yavaş yavaş bu beyannameler vagon 
vesikasına döner mi? Çünkü Türkçede bir darbı 
mesel vardır. ' 'Ayağını yorganına göre uza t" 
derler. 

Acaba beyanname verilirken bir şeyler karışır 
mı? Acaba beş on para düşer mi? Şimdi bunlar mu
bah bir hale gelmiştir. Şimdi irtişadan sıkılmaz bir 
hale gelmişlerdir. 60 lira maaşı olan bir memur 
daireye otomobil ile gelir. 

Üçüncüsü: ihtikâr; ihtikârın lstanbulda arttı
ğını haber veriyorlar, esnaf fiyatı arttırıyor. Bunun 
iki âmili vardır. Bir kere esnafımız bilhassa muha-
rebedenberi ihtikâra alışmıştır, çokça kâr etmeğe 
alışmıştır. Bu vesile ile elinde bulunan istoku da
ha yükseğe satayım diye saklar. Ondan sonra ka
çakçılık mutlaka kârlı bir nimet olacaktır. Kaçak
çılıkta köylünün altınları Suryeye geçiyor. Çünkü 
bizim paramızı kaçak mal satanlar almıyorlar. Bu
nun için cezrî tedbirler lâzımdır. Yakalanır yaka
lanmaz 15 sene vermeli ki bunun önüne geçilsin. 
Fakat ihtikâra karşı ne yapacağız? lstanbulda 
belediye var mı, yok mu? bilmiyorum, ihtikârın, 
kaçakçılığın, resmî müsaadenameler ve. saireden 
doğacak sui istimallerin önüne bir kararname, bir 
kanun ile geçmek; memleketimiz için harf inkılâ
bından sonra en büyük bir inkılâp olacaktır. 

Çünkü siyasî, içtimaî inkılâpların temeli ancak 
iktisadî inkılâptır. 

Mazhar Müfit B. ( Denizli ) — Arkadaşlar; 
dünya iktisadiyatının geçirmekte olduğu sarsıntı 
karşısında bizim gerek iktisadiyatımız ve gerekse 
bütçemizin muvazenesi için Hükümetin tedbir alma
sı ve o tedbirleri burada söylemesi elzem idi. Yal
nız bendeniz bütçenin tevazünü noktai nazarından 
Hükümetin ittihaz etmekte olduğu tedabir hak
kındaki mütaleamı arzetmek isterim. ı 
Muhterem Maliye vekili Beyefendi birinci çare ola- ı 
rak maaş olsun, tahsisat olsun, ücret olsun, tazminat 

olsun bilûmum küçük büyük memurlardan, müesse-
sattan şundan bundan Hükümetin vergi almak ta
savvurunda bulunduğunu birinci çare olarak der-
meyan buyurdular. 

Arkadaşlar; bu kürsüde fırsat düştükçe defeatle 
arzetmiştim: Bizde böyle bir buhran ve bütçe mu
vazenesi mevzubahs olduğu zaman ilk yaptığımız 
şey, ilk hatıra gelen şey memurların maaşına do
kunmak ve kesmektir. Aceba memurların maaşına 
dokunmadan Hükümetin bütçe muvazenesi için is
temekte olduğu parayı bulmak için başka bir ted
biri var mıdır j yokmudur? Evvel emirde şunu 
arzedeyim ki, Muhterem Maliye vekili Beyefendi 
burada sene nihayetine kadar dört ilâ beş milyon 
liranın lüzumundan ve 1932 bütçemiz için açığın 
bu nisbetten fazla olmak ihtimalini derpiş ile ona 
göre böyle tedbir ittihaz edildiğinden bahis buyur
dular. Bendeniz diyorum ki, sene nihayetine kadar 
lâzım olan dört, beş milyon lirayı memurinden ver
gi almamak üzere tasarruf edemez miyiz? bunu is-
bata çalışacağım. 

Efendiler; bütçemizin kısmı azamini masraf 
teşkil eder. Malûmu ihsanınızdır ki maaşat 60 .- 65 
milyon lira raddesinde bir şey olacaktır. Şu halde 
yüzlerce milyon liraya baliğ olan masrafın (50 ) 
milyan lirasından bir şey almıyalım. Acaba müte
baki kısmından yüzde on keserek o masrafı karşı-
lıyamaz mıyız. Ben zannediyorum ki, buradan dört, 
beş milyon lira tedarik etmek pek âlâ mümkündür. 

Bütün masraftan azamî surette tasarruf yapıl
dı, buyurdular. Bu çok vasi bir cümledir. Ne su
retle tasarruf yapıldı? 

Binaenaleyh bendeniz diyorum ki; bütün mas
raftan azamî surette tasarruf ancak % 10 kesmek 
suretile yapılırsa bu usul daha nafi olacaktır. 

32 senesinde açık daha fazla olacaktır, buna 
karşı çare olarak şunu buluyorum. Meselâ inhisar
lar vardır, bu inhisarların varidatı umumiyesini 
50 - 60 milyon arasında tahmin ediyorum. 

Halktan alınan bu paraya mukabil bunun ha
zineye giren kısmı ise bunun yarsını tutmuyor. Bu 
hiç bir yerde görülmemiştir. Halktan çıkan para 
ile hazineye giren para arasında yan yarıya fark 
vardır. Bunun için diyorum ki nısıf derecesinde 
olan bu masrafın dört beş milyon lirasını varidat 
kısmına geçirmek suretile acaba bu açıklık kapan
maz mı? Bütçe geldiği zaman bunu da göreceğiz. 
masraftan yüzde on temin edilirse ve bütçenin tet
kikinde bu varidat bulunacak olursa bu suretle 
daha nafi olacak kanaatindeyim. 

Efendiler, bu teşkilâtı bu bütçe ile hiç bir za
man idare etmenin imkânı yoktur. 

Bir kere zihnimize koyacağız ki, bu teşkilâtı 
hazıra ile bu bütçe yürümez. 20 milyonda 25 milyon 
da açık olacaktır. 

Şu halde, mademki bu teşkilâtı idameye imkân 
yoktur, daima açık veriyoruz, bu teşkilâttaki yük
sek yüksek maaşları vermeğe imkân yoktur. 01-
saydi bütçe açığı olmazdı. Tabii Maliye vekili Be
yefendinin tetkikatı daha ziyadedir, acaba maaşa-
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ti 600 liradan aşağı indiripte haddi müntehayı 350 
lira olarak tayin mümkün olmaz mı? Denilebilir ki,, 
600 lira alan 7 - 8 - kişidir, 500 alan şudur, budur, 
bunlar ne tutar? 

Efendiler, bunların hesabını yaptım, müfredatı 
eebimdedir. Kaç kişi 400 alıyor, kaç. kişi 500 - 600 
alıyor, bunların hesabı hepsi eebimdedir. Yaptığım 
hesaba göre azamî maaşı 350 ye indirirsek ki, bir 
kısmı 350 den aşağı olacaktır, 1 600 000 lira ta
sarruf yapacağız. Bu aşağı alacakları da nazarı 
itibara, alırsak tasarruf miktarı 1 800 000 liraya 
varır. Bunu niçin yapmıyalım. Hayır; maaşata do
kunmak istemiyoruz, verebilirsek ala, bendeniz de 
dokunmak taraftan değilim. Fakat verebilirsek, 
niçin bunu indiremediğimizden dolayı memurlar
dan daima vergi almağa mecbur kalalım? 

Sonra efendiler; bu vergiyi vereceğiz, bende
niz de bütün ruhumla kabul ederim. Çünkü mem
leketin ruhu, hayatı meselesidir. Bunu kim vere
cektir'? Memurin denilen Hükümet amelesi, mües-
sesatı ticariye amelesi, yani amele patronlar ver
miyorlar. Vakıa, onlar da kazanç vergisi veriyor
lar, fakat memurlar da, biz de kazanç vergisi ve
riyoruz. 

Şu halde, mademki bu vergi memleketin haya
tı meselesidir, kabul ediyorum. Vatanı meseledir, 
kabul ediyorum. Buna bütün vatandaşların iştira
ki lâzımdır. Neden patronlar bundan hariç kal
sınlar? Behemehal onlar da vermelidirler. Yalnız 
mesai erbabı değil. 

Sonra Beyefendiler, mütalea kabilinden arze-
deceğim; tasarruf, noktai nazarından en lâzım 
olan bir cihet daha vardır ki oda ... tevhidi muba-J 
yaattır. Bunu bendeniz bilirsiniz her fırsat düş
tükçe söylemişimdir. Efendim, bu gün mubayaa-1 
tımızın tabiî kanunu ve nizamı vardır. Usul ve ni
zama tevfikan her şubede bir mubayaa komisyo
nu vardır. Hatta mekteplerde bile görüyoruz. Böy
le yüzlerce mubayaa komisyonu bulundurmaktan-
sa acaba mübayaatı tevhit etsek te yalnız bir ko
misyona bıraksak bundan da tasarruf edeceğimizi 
ümit ediyorum. Esasen bir müteahhit bir kaç mu
bayaa komisyonuna mal vermektedir. Hatta mi
saller ile sabittir ki, bir müteahhidin bir malı muh
telif fiyatlar ile muhtelif mübayaat komisyonuna 
sattıklarını hepimiz biliyoruz. Binaenaleyh varidi 
hatır olur ki tevhidi mübayaat komisyonu binler
ce, milyonlarca liralık mubayaa yapacaktır. Bun
ların murakabesi daha zordur. Yüz iki yüz komis
yonu murakabe etmek mi daha zordur, yoksa on beş 
kişiden ibaret olan bir komisyonu mu murakabe 
etmek daha zordur? 

Binaenaleyh on beş kişi, kırk milyon, elli mil
yon liralık bir masraf görecek olursa, bu on beş 
kişiden mürekkep olan komisyonu murakabe et
mek daha kolay olacaktır. Bu da tasarrufu mucip 
bir haldir. 

Sonra efendiler; bizde bir kaçakçılık meselesi 
vardır. Onu da görüşeceğiz. Ne miktarda bilmiyo
rum. Fakat bir muhterem arkadaşımızın mektubu-1 

na nazaran elli milyon raddesindedir. Mü-
baleğa olsun, yirmi beş milyon lira olsun 
bu kaçakçılığı men suretile dört beş mil
yon lira olsun varidatımıza ilhak edemez-
mi yiz? Demek ki bu kaçakçılığın da bir 
menbaı varidat olmak imkânı vardır. Efendiler; 
demin de arzettiğim gibi Hükümetin teklifi yani 
vergi almak suretile bütçenin tevazünü için mecbu
rî olarak gösterdiği şekil güzeldir. Bu bir hayat 
ve bir vatan meselesidir. Binaenaleyh bu hayat ve 
vatan meselesinde arkadaşlarım ve bütün memurin 
herkes, bu vergi ile mükellef olanlar, vatanî vazi
feyi ifadan kaçmıyacaklardır. Güle güle ifa ede
ceklerdir. Zira biz çok kara, günler geçirdik. On
ların yanında bunlar çok hafiftir. Bunu da mu
vaffakiyetle atlatacağız, fakat biz çotuğumuzun, 
çocuğumuzun nafakasından keselim, vergi verelim, 
bunlar dört tane muhtekirin cebine girsin, buna 
tahammül edemeyiz. (Doğru sesleri). Vergi veriyo
ruz ve daha da vereceğiz, yeter ki vatan kurtulsun. 
Bu vatanî vazifede kaçakçılıkla iştigal edenler bil
sinler ki, vatanî vazifede bu Meclis hiç bir vakit 
müsamaha edemiyeceğini defaatla, celâdetle gös
termiştir. O muhtekirlere buradan bağınyorum. 
İhtikâra saptıkları takdirde ümit etmedikleri mu
amelelere duçar olacaklarını bilsinler. Zira efendi
ler, emin olunuz daha kanun çıkmadan ihtikâra 
başlanmıştır. Gazetede görüyoruz ki îstanbulda da 
eşya fiatlarına zammedilmiştir. Dahiliye vekili ar
kadaşımız da seyyahatında bazı yerlerde ihtikâr 
görmüş ve faillerinin şiddetle tecziyesi için mah
kemeye verilmesini istemiştir. Demek ki Erzurum-
da, Edirnede, şurada burada ihtikâr başlamıştır. 
Efendiler daha kanun çıkmadan ihtikâr başlarsa 
(Kararname sesleri ) . Bunun alt, tarafı ne olacak
tır? Bunun bidayetinde hilafı ümit yangın zuhur 
eder gibi yağmacılık başlarsa ve Hükümet te bunu 
bastıramazsa bizden alınan paralara çok yazıktır. 

Efendiler biz vatanî vazifeden kaçmıyoruz. An
cak çoluğumuzun çocuğumuzun nefakasından kesi
lip verilen bu paralar üç dört kişinin cebini dol
durmasın. Vekil Bey arkadaşlarımızdan çok rica 
ederim ne yapmak lâzım geliyorsa yapsınlar, ihtikâr 
belâsından, dört beş kişinin kesesine hizmet etmek
ten bu milleti kurtarsınlar. (Alkışlar ) . 

Emin B. ( Eskişehir ) — Efendim; şu içinde 
bulunduğumuz vaziyeti hepimiz temaşa ettik. Dün
yanın ileri gitmiş, akıllı milletleri daha evvel bu 
vaziyeti gördüler. Anlaşıldı ki, bu işte biz ne 
görmüş isek vaziyeti nasıl keşfetmiş isek bütün 
dünya da ondan başka bir şey görmemiştir. Şu 
halde Hükümetin gittiği yol gayet tabiî ve 
candan temenni edilen bir harekettir. Bendeniz 
maruzatıma geçmeden evvel şu ihtikâr hakkında 
bir şey anlatayım: Mazhar Müfit Bey çok telâş 
ettiler. Hakikaten vatanî mücadeleler umumî ol
malıdır, ve herkesin bunda bir hissesi bulunmalı-
dir. Hükümet bu işte en ziyade erbabı mesai ve 
ticaretimizi korumuştur. Tüccarı kurtarmıştır. 
Erbabı mesaiye de yeni müesseseler vücude geti-
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recek vaziyetler ihzar etmiştir. Hükümet ihtikâra 
bu mazhariyeti sui istimal edenlere karşı muvak
kat tedbirler de alabilir. Mazhar Müfit Bey arka
daşımız telâş etmesinler, her şehirde birer koope
ratif açarak çare bulabilir. O vakit erbabı ti
caret te çubuğunu çeker, keyfine bakar, oturur. 

Meselenin aslını arzedeyim. İthalâtın tahdidi 
kararnamesi Hükümetin tatbik etmek istediği 
şekilde kalırsa asıl aradığımız maksadı temin et
mez. İthalâtı tahdit ederken ticaret muahedelerini 
nazarı dikkate almıyarak onları keenlemyekün 
farzederek yeniden mübadele esasına göre müza
kereye girmek lâzımdır. Bizim memlekete lâzım 
olacak eşyanın esasını tesbit ederek hangi devlet 
bu memleketle daha iyi şeraitle ithalât ve ihracata 
girişmişse mukaveleleri ona göre tanzim etmelidir 
ve bu kararname ile memlekete lâzım olan eşyayı 
sokmalı, lüks otomobil ve saire gibi şeyleri koy
mamak üzere temelden vaziyet almalıdır. 

Yoksa muvakkat ve sırf ithalât ile ihracat ara
sında bir tevazün vücuda getirmek üzere yapıla
cak kararnamelerden lâzım gelen fayda temin olu
namaz. Bu vaziyet hasıl olunca karşımızdakiler de 
tabiî tedbirler alacaktır. 

Bendeniz Hükümete düşen en mühim müşkü
lü burada görüyorum. Elimizdeki mahsulâtın han
gi kısmını pazarlara çıkarabileceğiz ve hangi kıs
mını çıkaramıyaeağız. Bunun şimdiden tetkiki 
lâzımdır. Meselâ tütünü ne şekilde ihraç, edeceğiz 
ve bizden tütünü kimler ve ne şekilde alacaklar
dır. İçimizde tütünün tahdidi taraftarları var. 
Bendeniz tahdit değil zamanın istediği şekilde ve 
fazla ihracat yapmamıza âmil olacak veçhile hare
ket edilmesi taraftarıyım. Meselâ Mısırda sırf ok
kada iki bin sigara verdiği için Japon tütünleri 
tercih edilmektedir. Bizim tütünlerimizse azamî 
1000 -1200 sigara verdiği için o kadar rağbet gör-
memktedir. Demek ki icabında kıymeti az fakat 
fazla sigara çıkaran tütünlere de ihtiyacımız ola
caktır. 

Çok mühm işler başarmış olan Hükmeti her za
man için şayanı takdis görürüm. Eğer elimizden 
gelen bir hatırlatma vazifesini de bu suretle biz 
yapmış ve onu teşcia muvaffak olmuş bulundursak 
memnun oluruz. 

Hasan Fehmi Beyefendi de bir noktadan bah
settiler. Bu fors majör dedikleri şeydir. Kanaa-
tırnca bundan sonra hiç bir devletle ticaret muahe
desi kalmamış telâkki olunmalı ve muahedeler ye
niden ve şeraitin icabına göre tanzim kılınmalıdır. 
Meselâ eşya mübadelesi gibi .... Arkadaşlar bir 
şey daha arzedeceğim. 

Her şeyde vahidi kıyasi altındır. Dünyada ak
lımın ermediği bir şey varsa o da budur. Benim 
aklım ermediği gibi eren arkadaşlardan da tenev
vür etmek istedim, tenevvür edemedim. Her kes 
bunu muhafaza eder, ne için? Yenir mi? yok. Sıhhî 
bir şey mi? Yok. Harpte taayare için, zırhlı için bir 
şeye yarar mı? Yok. Ya nedir ta eskidenberi Nil 
taşsın diye adam kurban ettikleri gibi bunlar da 
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I altını muhafaza ederler. Altın ne şudur ne budur. 
Fransa mahzenlerini altın doldurmuştur. 
Bunu ben anlryamıyorum. Esasen altın mübadele 
vasıtası olmaktan çıkmıştır. Her devlet kendi 
memleketi dahilinde kâğıt tedavül ettiriyor. Altı
nın dünyada ehemmiyeti çoktan kalkmıştır. Ben
deniz dünyada parayı toplıyarak tahakküm etmek
ten bir şey anlamam. Belki bu ihtisasım dahilinde 
değildir. Fakat ihtisasları olanların da bilâhare 
benden daha fazla bir şey bildiklerini göremedim. 
Anlarım, dünyanın bütün mevadı gıdaiyesini top
latırlar, o zaman tahakküm olunabilir. Çünkü ver
mezse diğerleri aç kalır. İşte arkadaşlar, altın esa
sından vaz geçmeli, mübadele esasına girmelidir. 
Sen benden tütün alacaksın, ben de senden maki
ne alacağım, sen benden fındık alacaksın, ben de 
senden tayyare alacağım demeli. Şu halde böyle 
eskiden kalma bir adetle altınla mal almamalıyız. 
Mübadele yapmalıyız. Altınları toplıyarak eskiden 
Nil için kurban kestikleri gibi, kurban kesmeyi 
aklım almıyor. Hükümetten de çok rica ediyorum. 
altın esasından sarfınazar etsinler. Bence bizim 
kâğıt paramız altından çok daha kıymetlidir. Man-
tıkan da böyle buluyorum. Çünkü Hükümetin bir 
vergisi var, şimendiferi var, seyrisefaini var daha 
bir çok karşılığı var. Binaenaleyh bu noktai nazar
dan tetkik ederlerse belki kendimize de bir hissei 
teneffu çıkar kanaatindeyim. 

Bizim bir derdimiz var. Bu dert, filân yeri ya
parken bir tarafı ihmale gelmiyor. Köylünün ver
gisi kalmadı deniyor. Köylü altın para zamanında 
azamî on iki kuruş yol parası veriyordu. Yani 120 
okka buğday vermiş oluyordu. Şimdi bu yol para
sını 6 liraya 8 liraya indirdik. Fakat kaç okka 
buğday veriyor. (300) okka efendiler. Altın para 
zamanında 12 okka buğdayla yol parasını ödiyen 
köylü bu gün 300 okka buğdayla ödiyebiliyor. 
Bu, çok şayanı dikkattir. Hükümetin ehemmiyet
le nazarı dikkatine arzederim. Köylünün altın
dan iyi sevdiği buğdayının, evlâdı kadar sevdiği 
hayvanının hiç kıymeti kalmamıştır. Davarını pa
zarda ik iliraya almıyorlar. Bunun akibeti nedir... 
Bendeniz bu sevgisizliğin bir takım netayic tevlit 
edeceğine kani oldum. 

Binaenaleyh her halde bu sevgisizliğin menşeini 
aramak ve eski sevginin hiç olmazsa bir kısmım ia
de etmek için tedbir alınması lâzımdır. 

Belediye meseleleri hakkında da bir iki şey ar
zedeceğim; Efendim; İstanbul sokaklarında 3 li-
liraya üveç satılıyor. Kendi başıma da geldi. Ge
çen sene bu kürsüde arzetmiştim. Bendeniz on va
gon erkeç gönderdim. Hesaba baktım, İstanbul 
mezbahasile başa baş pay etmişiz. Bir birimize kar
şı hakkımız geçmemiş ama geçen sene bir erkeç on 
lira idi. Bu sene mal sahibine hiç bir şey bırakmı
yor. Konyadan Murat isminde birisi davar götür
müş, koyun başına (70) kuruş kaldığını söyliyordu. 

Arkadaşlar; biz her şeyi alt üst etmiş bir Mec
lisiz, belediye nedir? belediye ucuz yaşatacak, ucuz 

I et yedirecek, benim sıhhatime bakacak bir müessese-
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dir. Halbuki benim otuz kuruşa yiyeceğim bir eti 
elli kuruşa yedirirse ve benim sıhhatimle alâkadar 
olmazsa ve otuz kuruşluk eti 25 kuruşa yedirmezse 
belediyenin manası kalır mı? 

•Şu halde belediye teşkilâtımızın baştan aşağı
ya kakar fenalığı vardır. Şehrin temizlenmesi ve 
süprülmesi bir müteahhide ve elektriği bir şirkete 
verilirse belediyenin vazifesi görülmüş olur. İstan
bul mezbahası Türkiyede davar yetiştirenlerin 
bir mezarı olmuştur. Mezbahaya aklım erer, fen
nî bir şekilde yapılır, davarın kemik ve kanla
rından ve barsağından fennî bir şekilde istifade 
ederek para. ettirir. 

Mezbahanın vazifesi sırf sıhhî ise kesilen hay
vanlar muayene ettirilmek suretile bu da temin 
olunabilir. Bu mezbaha denilen şeyden muhakkak 
milleti kurtarmak lâzımdır. Bilmem çobanlar masa
rifi, bilmem mezbaha komisyonu ve daha bilmem 
neler . . . . Lanet olsun bunun fennine . . . . 

Arkadaşlar, bununla meşgul olalım ve bu mez
baha belâsından milleti kurtaralım. 

Efendiler, gümrük kaçakçılığı, tütün kaçakçı
lığı meselesi geliyor. Hatırı, gönülü bu meclisin 
bırakması lâzımdır. Bu Ankara Hükümetidir, 
Mustafa Kemal Hükümetidir. Bunu istediği gibi 
yapar. Kaçakçılık şekavet doğuruyor, Ahlaksızlık 
doğuruyor. Velhasıl kaçakçılıktan her şey doğar. 
Emniyetle gittiğimiz yerlere bir gün gidemez bir 
hale geliriz. Kaymakamlar, nahiye müdürleri de 
bunu vatanî bir vazife olarak telâkki etmiyorlar. 
Çünkü o ilhamı almamışlardır. Binaenaleyh bu 
vatanî bir mesele olarak telâkki edilmelidir. 

Refik B. (Konya) — Öyledir. 
Emin B. (Devamla) — Binaenaleyh gümrük 

kaçakçıhğile uğraşmak lâzımdır. Arkadaşlar, bu 
memleketin 100-200 namuslu evlâdı yok mudur? 

6 — SUALLER 

1 — Manisa Mebusu Refik Şevket Beyin, bir 
musevî vatandaş tarafından M anımda hastane inşası 
için vasiyet, edilen bir ınilyon dolar üzerine şimdiye 
kadar ne gibi bir muamele yapıldığı hakkındaki su
aline Sıhhat ve İçtimaî Muavenet vekili Dr. Refik 
ili ey in tahriri cevabı 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Âtideki suale Sıhhiye vekâletinden tahriren cevap 

verilmesini talep ederim. 
7 teşrinisani 1931 

Manisa 
Refik Şevket 

İskenazi Efendi isminde hayırperver Manisalı 
bir musevî vatandaşın; doğup büyüdüğü yer olan 
Manisada bir hastane inşası için bir milyon dolar 
vasiyet ettiği ve vasiyetnamede hastanenin iıı-

Bu mesele memleketin hayatıdır. Bendenizce bura
da işi tutuş noksanı vardır. Katiyen yemin ederim 
ki İm noksandır. Şahısların hatası çoktur. Buna da 
ne yapıp yapıp müdahale lâzımdır. 

Bir şey daha rica edeceğim. Maliye vekâletine 
taallûk eden bir işi iktisat vekâleti de. Dahiliye 
vekâleti de kendine mal etmelidir. Varın bir yer
de bir aksaklık olursa hepsi birden gider. 

Refik B. (Konya) — Hepsini seferber etmelidir. 
Emin B .(Devamla) — Bu üç vekâlet arasında 

ahengi tam olmalıdır. Her biri benim vazifemdir, 
diye sarılmalıdır. İşittiğim doğru ise hudutta mec-
canen sigara kâğıdı dağıtıyorlarmış demek ki bi
zim vaziyeti maliyemizi tahrip etmek, bizim işimizi 
bozmak için getirip cenup hududunda meccanen 
kâğıt dağıtıyorlar. Maalesef bizzat şahit oldum. 
Açıktan jandarma satıyor. (Jok kuvvetle kaniim 
ki, bu felâketten en mesut biz çıkacağız. Fakat hiç 
bir şeyde ihmalimiz ve teseyyübümüz olmamalıdır. 
Bu millet ne yapmamıştır ki bunu yapmasın? Bu
nunla hassatan hepimiz alâkadar olarak Hükümeti 
takip edelim ve bu işlerin hakkından gelelim. 
(Bravo seslen, alkışlar) 

Reis — Efendim, daha söz almış bazı arkadaş
larımız vardır. Fakat görüyorum ki vaktin gecik
mesinden dolayı ekseriyet kalmamıştır. Tensip 
ederseniz müzakereyi yarın sabah saat ona bıraka
lım. (Muvafık sesleri). 

Bir de millî iktisadı koruma kanununa ait lâyi
ha şimdi tevzi edildi. Bu lâyihai kanuniye kesbi 
kanuniyet edip bu aydan itibaren tatbik edilecek
tir. Tensip buyurursanız bunu da ruznameye ala
lım. Ruznameye alınmasını kabul edenler. . . Et-
miyenler . . . Kabul edilmişitir. Yatan saat 10 da 
toplanmak üzere celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 18 

VE CEVAPLAR 

şa ve idaresi hakkında bazı kayitlar bulunduğu -
zannedersem - üç sene evvel gazetelerde bahsedilmiş 
ve Sıhhiye vekâletinin bu işle alâkadar olduğu yine 
gazetelerde görülmüş ve hastane inşa edilecek yerin 
Manisada istimlâki ile anlaşılmıştır. 

1 — Müteveffa İskenazi Efendi vasiyetnamesi
nin metni nedir? 

2 — Elde İm kadar kuvvetli sermaye ve ifası 
kabil bir vasiyetname mevcut iken hastane inşası
na başlanmamasmın sebebi nedir? 

3 — Bu hastaneye başlanmamasındaki teah-
hürde Hükümetin taksiri yoksa taksiri olanlar 
hakkında ne muamele yapılmaktadır? 

4 — Hastane inşasına ne vakit başlanıp, ne za
man hitam verilmek ve hastaların kabulüne ne-

- 4 0 -
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vakit başlanmak muhtemeldir? 

Manisa 
Refik Şevket 

Lef: 3 Ankara: 21 - XI - 1931 
TÜRKİYE BÜYÜK MlLLBT MECLÎSİ REİSLİ

Ğİ YÜKSEK HUZURUNA 
Manisa Mebusu Refik Şevket Beyefendi tarafın

dan verilip, 9 - XI - 1931 tarih ve 697/563 numa
ralı tezkerei devletlerine ilişik olarak vekâletimize 
gönderilen tahriri sual takririnin cevabını iki adet 
merbutile beraber hürmetle takdim ediyorum efen
dim. 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet vekili 
Dr. Refik 

1 - Aslen Manisalı olup küçük yaşta Amerikaya 
hicret ve kırk senedenberi Ne w York şehrinde ta
vattun ederek (eylül 1928) iptidalarında bu şehir
de vefat eden musevî milletinden (lskinazi Efen
di) isminde bir zatın vasiyetnamesinde, doğduğu 
yer olan Manisa şehrinde kendi ismine izafetle 
bir hastane inşa ve tesisi için bir milyon dolar 
ayırdığı, ayni senenin teşrinievvel ayı içinde yevmî 
gazetelerde okunması üzerine vekâletimiz böyle 
bir teberruun ehemmiyeti ve halka edeceği faide-
leri takdir ederek, bu hususta malûmatı olup olma
dığı ve Manisa ahalisinden lskinazi Efendi isminde 
bir zatın bulunup bulunmadığı 27 teşrinievvel* 1928 
tarih ve 68 numaralı tahriratla Manisa valisinden 
sorulmuş ve tahkikatı lâzimeyi havi olarak vilâyet
ten gelen 19 teşrinisani 1928 tarih ve 530/1402 nu
maralı cevap üzerine Vaşington Büyük Elçiliğine 
3 kânunuevvel 1928 tarih ve 3764 numara ile key
fiyetin tahkikile neticenin bildirilmesi yazılmıştı-

Manisa vilâyetinden yekdiğerini müteakip iki 
tahrirat alınmıştır. 19 teşrinisani 1928 tarih ve 
530/1402 numaralı olan birincisinde Moris îskina-
inin an asıl Manisalı olup, sekiz on yaşında Ame-
nkaya hicret etmiş olduğu ve teberru hakkında 
.azetelerde görülenden başka malûmatları olma-
iığı, 12 mart 1929 tarihli ve 78/202 numaralı olan 
kinci tahriratta: müteveffanın Manisada yapıla
cak hastane için teberru ettiği bir milyon dolara 
lîütevelli tayin ettiği Amerikada (Chemical Natio-
ıal Bank) müdürü ile müteveffanın zevcesinin Ma-
Jsada tetkikat yapmak üzere İstanbul Amerikan 
astanesi sertabibi Dr. Şipert ile İzmir Amerikan 
^olleji müdürü Dr. Rısıyi memur ettiklerinden bu 
atların Manisaya geldikleri ve bazı tetkikatta bu-
"nduklan bildirilmiştir. 

2 - Amerika Büyük Elçiliğimizin 4 mart 1929 
ırihli cevapnamesini 27 nisan 1929 da aldık. Mez
ür elçiliğin bu tahriratında da Moris îskinazinin 
.anisalı ve teberruun hakikî olduğu tasdik, ve 
mtevef fanın Amerikada (Chemical National 
ank) i salâhiyeti kâmile ile mütevelli tayin etti-
ini, ve vasiyetnamenin bir milyon dolar teberrua 
it kısmının elde edilerek musaddak nüsha
nın gönderildiğini ( Bu vasiyetnamenin 

tercümesinin musaddak sureti ( 1 ) numara ile 
merbuttur.) Mezkûr banka müdürü ile mütevef
fanın zevcesinin son baharda ( 1929 senesi 
son baharı) memleketimize gelmek tasavvurunda 
bulunduklarını ve yapılacak hastane için emvali e-
miriyeden bir arsa talebinde bulunacaklarını bildi
riyordu. 1 mayıs 1929 da Amerika Büyük Elçiliği
ne cevap yazıldı, ve son baharda mütevellilere in
tizar olunacağı bildirildi. Ayni senenin son ba
harı hülûl ettiği halde bu zatlerin Türkiyeye ha
reketleri hakkında hiç bir malûmat alınmadığı gibi 
diğer taraftan da New Yorktan bu iş için (Willian 
Fellews Morgen ) isminde vasi olan banka idare 
heyetinden bir zatin tetkikat için Manisaya gelmiş 
olduğuna dair (Amerika müttehit matbuat ) mu: 
harririnin 31 teşrinievvel 1929 tarihli (New York 
Evning World) gazetesinde münteşir bir fıkrası 
görülmüş ve bu zatin bilâhare Filistine avdet etti
ği ve açılacak hastane için Manisanın elverişli ol
mayıp Filistinde tesisinin muvafık olacağına dair 
rapor vermiş olduğu da istihbar kılınmış olduğun
dan 17 kânunuevvel 1929 tarih ve 5771 numaralı 
tahriratla bu husus Vaşington Büyük Elçiliğine iş
ar ve mütevellinin vasiyetname ahkâmını icraya 
davet olunması bildirildi. Buna cevaben Büyük 
Elçiliğin 8 kânunusani 1930 tarih ve 196/1370 nu
maralı tahriratı alındı. Bu tahriratın hulâsai mün-
derecatı : 

( Madam Iskinaziye Türkiyeye azimetle salâhi-
yettar makamatla teması musırran tavsiye olunmuş 
ise de, bazı bedhahlar tarafından mumaileyhaya; 
zevcinin Türkiye tabiiyetini, Hükümetin müsaade
sini almaksızın vaktile terketmiş olmasından ken
disinin Türkiyeye muvasalâtında alıkonularak tek
rar Amerikaya avdet edemiyeceği hakkında telkinat 
yapılmış olduğundan memleketimize azimette tered
düt ettiği anlaşılması üzerine kendisi, Büyük Elçi
likçe, böyle bir ihtimalin gayri varit olduğu hak
kında temin edilerek pasaportları altı ay için^vize 
edilmiştir. Müteakiben Madam lskinazi Avrupaya 
hareket etmiş ve bir daha sefaretçe kendilerinden 
haber alınamamıştır. Türkiyeye zamanı hareketleri 
öğrenilince vekâlete işar kılınacağı ) suretindedir. 
Şurası da ayrıca arza şayandır ki, Vaşington Büyük 
Elçiliğinin bu işi takibe memur ettiği New York 
Baş konsolosluğumuz, indelhace mehakime müracaat 
olunabilmesi ihtimaline göre meselenin ciheti kuku-
kiyesini teemmül ederek bir avukat müessesesine mü
racaat etmiş ve bu müessesenin; lüzum görüldüğü 
zaman kanunî vesaite müracaat edebilmesi esbabı 
temin edilmiştir. 

3 - Büyük elçiliğin yukarıda hulâsası arzolunan 
tahriratı cevabiyesi vasiyetname ahkâmını icrada 
mütevelli bankanın istical göstermediğini ima et
tiğinden vekâletimizin doğrudan vasi banka ile mu-

j habere etmesinin faideli olacağı teemmül edilmiş 
1 ve Maliye vekâletinin inzimamı muvafakatile baş-
j vekâleti Celileden bu bapta istihsal edilen müsaade 
üzerine (Chemical National Bank) müdürlüğüne 
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vekâletimizden mürakkam ve sureti 11 No. ile mer
but 27 şubat 1930 tarihli ve 972 numaralı mektup 
gönderilmiştir. 

4 - Vaşington büyük elçiliğinin 27/28 şubat 
1930 tarihile doğrudan vekâletimize çekilen bir tel
sizi ile, mezkûr elçilikten Hariciye vekâletine çe
kilerek, vekâletimize tevdi edilen diğer bir telgraf
ın amesinde; Madam tskinazinin davet vukuunda 
ilk vasıta ile, Türkiyeye mart nihayetinde hareket 
edeceği bildirildiğinden gerek Hariciye vekâletine 
ve gerek Vaşington Büyük Elçiliğine mumaileyha-
nın Türkiyeye muvasalâtında hüsnü kabul ve tes-
hilâta mazhar olacağı cevaben bildirildi. Chemi
cal National Batık müdürlüğüne yazıldığı yuka
rıda arzedilen mektuba, 13 mart 1930 tarihli alı
nan cevapta 21 martta Amerikadan hareket ederek 
8 nisan 1930 da Ankaraya muvasalât edileceği ve 
vasiyetname ahkâmının infazı için görüşüleceği 
bildiriliyordu. Madam İskinazinin hastalığından 
dolayı hareketleri teahhür ettiği için mumaileyha 
ile Chemical National Bankın ikinci müdürü 1 ma
yıs 1930 da Ankaraya geldiler. Burada bulunduk
ları üç gün zarfında hastanenin inşa ve idaresine 
ait bütün hususat müzakere edilmiş ve mevaddı 
atiye takarrür ettirilmiştir. 

1 - Vasiyetname ile Manisada bir hastane tesis 
ve idaresi için tahsis olunan bir milyon doların 
200 bini inşaat ve tesisata sarfolunacağından ba
kiye kalan miktarın senevi takriben neması olan 
otuz bin dolar ile kırk yataklı mükemmel bir has
tane idare edilebilecektir. 

2 - Hastanede dahilî ve haricî, rontken, göz ve 
kulak şubeleri ve mütehassısları, eczane ve poliki-
1 inikler bulunacaktır. 

3 - Hastane plânları, ve (Kaya dö şarj i) Ameri-
kada yaptırılacak vekâletimize gönderilecek vekâ-
letimizce de bu plânlar tetkik edilerek tasdikten 
sonra inşaat, içinde; vekâletimizin de bir mümes
sili bulunacağı Amerikalı bir heyet tarafından yap
tırılacaktır. 

4 - Hastane Türkiye Cumhuriyetinin kavanin 
ve nizamatına tabi olacaktır. 

5 - Hastanenin etibba ve memurini vekâletimiz-
ce tayin olunacak ve bunlar kanunu mahsus muci
bince Türkiyede icrayi sanata mezun zevattan ola
cak, yalnız hastanenin idare memuru Amerikalı ve 
bankanın mümessili bulunacaktır. 

6 - Hastanenin bilcümle muayene, tedavi ve 
poliklinikleri meecanî olması zaruridir. 

7 - Hastane faaliyete başladığından itibaren 
Manisa belediye reisi, Manisa sıhhat ve içtimaî 
muavenet müdürü ve İzmirde mukim ve banka tara
fından intihap olunacak Amerikalı tüccardan bir 
zattan mürekkep bir kontrol heyetine devroluna-
cak, bu Amerikalı, tahakkuk edecek sarfiyatı tedi
yeye mezun olacaktır. 

8 - Hastanenin sureti idaresi, kadrosu ve sair 
husıısatı ayrı ayrı ve müfredatile tesbit olunmuştur. 
Bu müzakerenin hitamından sonra alâkadarlar ve
kâletimizin bir memuru mahsusu ile beraber hastane 

inşa edilecek araziyi görmek üzere Manisaya gitmiş
lerdir. Heyet Manisada gerek vilâyet ve gerek bele
diye tarafından eyi bir surette karşılanmışlardır. 
Bilâhare 24 mayıs 1930 da Madam İskinazinin İz-
mirden vekâletimize yazdığı bir mektupta, hastane 
arsası olmak üzere Akmescit mevkiindeki araziyi 
intihap ettiklerini, ve bu baptaki tekliflerini New 
Yorktaki mezkûr banka idare heyetine bildirecekle
rini işar ve memleketimizde haklarında gösterilen 
eyi muameleden ve misafirperverlikten dolayı te
şekkür ve memnuniyetini izhar etmiştir. 

5 - Chemical National Bank müdür muavini 
M ister Törnerin 24 temmuz 1930 tarihile New 
Yorktan yazdığı bir mektupta, Amerikaya vasıl 
olduklarını banka idare meclisine raporlarını ver
diklerini, yapılacak olan hastaneye lüzumlu me-
vat ve inşa malzemesinin gümrüklerden serbest 
geçirilmesini ümit ettiklerini bildirmiştir. 16 ağus
tos 1930 da verdiğimiz cevapla bu mevat hakkın
da da çalışılacağı ve yakında kendisini görmek te
mennisinde bulunduğumuzu dermeyan eylediği
miz gibi 11 haziran 1930 da Manisa belediye reis
liğinden beğenilen arazinin harita ve krokilerini 
talep eyledik. 6 ağustos 1930 da harita ve krokiler 
gönderilmiş ve 28922 metre mürabaaı bir sahayı 
işgal eyliyen arsanın istimlâk muamelesine teşeb
büs edilmiştir. 10 şubat 1930 tarihile Manisa vali
sinin verdiği cevapta; istimlâk muamelesine esas 
olmak" üzere menafii umumiye kararı verildiği bil
dirilmiştir. 

On bir şahsa ait olan bu arsaların 19 nisan 1931 
tarihinde kat ' i surette istimlâk muamelesi netice
lenmiş ve 27 mayıs 1931 tarihinde bu arsanın ra
kımı ve zeminin evsaf ve tabiatı hakkında mü
temmim malûmat elde edilmiştir. 

6 - 4 haziran 1931 tarihile New Yorkta Mister 
Törnere yazdığımız bir mektupta arsanın satın 
alınma muamelesinin kat'î surette ikmal edilmiş 
olduğu ve şehrin o kısmına ait bir harita ile ar
sanın kroki, ebat ve rakamları, zemininin evsaf ve 
tabiatı hakkındaki malûmat ta leffedilmiş, hasta
ne inşaatına biran evvel geçilmek üzere plânları
nın tanzim ve irsaline intizar edilmekte olduğu 
ilâve edilmiştir. 14 haziran 1931 de Mister Tör-
nerden vekâlete gelen bir mektupta: Mimarlarının 
plânların tersimine başlıyabilmesi için lüzumlı 
buldukları bazı mavadile, İzmir ve Manisadaki 
mevadı iptidaiyeye ait fiat cetveline lüzum gös
terilmiştir. Bu hususlarda, Manisa valiliği ile bil-
muhabere temin edilerek 12 temmuz 1931 tarihin
de vekâletimizden yazılan bir mektupla cevaber 
Mister Törnere gönderilmiştir. 

7 - 29 temmuz 1931 tarihile New Yorktan ya 
zılan kısa* bir cevapta matlûp olan malûmatın ta 
mamen vusulü bildirilmekle beraber (hastane işin 
de yeni bir inkişaf olduğu vakit derhal arzedile 
ceği) kay dinin görülmesi üzerine Amerikada mi 
marlara havale edilen inşaat plânına intizar edil 
diği bir sırada, şu kısa cevap vekâleti tatmin ed*. 
cck mahiyette görülmediğinden 15 ağustos 193 
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de vaziyet Vaşington Büyük Elçiliğine teşrih edi
lerek, hastane işinin pek bati seyrettiği bu mesele 
hakkında Amerikada her hangi yeni bir cereyan 
mevcut olup olmadığı vaziyet hakkındaki malû
matının neden ibaret bulunduğu sorulmuştur, 

13 teşrinievvel 1931 de elçimizin verdiği cevapta: 
Hastane işinde şimdiye kadar tereddütkâr bir vazi
yet alınmasına sebep îzmir ve îstanbulda mütemek-
kin Amerikalıların, Manisa yerine mezkûr hastane
nin îstanbulda hiç olmazsa îzmirde inşa ve tesisi 
için vasi olan bankaya icra ettikleri tesirden müte-
velit olduğu ve fakat vasiyetnamenin sarih olan 
ahkâmına esasen mugayir olan bu maksatlarının 
sefaretçe bilvasıta icra edilen teşebbüs üzerine 
külliyen terkedilmiş bulunduğu, önümüzdeki ilk 
baharda inşaata başlatılmak üzere lâzım gelen 
tedbirlerin ittihazı ve hazırlıkların icra hususları
nı bizimle görüşmek üzere Mister Törnerin tekrar 
memur edilmiş ve teşrinievvelin 31 inde kendisi
nin îstanbula hareketinin de takarrür etmiş oldu
ğunu iş'ar ve inşaat plânlarının tanzim ve tatbi
kine elyevm Atinada bulunan Mister (Tomsun) 
namında bir mimar tayin edilmiş olduğundan her 
ikisinin 24 teşrinisani 1931 de birleşerek betekrar 
görüşmek üzere Ankaraya gelecekleri ilâve edil
miştir. Filhakika 20 teşrinievvel 1931 tarihile 
Ne w Yorktan Mister Törner imzasile yazılıp 7 
teşrinisani 1931 de vasıl olan bir mektup 
münderecatının elçiliğimizin işarına tamamen te
vafuk eylediği görülmüştür. 

Netice: vekâletimiz mutevaffa Mister İskinazi 
(Şinasi) vasiyetnamesi ahkâmının biran evvel fili-
yata çıkması için bu sahada daimî müterakki ve e-
min adımlarla yürümüş, ve işi bidayetten bu güne 
kadar lâyik olduğu derecede ve yakından takip et
mekte bulunmuştur. Ancak alâkadar olan bir tara
fın müttehidei Amerika gibi memleketimize uzak bir 
mesafede bulunmasından ve muhtelif 11 şahsa ait 
olan hastane arsasının istimlâki için Manisa vilâ
yet ve belediyesile alelusul cereyan etmiş olan mu
haberenin tabiatile uzamasından ileri gelmiştir. Ha
li hazırda hastane inşası meselesinin tamamile normal 
ve müsbet bir sahada cereyan etmekte olduğunu 
ve şu günlerde banka mümessilinin ikinci defa 
Ankaraya vürııdunun beklenildiğini ve istimlâk 
edilen arazinin hastaneye terk ve tahsisi ve inşaat 
ve tesisat için gümrük resminin affı bir lâyihai'ka
nuniye ile îcra Vekilleri Heyetinden Büyük Mec
lise teklif edildiğini ve işin nihaî safhaya vasıl 
olmuş bulunduğunu arzederim efendim. 

No. 1 
Lef: 2 

Müteveffa Muris tshenazi vasiyetnamesi 

Ben, ( Moris Şinasi ) Nevw York Hükümeti 
dahilinde ve New York şehrinin (Menhatan) kıs
mında sakin olup son vasiyetnamem aşağıda yazı
lıdır. ' I 

1 — 
2 — 
3 — 
4 — 
5 — Ben, New York şehrinde bulunan Chemical 

N. Bank idarehanesine bir milyon dolar veriyo
rum, ve vasiyet ediyorum: Bu bir milyon doları 
atideki maksatlar için istimal ve muhafaza etmek 
üzere mezkûr bankayı vasi tayin ettim. Vasi, 
resülmali muhafaza ve tenmiye ve nemadan hasıl 
olan kâri cem ve tekrar bankaya yatırmağa, kab-
zetmeğe ve işbu vasiyetnamem mucibince vücude 
getirilecek olan maksadın ârizî ve zarurî bütün 
masraflarını tesviye eylemeğe memurdur. 

A: Benim doğduğum kasaba olan ve Anadolu-
da tzmirden şimendiferle takriben iki saat me
safede kâin bulunan Manisa şehrinde bir hastane 
tesis ve inşa edilecektir. Bunun için yukarıda 
söylediğim bir milyon dolar resülmalin içinden iki 
yüz bin dolarını tecavüz etmemek şartile mezkûr 
banka para tahsis ve tesviye edecektir. Bu hasta
ne her millete mensup olan hastalara açık olacak
tır. Methali üzerinde Türkçe ve İngilizce olarak 
hastanenin benim tarafımdan inşa ettirilmiş oldu
ğu yazılacak ve ( Beynelmilel Moris Şinasi ) has
tanesi kitabesini hamil bulunacaktır. Ben, vasimi, 
bu hastanenin inşası için ya New York Hükûmetile 
ve yahut ( Müttehidei Amerika ) Cumhuriyetlerini 
teşkil eyliyen Hükümetlerden her hangi birisi!e 
ve yahut ta Anadolu Hükûmetile veyahut her iki
si de birlikte olarak velhasıl vasimin bu baptaki 
göreceği lüzum ve kanaat üzerine teşriki mesai 
etmeğe memur ediyorum. Lâkin bu hastanenin 
tesis ve inşasına müteallik mukavelenameyi, plân
ları ve sair umumî, hususî tafsilâtı vasimin rey ve 
kararına terkediyorum. 

Kezalik bu hastanenin inşaat ve tesisatına mü
teallik olup şayanı tavsiye görülecek olan idare 
heyetleri veya meclisleri gibi teşkili taazzuvatın 
intihabını da vasimin rey ve kararına terkediyo
rum. 

Kezalik ebediyen ismimi taşıyacak olan bu has
tanenin inşası için muktazi olan yeri satın almıya 
veyahut kiralamıya ve bunun için (Türkiye Millî 
Hükûmetile) veyahut mahallî hükümet ile temasa 
geçerek lüzumu olan mukavelenin aktine girişmesi 
için vasime salâhiyet ve iktidar veriyorum. 

Her hangi bir arızadan bir yangın veya harp
ten veya göze görünmiyen bir afet sebebile şayet 
bu hastane harabolacak ve faaliyetten kalacak 
olursa bakiye sekiz yüz bin doların temettüü ile 
veyahut lüzumu olacak miktarda meblâğı resül-
maldan almak suretile ve kanunun müsaadesine 
göre ayni şekil ve evsafta diğer bir hastanenin in
şasına vasiyi memur ediyorum. 

Hastane artık inşa olunduktan sonra resülma
lin istimalinden husule gelecek olan temettü bade
ma bu hastanenin idaresi için sarfedilecektir. 

B - Bundan başka ben, vasimi, mablağı mezkûr 
sekiz yüz bin dolar resülmali ve bundan husule ge-

- 4 9 -



İ : O 2 8 - 1 1 
lecek menafii hastanenin teessüsüne kadar (Ame
rika Hükümeti hazine bonosu) olarak bankaya tev
die memur ediyorum. Hastanenin teessüsünden 
sonra resülnıalin getireceği temettü ile hastanenin 
bütün masraflarını tesviyeye ve bir seneliği dört 
taksitte verilmek şartile keza, vasimi memur edi
yorum. Bu para hastanenin idare heyetine tevdi 
edilecek ve mukabilinde alınacak makbuzlar vasi
ye tam ve kâmil bir itimat verecek bir şekilde bu
lunacaktır. 

No. 2 
Uf: 3 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletinden mütevel
li olein banka heyeti idaresine yazılan 27 şubat 

1930 tarih ve 972 numaralı mektup 

The Trustees ef. 

Chemical National 'Bank Ne\v York V. S. A. 

Efendim; 
Auadoluda; İzmirden şimendiferle takriben iki 

saat budü mesafede kâin bulunan Manisa şehrinde 
tevellüt ve New York şehri dahilinde Manlıatan 
mıntakasında ikametle eylül 1928 tarihinde Ne iv 
Yorkta vefat etmiş olan (Moris Şinasi) nin ter-
keylemiş olduğu vasiyetname mucibince, bankanı
zın vasi tayin edilmiş olduğu malûmumuz bulun
maktadır. Keza, müteveffanın yaradılmış olduğu 
şefkat ve insaniyet ve muhabbet hislerinin ne kadar 
yüksek olduğuna beraatı istilılâl teşkil eyliyen 
ve namını ilelebet hürmetle yaşatmıya vesile teş
kil edecek olan vasiyetnamenin bir kopyesi eli
mizde bulunmakta ve beşinci maddesine tevfikan 
size bu mektubu göndermekteyim. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ; Sıhhat ve 
İçtimaî Muavenet vekili sıfat ile, ve müteveffanın 

~»~s»-> -
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vasiyeti mucibince maskatıresi olan Manisa şehrin
de (Beynelmilel Moris Şinasi hastanesi) ismini ta
şıyacak olan böyle bir hastanenin inşa ve tesisini 
kemali memnuniyetle ve mefharetle karşılamakta
yım. Manisa muhitinde, bu müesseseyi hayriye, 
cins, mezhep ve millet farkları gözedilmeksizin 
bütün muztarip insanlara karşı kapıları açık bir 
şefkat, ihtimam ve şifa melcei olacaktır. Bu mües
sese, bilâ şüphe pek kıymetli ve faideli olan mesa-
isile, müteveffanın vasiyetnamesinin ruhundaki âli 
esasatı insaniyeyi aleddevam hayyizi file iysale ça
lışacaktır, ümidindeyim. 

Bu münasebetle zatı âlinizin nazarı dikkatini, 
bilhassa vasiyetnamenin A. maddesindeki nihaî 
fıkralar;ı celbetmeme müsaadenizi rica ederim; 
bu fıkralarda malûmunuz olduğu üzere: (Kezalik, 
ebediyen namımı taşıyacak olan bu hastanenin in
şası için muktazi olan yeri satın almıya, yahut 
kiralamıya ve bunun için (Türkiye Millî Hükûme-
tile) veya (mahallî hükümet) ile temasa geçerek 
lüzumu olan mukavelenin akline girişmesi için va
sime salâhiyet ve iktidar veriyorum) denildiği ve 
aradan iki seneye yakın bir zaman da geçmiş oldu
ğu halde tarafınızdan bu yolda bir müracaatta bu
lunulmamış olması bizim bu müracaatımıza saik 
olmuştur. 

Diğer taraftan, memleketimiz için inşaat mev
simi gelmek üzeredir. Ali hissiyat: beşeriyenin kıy
mettar bir burhanı olan müteveffanın vasiyetname
si ahkâmını, sahayı fiiliyata isal, ve haiz bulundu
ğu vasilik hakkını istimal için şimdiden teşebbü-
satî lâzimeye girişilmesi hususunu (bankanız he
yeti idarei muhterem esi ne) ricaya müsaraat edi
yorum. efendim. İhtiranıatı mahsusanun kabulü 

Türkiye Cumhuriyeti Sıhhat ve İçtimaî 
Muavenet vekili Profesör 

I Dr. Refik 

T. B. M. M. Uuibn::-:ı 



Sıra No 6 
Kırşehir Müddei umumisi İsmail Hakkı Beyin istiklâl madal
yasile taltifi hakkında 3/74 numaralı Baş vekâlet tezkeresi 

ve Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 14 - IX • 1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 6/2594 

B. M. M. Yüksek Reisl iğine 

İstiklâl madalyasile taltifi hakkındaki müracaatı 2 teşrinievvel 926 tarihinden evvel oldu
ğundan muktezası ifa buyrulmak üzere Dahiliye vekâletinden gönderilen Kırşehir müddeiumu
misi İsmail Hakkı Beye ait beş.kıt'a evrak leffen takdim olunmuştur efendim 

Başvekil 
ismet 

Milli Müd.'tfott E n c ü m e n i mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 17-^1-1931 

Karar »V 1 
Esas A" 3/74 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 14-IX-1Q31 tarih ve 6/2594 No. lı tezkeresile encümenimize havale buyrulan 
ve Kırşehir müddei umumisi İsmail Hakkı Beyin İstiklâl madalyasile taltifine ait evrak tetkik 
edildi. 

Olbaptaki kanunların emreylediği hükümlere uygun şartların bulunmaması sebebile muma
ileyhe ait talebin kabulüne kanunî imkân görülmemiştir, arzolunur. 

M. M. Encümeni Reisi M. M. Kâ. Âza Âza 
Giresun Muş Diyaribekir 

İhsan Kâzım Hüsnü Recai 

Âza Âza Âza 
L. Müfit B. Lûtfi Naci 





Sıra No 5 
Orhaneli sabık kaymakamı Bahattin Beyin istiklâl madalya 
sile taltifi hakkında 3/75 numaralı Başvekâlet tezkeresi 

ve Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 17 - IX - / 931 

Muamelat Müdürlüğü 
Sayı; 6İ2638 

B. M. M. Y ü k s e k Reis l iğ ine 

Orhaneli sabık Kaymakamı Bahattin Beyin İstiklâl madalyasile taltifi hakkındaki müracaa
tının kanunî müddetin hitamından evvel olduğundan muktazi muamelenin ifasına müsaade 
buyrulmak üzere Dahiliye vekâletinden gönderilen evrakı müsbitesi leffen takdim olunmuştur 
Efendim. Başvekil 

İsmet 

Milli Müdafiin Küçümen i mazim tası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 17-Ki-1931 

Karar A" 2 
Esas JÇ 3'75 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 17-IX-1Q31 tarih ve 6/2638 numaralı tezkeresile encümenimize havale 
buyrulan ve esbak Orhaneli ve lâhik Elmalı kazası kaymakamı Bahattin Beyin İstiklâl 
madalyasile taltifine dair evrak tetkik edildi: 

Kanunî müddetin ( l teşrinisani 1926 ) hitamından evvel müracaat etmiş olan mumailey
hin Orhaneli kaymakamı iken mücadelei milliye esnasında vatanî hizmetler ifa eylediğine 
dair evraka bağlı vesikanın kanunî şartlara uygun olduğu görülerek, beyaz şeritli İstiklâl 
madalyasile taltife müstahak olduğuna encümenimizce karar verilmiştir. Keyfiyet Heyeti 
Umumiyenin nazarı tasvibine arzolunur. 

M. M. En. Rs. 
Giresun 

İhsan 

Kâ. 
Diyarbekir 

Kâzım 
Âza 

L. Müfit 
Âza 

B. Lûtfi 
Âza 

Recai 
Âza 

Hüsnü 
Âza 

Naci 





Sıra No 7 
1341 senesi bütçe kanununun 33 üncü maddesinin tadili 
hakkında 1/89 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni 

mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 2Ö-V-1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 6İ1472 

I*. M. İM. Yüksek Reisl iğine 

341 senesi bütçe kanununun 33 üncü maddesinin tadiline dair hazırlanan ve İcra Vekil
leri Heyetinin 25-5-931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibe mazbatasiyle birlikte takdim olunmuştur. 1 v. :\ ^ 

Muktazasının ifa ve neticesinin işarına müsaade buyrulması rica olunur efendim, 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Türkiye Cumhuriyetinin resmî vasıtai neşri efkârı olan Anadolu Ajansına 1341 senesi 
bütçe kanununun 33 üncü maddesile verilen selâhiyete istinaden bir mukavele akdedilmiş ve 
her sene verilen yüz elli bin liraya Ajansın kendi abonelerile ilânatlan aldığı5hususî varidatının 
da inzimamile memleketin muhtaç olduğu ihbar ve istihbar husasatı muntazaman temin edil-» 
mekte bulunmuş idi. Son seneler zarfında ilânat işlerinin bozulması vaziyeti ahire dolayısile 
malf ve iktisadî servis abonelerinin tenakusu mijsillu hususat Ajansın malı.vaziyetini, sarstığı 
gibi bu sene zarfında Büyük Millet Meclisinin feslr ve intihabatın tecdidi ve Reisicumhur haẑ  
retlerinin tetkik seyahatleri intibaları ve büyük kongre ye muhtelif nutuklar ye hadisatı saire; 
dolayısile harice verilen haber telgraflarının geçmiş senelerle kabili kıyas olmayacak derecede 
çoğalması ve o nisbette hariçten alınan telgrafların tekessür eylemesi cihetile tefgraf ücretle
rinin de Ajansın viis'u haricinde fazlalaşmış ve ödemeyeceği bir raddeye baliğ olduğu 
anlaşılmıştır. -* 

Binaenaleyh Ajans muamelâtının memleket ihtiyacatını temamile tatmin edecek bir hale 
ifrağı için vekâletçe ittihaz edilen mukarreratın tatbikini temin zımnında Ajansın muhtelif 
düyundan dolayı pek müşkül bir şekil almış olan malî vaziyetini kurtarmak üzere kendisine 
müzaherette bulunulması ve diğer bir maddei kanuniye ile teklif edilen münakalenin icrasını 
temin için 1341 bütçe kanununun 33 üncü maddesinin tadil edilmesi zarurî görülmüştür. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Kanun lâyihası 

Mfe&dfe'l "— ÎT^l^tesi'ÖuTçe'lcanıinuriün 33 üçüncü maddesiyle verilen 150,000 liralık 
seiâhiyet 93t) - 93T1 malî Wneslne nâhsüs ve münhasır Ölmâk üzere 217,000 liraya iblâğ 
edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihihHen rrîutebefclir. 
Madde 3 — Bu kanunun icrasına Hariciye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

25/5/931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Ma. V, 

îsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş- Kaya Ş. Kaya M, Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. IK.V. S. î. M. V. 

Esat Hilmi M. Şeref Dr. Refik 

Bütçe Encümeni m;ızbatası 

18 - X/ 1931 

Yüksek Reisliğe 
1341 malî senesi bütçe kanununun 33 üncü maddesinin tadili hakkında olup Başvekâletin 

26-5-1931 tarih ve 6/1472 numaralı tezkeresile gönderilip encümenimize havale buyrulan 
kanun lâyihası alâkadar memurları hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

1341 kertesi rJüfÇfefânunühürı 33 üncü maddesile Ajansın bir şahsiyeti hükm^yeyi fcuz mües-
s'esei htistteryetafâfıMan idare ettirilmesine ye bu müesseseye muayenet olrnak üzere senevî. tediye 
mîkraVı İ 5o ÖÖÖ l#ayi fecivüz Wmemek şârtife on seneye kadar taahhüt icrasına mezuniyet 
vefimıi§ ve M rİ̂ fe'me Binaen Ke;r sene bütçelerine, 150 000 liralık tahsisat, konulmuştur. İşbu 
lâyiha rîfc, erbabı mü'drjiede izah olunan sebepler dplayısile ıg30.majî sçneşine mahsus olmak 
üz"ere f§tiü hîuâv'ene't tâhsîâaiinih 217 000 liraya iblağı istenilmekt^ir. Miktarının arttırılması 
tkf€p edilen tâhs^â! İÖ3p .nia'lî senesine ait bulunması haşebİİe intac|na rmaiî m^vz^ t̂ımız 
müsait öytrjîğitfdâti Mbülü cihetine gidilememiş olduğundan işbu lâyihanın Hükümete iadesine 
karâr vetimHiftir. 

Reis ^Rs. V. M.M. 
Gümüşane İstanbul Konya 
fi. Fehmi Ali Rana K Zainı 
iSpârtâ IConya Giresun 

Mukerrem K Hüsnü Kâzım 

T.B.'M. M. 
Bütçe Encümeni 

M $:• 6 
Esas A": 1/8Q 

Aksaray Elâziz Erzurum 
Â. Süreyya fi. Tahsin Aziz 

Kayseri Kırklareli Yozgat 
A. Hilmi M. Nahit S. Sim 



Sıra No 9 
Giresun Mebusu Hakkı Tank Bey ve 118 arkadaşının 
teşkilâtı esasiye kanununun 95 inci maddesinin tadili hak
kında 2/15 numaralı kanun teklifi ve Teşkilâtı Esasiye 

Encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

Teşkilâtı esasiye kanunumuzda malî işler faslının ilk maddesi olan 95 inci maddeye göre Hükü
met muvazenei umumiye kanun lâyihasını Meclise nihayet teşrinisani iptidasında takdim ile mü
kellef bulunmaktadır. 

Bütçe kanunları haddi zatında ne kadar mühim ise buna ait müzakereler de sual ve istizahın 
her türlü kayitten vareste tutulması itibarile Meclis murakabesi noktasından da en ehemmiyetli 
mevzulardan biri olduğu için - kanunun malî yıl başında tatbikına geçilebilmesi imkânı da mah
fuz bulundurularak - Mecliste kendisi için tabiî yolda müsait bir tetkik ve müzakere zamanı bu
labilmesi teşkilâtı esasiyede mevki tutacak derecede mutena sayılmak pek yerinde olur; ancak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi müstemir olan ve içtima zamanlan kanun nazarında belli ve 
mahdut olmıyan bir meclise bütçe kanunu lâyihasının verilme zamanına bir had tayini lâzım 
gelirse bunda Meclisin içtima seneleri başından ziyade malî yıl başlarının âmil olduğunu kabul 
etmeliyiz. 

Filvaki bu kayit mülga kanunu esaside de vardı ve orada meclisi umuminin küşadı akabinde ve
rilir şeklinde yazılmıştı . 

Teşkilâtı esasiye kanunu müstemir olan Büyük Millet Meclisine davetsiz toplanmak ve Meclis 
intihaplarını yenilemek için teşrinisaniyi yıl başı olarak göstermekle beraber malî yıl başı da 
eskisi gibi mart olarak devam ettiğinden bütçenin Meclise verilmesi tarihini eski halinde bıraktı ve 
o zamanlar malî yıl başı mart olduğuna göre hükümetler gelecek seneye ait tahminleri tesbit için 
malî yıl başına dört ay kalıncıya kadar bekliye biliyor ve Millet Meclisinde bütçenin tetkikına da 
dört aylık bir zaman alıkonulmuş oluyordu . 

Malî yıl başı marttan hazirana alındığı gün tahmin ve tetkik için bu müddetlerde mevcut tabii
lik birincinin aleyhine olarak bozulmuş oldu. Ve Hükümet lâyihasını malî yıl başından dokuz ay 
evvel Meclise vermek mecburiyetinde kaldı. Bu yüzdendir ki verilen lâyihalar her yıl onu veren 
Hükümetçe bir iki ay sonra değiştirilir oldu. 

Bu itibarla teşkilâtı esasiyenin 95 inci maddesini tadile lüzum gördüğümüzden ayni kanunun 102 
inci maddesine uyarak, bir kanun teklifi takdim ediyoruz. 

Eski madde yerine konulmasını istediğimiz bu teklifte, ötedenberi umumileşmiş bir ıstılah 
olduğu için, muvazenei umumiye tabiri yerinde bütçe tabiri daha üstün görülmüş ve öyle yazılmış
tır. Bundan başka teşrinisani gibi bir tarih zikri, önceleri davet zamanı teşrinisani ve içtima müdde
ti dört aydan ibaret olan millet meclislerine göre ve sonraları malî yıl başından muayyen bir müd
det evvel bütçeyi meclise vermeği mecburî kılmak için ihtiyar olunduğu düşünülmüş ve malî yıl ba
şının yine bir gün hal ve ihtiyaç icabına göre değiştirilmesi ihtimali karşısında teşkilâtı esasiye 
maddesini bir kere daha tadile maruz kılmamak maksadile madde bu noktayı temin edecek surette 
yazılmıştır. 

Teklifimiz bir de bütçenin Millet Meclisine malî yıl başından dört ay değil nihayet üç ay ev« 
ırel verilmesini tazammun ediyor. Vakıa görünüşte dört ayın üçe indirilmesi bütçenin Millet Mec-
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lisiude tetkiki için alınan zamanı eksiltmiş oluyorsa da esasında iki meclis çalıştığı zamanlarda tes-
bit olunan bu müddetin tahminlerde isabeti arttırmak yolunda kazanılacak faideye karşı ve yıllar-
danberi geçen tecrübelere bakılarak üç aya indirilmesi maksada elverişli görülmüştür. Teklifimizde 
(nihayet üç ay evvel) denilmek suretile de Hükümetin hazırlıklarını bitirip te sıhhat ve isabete 
yaklaşmak mümkün oldukça bütçeyi üç aydan da evvel vermesinin Meclisçe daima tercih ve iltizam 
olunduğu ifade edilmiştir. 

Bu esbabı mucibe ile teklifimizin müzakere ve kabulünü Büyük Meclise arzına müsaadelerini 
rica ederiz. 23/XI/1931 

Giresun: Hakkı Tarık, Zonguldak: Rifat, Manisa: Mustafa Fevzi, Yozgat: Süleyman Sırrı, 

Manisa: Refik Şevket, Çankırı: Talât, Afyon Karahisar: Ali, Kocaeli: Reşit Saffet, Bolu: Dr. 

Emin Cemal, Tokat: Süreyya, Şibin Karahisar : İsmail, Malatya : Muttalip, istanbul: Ali Rana, 

istanbul: Mitat, İstanbul: Yaşar, Tekirdağ: Cemil, Bilecik: Salih, Manisa: Dr. Saim, İstan

bul: Hamdi Mustafa, Malatya: Mahmut Nedim, Tokat: Nazım Manisa: M. Kani, Manisa: 

Osman, Burdur: Halit, Refet, A. Şuuri, Rize: Cavit, Bolu: Şükrü, Kocaeli: Salâhattin, Sam

sun: Dr. Asım, Kars: Nazif, Elâziz: H. Tahsin, Trabzon : Halil Nihat, Antalya : Numan, Rasim, 

Yozgat: A. Hamdi, Yozgat: Ahmet Avni, Yakup Kadri, Maraş: Nuri, Gazi Antep : Reşit, Ba-

yazıt: Halit, İbrahim Alâettin? Emin, M. Turgut, Vasıf, Denizli: Haydar Hüştü, Tokat: Hüsnü, 

Sinop: Yusuf Kemal, Antalya: Nazif i Şerif, Kastamonu: Tahsin, Aksaray: Yaşar, Necip Ali, 

Bursa: R. Ferit, Sinop: Hulusi, İstanbul: Hayrettinn, Aydın: Fuat, İzmir: Sadettin, Giresun: 

Kâzım, Zonguldak: Esat, Mardin: Ali Riza, Giresun: İhsan, Muğla: Nuri^ Mardin: İ. Ferit, 

H. Vasıf, Mardirm: Abdürrezzak, Muğla : H. Avni, Rize: Akif, Ordu: Şevket, Trabzon: Daniş, 

Zonguldak: Hasan, Konya: K. Zaim, Kars: Muhittin, Bolu: İsmail, Ordu: Hamdi, H. Aziz, 

Antalya : Haydar, İsparta : Hüsnü, Amasya : İ. Hakkı, Sivas : Rahmi, Amasya : Nafiz, Sivas : 

Ziya^ Erzincan: Abdülhak, Aydın: Tahsin, Niğde: Halit, Rize: Atıf, Antalya: Rasih, Elâziz: 

Fazıl Ahmet, Konya: Hamdi, Konya: Tevfik Fikret, Kayseri: S. Azmi, Kayseri: Reşit, Çan

kırı: Rifat, İsparta: İbrahim, Malatya: Dr. Hilmi, İsmail, Çorum: İsmet, Diyarbekir: Kâzım, 

Samsun: Memet, Elâziz: Hüseyin, Artvin: Memet Ali, Aksaray: Besim Atalay, Balıkesir: Vas-

fi? Konya : Refik, Balıkesir: Pertev, Mersin: Hamdi, Bayazıt: İhsan, Trabzon : Raif, İs

parta: Kemal, Erzurum: Asım, Sivas: Remzi, Konya: Kâzım Hüsnü, Kütahya: Muhlis, Kırk

lareli : M. Nahit, Ankara : Yahya Galip, Kırklareli: Dr. Fuat, Kütahya : Recep, Elâziz : Meıııduh 

Şevket, Aydın: Mazhar, Ordu: Ahmet İhsan. 
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Teşkilâtı Esasiye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
T. E. Encümeni 
Karar No. 1 
Esas No. 2/15 

25 - XI - 1931 

Yüksek Reisliğe 

Teşkilâtı Esasiyenin 95 inci maddesinin tadiline dair Giresun Mebusu Hakkı Tarık Bey ve 118 
arkadaşı tarafından verilen kanun teklifi, teşkilâtı esasiyenin 102 inci maddesine uygun görüle
rek tetkik edilmiştir. 

Tadil teklifi esbabı mucibesi ile encümenimizce varit görülmekle beraber maddeye, eskisinde 
olduğu gibi, lâyihanın takdim zamanını tayin için isnat olunan esbabı mueibeyi ifade eder bir fık
ranın dercini encümen zait bulmuş ve madde, (ait olduğu yıl girince icra mevkiine konulabilmek 
için ) fıkrasının tayyile, aynen kabul olunmuştur. Heyeti Umumiyenin kabul ve tasvibine arzolu-
nur. 

T. E. En. Rs. Na. Kâ. Âza Aza 
M. M. 
Giresun Elâziz Aydın Kırklareli 

H. Tarık Memduh Şevket Tahsin Dr. Fuat 

Âza Âza 

Aydın Kars 
Mazhar Muhittin 

GÎRESUN MEBUSU HAKKI TARIK BEY VE 
118 ARKADAŞININ KANUN TEKLÎFİ 

MADDE 1 — Teşkilâtı esasiye kanununun 
95 inci maddesi şöyle tadil olunmuştur: 

«Bütçe kanunu ait olduğu malî yıl girince 
iera mevkiine konulabilmek için, lâyihası ile 
buna bağlı bulunan bütçeler ve cetveller mec
lise nihayet malî yıl başından üç ay evvel 
takdim olunur. » 

MADDE 2 — Bu kanun neşri 
teberdir. 

tarihinden mu-

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

MADDE 1 — Teşkilâtı esasiye kanununun 95 in
ci maddesi şöyle tadil edilmiştir: 

«Bütçe kanunu lâyihası ile buna bağlı bu
lunan bütçeler ve cetveller Meclise nihayet ma
lî yıl başından üç ay evvel takdim olunur.» 

MADDE 2 — Bu kanun 
teberdir. 

neşri tarihinden mu-




