
DEVRE : 4 CİLT : 8 İÇTİMA : 1 

T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 

KIRK DOKUZUNCU İNİKAT 
1 9 - V - 1 9 3 2 PERŞEMBE 

^ 

Mündericat 
Sayıfa 

1 — Sabık zabıt hulâsası 164 
2 — Sualler 164 
3 —Havale edilen evrak 164 
4 — Riyaset divanının Heyeti umumiyeye 

maruzatı 164 
1 — Vilâyetlerin hususî idareleri kanunu lâ

yihasının muhtelit bir encümende müzakeresine 
dair Dahiliye encümeni mazbatası 164 

2 — Yozgat mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
Ankaranın müstakbel plânından dolayı tasarruf
ları menedilen arsa vergilerinin tecili hakkında 
kanun teklifinin geri verilmesine dair takriri 165 

5 — Müzakere edilen maddeler 165 
1 — Tahlisiye umum müdürlüğünün 1932 se

nesi bütçesi hakkında 1/254 numaralı kanun lâ
yihası ve Bütçe encümeni mazbatası 105,173,181,182 

2 — Tütün inhisarı idaresinin 1931 senesi 
bütçesinde 55 000 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/315 numaralı kanun lâyihası ve Büt
çe encümeni mazbatası 171 

Sayıf 
3 — Tuz inhisarı umum müdürlüğü 1931 se

nesi bütçesinde 32 000 liralık münakale yapılma
sı hakkında 1/347 numaralı kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası 172,181,184 

4 — 1931 senesi bütçe kanununun 24 üncü 
maddesile pansiyon kanununun meccani talebe 
hakkındaki maddesinin tefsirine dair 3/98 ve Şe-
bin Karahisar mebusu merhum Ali Sururi Beyin 
yetim kalan çocuklarının meccani tahsiline müte
dair Umumî heyet kararının tefsiri hakkında 
3/124 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Maarif 
encümeni mazbatası 173 

5 — 1 nisan 1926 tarih ve 796 numaralı kanuna 
bir madde tezyili hakkında 1/211 numaralı kanun 
lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Bütçe 
encümenleri mazbataları 173 

6 — Takas komisyonu teşkili hakkında 1/280 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası 173 



I : 4 9 1 9 - 5 - 1 9 3 2 C : 1 
1 — SABIK ZABIT HÜLASASI 

Hasan Beyin riyasetlerile aktolunarak, belediye ka
nununun 103 üncü maddesine müteallik tefsir fıkrası 
müzakere ve tadilen, Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğünün 1932 senesi bütçe kanunu lâyihasile vilâ
yetler idaresi kanununun 14 üncü maddesinden bir tabi
rin tayyma mütedair lâyihai kanuniye müzakere ve ay
nen kabul edildi. 

İhtiyat zabit ve askerî memurları kanununa bir fık
ra ilâvesine, askerî ve mülkî tekaüt kanununun iki 

maddesinin tadiline dair lâyihaların birinci müzakereleri 
icra olundu ve müteakiben, Giresun mebusu Hakkı Ta
rık Beyin, matbuat kanununun 38 inci maddesinin tef
siri hakkındaki takririnin Dahiliye ve Adliye muhte
lit encümeninde müzakeresi kabul olunduktan sonra per
şembe günü toplanılmak üzere celse tatil edildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Afyon Karahisar Yozgat 

Hasan Ruşen Eşref Avni Doğan 

Ordu mebusu Hamdi Beyin, Ünye kaymakamı tara
fından tevkif edilen üç zat hakkında şifahî sual takriri 

SUALLER 
Adliye ve Dahiliye vekâletlerine havale edilmiştir. 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Yüksek mühendis mektebinin 1932 senesi büt

çesi hakkında yeniden tanzim kılman kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

Tezkereler 
2 — Şûrayi devletin 1930 senesi demirbaş eşya mef

ruşat, kırtasiye, defatir ve evrakı matbua ve mahrukat 
hcsabatı hakkındaki cetvellerin takdim kılındığına dair 
mezkûr riyasetten mevrut tezkere (Divanı muhasebat 
encümenine) 

Takrirler 
3 — Konya mebusu Kâzım Bey ve 2 arkadaşının, be

lediye kanununun 110 uncu maddesinin 6 mcı fıkrasının 
tefsiri hakkında takriri (Dahiliye encümenine) 

Mazbatalar 
4 — Askerlik mükellefiyeti kanununun 111 inci mad

desine bir fıkra ilâvesine dair 1/329 numaralı kanun 
lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazba
taları (Iluznameye) 

5 — İcra ve iflâs kanununun tadiline dair 1/28 nu
maralı kanun lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası 
(Ruznanieye) 

6 — İdare heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1931 
senesi bütçesinde 2 060 liralık münakale yapılması hak
kında 2/39 numaralı kanun teklifi ve Bütçe encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

7 — Konya mebusu Tevfik Fikret Beyin, Konya 
ovası sulama idaresinin teşkilât ve vezaifi hakkındaki 
kanunun 1 inci maddesinin tadiline dair 2/5 numaralı 
kanun teklifi ve Nafıa encümeni mazbatasile Konya 
ovası sulama idaresinin teşkilât ve vezaifi hakkındaki 
kanunun tadiline dair 1/305 numaralı kanun lâyihası 
ve Nafıa, İktisat ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(Ruznameye) 

8 — Muvakkat muvazene vergisi hakkında 1/311 
numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (Ruznameye) 

B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saat i : 14,10 

Reis — Refet B. 

Kâtipler : Kuşen Eşref B. ( A F Y O N K A R A H İ S A R ), Haydar liilşiü B. ( DEN İZİ,t ) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 

4 — RİYASET DİVANININ HEYETİ ÜMUMİYEYE MARUZATI 

/ — Vilâyetlerin hususî idareleri kanunu lâyi
hasının muhtelit bir encümende müzakeresine dair 
Dahiliye encümeni mazbatası. 

YÜKSEK REİSLİĞE 

Dahil iye vekâletince teklif o lunup İcra Vekil
leri Heyet inin o - X I - 1 9 3 1 tar ihl i iç t imamda 
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Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ve müzakere 
edilmek üzere encümenimize havale buyurulmuş 
olan ( vilâyetler hususî idareleri ) hakkındaki 
kanını lâyihasının tetkik ve müzakeresine başlan
mış ve ( vilâyetler idaresi hakkındaki kanun ) 
muhtelit bir encümende müzakere edilmiş oldu
ğundan müteaddit encümenlere muhavvel bu lâ
yihanın da alâkadar encümenlerden intihap edi
lecek üçer azadan mürekkep muhtelit bir encümen 
tarafından tetkiki hususunun Yüksek Reisliğe ar
zına karar verilmiştir. 

Da. E. Rs. Rs. V. M. M. Kâ. 
Tekirdağ Tekirdağ Malatya Muş 

Cemil M. Fa yık MuUıdip II. Kesit 
Aza Aza Aza Aza 
Rize Çorum Amasya Çanakkale 
Atıf l. Kemal Esat Şükrü 
Aza Aza Aza 
Rize Ankara Antalya 
Esat Muslih ittin Kasılı 

Reis — Muhtelit encümen teşkili teklifi maz
batada münderictir. Reyinize arzedivorum. Ka

bul edenler... Kabul etmîyenler... Kabul edil
in işti ı\ 

2 — Yozgat mebusu Süleyman Sırrı Beyin, An
ka ranin müstakbel plânından dolayı tasarrufları 
men edilen arsa vergilerinin tecili hakkında kanun 
teklifinin geri verilmesine dair takriri. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Hazinece satılıp şehrin imar plânı dolayısile 

eshabı tasarruftan menedilen arsaların vergi ve 
taksitlerinin af ve tecili hakkında Dahiliye encü
meninde bulunan teklifi kanunimde istihdaf olu
nan gaye ahiren neşrolunan bina vergisi kanunile 
temin edilmiş olduğundan mezkûr teklifimin in
tacına mahal kalmamakla istirdat ediyorum, mü
saade Duyurulmasını rica eylerim efendim. 

Yozgat 
S. Sırrı 

Reis — Kanun teklifini geri veriyoruz efen
dim. 

5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Tahlisiye umum müdürlüğünün 1932 sene
si bütçesi hakkında t/254 numaralı kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası fil 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz isti-
yen var mı efendim? 

Sırrı B. ( Kocaeli ) — Yalnız müterakkî ve 
mütekâmil değil, her Hükümet mefhumunu taşı
yan ve millete hesap vermek mecburiyetinde bu
lunan siyasî teşekküllerde, bütçe tetkiki kolay 
basit taplolar halinde hesabatı teksif edici şekilde 
tertip edilir . 

Kâzım Pş. (Diyarbekir) — Bu şairane kısmı.. 
S u n B. (Devamla) — Geçende bu evsafı haiz 

olmıyan bir bütçe hakkında bir mütalea beyan 
ederken ilmin aradığı bu evsaftan bazılarının 
orada görülmemesine Bütçe muhterem encümeni
nin nazarını celbetmiştim. Bunda eseri zühul 
vardır demiştim. Fakat muhterem Mazbata mu
harriri Beyefendi bendenizin bu zemindeki müta-
leamı kabul etmekle beraber, meselede zühul ol
madığını ve ayni zamanda, eğer geçmiş sene büt-
çesile şimdi verilen tahsisat arasında bir muka
yese yapmağı arzu edersem kütüphaneye müra
caat etmekliğimi söylediler. 

Eyi bilmek lâzımdır ki bu yoldaki cetvellere 
müracaatla bütçe tetkik edilir, yoksa kütüphane
deki malûmatla değil. Bendeniz bir eseri hürmet 
olarak meselede zühul vardır, demiştim. Fakat 
meseleyi benim gibi tetkik edenler buna zühul de
miyorlar. (Ya ne diyorlar sesleri). 

flj 144 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

Kâzım Pş. (Diyarbekir) — Söyleme, söyleme 
( Gülüşmeler ) . 

Sırn B. (Devamla) — Umum Devlet bütçesinin 
piştarlan mesabesinde olan bu hususî bütçeler 
gelmiye başladı ki zannederim bu üeüncüsüdür. 
Bunlar hakkında, bunların mevzuatı hakkında 
söylenilen sözler; umumî bütçe için söylenilen söz
lerin methali mesabesinde olduğu için haizi ehem
miyettir. 

Bu mukaddemeden sonra tetkikutımı eldeki 
bütçeye naklediyorum. Esbabı mucibe mazbata
sında görüyoruz ki Tahlisiye idaresinin 4 türlü 
membaı varidatı vardır. Birisi: Karadenize çı
kan vapurların beher tanesinden alınan beş ku
ruşluk resimdir. Diğeri: Bankalara mevdu ser
mayenin verdiği faiz. Üçüncüsü: Satılması icap 
eden köhne eşya bedeli. Dördüncüsü de: Membaı 
meçhul müteferrik varidat. Yalnız ÎJ30 senesinde 
Karadenize geçen vapurların adedi çoğaldığı ve 
bu varidat tahminin fevkine çıktığı için, her to-
nadan alınan beş kuruş miktarın üç buçuğa ten
zili düşünülmüş ve dairei aidesinden bir teklif 
yapılmış, fakat alınan resim kanuna müstenit ol
duğu için tenzilinin de kanunen olması lâzımgel-
diğinden bu yolda bir lâyihai kanuniye tertip ve 
Meclise sevkolundu ve onu kanun olarak çıkar
dık, yani yeni çıkmıştır, izahatımdan anlıyoruz 
ki bu dairenin varidatı yalnız Karadenize çıkan 
gemilerin adedine bağlıdır. Çok çıkarsa varidat 
çoğalır, az çıkarsa azalır. Yani hüsnü idare ve 
suiidareye bağlı değildir. Varidatın çoğaltmakta 
olduğunu gören dairei aidesi pek haklı olarak bazı 
teşkilât icrasına tevessül etmiştir. 

I Bunlar hakkında muhtacı izah gördüğüm mad-
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deleri burada sayıyorum: ı Bu, dairenin hikmeti teşkili başka nıa.ksada ma-
Merkez teşkilâtına 80 lira maaşlı bir makina tuttur. 

mühendisi ilâve edildi. Bundan sonra esbabı Varidatında tezayüt varsa bu dairenin ıslahı-
mucibede bir kaç satır aşağıda tekrar bir makina na sarf olunması iktiza eder. Böyle hikmeti te-
mühendisinin daha ilâve edildiği beyan olunuyor, şekkülüne münafi bir mevzua bu varidatın sarfo-
Eğer benim anlayışım doğru dse bu ilâve ile ma- lunması asla kabili tecviz değildir. Onun için 
kina mühendisi ikiieşiyor demektir. ı ben bu bapta muhterem Bütçe encümeninin noktai 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. ( Konya ) — nazarına iştirak edemiyeceğim. 
Hayır hayır birdir. Meslek mecmualarının tercümesi için geçmiş 

S i m B. ( Devamla ) — O halde ifadede zâfı senelerde 200 lira tahsisat, konuyormuş, bu sene 
telif vardır I l m ı v e s ı l ° ^00 liraya iblâğ edilmiş. Hal-

Ikincisi; Halice çekilen eski fener işaret gc- l m k i kadroda mütercim diye bir kayit, bir figür 
misinin 27 kişilik kadrosu beş kişiye indirildi de- görmedim. Lger Senelerden ben devanı eden bu 
niliyor. Pekâlâ. Fakat madem ki bu gemi ise tahsisatla tercüme edilen asar meyanında ise tabiî 

. . . ± PJ x , -.., , T j j. kütüphaneler doldurması icap eder. ( 200 hra ile 
yaramıyacak, bir tarafta terkedılece* kadar fer- m{f M e H } I J İ ( . b h . d a i r e d o m c s ! e k o a h a s a n teı._ 
sude esmiştir bunun böyle içme ayrıca murette- e ü m e i (. iu bjr. m ' e m u m ^ ^ k u l I a m l m a H I m e s . 
bat koyarak bekletılmektense onu satarak hem l m k o l m a d l ğ l i l a l ı a z a „ m l m d a i m l e ( İ0 l ){}vle ,))ir 
onun parasını faiz getiren bir sermaye halinde ( h i / J u e t i n i f a s ı i e i n a V P 1 . i l m e s i n i ı ) P m l e ı ; i z z n i t 
bankaya vermek ve hem de onu beklıyen bekçıle- „ 5 r ( i y o r u m r.e v e r j } e c , e k P a r a y i İ k t l S a t e t m e k d a h a d 0 ğ r U d e - j Avrupa'konferanslarına bir murahhas gönde-
gıl mıdır.- rilmesi için karar vermiş. 1 500 lira para koıı-

Geçen sene yaptığı fevkalâde hizmetten dola- n m ş . ı;»en bilâkis bu maksat için Avrupaya 1. 
yi Ereğli mevkiindeki teşkili tevsi ettiler. Bu'değil, iki murahhasın gitmesini a" m ı ediyorum. 
teşkil 160 kişiyi kurtarmış. Çok şayanı teşekkür Onun için bir kaç, misli tahsisat konulmalıdır. 
bir hizmettir. Fakat yine şayanı dikkattir ki boy- Tek murahhaslarımız, Avrupada kendilerinden 
lc bir senede 160 kişinin hayatını kurtaran bir aldığımız bu idarenin nasıl hüsnü idare edildiğini 
mevkide muvakkat bir tabip kullanılıyor da ya-' onlara anlatıp Türk idaresinin intizamını ve mü-
ridatı bu kadar tezayüt eden, idare burada daimî kemmeliyetini de tasdik ettirmek imkânını bula-
bir tabip bulundurmağı düşümüyor. Bu, adeta bilsinler. Zannederim ki gayelerimizin birisi bu 
diğer ufak ufak, ötede beride ayni maksat için dur. Bu noktaya pek ziyade ehemmiyet verilmesi 
teşkil edilmiş mevkilerde, bulundurulduğu gibi lâzımdır. 
muvakkat bir tabiple idare edilmek isteniyor ki i Yahya Galip B. (Ankara) — Onların gözü 
bu, doğru değildir. | Türkü göremez. 

Varidat kısmında bir hakkı müktesep terkibi Sırrı B. (Devamla) — Evet, onların gözü gör-
gördüm ki, bunun ne demek olduğunu da aulıya-
madıın. 

Kezalik mefruşat için masraf kısmında da bir 

mez. Oüneş doğar yine karanlıktır derler. Onla
rın gözüne çöp gibi batmalıdır ki hakikati anla
tabilelim. 

adet konmuştur. ' iVk'doğru. Fakat bizim bildi-i 1 ) a m M a ı d e s ı> varidat çoğaldığı ıçm rüsumun 
ğimiz, bütçe tanzimi usulünde masraf kısınma 3>5 kuruşa tenzilini teklif ettiği halde Bütçe en-
eski eşyanın bedelleri mukabili bir miktar talisi- j eunıenı 4 kuruş üzerinde tesbıt etmiştir. Usbabı 
sat konulur. Hatta bu tahsisat bes para dahi; mucibe olarak ta buyuruyorlar ki, gelecek sene 
olsa eski eşyanın bedeli konması lâzımgelir. Onun : iktisadı faaliyetlerin tezayüdü ihtimali kuvvetine 
için para nazarı dikkate alınmaz ve maliyede |>ir, binaen ,)Llllun 4 kuruş üzerinden alınması muıın-
faslı mahsus teşkil eden bu icabatı ilmiyeye riavet S'Ptır. 
edilmesi lâzımgelir. * * I ^en Bütçe encümeninin gelecek sene iktısadi-

,, -,,,.,. T... • ı , -ı • • yatın hakikaten vesaiti nakliyeye böyle vüsat ve 
Iveza 1931 bütçesinde eytam, eraııııl maaşı ıçm J . •r

w
 J . •> , . 

. . , . , . , , , , , , UA i • ,•• germi verecek derecede artacağı hakkındaki kesfı-
yuz bin lira konulmuş ve bu defa da 80 bin lira *. , .„ .. A ,. x . . °. . x ^ , • . " •, ., t>n ı • ı - ' + ı TI T - T- n ı ; bilhassa iktisadiyat ıçm bir beşaret telakki noksanıle 20 bin liraya tenzil edildiği görülüyor. ' I T I U 4 , ,•• -.' • 
a ı , ı , , *• " , T w .. ... V>-4 «der ve kendi hesabıma teşekkür ederim ve msa-Sebep olarak ta tasfiye yapıldığı gösteriliyor. But- „ . , . • •. .. • ı , , ", , ,V-ı + ı alıah bu tahmin maddeten de tahakkuk edecekçe encümeni bu noktada tetkıkatını yaparken .. . ...... .. 
V T , • ı m ı . - ı • ,• u-ı „V +, ı ;T tır. Bunu da böyle temenni ederim. (Rüya sesleri). 
diyor ar ki; bu Tahlisiye idaresinin hikmeti teskıh, _... _ _ / . _ _ _ , . _ , _ . . . . . ' 
. . . . . ,. , , ~ T , . , , • • i Butce E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gumusane) — 

dusmus, sefalete uğramış çocukların tahlısme « u ^ «. » B » I UMAU «mu u . v u u ı u u ^ ^ 
vardım eden havır cemiyetlerinin gayesine sebih-, M a z f t a t a d a v a r • 
tir. Yani denize düsen adamalrı kurtarmakla1 Sırrı B. ( Devamla ) — Aynen onu alıyorum. 
sefalete düsen çocukları kurtarmak gaye itibarile Bunu ben göz nuru dökerek okudum. Havalen 
birdir, burada ayrılık gayrdık yoktur. Bundan düşünmüş değilim. 
dolayı yetim çocukların tabiisi için 20 bin liralık1 Bütçede 20 000 lira faiz olarak gösteriliyor. 
tahsisat koymak münasiptir ve bunu şayanı kabul Fakat bu ne miktar paranın faizidir? Bu söylen-
görüyoruz. Halbuki mesele hiç te böyle değildir, miyor. Bu sermayenin lütfen izah buyurulması?.. - 1 6 6 -
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Masraf kısmında benim gibi Heyeti Celilenin-

de anlıyamıyacağı muğlak bir ibare vardır: Müs
tahdeminin posta ve nakliye ücretleri ve yarış 
masrafları olmak üzere 1 200 lira diyor. Doğru
su bütçede müstahdeminin posta parasının, nakli
ye ve yarış masrafının yer tutacağını bendeniz 
idrak edemedim. Mukni bir izahat verirlerse mü
teşekkir kalırım. 

Muhassasat arasında 788 numaralı kanunun 
tatbik masrafı karşılığı olarak 860 lira konmuştur. 
Kanuna baktım, bu ibaredeki manayı dahi anlıya-
madım . 

Bu kanunun tatbiki için para konmasındaki 
hikmeti idrâk ve ihata edemedim, lütfen izah bu
yursunlar. 

Kezalik Cumhuriyet merkez bankasının itfa 
karşılığı olarak 2 675 lira para konmuştur. Evet 
memurin; Merkez bankasına memnuniyetle iştirak 
etmişlerdi. Fakat dairenin şahsiyeti hükmiyesi 
namına böyle bir para konmasındaki hikmeti ben
deniz anlıyamadım. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Bütün mevzuattan haberi yokmuş gibi söz söylü
yorlar. 

Sırrı B. ( Devamla ) — Efendim, meselenin 
cahiliyim, huzurunuzda itiraf atta bulunuyorum, 
lütfen izahat verirsiniz. Fakat hakkın beni böyle 
itirafa sevkettiği gibi çok ümitvarım o hak zati 
âlinize de hâkim olsun, siz de itirafatta bulunu
nuz. 
Sözümü ve suallerimi bitirmezden evvel bir »kaç 
cümle daha ilâve edeyim. Tahlisiye idaresi diyor 
ki geçen seneye nazaran vapurlardan alınan rüsu
mu tenzil ettik, doğru, 80 bin lira tasarruf ettik, 
bu da doğru. Ereğli teşkilâtını tevsi ettik ve yine 
4 827 lira iktisat ettik. ' 

Arzetmiştim ki : Varidatın azalması veya çoğal
ması mutlaka vapurların çok veya az olmasına mü
tevakkıftır. Şimdi sözümün nihayetine doğru umu
munuzun nazarını ayrı ayrı celbedecek bir şey ar-
zedeceğim: 

Baştan başa okuyoruz, elimize bir müdüriyeti 
umumiyenin bütçesi olarak bir cetvel veriliyor. Fa
kat, bu cetvelde idarenin bir müdürü umumî tara
fından idare edilmekte olduğuna dair kayit yoktur. 

Mükerrem B. (İsparta) — Teşkilât kanununda 
vardır. 

Sırrı B. (Devamla) — Efendim, elimizde bütçe 
vardır. Onun, bütçede zikredilmesi lâzımdır. Eğer 
biz bütçe kavaidini de kendi düşüncemize göre fi
lân teşkilâtta vardır diye altüst edecek olursak zan
nederim ki istisnaî bir harekette bulunmuş olu
ruz k i : bu, doğru değildir. Bütçede, memurin ma
aşı olarak 13 584 lira gösteriliyor. Tabiî bu, maaş 
olarak verilecektir. Fakat bu maaşı kimler alıyor 
ve ne nisbette alıyor? Bu da yazılmamıştır. Yalnız 
ücret alanların ifa eyledikleri hizmetlere göre sı
fatları dercediliyor. Ücret alanların isimleri ve sı
fatlan yazılsında maaşlı memurların ismi niçin der-

cedilmesin? Teşkilât kanununda vardır diye ih
mal ediliyor. Mademki ücretliler birer birer zikre
dilmiştir. O halde memurların da zikredilmesi icap 
eder. Bu ihmal olunmaz bir meseledir. 

Daha evvel bilmünasebe arzettim. Bu idare yal
nız deniz işlerde meşgul olmak için teşkil edilmiş
tir. Yoksa bir cemiyeti hayriye değildir. Onun için 
bunun varidatından bir miktar paranın alınarak 
başka bir yere sarfedilmesine cevaz yoktur. Alelhu-
sus bu para ile alâkası olanlar vardır. Bütçe encüme
ninin dediği gibi ton başına alınan rüsumun tenzilin
de başkalarının talep ve arzusu dahi amil olmuştur. 
O talep ve arzu yine amil olur da efendiler bu pa
rayı buraya sarfetmek için mi alıyorsunuz demez
ler mi? ( Gürültüler ) Bu tefsir olunmaz bir me
seledir. Onun için bu noktai nazardan eytam ve 
eramile verilen paranın bu bütçeden tayyı iktiza 
eder. Meseleyi durudiraz enzarı takdirinize arze-
diyorum. 

Bütçe encümeni mazbata muharriri Kemal Za-
im Bey (Konya) — Geçen gün muhterem arkada
şımız Sırrı Beyefendi bütçeye dercettiğimiz ve et
mekte bulunduğumuz cetvellerin şeklini münasip 
bulmadılar ve buyurdular ki her bütçeye dercolu-
nan masraf ve varidat sütunlarının yanı başına 
ondan evvelki senelerin varidat ve masraf sütunları 
da dercedilsin. Halbuki tetkikınıza arzettiğimiz 
bütçede yalnız Hükümetin teklifile, encümenimizce 
kabul olunan ve kabulünüze arzedilen rakamlar 
vardır. Bendeniz geçen gün de arzı cevap etmiştim. 
Fakat görülüyor ki cevabım kendilerini tatmin etme
miş. Şimdiye kadar tevzi edilen bütün kanun lâ
yihalarında ibir tarafta Hükümetin teklifi, diğer 
tarafa encümenlerimizin kabul ettikleri şekiller 
yazılmaktadır. 

Kanunlarda dahi, evvelce mevcut olup tadil 
edilen kanunların bütün maddeleri tekrar buraya 
nakledilmemektedir. Şimdi tasavvur buyurunuz ki 
geçen senenin masraf ve varidat sütunlarını da 
dercetmiş bulunalım. Esaslı surette tetkik yapmak 
istiyen bir zatın yalnız geçen seneki tahsisat ye-
kûnlarile varidat yekûnlarını bu senekilerle mukaye
se etmesi zannederim esaslı bir şey teşkil etmez. E-
saslı bir tetkik yapmak için geçen senelerin gerek 
varidat ve gerek masraf yekûnlarının seyrini de o 
zatın takip etmesi lâzımgelir. Geçen senenin varidat 
ve masraf cetvellerini buraya dercetmenin faidesine 
kail olamıyoruz. Heyeti Celileniz kabul buyu-
rursa beş senelik sütunları da dercedelim (Ne lü
zum var sesleri). Fakat geçen sene ve daha evvelki 
seneler bütçeleri kütüphanede mevcuttur. Arkada
şımız zahmet buyursalardı bu noksanlarını orada 
tatmin ederlerdi. Bunun için başka bir şey yapı
labileceğini bendeniz tahmin etmiyorum. Fakat 
beyanatlarından anlıyorum ki; her halde en
cümenimizin ihzar edip, kabulünüze arzettiği büt
çede tetkikatlarını çok tamik etmemişler. Bu tet-
kikatları fazla sathice kalmış. 

Buyurdular ki yazılan yazılara nazaran ilâve ola-
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rak bütçede iki mühendislik vardır. Bendeniz böy
le iki mühendislik bulunduğunu bilmiyorum. Bu
rada zâfı telife delâlet edecek bir şey de yok.. 
Eldeki mazbatada üçüncü maddede bir mühendis 
tabiri vardır. Buna başka bir yerde daha temas edil
memiştir. Bunu bilmiyorum nereden çıkarıyor
lar? 

Sonra idare varidatını ifade ederken bunun 
dört membadan geldiğini söylediler. Bendeniz 
üç memba biliyorum. Eğer kendileri başka bir 
memba daha bulmuşlarsa söylesinler, maalmem
nuniye buraya dercedelim. (Çok ey i olur sesleri). 

Daha bir iki teferruata temas ettiler. Meselâ 
mefruşata tahsisat konmuştur, fakat eski mefru
şatın satılması dolayısile elde edilecek varidat için 
bütçede kayit yoktur, dediler. Pekâlâ vardır. Va
ridat bütçesi meyanında bunlar zikredilmiştir. Fa
kat satılan bir takım eski demir, hurda ve saire-
nin her birine ayrı ayrı maddeler koyup okuyan
ları taciz etmekte faide yoktur zannederim. 

Ahmet Süreyya B. (Aksaray ) — Tabiî bak
kal defteri değil ki bu.. 

Kemal Zaim B. (Devamla) — Eytam ve eramil 
maaşlarına temas ettiler. Gecen sene daha çok, 
bu sene daha azmış. Tabiî bunlar eski idareden 
müdevver olan maaşlar, memurların tekaüt ma
aşları için tahsis edilmiş paralardır. İdare eski 
idareden müdevver olan bu ınemurlarrn tekaüt 
aidatlarını tasfiye etmeyi düşünmüş ve on sene
lik aidatları birden vermeyi tensip etmiştir. Klsa-
sen Devlet teşkilâtı dahilinde bulunanlar için de 
bu usul tatbik edilmektedir. Bu suretle on sene
likleri vermek suretile tasfiye etmektedir. Bun
dan dolayı az görülüyor. 

Mecmualar ve kitaplara gelince: Masraf büt
çesinde bunun için de 500 lira vardır. Bunun 
için hic bir memur istihdam edilmiyor. 500 liraya 
mukabil tercüme ve tabettireceği kitaplarla kü
tüphaneler doldurmasına da imkân yoktur. 

Ali B. (Rize) — Sırrı Beyin kütüphanesi do
lar (Gülüşmeler). 

Kemal Zaim B. (Devamla) — Bazı meslekî eser
leri tercüme için senede 500 lira konmuştur. Bu
nun için ne daimî bir mütercim vardır ve ne de bu
nun haricinde bir masraf vardır. Sonra idarenin 
bir müdürü umumî tarafından idare edildiğine ve ; 
bir de istihdam edilen memurların kadrosuna dair 
bir kayit görmediklerini söylediler. Bu pek tabii
dir. Nitekim Devlet bütçesinde de bunları göre-
miyeceklerdir. Maaşatm tevhit ve teadülüne da
ir kanunla memuriyetler tamamen tesbit edilmiş
tir. Hu kadrolara memur ilâvesi ayrıca bir ka
nuna bağlıdır. Bunların da tevhit ve teadülüne 
dair kanun çıktıktan sonra bütçelerde kadro 
derpiş edilmemektedir. Nitekim bu idarenin ba
remi yapılmıştır. 

Memur kadroları sabittir ve bunlardan her hangi | 
birinin tağyir edilmesi esasen encümenimizin dahi! 
salâhiyeti dahilinde değildir. Teklif dahi salâh i- j 
yeti dahilinde değildir. Bir teklif vaki olmayınca. 

Onun için bunlar dercedilmemekiedir. İdarenin 
bir müdürü umumî tarafından idare edilmesi de 
idareye şahsiyeti hükmiye veren kanunda münde-
riçtir. O kanun bunu tesbit ettiği için ayrıca buna 
dair bir kay il koymadık. 

Diğer taraftan Karadenize çıkan vapurlardan 
alınan resme temas buyurdular. Vakıa gecen haf
ta Heyeti Gelileniz buna dair olan kanunu kabul 
buyurmuş ve bu teklif kanuniye! kesbetmişlir. 
Bunun üzerinde münakaşa caiz olmamakla beraber 
mazbatamızda ki yazıya temas buyurdukları için o 
husustaki noktai nazarlarını tashih etmelerini ve 
mazbatamızı bir daha okumalarını rica edeceğim. 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Lütfen zatı âliniz o fıkrayı okuyunuz. 

Kemal Zaim B. (Devamla) — Mazbatamızda 
diyoruz ki : vakıa teklif bunu üç kuruşa indir
mek içindir. Fakat encümenimiz diğer idareler 
tarafından yapılan iltimas yollu müracaatları ve 
bizdeki teşkilâta benziyen Danimarka tahlisiye 
idaresinin aldığı rüsum miktarını nazarı dikkate 
alarak resmin böyle birden beş kuruştan üç, ku
ruşa tenzilini muvafık bulmamıştır. Bunun es
babı mucibesi olarak ta şu kayit konulmuştur: 
« ve önümüzdeki senenin iktisadî faaliyetler üze
rinde arzedebileceği ihtimalleri dahi derpiş ede
rek »... Yani önümüzdeki sene iktisadî faaliyetle
rin ne olacağını bilmiyoruz, ihtimal tenakusa 
doğru gider. Önümüzdeki senenin iktisadî faali
yetler üzerinde arzedebileceği ihtimalleri dahi der
piş ederek ihtiyaten bunu üç. kuruşa indirmekten-
se dört kuruşa indirmeği münasip gördük diyoruz. 
Yoksa önümüzdeki sene iktisadî faaliyet artacak
tır tarzında bir şey söylemedik. Böyle bariz bir 
tenakuza düşmemize ihtimal yoktur. Bu da böyle. 

Evvelce arzetmeği unuttum, ücretli memurlar 
kadrosu ; malûmu âliniz bir kanunla tesbit edilmiş 
kadrolar değildir. Her sene gerek burada, gerek 
encümende memurin adetleri üzerinde tadilât 
yapmak imkânı - bulunduğu içindir ki 
ücretli memurlar daima bütçede derpiş edilerek 
Heyeti Celilelerine arzedilir. 

788 numaralı kanunun tatbik masrafı, bu ka
nun - Sırrı Beyefendi - memurin kanunudur ve 
bu para memurinin tedavi masraflarıdır. Buna 
her bütçede tesadüf edilir Kanunun hükmüdür. 
Bunun için buraya dercedilir. Sonra Cumhuriyet 
merkez bankasına bir hissei iştirak. Bu da Mer
kez bankası kanununda yazılmış olan hükümlere 
göre evrakı naktiyenm itfa mukabilidir. Gerek 
masraf bütçesinde ve gerek diğer bütçelerden 
% 1 hesabile konulan bir meblâğdır ki ; Merkez 
bankasının üzerine aldığı evrakı naktiyenm itfa 
karşılığıdır. Bu da kanunidir. 

Sonra hayır cemiyetlerine yardım: Efendim, 
encümeniniz bunu derpiş etmiş ve yirmi bin lira 
koymuştur. Geçen gün hudut ve sevahil 
bütçesinde de Heybeli Adada inşa edilen ve he
nüz tesisatı ikmal edilmediğinden ve dairei aide-
sinin bütçesi de sıkışık vaziyette bulunduğundan 
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dolayı bir veremliler paviyonu inşaatını ikmal et- F. 
mek üzere encümenimiz elli bin lira koymuş ve 2 ücretler 
bunu da Heyeti Celile memnuniyetle kabul et- Reis — Kılml edenler... 
mistir. Arzettiğimiz teklifte bu mahiyettedir, edilmiştir. 
İçinde bulunduğumuz seneler her halde sıkıntılı V. 
senelerdir. Dünya vaziyeti dolayısile memleketi
mizde de bu sıkıntılar, bu ıstıraplar belki daha 
artacaktır. Keşke malî meııabiimiz müsait bu
lunsaydı da bütçelerimiz de içtimaî muavenet 
namına daha fazla para koysaydı. Elimizden ge
len budur. Bu kadar yapabildik. 

Lira 
149 672 

Etmiyenler... Kabul 

3 Hakkı müktesep karşılığı 
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... 

edilmiştir. 
F. 
4 Masarifi nıübrime 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Nihayet Tahlisiye idaresi mazbatamızda işaret edilmiştir. 

ettiğimiz gibi denizde tehlikeye maruz kalan in
sanları kurtarmağa matuf ıbir teşkilâttır. Bizim 
burada derpiş ettiğimiz şey, memlekette her hangi 
bir yangın, kıtlık veyahut başka bir afet dolayısi
le kazaya, masaibe uğrıyan vatandaşlara bir yardım 
temin etmektir. Zannederim ki bu hususta Heyeti 
(-dileniz encümeninizin bu teklifin i tereddütsüz 
kabul buyuracaktır ve Sırrı Beyefendi de bizim 
bu samimî düşüncemize iştirak buyuracaklardır. 

Refik B. (Konya) — İştirak ederler, ederler. 
Kemal Zaim B. (Devamla) — Buyurdular ki 

bu idarenin varidatı Karadenize çıkan vapurlar
dan alınmaktadır. Bunlar da ecnebi vapurlarıdır. 
Şudur, budur. 

Bu rüsum Heyeti Celilenizin kabul buyurduğu 
bir kanunla alınmaktadır. Ecnebilerin bu parayı', 
şuraya, buraya sarfediyorsunuz diye söylemeğe j 
hiç bir hakları yoktur. Çünkü memleketimizde edilmiştir. 
artık kapitülâsyonlar mevcut değildir (Bravo ses- i p • 
' e r v • I 9 İkramiye ve mükâfatı naktiye 

S u n B. (Kocaeli) — Bir sual soracağım. Ev- j Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... 
kaf teşkilâtı da - ki geçende bütçesini müzakere et- edilmiştir. 
mistik - ayni esasa müptenidir. Orada müdürü u-
mıımî ve tahsisat yazılıdır. 

F. 
5 Harcırah 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

F. 
6 İcar bedeli 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

F. 
7 Mütekaidin, eytam ve eranıil maaş 

ve tahsisatı fevkalâdesile maa tah
sisat on senelik maaşları 

Reis — Kaimi edenler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 
F. 
8 Mııayyenat ve melbusat 

Reis — Kabul edenler... Etmivenler... 

Kemal Zaim B. — Baremi çıkmadığı için.... 
S i m B. ( Kocaeli ) — Diğerlerinde de varda 

Beyefendi. 
Kemal Zaim B. — Baremi 

rü umumî tahsisatı vardır. 
( Mesele yoktur sesleri ) . 

Reis — Başka söz istiyeıı 
geçilmesini kabul edenler . . , 
bul edilmiştir. 

ol mıy a ularda müdü-
01 ani arda yoktur. 

yoktur. Maddelere 
Etmivenler . . . Ka-

F. 
İÜ 

Reis — Kabu 
edilmiştir. 

F. 
11 

Reis — 
edilmiştir. 
F. 
12 

Sigorta 
edenler... 

Levazım 
Kabul edenler... 

Tahlisiye umum müdürlüğünün 1932 malî 
senesi bütçe kanunu 

MADDE 1 — Tahlisiye umum müdürlüğünün 
1932 malî senesi masarifi için merbut ( A ) işaretli' i j im j s tu . 
cetvelde gösterildiği veçhile 270 175 lira tahsisat I 
verilmiştir. *'• 

A - CETVELİ 
F. 
1 Memurlar maaşı 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler, 
edilmiştir. 

Lira 
13 584 

Kabul 

14 Tamirat masarifi 
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... 

edilmiştir. 
F. 
15 Reddiyat 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

Lira 
450 
Kabul 

Lira 
3 547 
Kabul 

Lira 
2 500 
Kabul 

Lira 
3 000 

Kaimi 

I /ıra 

Etmivenler... 

Etmivenler... 

Muhtelif masraflar 
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... 

edilmiştir. 
F. 
13 Fennî vasıtalar ve tatbikat masraf

ları ve levazımı 
Reis — Kabul edenler... Etmivenler... 

20 000 
Kabul 

Lira 
18 687 
Kabul 

Lira 
3 000 
Kabul 

Lira 
7 000 
Kabul 

Lira 
7 200 
Kabul 

Lira 
4 500 
Kabul 

Lira 

14 500 
Kabul 

Lira 
15 000 

Kabul 

Lira 
200 
Kabul 
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F . Lira 
1(5 Mahkeme masarifi ve avuka t ücreti 1 500 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler. . . Kabul 
edilmiştir. 

F . Lira 
17 Beynelmilel cankur t a ran burusuna 

iş t i rak hissesi 100 
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler. . . Kabul 

edilmiştir. 
F . Lira 
18 Çeçen sene düyunu 100 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler. . . Kabul 
edilmiştir. 

F . Lira 
19 Eski seneler düyunu 600 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler. . . Kabul 
edilmiştir. 

F . Lira 
20 788 numaral ı kanunun tatbiki masrafı 860 

Reis" — Kabul edenler... Etmiyenler. . . Kabul 
edilmiştir . 

F . Lira 
21 1982 senesinde Amisterdam ve 

Ro te rdamda in ikat edecek bey
nelmilel tahlisiye konferansı için 

Avrupa harc ı rah ı 1 500 
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler. . . Kabul 

edilmiştir. 
P . Lira 
22 1715 numara l ı k a n u n u n 8 inci 

maddesi mucibince Cumhuriyet 
merkez bankas ına verilecek it

fa karşı l ığı 2 675 
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler. . . Kabul 

edilmiştir. 
( Birinci madde t e k r a r o k u n d u ) . 
Reis — Maddeyi kabu l edenler ... E tmiyenle r ... 

Kabu l edilmiştir . 

MADDE 2 — Mezkûr müdür lüğün 1932 malî 
senesi masarif ine karşı l ık olan va r ida t merbut 
( B ) işaretl i cetvelde yazılı olduğu üzere 421 000 
l i ra t ahmin edilmiştir . 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... E tmiyenler ... 
Kabul edilmiştir . 

MADDE 3 — Tahlisiye u m u m m ü d ü r l ü ğ ü n ü n 
ücret l i memur ve müstahdemler i ile naki l vasıta
lar ı kadrosu merbut (C) cetvelinde gösterilmiştir . 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... E tmiyenle r ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — ida ren in 1932 malî senesine dev
redilecek mevcudu va r ida t bütçesinde bu nam ile 
açdacak bir fasla konulur . Bu mevcut ile mezkûr 
malî sene zarf ında t a h a k k u k edecek va r ida t faz
lası masraf bütçesinde açılacak bir fasla tahsisat 
k a y d o l u n a r a k tahl is iye vesait inin mubayaas ına 
ve yeniden vücude getiri lecek asrî tahlisiye tesi
sa t ına ve tahlisiye h idemat ve vezaifi için lüzum 

görülecek mebani ve vesait ve arazinin inşa ve 
mubayaas ına sarfolunabilir . 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... E tmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

M A D D E 5 — İdarenin Osmanlr bankasında 
bulunan nukut , esham ve tahvilâtının tasfiyesi ne
ticesinde idareye aidiyeti t ahakkuk edecek miktar ı 
var idat bütçesinde açılacak bir fasla irat kayit ve 
•bundan yine tasfiye neticesinde alacakları iebey-
yün eden eşhasa verilicek mebal 'ğ masraf bütçe
sin de açılacak bir fasla tahsisat olarak vazı ve 
tesviye olunur. 

Kat i tasfiye neticesinde idareye aidiyeti ta
h a k k u k edip 1e idare veznesine teslim edilen safi 
miktar ın yüzde ikisi ikramiye olarak bu fasla ko
nur ve hesapların te tk ik ve tasfiyesinde hizmetleri 
sepkedenlere tevzi edilir. 

İs t ihkak sahiplerinden her birine verilecek mik
tar la r ın mesainin şekil ve mahiyetine 'göre tayini 
İk t i sa t vekâletine ait t ir . 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, bu mad
deyi lütfen izah etsinler. Osmanlr bankasında ala
cak var. tasfiye va r ; ikramiye var. Mesele nedir? 
Lütfen bunu izah buyursunlar . 

i k t i s a t vekili Mustafa Şeref B. ( B u rd u r ) — 
Malûmu âliniz olduğu üzere Tahlisiye idaresi vak-
tilc ecnebilerin elinde bulunuyordu. O sırada bura
da hizmet edenlere verilmek üzere idarenin vari
dat ından b i r mik ta r ayrı l ıp .bankaya bırakılmışt ır . 
Bilâhare Hükümetimiz idareyi eline aldığı zaman 
bu bankada bulunan para lar ı tabiî idareye ait ol
duğu için kendilerinden istemiştir. Cevaben öte-
denberi bu işte çalışmış olanların tekaüt ve diğer 
suret le haklar ı taal luk etmiş olduğu için bu para
nın verilemiyeceği bildirilmiştir. Nihayet b i r çok 
ınuha.berat ve müzakera t tan sonra alâkası ve istih
kakı olanlar kimlerse onların tesbiti ve hakikî is
t ihkaklarının tayini hususu t aka r rü r ettirildikten 
sonra geri kalanın Hükümetimize yani Tahlisiye ida
resine teslimi üzerinde ittifak hâsıl olmuştur. Bu it
tifak üzerine Hükümet taraf ından bir komisyon teş
kil edilmiş ve o komisyon, esbabı is t ihkak kimler
se onların hakikaten bu parayı istemeğe h a k l a n 
olup olmadığını ve haklar ı miktar ını tesbit etmiş
tir. Şimdi iş nihayete gelmiştir. O bankada mevcut 
olan paradan bunlar ın is t ihkakı verilecek, üst ta
rafı da idareye kalactkt ı r . Tabiî bu hususta çalı
şanlara yevmiye ve saire verilmediği için bir ikra
miye verilmesi icap eder. Bütçe encümeni bu ikra
miyenin, idareye geçecek miktar ın yüzde ikisini 
tecavüz etmemesini t a k a r r ü r ettirmişti! ' . 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Btmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

M A D D E 6 — Tahlisiye müstahdemini nıeyamn-
dak i s ana tkâ r l a rdan tahlisiye mebani ve vesaitinin 
tamir ve inşasında ve icabında yaptırı lacak sair iş
lerde çalıştırılacak olanlara ücretlerine zamimeten 
onüçüncü faslın birinci maddesine mevzu tahsisat
t a n azamî bir lira yevmiye verilebilir. 
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Reis — Maddeyi kaibul edenler . . . Etmiyen-

ler . . . Kaibul edilmiştir. 

MADDE 7 — Mütekaidin, eytam ve eramilin 
şimdiye kadar muhassas olan ve badema da tahsis 
edilecek olan maaşlarından bir nüfusa isabet ede
cek miktarı (300) kuruş veya daha dun ise on se
neliği tahsisatı fevkalâdesile birlikte defaten veri
lerek alâkaları kesilir. Bu miktar yetimler meya-
nında bulunan kız çocukların 25, erkek çocukla
rın 19 yaşını ikmaline kadar tahakkuk edecek 
müddete ait verilecek miktarı geçemez. Ancak 
yaşları yirmi beşi mütecaviz bulunan kız çocuk
lara muhassas maaş ve tahsisatı fevkalâdeleri 
mecmuunun iki seneliği defaten verilerek alâka
ları kesilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Karadeniz boğazı tahlisiye ida
resinin 1928 senesi bütçe kanununa müzeyyel 1381 
numaralı kanunla maaşları ücrete tahvil edilmiş 
olan tahlisiye müstahdemlerinden hizmet müddet
leri 31 kânunuevvel 1928 tarihine kadar yirmi 
beş seneye varmamış olanların idarece icabında 
cezaen olmamak şartile hizmetlerine nihayet ve
rildiği takdirde haklarında 1683 numaralı askerî 
ve mülkî tekaüt kanununun muvakkat üçüncü 
maddesinin B, C, ve D fıkraları hükümlerine gö
re muamele yapılır. 

Ancak (D) fıkrası mucibince verilecek ikrami
yeye esas olacak maaş 31 kânunuevvel 1928 tari
hindeki maaştır. 

Bu madde hükmüne göre verilecek tekaüt ma-
aşlarile ikramiyeler masraf bütçesinin 7 nci 
faslına mevzu tahsisattan tesviye olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Mütekaitlerle bunların yetimle
rinin tahsisatı fevkalâdelerile beraber üç aylık ma
aşlarının defaten peşin olarak itasına iktisat vekili 
mezundur. Bunlardan ölen ve hakkını ıskat eden
lerin fazla aldıkları istirdat edilmez. 

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

MADDE 10 — Karadeııize çıkan vapurlardan 
defaten altı seferlik tahlisiye resmini tediye edip 
abone olanlar tediye tarihinden itibaren (1932) 
malî senesi zarfında Karadenize kaç defa çıkarsa 
çıksın başka tahlisiye resmi alınmaz. İşbu abone 
gemi namına verilir ve bundan ancak namına 
abone yapılan gemi istifade edip ayni kumpanya 
veya şahsın diğer bir gemisi istifade edemez. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka-1 
bul edilmiştir. I 

MADDE 11 — Tahlisiye idaresi, kendi maksat 
ve hedeflerine benziyen hizmetler için teessüs et
miş bulunan hayır cemiyetlerine, îcra Vekilleri 
Heyeti kararile, ihtiyat akçasından yirmi bin li-| 

raya kadar yardımda bulunmağa mezundur. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 

MADDE 12 — Bu kanun 1 haziran 1932 tari
hinden muteberdir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, 1932 se-
ııei maliye bütçesi dedikten sonra bu maddeye 
ne lüzum vardır? (İster ister sesleri). 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Efendim, bu madde yazılmazsa, kanun, kanunla
rın neşir ve ilân ve tatbiki hakkında mevcut olan 
kanuna göre, meriyet tarihine ait bir hükmü ih
tiva etmemiş olur, o zaman 61 gün sonra meriyete 
girer. Halbuki malî senenin mebdei bir haziran
dan başlıyacaktır. Onun için bu maddeye lüzum 
vardır. İki ay sonra mevkii meriyete geçmesi 
terviç edilen kanunlarda bu. madde konmıyabilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İktisat vekili memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

2 — Tütün inhisarı idaresinin 1931 senesi büt
çesinde 55 000 liralık münakale yapılması hakkın
da 1/315 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı? 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, bir izah 
istiyeceğim: « ağustosta tatbik edilen kadrolarla, 
yeni usulü muhasebeden mütevellit masraflar.. » 
deniyor. Bunu lütfen izah buyursunlar. 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. (İs
tanbul) — Geçen senenin bütçesi ağustostan iti
baren tatbik edildi. Yeni usulü muhasebeden mü
tevellit masraflar hakkındaki teferruatı şimdi ar-
zedemiyeceğim. Emir buyurursanız gelecek celse
de arzedeyim. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — O halde kalır, 
çünkü esbabı mucibesi malûm değildir. 

Reis — Efendim, lâyihanın verilecek izahat 
neticesine kalmasını reye koyacağım ( Hayır ses
leri ) . 

Refik Şevket B. (Manisa ) — Vekil Beyefendi 
millet vekillerine izahat vermek üzere gelecek cel
seye kalmasını teklif ettikten sonra evlabittarik 
tehiri icap eder. 

Reis — Efendim, arkadaşların bir kısmı da mü
zakeresini istiyor. Reye koymaktan başka bir 
çare yoktur. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim bu, 
mazbatanın reye konup konulmaması meselesi 
değildir. Bir vekil teklif edilen kanunun esba
bı mucibesini izah için gelecek celseye bırakıl-
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masını isterse, halâ, biz senin kanununu çıkara
cağız demekte mana olamaz. 

Reis — Reis hâkim olamaz. Heyeti umumiye 
isterse reye koymak mecburiyetindeyim. Bu lâ
yihanın müzakeresinin tehirini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 — Tuz inhisarı umum müdürlüğü 1931 se
nesi bütçesinde 32 OOO liralık münakale yapılması 
hakkında 1/347 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası fil 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Efendim, bir 
sual soracağım. Tuz inhisarına ait lâyihanın 
esbabı mucibe mazbatasının bir yerinde ( elyevm 
tahakkuk etmiş 6 520 lira tekaüt ikramiyesi te
diye edilmekte olduğu gibi 30 seneden fazla hiz
met etmiş olup bir çoğunun tekaütlüğünü talep 
eylemeleri muntazır bulunan 46 memur mevcut 
bulunmakta ve bunların tekaütlüklerinin icra 
edilmesi ve ikamet edecekleri mahalle kadar ka
nunen verilmesi ) diye 'bir kayit vardır. Bizim 
malî senemizin bitmesine, bu gün ayın on dokuzu 
olması dolayısile 12 gün kalmış iken bu memur
ların tekaüt muamelelerini 12 günde ikmale ihti
mal veriyorlar mı ki bu münakaleyi teklif ediyor
lar? 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. (İs
tanbul ) — Bu memurların bir kısmı tekaüt ol
muştur ve bunların tahakkuk etmiş matlupları 
vardır. Bu parayı onlara tesviye için ve biraz da 
ihtiyat olarak istiyoruz. Bu gün ayın on dokuzu
dur. Bir zatın bu gün tekaütlük talep edip 
derhal İstanbula gitmesi mümkün olabilir. 

Refik Şevket B. (Manisa ) — Bu esbabı mu
cibe ile tahrir edilen esbabı mucibe arasında fark 
vardır. Aynen okuyorum: ( İkramiye tediye 
edilmekte olduğu gibi otuz seneden fazla hizmet 
etmiş olup bir çoğunun tekaütlüğünü talep eyle
meleri muntazır bulunan 46 memur mevcut bu
lunmakta ve bunların tekaütlüklerinin icra edil
mesi ve ikamet edecekleri mahalle kadar kanunen 
verilmesi lâzımgelen yol masrafları ). Binaenaleyh 
bu esbabı mucibeye göre bu kanunun buradan 
çıkması, resmî ceride ile neşrü ilânı gibi muamele 
nazarı itibara alınırsa 12 günün kâfi gelmiyeceği 
görülür. Binaenaleyh bununla iştigale mahal yok
tur, zaittir. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Efendim, malûmu âlinizdir ki tekaüt muamelâtı 
mütehavvildir. Bu muameleyi yapmadan mütevel
lit, takarrür eden bir tahsisattır. Fakat bunlar 
mülhak bütçe oldukları için sene nihayetinde teka
üt olan bir zatın muamelsi şimdiye kadar geçen 
şartlara göre tahsisat bulunmadığı takdirde şenel 
nihayetine tehir edilir. Eğer bunu yapmazsak 
ati senelerde yeni bütçede yeni tahsisat açmak su-
retile tediyesi mümkün olur. 

fil 163 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

1 Bu gün bunu kabul etmezsek bir sene zarfında 
ne kadar memur tekaüt edileceğini sene iptidasın 
da tesbit etmek mümkün olmadığından, elbette bu 
gibi muamelâtta tahsisatsız istihkaklar tahakkuk 
eder ve ediyor ve edecektir. Bunun içindir ki bu 
tahsisata mukabil muamele bittimi istihkaklarını 
verirler. Muamele bitmediği takdirde geçen sene
den kalma tahsisatsız borç mahiyetinde tahakkuk 
eder ve önümüzdeki sene bütçesinde geçen sene
ler faslından tediye edilir, tdarî hizmetler gibi da
ha evvelden, tam zamanında, ne kadar tekaüt mu
amelesi cereyan edeceğini tesbit etmek mümkün 
olmadığı için; bunlar üzerinde senenin son ayın
da olsa bile, istihkak sahiplerinin haklarını senesi 
içinde vermek mümkün olmasa bile, ati senelere 
borç olarak devrolunaıbilir. Bu itibarla bunda fai-
de vardır. Binaenaleyh kanunun kabulü zaruridir. 
Refik Şevket B. (Manisa) — O halde mesele yok
tur. Kalbul. 

Reis — Maddelere geçilmesini kabul edenler.., 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Tuz inhisarı umum müdürlüğünün 1931 malî 
senesi bütçesinde münakale yapılmasına 

dair kanun 

MADDE 1 — Tuz inhisarı umum müdürlüğü
nün 1931 malî senesi bütçesinin merbut cetvelde 
yazdı fasılları arasında 32 000 liralık münakale ya
pılmıştır. 

Reis — Zammedilen fasılları okuyoruz: 

Zam 
F. Lira 
2 Memurlar harcırahı 12 000 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Zam 
F. Lira 
7 1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi 

mucibince verilecek tekaüt ikrami
yesi 20 000 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

(Madde tekrar okundu) 
Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu ıkanunun hükmünü icraya Ma
liye vekili memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini tayini esami ile reye arze-
diyorum. 
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4 — 1931 senesi bütçe kanununun 24 üncü mad-

desile pansiyon kanununun meccani talebe hakkın
daki maddesinin tefsirine dair 3/98 ve Şebin Kara-
hisar mebusu merhum Ali Süruri Beyin yetim ka
lan çocuklarının meccani tahsiline mütedair Umu
mî heyet kararının tefsiri hakkında 3/124 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Maarif encümeni mazba
tası fil 

Reis — Kanunun ikinci müzakeresidir. 

Lise ve orta mekteplere alınacak leylî meccanî 
talebe hakkındaki 8 haziran 1926 tarih ve 915 

numaralı kanuna müzeyyel kanun 
MADDE 1 — 2 2 temmuz 1931 tarihli bütçe 

kanununun neşrinden evvel orta mektep ve lisele
rin ilk mektep sınıflarına kabul edilmiş leylî mec
canî ve pansiyoner talebeden sınıf imtihanlarını 
muvaffakiyetle verenlerden yetim veya fakir olan
ları 8 haziran 1926 tarih ve 915 numaralı kanu
nun ahkâmına tâbi olmaksızın orta mekteplerde 
ve liselerde meccanen leylî olarak tahsillerine de
vam ederler. 

Bu gibi leylî meccanî ve pansiyoner talebeden 
olupta salifüzzikir bütçe kanunundan sonra leylî 
meecaniliklerine nihayet verilmiş olan talebe de 
bu hükümden istifade ederler. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, bir tah
rir meselesi var. Encümen arkadaşları lütfeder
lerse mesele hallolunur. 

Madde 1 tabiri, tezyil edildikten sonra olmak 
lâzımgelir. 

Ruşen Eşref B. (Afyon Karahisar) — Onlar 
kalktı efendim. Doğrudan doğruya maddeye ge
çilmiştir. 

Reis — Tadilname yoktur. Birinci maddeyi 
kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2 — Bu kanunun neşrinden sonra 
lise ve orta mekteplerin ilk mektep sınıflarına 
leylî meccanî talebe kabul edilmez. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maarif vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Birinci lâyiha için rey vermiyen var mı? efen
dim? 

[1] Birinci müzakeresi 46 ,ncı inikat zabıt ce-
ridesindedir. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

5 — 1 nisan 1926 tarih ve 796 numaralı kanuna 
bir madde tezyili hakkında 1/211 numaralı kanun 
lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Bütçe 
encümenleri mazbataları fil 

Reis — Bu kanunun da ikinci müzakeresidir. 

1 nisan 1926 tarih ve 796 numaralı kanuna bir mad
de tezyili hakkında kanun 

MADDE 1 — Yenibahçe gureba hastanesinin 
kadrosu, etibba ve bilûmum memurini sıhhiyesi 1 
nisan 1926 tarih ve 796 numaralı kanun ahkâmı
na tâbidir. 

Reis — tadilname yoktur. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Başvekil ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili 
memurdur. 

B êis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabal 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

6 — Takas komisyonu teşkili hakkında 1/280 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası [2] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında mütalea 
var mı? 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Vekil Beyefen
di cevap vereceklerdi. 

İktisat vekili Mustafa Şeref B. ( Burdur ) — 
Geçen hafta kanunun müzakeresine başlandığı za
man arkadaşlardan birinin teklifi üzerine bu güne 
tehir edildi. Kanunun mevzuu şudur: Devlet büt
çesinden veyahut hususî ve mülhak bütçelerden 
veyahut bir imtiyaz işleten şirketler bütçesinden 
ecnebi memleketlerden satın alınacak mallan te
diye itibarile takasa tâbi tutmak, yani bu eşyanın 
satın alınması üzerine hiç bir tahdit konmuş de
ğildir. O, umumî ahkâm ve ayrıca alınmış olan 
tedbirlere talbiatile tâlbidir. Yalnız tediyesi tahak
kuk edebilmek için alınan eşyanın kıymetine mu
adil miktarda memleketimiz mahsulâtından eşya 
çıkarmak satın almanın bir şartı olmak üzere ika
me edilmiştir. Bunun Hükümet tarafından bu yol
da iltizam edilmesinin çok esaslı ve derin sebepleri 

[1] Birinci müzakeresi 46 ncı inikat zaptın-
dadır. 

[2] 149 numaralı matbua 46 mcı inikat zabıt 
ceridesine merbuttur. 
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vardır. Halbuki zahirde bu müesseselerin hariçten 
getirtecekleri eşya hususunda yeni bir kayit konu
yor gibi görülmektedir. Halbuki hakikat halde için
de bulunduğumuz vaziyet itibarile tevessül edilme
si fevkalâde zarurî olan ir tedbir olarak görülmek
tedir. 

Malûmu âliniz olduğu üzere bir memleketin 
millî iktisadı, bilhassa ihracatına istinat eder. Ha
riç pazarlarda malları için emin mevkiler tutabil
miş olan memleketlerin millî iktisadî sarsılmaz bir 
resanet gösteriyor. Bunun içindir ki her memleketin 
buhran olmıyan zamanlarda dahi esaslı tedbirler 
alarak hariç pazarları zaptetmek emelidir. Bu böyle 
iken binlerce defa söylenmiş olduğu ve her birimi
zin artık mütearife kabilinden teslim etımiş oldu
ğumuz dünya ıbuhranı, vaziyeti büsbütün değiştir
miştir. Bu gün haricî pazarlar bir çok yeni kayitler-
le takyidata tâbi tutuluyor. Çünkü her memleke
tin işftira kuvveti azalmıştır ve günden güne azal-
maıktadır ve azalan iştira kuvvetinin memleketin 
elzem olan eşyasına sarfedilebilmesi için bir çok 
tedbirlerle her memleket pazarlarını adeta müs
tahkem bir kale haline sokmaktadır. Bu tedbirle
rin en müteamnıemi olarak döviz tahdidi tedbirle
ri gelir. Eenetbi parası tedarik etmek için konmuş 
olan şartlar ve tedbirlerdir. O miri. yanında mem
lekete ithal edilecek eşyayı cins ve mahiyetleri iti
barile muvakkat memnuiyetlere tâbi tutmak, mik
tarlarını tahdit etmek tedbirleridir. Onun yanında 
memlekete vaki olan eşya mübadelesinin tediyesi
ni kredi namile para vermeksizin 'bankalar vasıta-
sile yapmak tedbirleridir. Bunun yanında ofis de 
koımpanzasyon denilen takas merkezleri, büroları 
tesis etmek tahdidatı vardır. Bundan iki üç sene 
evvelindeki haricî ticaret vaziyetini nazarı itibara 
alırsak bir kısmını ve en mühimlerini arzettiğim 
şu tahdidattan hiç ıbirisine tesadüf etmeyiz. Bu 
gün bu tahdidat hemen her memlekette mevcuttur. 
Bu tahdidatın inikasları her memleketin ihraç eş
yalarına göre değişmektedir. Bunlar içinde en az 
müessir addolunan döviz tahdididir. Bu dahi memle
ketler ihracatının vaziyetine göre tesirini değiştir
mektedir. 

Beyefendiler, bu tahditler bizim ihracatımız 
üzerinde diğer Devletlerin ihracatına nazaran daha 
ziyade tesirler yapmaktadırlar. Çünkü, bu döviz 
tahdidatında dahi Devletler dövize müsaade edebil
mek için eşyayı birinci, ikinci, üçüncü derecede 
ehemmiyeti haiz eşya listelerine tefrik etmektedir
ler. Bizim ihraç, ettiğimiz eşyanın ekseriyeti azi-
mesi - iptidaî maddeleri teşkil eden kısmı bertaraf 
ettiğimiz takdirde - üçüncü listeye yani ziynet eş
yası listesine ve istihlâkinden sarfı nazar edile
bilir mahiyette olan eşya listesine dahil olur. Bu 
itibarla hariç tesiri en az olan döviz tahdidi da
hi bize diğerlerine nisbetle daha ziyade te
sir yapmaktadır. Kontenjanda mesele aynidir. 
Meselâ biz de kontenjan tesis etmişiz. Bizim kon
tenjan listelerimizi tetkik ettiğimiz zaman görüle

ceği veçhile bir (A) listesi vardır. Onda memleke
tin fabrikalarının işlemesine lâzım olan eşyayı ser
best bırakmışız. Bir de ( B ) listesi vardır .Teşviki 
sanayiden müstefit olan fabrikaların maddei ipti-
daiyelerini, sonra makina ve teferruatını serbest 
bırakmışızdır. Bunlardan hariç kalanları da tah
dide tâbi tutmuşuzdur. Eşyanın memleket dahi
lindeki ihtiyaca göre ve ihtiyacın şiddetine ve 
hafifliğine göre yüzde muayyen bir miktar - her 
eşyada mütefavit bir miktar - tahdide tâbi tutul
muştur. 

Demek oluyor ki bir memleket birinci zümre
den yani maddei iptidaiye, makina, alât, edevat 
zümresinden eşya ihraç edecek olursa onun ihracatı 
her türlü tahdidatın vazma rağmen yürüyebilmek
tedir. Fakat bir memleketin ihracatı böyle olma-
yıpta tütün, üzüm, incir, portakal gibi ve diğer 
buna benzer eşya kabilinden olursa tâbi olduğu liste 
itibarile tahdidattan daha ziyade müteessir ol
maktadır. Sonra biraz evvel arzetmiş olduğum gibi 
her memleket günden güne düşen iştira kuvvetini 
kendi memleketi dahilinde yeni bir hayat uyandı-
rabilnıeğe sebep olarak kullanmaktadır. Ben senin 
malını alacağım, şu şart La ki; aldığım mala verdi
ğim para benim memleketimde de; bir hareket uyan-
dırmakdır. 

Yani benden ayni miktarda eşya alacaksın de
mektir ve bu, vaktile olduğu gibi eşyanın tabiî 
nizamını bırakmak demek değildir. Hükümetler 
bu gün bizzat müdahale ederek satın alacağı eş
yaya mukabil, eşya satın almağı ibram etmekte
dir. Hatta Polonya, Çekoslovakya, Avusturya, 
Macaristan gibi memleketler katı karar vermiş
lerdir ki eşya vermeden eşya almazlar. Hatta 
tütün meselesinde rejilerinin diğer memleketlerle 
yaptığı bir takım mukavelâtı bu nokta i nazara 
muhalif gördüklerinden feshetmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. Demek oluyor ki, bu günkü ihra
cat vaziyetimizde pazar kendi haline bırakılmış 
değildir. Bir takını tahdidat mevcuttur. O tah
didat bize karşı fazla tesir göstermektedir. Diğer 
taraftan pazara sahip olan memleketler de pazar 
üzerine tesir ederek verdiği mal mukabilinde eşya 
ithal etmek sistemini tesis etmekte ibram etmek
tedir. 

1932 senesinin ilk ayları ihracatı ile 1931 sene
sinin ayni ayları ihracatımızı mukayese ediyoruz. 
Nisan ayına kadar dört aylık ihracat noksanımız 
1931 senesine nazaran 10 milyondur. Bu da gös
teriyor ki dört ayda on milyon olursa daha geri
de 8 ay vardır. Buna iki misli daha ilâve olunacak
tır. 930 senesinde 147 milyona bağladığımız ih
racat, kontenjan dolayısile 127 milyona bağlanmış 
ve ithalâtımızla tevazün ettirilmiş bulunuyor. İçin
de bulunduğumuz senenin dört ayının bize işaret 
ettiği vaziyet, gelecek senenin ancak 100 milyona 
baliğ olabileceğini göstermektedir. 

Bu suretle ihracatımızı tahakkuk ettirebilmek, 
hiç olmazsa tabiî ihracatı daha esaslı bir emniyet 
altına alabilmek için müessir ve katı tedbirler al-
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mak zarureti karşısındayız. Bu tedbirleri de icat 
etmeğe ihtiyacımız yoktur. Diğer devletlerin tat
bikatı, ne gibi tedbirler almak lâzımgeldiğini bize 
göstermektedir. Diğer devletlerde hususî ticaret, 
teşekküllere tâbi olmuş olduğu için kendi araların
da takaslarını bizzat tahakkuk ettirmektedirler. 
Maatteessüf memleketimizde hususî iktisat, teşek
küllere bağlı olmadığı için bunu tahakkuk ettir
mekte büyük müşkülât vardır. Fakat elimizde 
Devlet iktisadı olarak ehemmiyetli bir miktar mev
cuttur. Biz imar devresinde olduğumuz için ge
rek devlet, gerek vilâyet ve belediye gibi mahallî 
hizmetleri deruhde etmiş teşekküller Avrupadan 
bir çok ithalât yapmaktadırlar. Elektriklerimizi, 
sularımızı yeni tesis ediyoruz. Bu yolda bir çok 
medenî hizmetleri, içinde bulunduğumuz seneler
de yapmaktayız. Bu hizmetlerin hepsi ferdin mu
kadderatına hâkim olduğu kesesinden yapılmış hiz
metler değildir. Ammeden vergi, resim ve diğer 
suretle toplanmakta olan paralardandır. Bunun 
için bunların ithalâtında hangi memleketten alma-
caksa o memleketin ithal edilen eşyasının kıymeti 
mukabilinde memleketimizden mahsul alınmasını 
şart koyduk. Bu şart, zaten tabiatile tahakkuk 
etmekte ve yürümekte olan ithalâtı, memleket 
mahsulünün kıymeti ile ödemek şartından başka bir 
şey değildir. 

Bu şartı teklif ettiğimiz zaman memurların, ti
caret işinde vasıtalık edeceğine dair bir vaziyet 
ihdas etmiş olmuyoruz. Bu gün Millî Müdafaa 
vekâleti kendisine lâzım olan bir şeyi alacağı za
man, onun mubayaa komisyonu vardır, memur
larından müteşekkildir. O, münakaşa yapar, vaki 
olan teklifleri açar, ihalesini yapar. Keza Devlet 
bütçesile idare edilmiyen hususî bütçeler ve beledi
yelerde ayni surette yapmaktadırlar. Bu gibi 
gene halktan vergi ve para alan diğer amme müesse
seleri ve amme hizmetini gören imtiyazlı şirketler 
bu alacakları şeyleri tamamen kendi organlarile 
yapmaktadırlar. Yalnız bunlara bir şart koyduk. 
Diyoruz ki alacağınız eşyayı ilân ettiğiniz zaman 
bir şart koyacaksınız: Bu eşya mukabili memleket
ten asla döviz çıkmaz. Binaenaleyh hariçten gire
cek mala karşı Türk malı bulunduracaksınız. Türk 
malı alacaksınız ve memlekette satılarak kalan 
eşya bu emtia karşılığı olacaktır. Bu şartı koy
muş olmakla bir taraftan zaten dünya, eşyasını ih
raç etmek kaygusunda olduğundan ve imal ettiği 
eşyayı her halde satmak için bu gün fevkalâde 
bir ihtiyaç vaziyetinde bulunduğundan meselâ Al-
manyadan, îsveçten Belçikadan veya diğer 
memleketlerden birisi her halde yaptığımız bu şarta 
göre eşyasını verecektir. Nitekim diğer memleket
lerden bir çoğu da bu yolu takip etmektedirler. Bu 
kanunî hizmeti ifa için yeni bir uzvun ihdasına za
ruret olduğunu zannediyoruz. Bunu bu yolda koy
makla beraber onu tahakkuk ettirmek, takip ettir
mek ve alınan eşyaya karşı bu memleketin eşyası
nın hakikaten satıldığını görmek, esaslı bir şeydir. 
Bu günkü iktisadî vaziyetin gidişine nazaran da 

bu vaziyet genişliyecektir. Bu hususta bir organ 
lâzımdır. Esasen kendi vazifelerini görmekte olan 
bazı memurları bu işe verecek olursak onlar bu
nunla lâyıkı veçhile uğraşamıyaeaktır. Binaen
aleyh dedik ki, bir kitabet dairesi teşkil edelim, 
bunun bir de bürosu olsun. 

Gerek bu işleri hariçten talebi celbetnıek sıı-
retile tahrik etsin, gerek vaki olan teklifleri ve 
yapılan mukaveleleri hakikaten muvazaadan ari 
olarak tahakkukunu temin etsin dedik ve bu mak
satla bu kanunu şevkettik. Bu kanunda komisyon 
tesisi kanunun ruhunu teşkil etmez. Kanunda esas 
itibarile, eşya alacak olan daireler alâkadar olduğu 
için komisyonda onları daha iyi tenvir ederler ve 
kendi vekâletlerinin, vilâyetlerinin, beldelerinin 
noktai nazarlarını komisyona anlatarak iş daha iyi 
gjörülür diye bu komisyona lüzum gördük. Fakat 
esas itibarile bu kanunun ruhu, umumî kâtiplik 
namile bir heyetin teşkilidir. Bu heyet bir taraf
tan bir sene zarfında şimdiden tahminleri yapar. 
1932 senesi zarfında bu saydığım müessesatm ha
riçten alacağı ihtiyaç nedir, bunlar hakkında bir 
liste tanzim eder ve muhtelif lisanlarla muhtelif 
memleketlerde ilânlarda bulunur ve bunların ta
lebini tahrik eder ve gelen teklifleri göz önünde 
tutarak hakikî miktarlara göre o malların ihraç edi
lip edilmiyeceğini takip eder. îşte bu hizmet mu
kabilinde yeni bir uzuv vücude getirmek için bu 
kanunu huzurunuza arzettik ve kabulünü rica ede
riz. Kanunun esas ruhu bundan ibarettir. Bu 
kanunun geçen hafta müzakeresinde, Sırrı 
Beyefendi söz aldılar ve bundan ihtikâra intikal 
ettiler. Bu kanunla ihtikâr arasında bir münase
bet yoktur. İhtikâra meydan vermemek için 1873 
numaralı kanunu kabul etmişizdir ve kanunî salâ
hiyete binaen kontenjan usulü meydana konmuş
tur. Kontenjan ayrı, takas ayrıdır. Kontenjan, 
vaki olan ithalâtı tahdittir. Memlekete mümkün 
olduğu kadar hem borç yaptırmıyacak, hem de 
memleket parasile ecnebi dövizini fazla arattırmı-
yacak bir ihtiyacı da sıkmıya^cak surette ithalât üze
rinde bir murakabe tesisi maksadile bir kontenjan 
konmuştur. Fakat kontenjan giren eşyanın serbes
tisini kaldırtmış ve tahdit ettirmiş olduğu için 
bunu istismar edebilirler korkusu ile bunu istismar 
edenlere karşı bir de ceza tertibi konmuştur. Hal
buki takas meselesi kontenjanla kabili kıyas olmı-
yacak bir surette ayrı bir mahiyet arzetmektedjr. 
Bu, hariçten alacağımız eşyanın yeni bir şarta tâbi, 
tutulmasıdır. İhtikâr meselesi kontenjanla alâka
dardır. Binaenaleyh takasın ihtikârla hiç bir alâ
kası yoktur. Arzettiğim gibi ihtikâr meselesi kon
tenjanla alâkadardır ve onu istismar edenlere 
karşı da kanun yapılmıştır. Diğer taraftan da son 
zamanlarda görülen vaziyetler üzerine meselâ, 
şeker ve kahve de iki gün sonra intişar edecek yeni 
listede serbest bırakılmıştır. Ayrıca takas şartını 
da koymuşuzdur. Bu noktai nazardan bu kanunun 
ihtikâr meselesile hiç bir alâkası mevcut değildir. 

Sırrı Beyefendi mütalealarını beyan ettikleri 
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sırada Bütçe eneümenile Hükümetin teklifi ara
sında bir nevi tenakuz vardır gibi gösterdiler. 
Halbuki aramızda hiç bir tenakuz yoktur. Bütçe 
encümeni müzakeremiz neticesinde taayyün eden 
noktai nazarları teklif edilen kanunun esasında 
münderiç olan fikirleri daha ziyade tasrih etmeğe 
hizmet etmiştir. Meselâ, hususî ticaret mecburî 
takasa tâbi değildir, kay dini ilâve etmiştir. Zaten 
hususî ticaret mevzubahs değildir. Hangi eşyanın 
mubayaasına karşı takas koymak ihtiyarının tesis 
edildiğini söylemektedir. Bu, şu kabildendir: 
Zaten anlaşılıyordu ki hususî ticaret mecburî 
takasa tâbi değildir. Fakat bütçe encümeni bu
nu tasrih ederek mesele"~daha iyi anlaşılmış oldu. 

Refik Şevket Beyefendinin mülâhazalarına 
geçiyorum. Refik Şevket Beyefendinin mülâhazala
rından birincisine cevap vermiş oluyorum. Dedi
ler ki, şimdiye kadar her ne zaman memurlar ti
caret işinde kullanılmışsa, her ne zaman memurlar 
ticaret işine karıştırılmışsa o iş karışmış ve mu-
vaffakiyetsizlik baş göstermiştir. Halbuki burada 
memurları ticaret işine yeniden karıştırmış olmuyo
ruz. Esasen vazifeleri icaibı almakta oldukları mal
lar takasa tâbi tutulacalktır. Bu itibarla birinci 
mülâhaza varit değildir. 

Refik Şevket Beyin ikinci mülâhazası; bilhassa 
imtiyazlı şirketlere karşı yapılacak vaziyettir. Re
fik Şevket Bey buyuruyorlar ki ; bir şirkete imti
yaz verilmiş şirketin imtiyaz mukavelesi yapılır
ken o mukavele mucibince hariçten getireceği eş
yanın gümrükten muafiyeti ve saire mukavelede mu-
sarrah iken bunu takasa tâbi tutmak, imtiyaz mu
kavelesinde verilmiş olan hakkı geri almak demek-1 
tir ki; bu doğrumudur, buyurdular. 

Refik Şevket B. ( Manisa) — Müşkülât ihdas 
ediyor dedim. 

Mustafa Şeref B. (Devamla) — Efendiler, bu 
memleketin amme hizmetini görmek üzere memle
kete gelmiş olan sermayenin memleketin hayat 
şartlarına uygun olması lâzımgelir. Hayat şartla
rına uymağı kendisine bir vazife bilmiş ve ona uy
muş olanlar almış olduğu paraya istihkak kesbet-
miş olurlar. Ne vakit ki yalnız bir şirkete yeni bir 
yük tahmil edilirse o vakit bu mesele mevzubahs 
olabilir. Böyle umumî olarak çıkan hükümlere kim
senin bir diyeceği yoktur. Bu itibarla o mülâhaza 
da bendenizce varit değildir. j 

Üçüncü bir mülâhaza olarak, adeta kanunu tek
lif edenleri şüpheli vaziyette görür gibi mütalea 
beyan ettiler; Bizden yeni bir salâhiyet isteniyor, 
bu salâhiyet, fevkalâde müstesna zamanlarda fev
kalâde yüksek bir şahsa verilmiştir. Bundan sonra 
hiç kimseye böyle bir salâhiyeti veremeviz dediler. 

Böyle bir vaziyet yoktur. Yaptıkları kıyas 
aralarında nisbet bulunmıyan ve ayrı, ayrı ma
hiyetler arasında yapılmış bir mukayeseden iba
rettir. 

Beyefendiler, bununla yeni bir salâhiyet ta
lep edilmektedir. Hatta 1873 numaralı ka-| 

Inunda dahi Hükümete kendi salâhiyetleri hari-
i cinde esaslı bir salâhiyet verilmiş değildir. Bir 
memlekette ticaretin tahdit, edilmesi icraî işler
dendir. Acaba burada kontenjan listeleri müza
kere edilebilir mi? O kanunda verilen salâhiyet 
bir kontenjan listesi tertip ve ilânı hususunda-
dır. Binaenaleyh Hükümeti zaten yapacağı işler 
içinde yeni bir vazifeye ibram etmekten başka bir 

i şey değildir. Başka bir salâhiyet verilmiş değil
dir. Bununla acaba heyetten bir salâhiyet alarak 
zaten tatbik etmekte oldukları bir şeyi bize tas
dik ettirmek mi istiyorlar, buyurdular. Böyle bir 
maksadımız yoktur ve zaten mevzuda böyle bir 
maksadın düşünülmesine müsait değildir. Mak
sadımız tamamen açıktır.. Encümenler de ve şim
di huzurunuzda arz ve izah ediyorum. Amme ke
sesinden yapılan hizmete mukabil vergi olarak 
alınan para mukabilinde hariçten gelecek olan eş-
yayi kıymet itibarile memleketten çıkacak eşya 
ile ödemeği temin etmekten başka bir şey değil
dir. Onun çaresini ancak burada bulduk ve bunu 
muvazaasız tahakkuk ettirebilmek için ayrı bir 
uzviyetin teşkilini zarurî gördük. Bu maksatla 
kanunu huzurunuza arzettik. Yoksa ayrı bir mak
sat, hâşa, sizden sizin haberiniz olmaksızın her 

I hangi bir tedbiri tasdik ettirmek gibi bir vaziyet 
i almış değiliz. Böyle bir şeyi ne siz bizden bekler
siniz, ne de biz size karşı yaparız. Onun için Re
fik Şevket Beyefendinin bu tahminleri de varit 
değildir. 

Reis — Rey vermiyen zevat reylerini versin
ler. Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Halil B .( îzmir ) — Bendeniz geçen içtima-
da söz almıştım. Bu sözüm mahfuz mu dur, mah
fuz değilse lütfen birdaha kayit buyurunuz? 

Reis — înikat değişmiştir. Tekrar kaydedi
yorum. Buyurun Kemal Turan Bey! 

I Kemal Turan B. ( İsparta ) — Takas mese
lesi yani bir mal alıp mukabilinde mal verilmesinin 
tamamen tatbik edilebilmesi için memlekette bu 
şekilde yapılacak ithalâtla çıkacak malın müte-
vazin olması lâzımdır. 

Halbuki zannetmiyorum ki Devlet mııbayaati-
le imtiyazlı şirketlerin mubayaatı Vekil Beyefen
dinin buyurdukları gibi 100 milyonu bulsun. 100 
milyonu bulmadığı takdirde hâsıl olacak vazdyet 
şudur: Zaten memleketin nıormal'blarak 100 mil
yon liralık bir ihracatı vardır. Binaenaleyh giren 
eşva bu ihracatı yapan adamları arayıp bulmak
tadır. Evet Belçikadan ne kadar mal alıyorsak o 
kadar mal verelim._Fakat 'bu; bir malın Belçikadan 
dolaşarak Danimarikaya; Almanyaya gitmesine de 
mâni değildir. G<ene biz Belçikaya vermiş oluruz. 
Esasen normal olarak hangi memlekete gidecekse 
gene oraya gidecektir. Binaenaleyh tatbik edilecek 
şekil, bendenizce mevcut ihracata yeni bir şey ilâve 
etmiş olmıyacaktır. Bu takdirde yapılacak takas 
zannediyorum ki mubayaayı biraz daha pahalılaş-
tırmaktan başka bir şey,temin etmiyecektir, Eğer 
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bunu kabili tatbik bulurda memleketin umumî ih
racat ve ithalâtını takas yapabilirsek o zaman ha
kikî maksat elde edilmiş olur. Bendeniz henüz bu 
hususta bir kanaat edinemedim ve takasın 
mevcut ihracata yeni bir şey ilâve edeceğini göre
miyorum. 

Remzi B. (Sivas) — Efendim, Hükümetin tek
lif ettiği ve nihayet Bütçe encümeninin tadil ile 
tasvip ettiği komisyonun kimlerden müteşekkil ol
ması lâzımgelecsgojıususuna Refik Şevket Beye
fendi gibi itiraz edecek değilim. Eğer böyle bir 
komisyon teşkili lazımsa - ki lâzım olmadığı kana
atindeyim - yalnız Hükümet devairinin, belediyele
rin, hususî ve mülhak bütçelerin idare ettiği daire
lerin ihtiyacatı için hariçten getirilecek malların, 
ihracı, temin edilmek istenilen malların takasını 
temin maksadile bir komisyon teşkili lâzımgeMrse 
bunun azasının teklifte gösterildiği gibi vekâlet
lerden ve Bütçe encümeninin de ilâve ettiği gibi 
millî bankadan gönderilecek bir azadan mürekkep 
bir komisyonda görülmesi lâzımdır. Çünkü, bu 
ayrıca bir ihtisasa lüzum gösteren bir iş değildir. 
İhtiyaç listeleri gösterilmiştir. Şerait gösterilmiş
tir. Bunun için ayrıca ticarî bir ihtisasa lüzum yok
tur. Bu komisyonu teşkil edecek azanın cümlesi 
itibarile içinde mütehassıs bir zat bulunursa fena 
olmaz. Faıkat sırf bunun için böyle bir komisyon 
teşkili lâzım mıdır, değil midir? Bence lâzım değil
dir. Çünkü bu komisyonun, Hükümet devairinin, 
belediyelerin, mülhak bütçelerin, imtiyazlı şirket
lerin, sair amme müesseselerinin hariçten getirmek 
istiyecekleri mallar mukabilinde harice mal ihra
cını temin etmelerine maddeten imkân yoktur. 

Veyahut başka bir tabirle bu, çok müşkül ve 
içinden çıkılmıyacak bir iş olur. Tasavvur bu
yurunuz. Bir daire mal getirecek, bunun muka
bilinde buradan mal ihraç, edebilecek. Buna imkân 
yoktur. Ancak bu, umumî kontenjan listesine 
ithal edilmekle kabil olur. Dairelerin müstacel 
ihtiyaçları için birer aylık, ikişer aylık kontenjan 
listeleri tanzim etmek suretile yapılması mümkün
dür. Binaenaleyh yalnız bu işler için komisyon 
teşkil etmeğe lüzum yoktur, zaittir. Bu olsa olsa 
umumî bir takas komisyonu teşkili suretinde olur. 
Takas edilecek mallar şimdi kabul edilen esaslara 
göre, verilen kararlara göre, izhar edilen arzu ve 
maksatlara göre yalnız bunlardan ibaret değildir. 
Ecnebi memleketlerile bir takım mukaveleler ya-i 
pılacaktır. Bizden mal almak istiyen memleket-1 
lere mal ihraç edeceğiz. Bu gün Çekoslovakya, 
Lehistan, Macaristan gibi takasa karar vermiş 
olan memleketler için umumî bir takas komisyonu 
lâzımdır. 

Mükerrem B. (İsparta ) — Efradın ticareti 
hakkında da mı? 

Remzi B. (Devamla) — Efradın ticareti, hepsi 
dahil olmak üzere... 

Binaenaleyh böyle bir komisyonun teşkiline 
taraftar değilim. Bundan başka bir mesele daha 
vardır, hariçte kalan ve memleketimize getire-' 

Imediğimiz paralar vardır. Bazı ecnebi memle
ketlerin vazettikleri döviz tahdidatı dolayısile 
şehbenderhanelerimizin paralarını memleketimize 
getiremiyoruz. Bu ihtiyacı da umumî takas ko
misyonu temin eder. O vakit bu getirilecek pa
ralar için mal ihraç edecek tüccarın satmak isti
yecekleri dövizler bu komisyonun emrine tevdi 
edilir. Hariçteki paraların da takas suretile bu
raya getirilmesi temin olunur. 

Hulâsa böyle bir komisyonun lâzım olmadığını 
ve Hükümetin umumî bir takas komisyonu teşkili 
için bir kanun lâyihası göndermesine dair bir 
teklif takdim ediyorum. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Arkadaşlar, ge
çen içtimada bu komisyon tarafından yapılmasını 
beklediğimiz işin müşkülâtını arkadaşlardan evvel 
ifade eden ve bu ifadelerine vekil Beyefendinin 
de iştirakini gösteren mazbatanın içerisindeki 
endişebahş sözleri mevzubahs etmiş ve böyle en
dişe, vehim ve ıstırap veren ve binnetice bizi iş 
yapalım derken müşkül bir mevkie sokan bir ka
nunun çıkarılmasındaki müşkülâtı mevzubahs et
miş ve fazla söylemekten ziyade gördüğüm se
bepleri söylemiştim. Bir arkadaşımın verdiği tek
lif üzerine bir hafta sonraya tehir edilen bu me
selenin ikinci müzakeresine istical ile muntazır 
idim. Çünkü endişemin izalesini görmek benim 
için bahtiyarlık olacaktı. Maalesef Mustafa Şeref 
Beyefendinin verdikleri izahat, kendilerinin kud
reti ilmiyelerine rağmen içinde bulundukları işin 
tam mahasalı olarak katî, amelî ve müsbet değil
dir. Her vakit ilim ve irfanlarından sureti mah-
susada istifade ettiğimiz Mustafa Şeref Beyefendi, 
bize dünya hayatı iktısadiyesinden, husule gelen 
iştira kudretinin azalmasından mütevellit dert
lere çare olmak üzere mevzubahs iktisadî kanun
lardan tedbirlerden bahsettiler ki bu hususlarda 
evvel ve ahir kendilerile beraberiz. Ne döviz su
retinde, ne kredi şeklinde, ne takas usulünde, ne 
kontenjantman meselelerinde kendilerile en ufak 
noktai nazar ihtilâfımız yoktur. Bunlar öyle 
prensiplerdir ki yalnız bizim bulmamız değil ci
hanın bulmuş olduğu, tatbikte olduğu tedbirler 
meyanındadır. Cihanın gittiği yoldan ayrıldığı
mız gün asri felâket başlıyacaktır. Umum ciha
nın bulduğu tedbirlerden ayrılacak derecede kuv
vetli bulunduğumuzu farz ve tahmin edemem. Aca
ba bulduğumuz tedbir derdimiz için şifabahş mı
dır, yoksa marazımızı mı artıracaktır? Binaen
aleyh bu takas kanununun vereceği faide ve men
faatle diğer tedbirler ve bahusus bu işin serbest 
bırakılmasından hâsıl olacak iyilikler mukayese 
edildikten sonra hüküm yürütmek doğru olur ka
naatindeyim. Yoksa her hangi bir komisyon teşkil 
edip filiyata geçtikten sonra izalesi nâkabil tahri
batı maddiyeye de yol açılmış olacaktır ve maale
sef bize çok pahalıya mal olacaktır. Nâkabili ta
hammül tahribatı maddiye ve maneviye vücude 
getirecektir. Eğer bizi, Mustafa Şeref Beyefendi 
geçen gün tüccar olmadığım halde ancak tüccar-
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ların işlerini gören bir adamın işlerinden aldığım 
ilhama binaen verdiğim misallerden bahsederek 
tenvir etmiş olsalardı biraz daha kanaat getire
cektim. Onun için yine kendilerinden rica edece
ğim, bizi tenvir için vereceğim misallere cevap 
verirlerse vicdanen müsterih olacağım. Eğer bu 
anlayışım da yine yanlış ise bu yanlışın tashihin
den mütevellit bir zevk duyacağını. Meselâ Nafıa 
vekâletine ray veya Müdafaaya top lâzımdır, he
sap ettik 500 bin liralık top alacağız. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Ray alalım. 
top alacağımız yok. 

Refik Şevket B. (Devamla) — Belki alırız. 
Ray alalım.. Bunun için o baptaki kanuna tevfi
kan kapalı zarfla münakaşa cereyan edecektir: 
Nafıa vekâletine şu şekilde şu kadar kilometrelik 
ray lâzımdır, talip olan münakaşaya gelsin, deni
lecek, geldiler. Müteahhit Ahmet Efendi bunu ü-
zerine aldı. Ahmet Efendi ray fabrikasına gidecek, 
diyecek ki; 500 bin liralık mal satar mısınız ? O 
fabrikalarla ya evvel veya sonra anlaşacak, o fab
rikalar diyecek ki; siz bize satacağınız 500 bin liralık 
mal mukabilinde bizim üzümümüzü veya incirimizi, 
fındığımızı, tütünümüzü alacaksınız (Tiftik sesle
ri). Tiftik bize bile yetmiyor. 

Zeytinyağı da maalesef pek o kadar ehemmiyetli 
bir şey değilmiş. Nihayet 500 bin liralık mal dol
duracağız. Satış mevsimine göre meselâ; incir 
bulıııımıyaeak. Çünkü incir öyle bir metadır ki 
3, 5 ay içinde alınıp verilmezse nihayet rakı çıkarma
ğa yarar adi bir meta haline gelir. Üzüm ise her 
mevsimde bulunmaz. O vakit bir mesele çıkacak
tır. Para mukabilinde tediye meselesi ayrı bir pa
zarlık. Sonra ne olacak? Ayrıca bir faiz ödemek 
vaziyeti hâsıl olacaktır; sonra ne olacak?... Fın
dığı bilmiyorum, kaç sene dayanabilir. Kala kala 
ihracat emtiamızdan esaslı olarak tütün kalıyor. O 
halde bize ray satacak müesseseye bu sefer tütün tek
lif edeceğiz, biz ray alacağız o müessese de şimdi ne 
yapacak?... raycı, demirci, fabrikatör bu sefer tütün
cülük yapacak değil ya. Mecbur olacak; bir tütün 
tüccarile kombinezon yapmağa. Bu takdirde öyle 
vaziyetler hadis olacaktır İd iki tüccar karşı karşıya 
alış veriş etmek için bütün böyle kombinezondan 
kombinezona, borsadan borsaya çıkacak ve müte
madiyen o şeyin maliyet fiatı artacak. Elbette bi
ze ray vermek üzere taahhütte bulunan adam bun
ları hesap eder. Ya bizim münakaşaya koyduğu
muz tarihten evvel veyahut sonra öyle vaziyetler ih
das edecek ki ya müteahhit bu işi başaramadığın
dan dolayı depozitosı irat kaydolunacak ve müteah
hit iflâs edecektir, yahut bu işi başarmak için bir 
milyon intirikalara, ahlâksızlıklara teşebbüs edecek 
veyahut kemali namusla zararına katlanarak taah
hüdünü ifa edecek. Bu, işin beylik tarafı. Bir de 
bu işin gayriresmî kısmı var. İmtiyazlı şirketler, 
meselâ, şark demiryolları, ayni rayı alacak. Bu se
ferki müracaat, bilmiyorum ne şekilde olacaktır?.. 
Her halde bu kanuna göre komisyona gelecek, şu 

kadar ray alacağım, diyecek ve komisyonla anlaşma
lar yapacaktır. îşte buradan bir çok teşevvüşat 
husule gelecek zannediyorum. Ray meselesinden ha
riç. olarak daha büyük işler de olabilir. Meselâ: 
bir vapur mubayaası gibi esaslı bir işe daha girişi
lebilir. Böyle bir işin komisyona tahmili halinde 
ne kadar büyük müşkülâta tesadüf edilecektir. 

Takas komisyonunun vazifesi, pazarlıkla bir 
çok mal alındığı zaman bunun maliyet fiatını mu
rakabe edecektir. İhraç edilen malın maliyet fiatı
nı bulacaktır, maliyet fiatını bulmak meselesi söy
lenmesi gayet basit, fakat tatbikatta anlaşılması 
gayet müşkül bir iştir. Bu komisyonun vaziyeti 
bunu tetkika asla müsait değildir. 

Çünkü maliyet fiatını bulmaktan husule gelecek 
netayiç, her halde çok düşünmeğe değer mevzular-
dandır. Bu günkü mubayaalarla yarınki mubaya
alar arasında fark olmadığını Mustafa Şeref Bey 
söylediler. Bu gün alınıp sat'ılan malların fiatları 
arasındaki muvazeneyi muhakeme etmek, bunlar 
arasında* düşünülmesi icap eden malûm dalavereler 
neticesi nazarı dikkate alınarak müsbet bir .muka
yese elde etmek hususu o kadar müşküldür İd bu, 
komisyonun salâhiyet ve iktidarı haricinde bir 
iştir. Bu iş etrafında vaki olacak dedikodulardan 
yine biz müteessir olacağız. Bu işin ehemmiyetini 
nazarı itibara alarak tekrar 'bir defa daha Bütçe 
encümeninin mazbatasını okudum. O zaman daha 
çok korktum. 

Arkadaşlar, bu iş lâzımdır. Mal mukabilinde 
mal satmak meselesi çok lüzumludur. Mustafa 
Şeref Beyefendiden 3-4 sual soracağını: 

Altı aydanberi ayni mevzu tatbik edilmekte
dir. Yani hu kanun yokken dahi kendilerinin 
neşrettikleri bilmem kaç bin numaralı (kararname 
mucibince ayni müessesat tarafından hariçten 
mubayaa edilecek malların takasa tâbi olduğuna 
dair bir karar vardır. Lütfen bize bunu nasıl 
tatbik ettiklerini ve ne netice aldıklarını izah 
buyursunlar. Birinci sualim budur. 

İkincisi; bu gün için takasa tâbi olmıyan 
mallarımız hangileridir? Yani takas su ret il e ih
raç edilmiş olan ve ihraç edilmeğe müsait olan 
'mallarımız hangileridir? Eğer bu kanunu yap
mazsak takas edilmemek tehlikesine maruz kalan 
mallarımız hangileridir? 

Üçüncüsü, diyorlar ki; 4 aylık ihracatımızı 
mukayese ettim. Geçen seneye nazaran 10 milyon 
lira fark vardır. Bu farktan ne miktarı bu gün 
takasa tâbi tutmak istediğimiz müessesata aittir. 
Yani ne miktarı bu müessesata aittir ki; bu kanu
nu tatbik etmekle o noksanı telâfi etmiş olacağız. 

Bu izahatı verdikten sonra da tenevvür eder
sem ve kanaatlerim üzerinde bir tebeddül husule 
geldiği zaman kendi reyimi lehlerine istimal 
etmek üzere bir kaç noktai esasiye üzerinde nıü-
taleamı arzetmeyi faidesiz bulmadım. 

(îeçen gün bu kanunun müzakeresine takad
düm eden bir dakikada bundan evvel ruzname 
sırasınca müzakeresi lâzımgelen mukâvelâtı tica-
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riye dairesi teşkiline dair bir kanun vardı. 
Hasan Fehmi Bey arkadaşımız bu kanunun ta

kas kanunundan sonraya talibini teklif etti ve ka
bul ettik. 

Bendeniz bundan, bu tekliften kendi hesabıma 
bir ilham aldım. Acaba bu işi oraya devretmek, 
İktisat vekâletinin emrinde sureti mahsusada ti
careti hariciye ile meşgul ve ticareti hariciyeye 
ait muamelât tanzim ve teatisile mükellef bir bü
ro teşekkül ettiğine göre mütehassıs olması lâzım-
gelen dünya gümrükleri muamelâtı maliyesi üze
rinde evleviyetle işçi olması lâzımgelen o daire
ye bu işi havale etmek daha muvafık diye bir 
mütalea mı yürütmek istiyorlar. Yoksa bu ka
nundaki bazı ahkâmın o kanuna ilâvesile aşağı 
yukarı ayni neticeyi istihsal etmek mi istiyorlar? 

Arkadaşlar; Türkiye gibi vâsi bir memleketin 
şark ve garbinde husule gelecek, yapılması iste
nilecek her hangi bir haricî alış verişin, takas 
muamelesinin merkezde toplandınlmasındaki müş
külâtı ticariye de zannederim nazarı dikkate alın
mağa değer. 

Bazı arkadaşlarımın dediği gibi bu işlerin şim
diki halile muhafazasında yeni bir kanun yap
maktan husule gelecek faydaya nazaran daha 
çok fayda vardır. Gene bazı arkadaşlarımın de
diği gibi aşağı yukarı bir kanunla her mahallin 
ticaret dairelerine bir takım ahkâm tesbit ederek 
aşağı yukarı bu vazife ile mükellef kılmak ve 
iktisat vekâletini bu müesseseler üzerinde şamil 
ve nafi teftiş ve murakabe ile mükellef kılmak 
hatıra gelebilir. 

Demin de arzettiğim gibi zaten bu kanunun 
heyeti umumiyesi bir salâhiyet istemek değildir. 
O salâhiyet iktisat vekâletinde, icra Vekilleri 
Heyetinde vardır, tatbik olunuyor. Maksat bir 
komisyon teşkil ederek bu komisyonun parasını 
istemekse o halde bu gayet basit bir şeydir. Hiç 
vazifesinden bahsetmiyerek takasın şu veya bu 
şekilde olacağından bahsetmektense, şimdi oldu
ğu gibi bu keyfiyeti vekilin doğrudan doğruya 
uhdei mesuliyetinde bırakmak ve kanunu ret en 
muvafık yol olur. Bendeniz yine arzediyorum. 
Kadro meselesi ise parası verilebilir. Filân numa
ralı takas komisyonuna mukabil desinler ki : ta
kasla meşgul olan memurlara verilmek için bazı 
masraflara ihtiyaç vardır, fazla adam bulunması
na ihtiyaç vardır; derhal verelim. Fakat şu ve 
bu şekilde bir kanunla bir komisyon teşekkül ede
cek ve bunun azası vekâletlerin şu sınıfından mü
rekkep olacak, şark ile garbin muamelâtı ticari-
yesi burada tekasüf ettirilecek gibi bir takım 
şeyler olacaktır ki bunlar, bu kanunun gayesini 
maksadını teshil değil teşviş edecektir. 

Eemzi Beyefendi arkadaşımızın bahsettiği fi
kir de - haddim olmıyarak söyliyorum - nazarı 
itibara alınabilir. Umumî takas komisyonu me
selesi ticareti hariciye meselesidir. Her halde 
mal satmak hususunda, ticarî vaziyete daha çok 

teşmil etmek ve maksadımızı istihsal noktasından 
daha çok faydalı olur zannediyorum. 

Mustafa Şeref Bey ile çok esaslı bir noktada, ka
nunu anlatmakta ihtilâf atımız vardır. Diyorlar ki: 
komisyon teşkili esas değildir. Bendenizce bu ka
nun mucibince komisyon teşkili esastır. Gördüğüm 
ve anladığım; takasa mâni bir sebep bulunmadıkça 
ve verdiğimiz salâhiyeti kanuniyeye tevfikan ya
pıldığına göre, bu kanun, mücerret bu takas işi
nin temini için bir komisyon teşkiline mütedair
dir. Onun için Bütçe encümeni esbabı mucibe maz
batasında muvazaalardan kurtulmak çaresiz ve hat
ta imkânsız bulunduğu, bir çok müşkülâtın şüphe
siz olduğu, ancak ve ancak îktısat vekâleti tara
fından sıkı bir inzibat takip edilirse belki muvaf
fakiyet hâsıl olacağı kaydi ihtirazisi ile heyetimi
ze arzedilen bu kanundan, bizzat teklif edenler 
de müşkülâtını tasdik ettiğine göre, bendeniz bu 
kanunun kabulü "aleyhindeyim. Takasın tatbikimi 
mâni yoktur. Fakat bu kanun çıktığı gün takasın 
bizi alabura etmesi ihtimali vardır (Gülüşmeler). 
Onun için bu kanunun reddini Heyeti umumiye-
nize teklif ediyorum. 

Halil B. ( îzmir ) — Efendiler, Vekil Beyefen
dinin de burada uzun uzadıya izah buyurdukları 
veçhile, hakikaten dünya muamelâtı iktısari iyesi 
günden güne bir çok tadilâta maruz kalmaktadır. 
Her memleket kendi şeraiti iktısadiyesinden mül
hem olarak tedbirlerini almaktadır. Ingilterenin 
aldığı tedbirlerle Fransanın aldığı tedbirler ve di
ğer memleketlerin aldığı tedbirler birbirine uygun 
olmuyor. Meselâ Ingiltcrede (Kontenjantman) u-
sulü tatbik edilmiyor. Doğrudan doğruya gümrük 
tarifelerinde (Prohibitif) dedikleri bazı artiklleri 
meneden yüzde yüz gümrük tahdidi vazediliyor. 
Fakat Fransa muayyen artikller üzerinde meselâ, 
hayvanat ve ziraat artiklleri üzerinde (Kontenjant
man) usulünü tatbik ediyor. Fransada (Konten
jantman) usulünü tevlit eden esbap ile diğerleri 
arasında münasebet yoktur. 1931 senesinde Fran
sada hususî bir vaziyet hâsıl oklu. Emniyet ke
sildi, her tarafta paralar çekilmeğe başladı. Bu 
çekiliş dolayısile kendi istok altınlarının veyahut 
sabit dövizlerinin düşmesine karşılık olmak üzere 
ellerinde bulundurdukları altınlarının, sabit dö
vizlerinin çıkmasına karşılık olmak üere ellerinde 
bulundurdukları (Avil Pri) dedikleri (Artikl) le-
ri yok pahasına pazarlara koydular. Bu (Artikl) 
ler en ziyade Fransa hududu üzerinde satıldı, 
Fransa da bıııra, karşı kontenjantman tatbik etti. 
Ziynet eşyası diye yirmi nevi eşya üzerinde mâniî 
tedbirler ittihaz etti. Öte taraftan döviz tahdidi 
muamelesini tatbik ediyordu. Binaenaleyh bu mem
leket az çok tahdit ve müdafaa vesaitini kendi şeraiti 
iktısadiyesinden mülhem olarak tatbik ediyor. Biz 
de alacağımız tedbirleri kendi şeraiti iktısadiyemiz-
den mülhem olarak almalıyız. Hudutta alınacak 
tedbirlerde bütün dünyaca kabul edilmiş umumî 
bazı hususlar cari olabilir. Fakat tahdidat saha-
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sında ancak kendi şeraitimizi göz önünde bulun
durmalıyız. 

Kompansasyona gelince; bendenizin icra ettiğim 
tetkikata göre, bu, iki zaruretle yapılıyor. Birisi; 
bazı memleketlerde döviz tahdidatı şiddetle caridir. 
Dışarıya döviz çıkarılmıyor ve ecnebi hesabatm o-
rada mevcut dövizleri de bloke ediliyor. Bu mem
leketlere karşı, bloke edilen hesapları dışarı çıkar
mak ve madem ki para tedavülü takyit edilmiştir. 
buna karşı tedbir için hariçten alınacak eşyaya 
karşı mukabil eşya vermek esası konuluyor, yahut 
istokları yığılmış memleketler, istoklannı satmak 
için karşılıklı kompansasyon muamelesi yapıyor
lar. Meselâ ben senin buğdayını alayım, sen de 
benim filân (artikl) mi al diye bir mukavele yapı
lıyor. Kompansasyon muamelesi memleketler ara
sında böylece taayyün ettikten sonra bu iş müstah
sillere bırakılıyor, onlar, aralarında mübadele edi
yorlar. Zannediyorum ki bizde gerek istihsal ve 
gerek istihlâk sendikalize olmadığı için böyle eşya
nın müstahsillerce kendi aralarında mübadeleye 
terki müşkül oluyor. 

Bendeniz îzmirden gelirken ticaret odasından 
bir liste aldım, izmir, malûmu âliniz memleketin 
ihracatının % 70 ini yapan bir iskeledir. 1931 se
nesinden istok olarak kalmış malları bu liste gös
termektedir. Listeyi tetkikimde gördüm ki, tütünden 
maada memleketimizin yetiştirdiği hezar çeşit mal
ların hepsi ya satılmıştır, veya satılmağa amade 
olarak tüccarların elindedir. Binaenaleyh bendeniz-
ce memleketin malları istok halinde yığılıp kalmış 
bir vaziyette değildir. Yalnız eski senede Ege mm-
takasmda milyonlarca kilo tütün satılmaz bir va
ziyette duruyordu. Bendeniz 'bu vaziyeti şöyle gö
rüyorum. Fiatın sukut etmesi tütün ziraatini bü
yük mikyasta tahdit etmiştir. Meselâ Muğla vilâ
yetinde : Geçen gün oradan gelen Hüseyin Bey ar
kadaşımızdan aldığım yeni malûmata göre bu sene 
bir (milyon, bir milyon iki yüz bin kilo tütün ola
cağı tahmin edilmektedir. Halbuki geçen sene bu 
mıntakada beş milyon kilo tütün istihsal edilmiş
tir. Aydının Çine kazasında bu sene yüz bin kilo 
tütün istihsal edilecefkmiş. Halbuki bu kazada ev
velce 800 bin kilo tütün istihsal ediliyordu. Diğer 
mıntatkalar hakkında tetkikat yapmadım. Fakat 
her halde fiatın tenakusu oralarda da tesirini yap
mış olacaktır. Bilhassa Karadeniz mıntakasında 
tütünler istok halinde durmaktadır. Yalnız geçen
lerde îtalyadan gelmiş olan tüccarlar, 500 bin lira-
Irk mal almışlar deniliyor. Orada zannediyorum ki 
zeriyat bu nisbet dairesinde mahdut olacaktır. 
Şimdi eğer gelecek senenin ziraati böyle arzetti-
ğiım nöbette dörtte iki, dörtte üç nisbeti'nde az ola
caksa tütünün ilerisi için de böyle fevkalâde bir 
tedbir alacak bir vaziyet görmiyorum. Çünkü bu 
sene Amerikalılar 7, 8 milyon okka tütün1 yine Eğe 
mıntakasından almışlardır ve her sene bu miktar 
da tütünü alacaklardır. Çünkü almak üzere orada 
büyük istihzaratları vrdır. Çeşnilerini yapmak için 

îzoıir tütününü almağa mecburdurlar. Esasen ev
velce on milyon okka kadar alıyorlardı. Bu sene 8 
milyon okka almışlardır. Hatta son defa aldığım 
malûmata göre elan azar azar fakat ucuz ucuz tü
tün almaktadırlar. 

İnhisar idaresi esasen memleketin istihsal âtı 
dahiliyesi için 10 milyon okka sarfiyatta bulun
duğuna göre ve tütün miktarı az olacağına göre 
eldeki bulunan istok ta yavaş yavaş elden çıkacak
tır. Bu sene ziraatin bu suretle mahdut bir surette 
geçişi maliyet fiatlarmı da son derece azaltacak
tır. Çünkü 18 milyon okka tütünü yapan amele 
ancak 7 milyon okka tütün yapan bir ziraat kar
şısında bulunursa tabiatile eski ücret o nisbette te
nezzül edecektir. Zaten tütün üzerinde en çok 
amil olan şey tütün ziraati tevessü ettikçe amele
nin iş teklif ile iş talebi arasındaki nisbetsizlik 
amele ücreti 100, 125, 150, kuruşa kadar çıkardı. 
Bundan dolayıdır ki maliyet fiatı çok oluyordu. 
Bu da tütün meselesinde fazla masrafı icap etti
ren bir amildir. Daha sonra 100 dönüm tarlayı 
ekmek için 5 000 lira ister. Bu para evvelce 
bankalardan temin edilirdi. Tütün ekenler yük
sek fiat bekledikleri için yüksek faizlerle banka
lardan para almaktan çekinmiyorlardı. Şimdi 
ise bankalar krediyi kesmiştir. Çünkü tütün, 
kıymetten düştüğü için para alınamıyor. Bu iti
barla tütün maliyet fiatı eskisine nazaran çok u-
cuz oluyor. Ne kadar ucuz olsa bile yine az çok 
kâr yapacak bir nisbette bulunacaktır. Memle
kette tütünden başka büyük bir istok yoktur ve bu 
şekilde tütün istoku da gittikçe azalacaktır. 

Bütçe encümeninin muvazaaların önünü al
mamak noktasındaki kanaatlerine iştirak ediyo
rum. Refik Şevket Bey arkadaşımın buyurduğu 
veçhile bu mesele hakikaten tatbikatta çok müş
kül bir iş olmakla beraber buna devam etmek ve 
buna karşı tedbir almak için bunu kanunî bir şek
le sokmağa bendeniz lüzum görmiyorum. Sonra 
Hükümetin kendi mubayaasında alacağı mala 
karşı size mal vereceğim demeğe her zaman sa
lâhiyeti vardır ve buna hiç bir manii kanunî 
yoktur. Hükümet mubayaatında serbesttir. Şim
di elde büyük istokların mevcut olmadığına göre 
Hükümet yalnız kendi mubayaatına hasretmek 
suretile bu takas muamelesini tatbik etsin ve tat
bikatta hakikaten muvaffakiyet hâsıl olursa ve 
söylenen endişeler varit değilse o zaman yavaş, 
yavaş diğer sahalara da teşmil etsin, esasen kanunun 
teklifinde imtiyazlı şirketler meselesi vardır ki 
bu mesele üzerinde biraz tevakkuf etmek 
icap ediyor gibi geliyor bendenize... Ve
kil Beyefendi buyurdular ki, hidematı amme için 
buraya sermaye vazetmiş olan şirketler memleke
tin hakikaten kendi şeraiti hayatiyesine intibak et
melidirler ve memleketin şeraiti hayatiyesi onların 
hukuk ve menafii noktai nazarından tahdidi mu
cip olacak şeyler varsa onlara da katlanmalıdırlar, 
doğrudur. Fakat bendeniz görüyorum ki; tahdit
leri yaparken yani buraya sermaye vazetmiş olan 
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ecnebi sermayedarlar hakkında tahdit veyahut on
ların menfaatlerini az çok ihlâl edebilecek tedabiri 
kendilerine empoze ederken, cebrederken öyle zan
nediyorum ki memleketin şeraiti iktısadiyesi noktai 
nazarından çok dikkatli bulunacak zamanlardayız. 

Efendiler, elimizde güzel bir memleket var, çok 
güzel bir memleket. Belki aşkımın fazlalığından 
olacak, cennet yapılacak ve cennet şeraiti yaratıla
bilecek güzel bir memleket var. Fakat tarihimizin 
bize tahmil ettiği bir çok ağır mücadelelerle baş
ka sahalarda uğraşa, uğraşa nihayet bu vatan par
çasını elimizde muhafaza edebildik. Fakat buraya 
istinat ederek oralarda uğraşırken burayı tama
men ihmal ettik. Yolu yok, şimendiferi yok, batak
lık her yerde, nehirleri tathir edilmemiş, limanları 
yok bir vaziyette bıraktık. Şimdi bir kaç sene mem
leket müstesna 4)ir heyecan yaşadı. O bir kaç 
müstesna senelerin bolluğu bize çok büyük işler 
yaptırdı. Bu kadar şimendiferler, köprüler yaptık, 
muazzam işler yaptık. Fakat memleketin ihtiyaea-
tına nisbetle yaptığımız şeyler lâşeydir. Çok muaz
zam işlerimiz vardır. Teçhizatı bir an evvel yap
mak, muattal mühmel menabii bir an evvel işlete
bilmek için çok gayret etmek bir an evvel netice
ye vâsıl olmak mecburiyetindeyiz. Çünkü etrafı
mızda bulunan faaliyet ve bu buhranlı faaliyetin 
hayatı iktısadiyemizde hazırlamakta olduğu akı

beti elbette geçen gün Başvekil Paşa Hazretlerinin 
hususî bir müzakere esnasında hepinize açık bir su
rette söylemiş oldukları üzere malûmunuzdur. Bi
naenaleyh mukabil tarafa karşı memleketin mu
kavemet kudretini yalnız silâhla değil iktisadî ka
biliyetle de bir an evvel ihzar etmek mecburiyetin
deyiz. Bunu ne ile yapacağız. Kendi elimizdeki 
vesait müsait olmazsa şüphesiz ki ecnebi serma-
yesile. Ecnebi sermayesi buraya gelirken emniyet 
ve istikrar ister. Muazzam işler için kendi sermaye
mizin kâfi olmadığı şeyler için demek istiyorum. 
Kendi sermayemiz kâfi ise mesele yoktur. Binaen
aleyh bence şimdilik imtiyazlı şirketleri bu kayde 
tâbi tutmaktan sarfı nazar etmelidir. Çünkü elde 
büyük âletlerimiz yoktur. Binaenaleyh Hükümet 
kendi mubayaatı için şimdilik bunu tatbik etsin va 
ecnebi şirketlerini bu kayitten kaldıralım*. Bende
nizin hulâsa olarak maruzatım budur. Hükümet 
işi kendi mubayaasına hasredecekse bunun için de 
ayrı bir teşkilâta lüzum görmüyorum. Çünkü o 
mubayaasını kendi vesaitile yapmaktadır. Bina
enaleyh kanunu kabul etmeğe de lüzum kaknaz zan
nediyorum. Yeni teşkilâta, yeni masraflara da lü
zum yoktur. 

Reis — İstirahat için celseyi on dakika tatil edi
yorum. 

Kapanma saati : 16,40 

İKİNCİ CELSE 
Açılma saati : 17,10 

Reis — Refet B. 

Kâtipler : Ruşen Eşref B. ( AFYON KARAHlSAR), Haydar Rüştü B. (DENİZLİ) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 
Tahlisiye umum müdürlüğünün 1932 senesi 

bütçesi hakkındaki lâyihai kanuniyeye (203) zat 
rey vermiştir. Bir zat müstenkiftir. Kanun (202) 
reyle kabul edilmiştir. 

Tuz inhisarı umum müdürlüğünün 1931 senesi 
bütçesinde münakale icrasına dair olan lâyihai 
kanuniyeye (176) zat rey vermiştir. Muamele ta
mamdır. Binaenaleyh kanun (176) reyle kabul 

edilmiştir. 
Efendim, ekseriyet olmadığını görüyorum 

( Yoklama yapalım sesleri ) . 
( Yoklama yapıldı ) 

Reis — 155 zat mevcuttur efendim. Ekseriyet 
olması için mevcudun 159 u bulması lâzımdır. 

Cumartesi günü saat 14 te içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 17,25 
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Tahlisiye umum müdürlüğü 1932 malt senesi bütçe kanununa verilen reyîei* 

[Kanun kabul edilmiştir.] 

Adana 
AliMünif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. ' 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif Bs 

Haydar B. 
Numan B. 
Rasih B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yörük B, 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 

Aza adedi • 
Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 

Münhaller 

317 
203 
202 

0 
1 

114 

: 0 

/ Kabul edenler J 

Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
thsan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
îsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref lî. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
tbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
*>ükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
tsmail Kemal B. 
Vlünir B. 
>Jabi Rıza B. 

Denizli 
ör. Kâzım B. 

Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 
Nuri B. 

Giresun 
thsan Pş. 
Kâzım B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

îstarib\d 
Ali Rana B. 
Dr. Refik B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salah Cimeoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
tbrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif B, 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B . 
Halil B. 
Refik B. 
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Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B, 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Hakkı B. 

ibrahim B. 
Ömer Davut B. 
Rasim B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

Maraş 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Naki B. 
Niğde 

Ahmet Tevfik B. 
Faik B. 

Ordu 
Recai B. 

Rize 
Akif B. 
A l iB . 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
Etem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
tbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 

Tekirdağ 
Cemil B. • 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

/ Müstenkifler ] 

Kocaeli 
Sırrı B. 

[ Reye iştirak etmiyenler ] 

Adana 
Hilmi B. (V.) 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
izzet B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
AliB. 

Gazi Mustafa Kemal 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Pş. Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (Rs.) 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(î. Â.) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 

Bursa 
Asaf B, 
Dr. Galip B. 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Samih Rifat B. 
Ziya Gevher B. 
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Çankıri 

Rifat B. 
Çorum 

ismet B. 
Denizli 

Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. (LA.) 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayrı B. 
Şakır B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Memduh Ş.evket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 

Adana 
Ali Münif B. 

I İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Halil Etem B. 
Hasan Vasfi B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

I Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Tevfik Fikret B. 
I Kütahya 
Memet B. 

lömer Resul B. 

lÖ3â C : 2 
İMuhlis B. (V.) 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
irfan Ferit B. (T. A.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 

I Hamdi B. 
ismail B. 
Şevket B. 

I Afyon Karahisar 
izzet Ulvi B. 

I Rize 
Atıf B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 

İZiyaettin B. 
I Şebin Karahisar 
jtsmail B. 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

I Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Faik B. 

Tokat 
Nazım B. 

I Trabzon 
Hakkı Sofu B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

Urfa 
Ali Saip B, 
Mahmut B. 
Memet Emin B. 

İMollaoğlu Cemal B. 

Tuz inhisarı umum müdürlüğünün 1031 malî senesi bütçesinde münali 
yapılmasına dair kanuna verilen reylerin neticesi 

[ Kanun kabul edilmiştir 
Aza adedi : 

Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 

Reddedenler : 
Müstenkifler : 

Reye iştirak etmiyenler : 
Münhaller : 

317 
176 
176 

0 
0 

141 
0 

/ Kabul edenler J 
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Aksaray 

Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif Bs 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasih B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 

Bahkesir 
Enver B. 
İbrahim Yörük B± 
Memet Cavit Ba 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
ihsan B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
ismail Hakkı B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Esat B . 
Mustafa Fehmi B. 
Ref et B'. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât Bs 

[Ziya B. 
Çorum 

Bekir karaınemet B. 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
İMünir B. 
Nabi Rıza B. 
I Benizli 
İHaydar Rüştü B. 

Diyarbekir 
j Kâzım Pş. 
Zülfü B. 
I Edirne 
Şakir B. 
Şeref B. 

I Elâziz 
Ahmet Saffet B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

I Aziz Samih B. 
Erzurum 

I Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 

JDr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
I Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 
Nuri B. 

Giresun 
I ihsan Pş. 
I Kâzım B. 
Şevket B. 
I . Gümüşane 
I Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
jtbrahim B., 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

îstanbuc 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 

İMitat B. 

[Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mustafa Rahmi B. 
I İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
|Memet Nazif B: 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
[Dr. Suat B. 
Halil B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
JSait Azmi B. 
I Kırklareli 
Memet Nahit B. 
I Kırşehir 
Hazim B, 

[Serdar Ahmet B. 
I Kocaeli 
İKemalettin B. 
IRagıp B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 
I Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım B. 
[Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
İNaim Hazim B. 
Refik B. 
[Sırrı B. 
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I Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

I Mardin 
Ali Rıza B. 
I Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 
I Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
NuriB. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
İNakyeddin B. 
I . Niğde 
Ahmet Vefik B, 
|Galip B. 
j Ordu 
İsmail B. 
IRecai B. 

Rize 
Akif B. 
AİİB. 
Atıf B. 
Fuat B. 
I Samsun 
İDr. Asım B 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil HulkiB. 
[Mahmut B. 
I Sinop 
Hulusi B. 
I Sivas 
[İsmail Memet B. 
İRahmi B. 



Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Ş. Karahisar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Mahmut Rasim B. 

Adana 
Hilmi B. (V.) 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Hasan Yakup Ba 

Yahya Galip B. 
Artvin 

Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
ismail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (R.) 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(1. A.) 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 
Salih B. 
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Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Raif B. 

1 9 5 - 1 9 3 2 C : 2 
Süleyman Sırrı B. 

ürfa 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 

/ Reye iştirak etmiyenler ] 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rifkı B. 
Masan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. (V.) 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Samih Rifat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Rifat B. 

Çorum 
ismet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. (I. 1.) 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Münir B. 

Gümüşane 
[Edip Servet B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasfi B. 
Salah Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Mahmut Celâl B. 
(Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (R. V.) 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 
İTahsin B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırklareli 
İDr. Fuat B. 

(V.) 

Ahmet Cevdet B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

Şevket B. 
Kırşehir 

Lûtfi Müfit B. 
Kocaeli 

AliB. 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Rasim B. 
Recep B. 

Malatya 
tsmet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. ' 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
irfan Ferit B. (t. Â.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Galip B. 
Halit B. 
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Ordu 
Ahmet ihsan B. 
Hamdi B. 
Şevket B. 

Rize 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Emin B. 

lEtem B. 
Sinop 

İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Şebin Karalıisar 
İsmail B. 
Sadrı Maksudi B. 

I Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 

Trabzon 
Hakkı Sofu B. 
Halil Nihat B, 

paşan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
| Urfa 
Ali Saip B. 
Mahmut B. 
Memet Emin B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
|Ragıp B. 
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TAHLİSİYE UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇESİ 

• 



Tahlisiye umum müdürlüğünün 1932 senesi Bütçesi hakkında 
1/254 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümen! 

mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 29-11-1932 
Sayı .V 61439 

H. M. M. Yüksek lUisl i f j i iH' 

Tahlisiye idaresi 1032 senesi bütçesi hakkında Maliye vekâletinden gönderilen ve jert 
Vekilleri Heyetinin 28-11-1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı nıucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade Duyurulmasını rica ederim efendim. 
B aş vekil 

İsmet 

l.sİKthı m u c i b e lây ihas ı 

Tahlisiye unuıın müdür lüğünün 1932 malî senesi bütçe kanunu ile varidat ve masarifat cetvelleri 
ve müstahdemin kadrosu merhıı ten t akd im kılınmıştır . 

Tahlisiye umum müdür lüğünün var idat ı 1445 numaral ı kanunla karadenize çıkan bilûmum sefa-
iııin beher rüsum tonilâtosundan istifa edilen beş .kuruş tahlisiye rüsumu ile mezkûr hasılatın ban
kalara tevdi inden mütevell i t faiz ve hazan füruhtu ieap eden köhne eşya bedeli ve saire gibi müte
ferrik has ı la t tan ibaret t i r . 

İdarenin 1932 malî senesi varidatı merbut P> işaretli cetvelde gösterildiği üzere 321 000 lira 
tahmin edilmiş ve masarifat ı da merbut ( A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 270 42H lira olarak 
tesbit edilmiştir. 

Romanya. Rusya, Bulgarya hükümetler i t a ra f ından hububat , gaz, benzin, mazot, kereste, ham 
maden, tü tün ve sair mevaddnı fazla miktarda ihracat yapı lmasından dolayı evvelki senelere nisbeten 
boğazdan karadenize geçmekte olan sefaini t icariye adedinin çoğalması neticesi olarak var idat art
mış ve 1930 malî senesi zarfında 513 377 lira ve 1931 senesi 8 ayı zarfında da 343 201 lira tahsi la t 
yapılmışt ır . 

Şu vaziyet ve hesaba göre tahlisiye resminden bir miktar tenzilât icrası imkânı husule gelmiş oldu
ğundan 1932 malî senesi bütçesinin varidat kısmı 1445 numaral ı kanunun 3 üncü maddesinde mu
har re r beher tonilâto için beş kuruş yerine üç bu<mk kuruş resim alınması esasına <^i')\v 300 000 lira 
hesap edilmiş ve salifülarz kanunun 3 üncü maddecini bu şekilde tadil eden bir kanun lâyihası da tan
zim ve takdim kılınmıştır. 

Bankalara mevdu rüsumu tahlisiye hasılatına ait faiz, varidat nisbelinde artmış olduğundan 
geçen seneye nazaran 5 000 lira fazlasile 20 000 ve müteferrik hasılat ta geçen senenin ayni olmak 
üzere 1 000 lira vaz ve terkim kılınmıştır. 

Masarifatı umumiyeye gelince; bütçenin fusul ve nıevaddı arasında yapılmasına zaruret hâsıl olan 
zam ve tenziller geçen sene*talısisat ve kadrosu ile mukayese edilerek berveçhi zir arz ve irae edil
miştir. 

Bütçenin 1 inci faslını teşkil eden idarei merkeziye memurlarının maaşı idaremize ait 1S04 nu
maralı teadül kanuna tevfikan geçen senenin ayni olarak tesbit edilmiştir. 
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ikinci fasimt teşkil eden müstahdemin üeuratı geçen seneye nazaran 1 464 lira noksanile 149 6T2 

lira vazedilmiş ve fener işaret gemisi Halice alınmasından dolayı 27 kişilik kadrosu beş kişilik as
garî bir hadde indirilmiş olduğundan buna mukabil bazı mıntakalarda yeniden icra kılınan tahlisiye 
teşkilâtile yapılan cüzi ilâvelerden mütevellit kadro tadilâtı âtide izah edilmiştir. 

ücreti 40 lira olan ve ledelicap geceleri de çalıştırılmak suretile umumî müdürlüğün bilûmum 
yazı işlerini tedvir eden idarei merkeziye daktilograf ücretine 10 lira zammedilmiş ve merkez müs
tahdemin kadrosuna da 80 lira ücretli bir adet ( Fennî vasıtalar makine mühendisi ) ilâve edil
miştir. Fener işaret gemisi yerine fennin en son terakkiyat ve tekenımülâtını haiz ve çok hassas 
cihazı havi olan ( biri ihtiyat olmak üzere ) iki adet otomatik ziyalı ve sadalı şamandıra muba
yaa edildiği ve sis düdükleri, say ren makinesi, otoşeni, kamyonet gibi bir çok fennî vasıtalar mev
cut bulunduğu halde kadromuzda bir makine mühendisinin bulunmamasından dolayı idaremizi aza
mî müşkülât karşısında bırakmış ve fennî vasıtaların bilâ arıza işletme ve muhafazalarının temini 
için kadroya bir makine mühendisliği ilâvesine zarureti katiye hasıl olmuştur. 

Kümeli ve Anadolu mınfakalarile Ağva ve Kefken mevkilerine ait kadrolarda bir gûna tadilât 
yapılmamış ve vazifesi lâğvedilen fener işaret gemisinin muhafaza ve bekçiliği için 27 kişilik kad
rosu beş kişilik asgarî bir hadde tenzil edilmiştir. 

(iecen sene ihdas edilmiş olan Ereğli tahlisiye mevkiinde bir sene zarfında 106 kişi tahlis edil
miş ve teşkilâtının biraz daha tevsi edilmesi bir sene zarfında vııkubulan kazalarla sureti kat iyede 
sabit olan mezkûr tahlisiye mevkii kadrosuna icabında sandal da dahi vazife ifa etmek üzere 4 
mürettebat ilâvesine lüzum görülmüştür. 

Şimal rüzgârına karşı açık bulunmasından dolayı her sene bir çok kaza vukua gelmekte olan 
Zonguldak mevkiine de geçen sene Ereği ide ihdas edilmiş olan roket teşkilâtına muadil olmak üzere 
13 kişilik tahlisiye roket mevkii memurluğu yeniden ihdas edildiği gibi sefainin selâmeti seyrise-
ferlerini temin için Kerempe burnu mevkiine de Rumeli mıntakasındaki sayren makinesi kadro
sunun ayni olmak üzere dört kişilik bir sayren mevkii ihdas edilmiş ve ziyalı şamandıra ile Fe
nerbahçe, Ahırkapı, Kızkulesindeki sis düdükleri için fener gemisi kadrosundaki fener lostromosu 
yerine ayrı bir Lostromo ikame edilmiştir. 

Balâda arz ve İra e edilen yeni teşkilât ilâve edildiği halde dahi bütçeye vazedilen tahsisat; 
geçen senekine nazaran 1 464 lira noksandır. 

3 üncü faslı teşkil eden ( Hakkı müktesep karşılığı ) tahsisatı aynen konulmuş ve 4 üncü 
faslın 1 inci mefruşat maddesine yeni ihdas edilecek mevaki ile bazı istasyonlarda gayri kabili isti
mal bir hale gelen mefruşat karşılığı olmak üzere 500 lira fazlasile 1000 lira ve ayni faslın 2 inci 
tenvir ve teshin maddesine de bazı mahrukat tahsisatı fennî vasıtalar faslına nakledilmek suretile 
3903 lira noksan konulmuştur. 

5 inci faslı teşkil eden harcırah tertibine de bin lira fazlasile 2 500 lira konulmuştur. Bu tahsi
sat ; yekdiğerinden pek uzak mesafelerde bulunan Tahlisiye istasyonlarının daimî bir surette mu
rakabe altında bulundurulması için icabında mezkûr mevakia gönderilmekte olan salâhiyettar memur
larla inşaat ve tamiratın keşif ve muayeneleri ve yeni ihdas edilecek mevkilerde yapılacak mebani 
için izam edilecek daire mimarına verilmesi mukhzi yevmiye ve masarifi zaruriyeler esas ittihaz edi
lerek vazedilmiştir. 

6 inci fasla, geçen senenin ayni olmak üzere 3 000 lira ve 7 inci fasla da 1931 senesi bütçe kanu
nuna ıtevfikan eytam ve eramilin kısmı azamı tasfiye edilmiş olduğundan 1932 senesi vaziyetine göre 
(80 000) lira noksanile 20 000 lira tahsisat konulmuştur. 

8 inci muayyenat ve melbusat faslı; fener işaret gemisi tayin bedeline ait olan birinci maddesi ta-
•mamen tayyedilmek ve diğer maddelerde de hakikî ihtiyacı tesbit etmek suretile bazı tenzilât icra 
edilerek geçen seneye nazaran 6 945 lira noksanile 18 687 lira vazedilmiştir. 

9 uncu faslı teşkil eden ikramiye tertibine geçen senenin ayni olmak üzere 3 000 lira ve 10 uncu 
sigorta faslına da ihtiyacatı hazıra nazarı dikkate alınarak maddeleri arasında beşer yüz lira müna
kale yapılmak suretile geçen senenin* ayni olarak 7 000 lira ve 11 inci levazım faslına da geçen 
seneden 800 lira noksanile 7 200 lira konulmuştur. 
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Muhtelif masrafları teşkil eden 12 inci faslın heyeti unmmiyesine ceman 2000 lira zamaim icra

sına mecburiyet hâsıl olmuştur. Uzun zamandan beri kazazedeler tarafından istimal edilmek sureti] e 
tamamen eksilmiş olan elbise ve çamaşırların tecdidine zaruret hâsıl olmuş ve 1931 senesi bütçesine 
mevzu 200 lira tahsisatla ihtiyaca! tahtı temine alınamamış olduğundan bu faslın 3 üncü maddesine 
600 lira fazlasile 800 lira ve yeni baştan tamir- ve tecdit edilmesi fennen lâzımgelen istanbul - Kum-
köyü telefon hattının tecdidi için 4 üncü maddeye 1 000 lira fazlasile 2 200 lira ve Avrupa tahlisi
ye teşkilât ve nizamnamelerde bazı meslekî mecmuaların tercümesi için 5 inci maddeye 300 lira faz
lasile 500 lira konulmuştur. 

Fennî vasıtalar ve tatbikatına ait 13 üncü faslın birinci maddesine 5 625 lira fazlasile 12 300 lira, 
2 inci maddesine aynen bin lira ve 3 üncü maddesine de 1 800 lira noksanile 1 200 lira konulmak sure-
tile bu fasılda geçen seneye nazaran 3 825 lira bir fazlalık yeknazarda görülmekte ise de »ecen sene 4 ün
cü faslın 2 inci maddesine vazolunan sayrem makinalarınm benzin gaz, odun gibi mahrukat masraf
ları olan 3 903 lira bu sene bu fasla nakledilmiştir. Binaenaleyh bu fasılda esas itibarile 3 825 lira 
fazla mevcut olmayıp geçen seneye nazaran 78 liralık bir tasarruf dahi mevcuttur. 

Sisin devamlı olduğu senelerde yalnız sis toplarile sayren makinaları için 7 - 8 bin liralık barut. 
funya, gaz sarfiyatı vukua geldiği evvelki senelerin tecrübesile sabit olduğundan bu faslın birinci 
maddesine mevzu tahsisat, ihtiyacın pek dunundadır. 

14, 15, 16, 17 inci fasıllara, gecen sene mevzu tahsisatın ayni konulmuş ve 18 inci faslı teşkil 
eden geçen sene düyununa 200 lira noksanile 100 lira vazedilmiştir. 19 uncu eski seneler düyunu 
faslına, evvelce tahakkuk eden bir meblâğın tediye edilememesinden 500 lira fazlasile 600 lira; 20, 
21 inci fasıllara da ihtiyaç miktarı nazarı dikkate alınarak tahsisat vazedilmiştir. 

1924 senesinde Londrada ve 1928 senesinde de Pariste içtima eden beynelmilel tahlisiye konfe
ransı 1932 senesi haziranının nısfı ahirinde Amisterdam ve lîoterdamda inikat edeceğinden Türkiyeyi 
temsilen mezkûr konferansa idaremiz davet edilmiştir. 

Bir murahhasın Amirsterdam ve Roterdama azimet ve avdet masarifile yevmiyelerine mukabil 
yeni açılan 22 inci fasla 1 500 lira tahsisat vazedilmştir. 

Hulâsa; eytam ve eramilin tasfiyesi için geçen sene 7 inci fasla konulan 100 000 liraya mukabil 
bu sene 20 000 lira tahsisat vazedilerek tasarruf edilen 80 000 liradan başka Zonguldak limanile Ke
rempe burununda yeniden teşkilât icrası ve Ereğli teşkilâtının tevsii için ayrıca tahsisat vazedildiği 
halde yine geçen seneye nazaran ayrıca 4 827 liralık bir tasarruf temin edilmiştir. 

Esbabı mucibesi tafsilen balâda arzedildiği üzere Tahlisiye umum müdürlüğünün 1932 senesi ırıa-
sarifatma karşılık olan varidatı uıııumiyesi, Tahlisiye rüsumu tenzil edilmiş olduğu halde geçen 
seneye nazaran 29 000 lira luyksanile 321 000 lira ve masarifatı umumiyesi de geçen seneye naza
ran 84 827 lira noksanile 270 428 lira olarak teshil ve terkim kılınmış olduğu maruzdur efendim. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 2 - V - 1932 

M. No. W') " ' ' • " ' . ' 
UM* Nü. 1/2:')?' ' " ' " - . , : ; . - . .-_ 

Yüksek Reisliğe 

Tahlisiye idaresi 1932 malî senesi bütçesi hakkında Maliye vekâletinden gönderilen ve icra Vekil
leri Heyetinin 28/11/1932 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaşıtırılan kanun lâyihasile es
babı mucibesinin takdim edildiğine dair Başvekâletin 29 şubat 1932 tarih ve 6/439 nıimaralr tezke
resi le merbutu bulunan bütçe kanun lâyihasile c-ıt velleri ve esbabı meibesi encümenimize havale bu-
yurulmş olmakla İktisat vekili Mustafa Şeref Beyefendile idarenin umum müdürü Bey hazır bu
lundukları halde mütalea ve tetkik olundu. 
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İdarenin mumî faaliyeti ve 1931 malî sonesi bütçe kanımile Büyük Meclisçe verilmiş bulunan sa

lâhiyetlere istinaden icraatı tetkik edilerek bu mevzulara dair verilen izahat kâfi görülmüş ve lâyi
hanın ıheyeti umumiyesi kabul olunmuştur. 

Lâyihanın ihtiva eylediği maddeler hakkındaki mütalea Ye kararlarımızı aşağıda arzediyorz: 
Birinci madde — Bu maddede işaret edilen (A) cetveli tetkik edilerek 1931 senesi zarfındaki tat

bikatın verdiği netayice göre teklif olunan ve umumiyetle 1931 senesi masraf cetvelinin muhtelif ter
tiplerinde mevcut tahsisattan pek farklı olmıyan masraflar cüzî tadilâtla encümenimizce de muva
fık görülerek kabul olunmuştur. 

İkinci madde — Bu maddede işaret edilen ve idarenin varidatını gösteren cetveli dahi tetkik olun
du. İdarenin en esaslı varidat membaı 1755 numaralı kanun hükümlerine göre Karadenize çıkan 
bilûmum sefa inden beher rüsum tonilâtosundan alınan beş kuruşluk tahlisiye resminden ibarettir. 

193.1 senesi için bu resmin hasılı olmak üzere 384 000 lira tahmin edilmiş ise de Karadeniz hav
zasındaki devletlerin iktisadî faaliyetlerinin artması dolayısile hasılat tahmin hudutlarını tecavüz 
etmiş ve yalnız sekiz ay zarfında 343 201 liralık hasılat elde edilmiştir. Bu neticeye nazaran 1931 
senesinde bu membadan alınacak varidat 450 000 liraya yaklaşacaktır. 

İdare muhtelif ecnebi devletler tarafından vaki olan iltimas yollu müracaatları ve bizdeki teşkilâta 
benziyen Danimarka tahlisiye teşkilâtının aldığı rüsum miktarlarını nazara alarak yukarıda arzeclil-
diği veçhile Karadenize çıkan sef ahiden beher rüsum tonilâtosundan alınan beş kuruşluk resmin 
üç kuruşa, tenzili için salifüzzikir 1755 numaralı kanunu tadilen ayrıca bir teklifte bulunmuş ve bu 
teklifin Yüksek Meclisçe mazharı kabul olacağı mülâhazasile 1932 senesi varidat cetvelinin bu tertibi
ne 300 000 liralık bir rakam koymuştur. 

Encümenimizin teklifi üzerine bu resmin yalnız bir kuruşluk tenzil ile beher rüsum tonilâtosundan 
dört kuruş olarak istifası Umumî heyetçe kabul bu/urulmuş olmak dolayısile encümenimiz bu tenzilâtı 
ve önümüzdeki senenin iktisadî faaliyetler üzerinde arzedebileeeği ihtimalleri dahi derpiş ederek (B) 
cetvelinin birinci faslındaki varidat yekûnunu 400 000 lira olarak tahmin ve tesbit eylemeği muva
fık bulmuştur. 

(B) cetvelinin ikinci faslının birinci maddesindeki 20 000 lira ihtiyat akçesinin faizi olup he
sap üzerine konulmuş ve bu faslın ikinci maddesindeki 1 000 liralık müteferrik hasılat da geçmiş 
senelerin tahakkukuna göre konulmuş olduğundan encümenimizce aynen kabul olunmuştur. 

Ve bu suretle varidat yekûnu 421 000 lira olarak, tesbit edilmiştir. 

üçüncü madde •— Bu maddede işaret edilen (O) cetveli dahi tetkik edilmiştir. Yeniden muba
yaa olunan son sistem iki adet ziyalı ve sadalı şamandıranın hizmete ithali dolayısile mürettebat
tan 22 kişi kadrodan tay ve bir mühendislik ilâve edilmek ve şimal rüzgârlarına karşı açık bulun
masından dolayı her sene bir çok kazalara sahne olan Zonguldak mevkiinde 13 kişilik tahlisiye ro
ket ve Kerempe burnu mevkiine de sayren teşkilâtı yapılmak suretile müstahdemin kadrolarında 
teklif edilen tadilât encümenimizce muvafık görülerek kabul olunmuştur. 

Dördüncü madde — 1931 senesi bütçe kanununda dahi mevcut bulunmak ve ihtiva eylediği hü
kümler hizmetin icabatından olmak itibarile aynen kabul olunmuştur. 

Beşinci madde — 1931 bütçe kanununda dahî aynen mevcut olan bu madde hakkında alınan 
malûmattan, idarenin Osmanlı bankasındaki esham ve tahvilâtın tasfiyesi işini bitirmek üze
re olduğu anlaşılmıştır. Bu tasfiye muamelesinin intacı için alâkadar Hükümet de
legelerde temas ve müzakereye memur edilenlere ve hesabatın tetkik ve tesbitinde hiz
metleri ınesbuk olanlara İktisat vekâletinin takdirile ikramiye verilmesi hakkında bu maddede 
mevcut olan hüküm üzerinde tevakkuf edilmiştir. Encümenimiz bu işte çalışanlara ikramiye veril
mesini esas itibarile muvafık görmüş ve bunlara Hudut ve sahiller sıhhiye idaresi tasfiye heyetince tat-
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bik edilen esas dairesinde bir ikramiye verilmesi kabul edilmiştir. Ancak hudut ve şahine]' tasfiye 
heyetine verilen ikramiye nisbeti tasfiye neticesinde idareye kalan paranın yüzde dördü miktarında 
olup bu ııisbetiıı bu «çünkü şerait dabi nazarı itibare alınarak bu idare için yüzde üç olarak tesbili mu
vafık görülmüş ve madde o suretle tadil edilmiştir. 

Bütçe kanun lâyihasının diğer maddeleri ihtiyaca göre .1931 malî senesi bütçe kanunîİe dahi ka
bul olunmuş hükümleri ihtiva etmek dolayısile teklif veçhile aynen kabul olunmuştur. Yalnız ida
renin evvelce maaşlı olup sonradan ücrete nakledilmiş olan memurlarının tasfiye muamelâtının tâbi 
olacakları hükümleri ihtiva eden sekizinci madde yeniden teklif edilmek dolayısile ayrıca, bir tet
kike mevzu ittihaz edilmiştir. Encümenimiz bu madde ile teklif edilen esasa t r Devlet memurlarından 
tasfiyeye tâbi tutulanlar hakkında bu gün cari olan esasata nazaran taşgın bulmuş ise de idarenin 
evvelce istihdam eylediği ecnebi memurları bulunduğunu ve bunların tasfiyelerinin mülga Hudut ve 
sahil sıhhiye idaresi usul ve baremi dahilinde yapıldığını nazarı dikkate alarak vatandaşlarımız hak 
kında daha dun bir mikyasın istimalini muvafık bulmamış ve maddeyi ibareye ait bazı tadilâtla 
kabul eylemiştir. 

Devlet bütçesinin darlığı dolayısile Tahlisiye idaresinin maksat ve hedeflerine benziyen kaza ve 
afetzedelere yardım, yetini ve fakir çocukları yetiştirip kurtarmak gibi hizmetler için teessüs etmiş 
bulunan hayır cemiyetlerinin hali hazırdaki iktisadî şerait yüzünden sarsılmış bulunan vaziyetlerine 
yardımda bulunması çok müşküldür. Bu itibarla encümenimiz esasen varidatı masrafından çok fazla 
olan ve ihtiyat akçası artmakta bulunan Tahlisiye idaresinin bu cemiyetlere yardımda bulunmasın! 
idarenin hikmeti teessüsü ile gayrikabili telif bulmamış ve bu kabil cemiyetlere idarenin yirmi bin li
raya kadar muavenette bulunması esasını kabul ederek bu maksatla 11 .inci maddeyi yeniden tedvin 
ile lâyihaya ilâveten arz ve teklif eylemeği münasip bulmuştur. 

Bu suretle tadilen hazırlanan lâyihayi merbutu bulunan cetvellerle birlikti1 Timimi heyetin yük
sek tasvibine arzevleriz. 

ütçe Kıı. Reisi 
( iüınüşane 
/ / . Fehmi 

Aza 
Elâziz 

/ / . Tahsin 

Aza 
Kırklareli 

Şevket 

M. M. 
Konya 

K. Zaim 

Aza 
Erzurum 

Aziz 

Aza 
Konya 

K. Hüsnü 

Kâtip 
Tokat 

SU re mı a 

Aza 
di resun 
Kâzı») 

Aza 
istanbul 
Sad< Hin 

Aza 
Aksaray 

A. Süreı/uu 

Aza 
İspar ta 
M it kerratı 

Aza 
Niğde 
Faik 

Aza 
Ankara 

T. Galip 

Aza 
Kayseri 
, 1 . Hilmi 

Aza 
Sivas 

Ilıt sim 

Aza 
Torum 

M usta fa 

Aza 
Kırklareli 
M. Şahit 
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Tahlisiye uınııııı müdürlü<jüııün 1932 malî sonesi bütçe kanunu lâyihası 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MA DDK 1 — Tahlisiye umum müdürlüğünün 
(1932) malî senesi masarifi için merbut (A) işa
retli cetvelde gösterildiği veçhile (270 428) lira 
'tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr müdürlüğün (J932) ma
lî senesi masarifine karşılık olan varidat merbut 
(B) işaretli cetvelde yazdı olduğu üzere (321 000) 
lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — Tahlisiye umum müdürlüğünün 
ücretli memur ve müstahdemleri ile nakil vasıta
ları kadrosu merbut (0) cetvelinde gösterilmiştir. 

MADDE 4— İdarenin 1932 malî senesine devre
dilecek mevcudu varidat bütçesinde bu nam ile açıla
cak bir fasla konulur. Bu mevcut ile mezkûr malî 
sene zarfında tahakkuk edecek varidat fazlası mas
raf bütçesinde açılacak bir fasla tahsisat kaydolu
narak tahlisiye vesaitinin mubayaasına ve yeniden 
vüeude getirilecek asrî tahlisiye tesisatına ve tah
lisiye hidemat ve vezaifi için lüzum görülecek me-
bani ve vesait ve arazinin inşa ve mubayaasına sar-
folunabilir. 

MADDE 5 — idarenin Osmanlı bankasında bu
lunan esham ve tahvilâtı bedelâtından tasfiye neti
cesinde tahakkuk edecek miktarı varidat bütçesin
de açılacak bir fasla irat kayit ve bundan yine tas
fiye neticesinde alacakları tebeyyün eden eşhasa 
verilecek mebaliğ masraf bütçesinde açılacak bir 
fasla tahsisat olarak vaz ve tesviye olunur. Tas
fiye muamelesinin intacı için alâkadar Hükümet 
ılelegelerile temas ve müzakereye memur edilen
lerle hesabatın tetkik ve tesbitinde hizmetleri mes-
buk olanlara İktisat vekâletinin takdiri ile ikramiye 
olarak verilecek mebaliğ dahi bu fasla konularak 
tesvive edilir. 

MADDE 6 — Tahlisiye müstahdemini meyanın-
daki sanatkârlardan tahlisiye mebani ve vesaitinin 
tamir ve inşasında ve icabında yaptırılacak sair iş
lerde çalıştırılacak olanlara ücretlerine zamimeten 
on üçüncü faslın birinci maddesine mevzu tahsisat
tan azamî bir fim yevmiye verilebilir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — Tahlisiye umum müdürlüğünün 
1932 malî senesi masarifi için merbut (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği veçhile 270 175 lira tahsisat 
verilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr müdürlüğün 1932 malî 
senesi masarifine karşılık olan varidat merbut 
(B) işaretli cetvelde yazılı olduğu üzere 421 000 
lira tahmin edilmiştir 

MA DDK 3 — Aynen kabul. 

MADDE 4 — Aynen kabul. 

MADDE C> — İdarenin Osmanlı bankasında 
bulunan nııkut, esham ve tahvilâtının tasfiyesi ne
ticesinde idareye aidiyeti tahakkuk edecek miktarı 
varidat bütçesinde açılacak bir fasla irat kayit ve 
bundan yine tasfiye neticesinde alacakları tebey
yün eden eşhasa verilecek mebaliğ masraf bütçe
sinde açılacak bir fasla tahsisat olarak vazr ve 
tesviye olunur. 

Kat ' î tasfiye neticesinde idareye aidiyeti ta
hakkuk edip te idare veznesine teslim edilen safi 
miktarın yüzde üçü ikramiye olarak bu fasla ko
nur. ve hesapların tetkik ve tasfiyesinde hizmetleri 
sepkedenlere tevzi edilir. 

İstihkak sahiplerinden her birine verilecek mik
tarların mesainin şekil ve mahiyetine göre tayini 
iktisat vekâletine aittir. 

MADDE 6 — Avnen kabul. 



MADDE 7 — Aynen kabul. MADDE 7 — Mütekaidin, eytam ve eramilin 
şimdiye kadar mulıassas olan ve badema da tahsis 
edilecek olan maaşlarından bir nüfusa isabet ede
cek miktarı (300) kuruş veya daha dun ise on se
neliği tahsisatı t'evkalâdesile birlikte defaten veri
lerek alâkaları kesilir. Bu miktar yetimler meya-
nında bulunan kız çocukların 25, erkek çocukların 
19 yaşını ikmaline kadar tahakkuk edecek müddete 
ait verilecek miktarı geçemez. Ancak yaşları yirmi 
beşi mütecaviz bulunan kız çocuklara mulıassas ma
aş ve tahsisatı fevkalâdeleri mecmuunun iki seneliği 
defaten verilerek alâkaları kesilir. 

MADDE 8 — 11 ağustos 1325 tarihli tekaüt 
kanunu ve tadilâtı ahkâmına tâbi bulunmakta iken 
1 kânunusani 1929 tarihinde maaşları ücurata tah
vil edilmiş olan Tahlisiye müstahdemininin mezkûr 
tarihe kadar geçen hizmet müddetleri yirmi beş se
neden dun olanların idarece icabında cezaen ol
mamak şartile hizmetlerine nihayet verildiği tak
dirde aşağıdaki şekilde muamele yapılır: 

(A) : Hizmet müddeti yirmi ile 25 sene arasın
da bulunanlara yirmi beş sene müddet hizmet et
miş addile 11 ağustos 1325 tarihli kanun ve tadi
lâtı mucibince tekaüt maaşı tahsis olunur. 

(B) : Hizmet müddeti on beş sene ile yirmi se
ne. arasında bulunanlara yirmi beş sene üzerinden 
hesap edilecekş tekaüt maaşının beşte birinin ten
zili suretile tekaüt maaşı tahsis edilir. 

(C) : Hizmet müddeti on beş seneden aşağı olan
lara sene kesirleri tam sayılmak üzere 31 kânunu
evvel 1928 tarihindeki maaşları esas ittihaz edile
rek memuriyette bulundukları beher hizmet senesi 
için iki maaş (taıhsisatı fevkalâde hariç) ıhesabile 
ikramiye verilerek idare ile alâkalan kesilir. 

(D) : A. B. C. fıkralarında muharrer tekaüt 
maaşlarile ikramiyeler (1932) senesi bütçesinin 7 
inci faslına mevzu tahsisattan tesviye edilir. 

MADDE 9 — Mütekaitlerle bunların yetimleri
nin tahsisatı fevkalâde!erile beraber üç aylık maaş
larının defaten peşin olarak itasına İktisat vekili 
mezundur. Bunlardan ölen ve hakkını ıskat eden
lerin fazla aldıkları istirdat edilmez. 

MADDE 8 — Karadeniz boğazı tahlisiye ida
resinin 1928 senesi bütçe kanununa müzeyyel 1381 
numaralı kanunla maaşları ücrete tahvil edilmiş 
olan tahlisiye müstahdemlerinden hizmet müddet
leri 31 kânunuevvel 1928 tarihine kadar yirmi 
beş seneye varmamış olanların idarece icabında 
cezaen olmamak şartile hizmetlerine nihayet ve
rildiği takdirde haklarımla 1683 numaralı askerî 
ve mülkî tekaüt kanununun muvakkat üçüncü 
maddesinin B, C ve D fıkraları hükümlerine göre 
muamele yapılır. 

Ancak (D) fıkrası mucibince verilecek ikrami
yeye esas olacak maaş 31 kânunuevvel 1928 tari
hindeki maaştır. 

Bu madde hükmüne göre verilecek tekaüt ma
aşlarile ikramiyeler masraf bütçesinin 7 inci fas
lına mevzu tahsisattan tesviye olunur. 

MADDE 9 — Aynen kabul. 
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MADDE 10 — Karadenize çıkan vapurlardan 

defaten altı seferlik tahlisiye resmini tediye edip 
abone olanlar tediye tarihinden itibaren (1932) ma
lî senesi zarfında Karadenize kaç defa çıkarsa 
çıksın başka tahlisiye resmi alınmaz. İşbu abone 
gemi namına verilir ve bundan ancak namına 
abone yapılan gemi istifade edip ayni kumpanya 
veya şahsın diğer bir gemisi istifade edemez. 

MADDE 11 — Bu kanun 1 haziran 1932 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 12 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya iktisat vekili memurdur. 

Bş. V. 
İsmet 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Ik. V. 
M. Şeref 

28/11/1932 

Ad. V . M. M. V. 
Yusuf Kemal Zekâi 

Ma. V. Mf. V. 
M. Abdülhalik Esat 

S. I. M. V. V. G. î . V. 
M. Abdülhalik Ali Hana 

Da. V. 
8. Kaya 

Na. V. 
Hilmi 

Zr. V. 
Muhlis 

MADDE 10 — Aynen kabul. 

MADDE 11 — Tahlisiye idaresi, kendi maksat 
ve hedeflerine benziyen hizmetler için teessüs et
miş bulunan hayır cemiyetlerine, icra Vekilleri 
Heyeti kararile, ihtiyat akçesinden yirmi bin liraya 
kadar yardımda bulunmağa mezundur. 

MADDE 12 — Bu kanun 1 haziran 1932 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 13 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya iktisat vekili memurdur. 
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Muhassasatın nev'i 

1932 senesi iein 

Hükümetle Encümence 
talep edilen j kabul edilen 

Memurlar maaşı 

Ücretler 

Daimî müstahdemler ücreti 
Muvakkat » » 

Fasıl yekûnu 

Hakkı müktesep karşılığı 

Masarifi mübrime 

Merkez ve mülhakat mefruşatı 
Merkez ve mülhakat tenvir ve teshini 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 

İcar bedeli 

Mütekaidin, eytam ve eramil maaş ve tahsisatı f evkal-
âdesile maa tahsisat on senelik maaşları 

Muayyenat ve melbusat 
Nakil vasıtaları beygirlerinin arpa, saman, 
çayır, ot ve sair mekülât esmanı 
Sevahil müdür, tabip ve seyyar sıhhiye me
murları ile tahlisiye kaptan, kâtip, sayren 
memuru ve fener işaret gemisi kaptan ve 
muavinlerinin yazlık ve kışlık elbise bedeli 
Sevahil müstahdemini ile telefon memuru, 
sıhhiye hademesi, odacı ve fener işaret gemi
si lostromo ve tayfasile ziyalı şamandıra ve 
sis düdükleri lostromo ve efradının yazlık 
ve kışlık elbise, fotin, kasket, fanila, çizme, 
kamsele, gocuk ve iş elbisesi bedeli 

Fasıl yekûnu 

13 584 
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1 000 
2 797 
3 797 
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3 000 

20 000 

4 000 

820 

13 867 
18 687 

13 584 

149 472 | 149 472 
200 j 200 

149 672 149 672 

450 

750 
2 797 
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1932 senesi içiu 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

9 
10 

11 

12 

13 

İkramiye ve mükâfatı naktiye 
Sigorta 

Hayat sigorta bedeli 
Bina ve eşya nakliye ve fennî vasıtalar si
gorta bedeli 

Fasıl yekûnu 
Levazım 
Kırtasiye ve matbu evrak 
Müteferrika, eşya ve mütenevvi levazım, ee 
za ve malzemei tıbbiye 

Fasıl yekûnu 
Muhtelif masraflar 
Memurin v emüstahdeminin tedavi, ilâç ve 
hastane masarifile teçhiz ve tekfin masarifi 
Kazazedelerin tedavi ve ilâç masarifi 
Kazazedelerin ilbas ve iaşe ve nakliye ma
sarifi 
Telefon hatlarının bilcümle levazımı ile bu 
hatların ve istanbul - Kumköy hattının tef
tiş ve muayene ücreti ve tamir masarifi ve 
ücretli telefon mükâleme bedeli 
Telif ve tercüme 

Fasıl yekûnu 

Fennî vasıtalar ve tatbikat masrafları ve levazımı 

Fener işaret gemisi, ziyalı şamandıra, sis dü
dükleri, sayren makineleri, sis topları, san
dal, rıhtım ve kızakların bilcümle levazımı 
ile bunların tamir, tathir ve sair masrafları 
Kamyonet ve otoşeni demirbaşı ve mütefer
rik eşya ve mahrukat ve tamirat masarifi 
Efrat nakli için römorkör, motor, kayık üc
reti ve alelûmum levazımın nakliye masarifi, 
müstahdeminin posta ve nakliye ücretleri ve 
yarış masarifi 

Fasıl yekûnu 
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Muhassasatın nev'i 

Tamirat masarifi 

Reddiyat 

Mahkeme masarifi ve avukat ücreti 

Beynelmilel cankurtaran burusuna iştirak hissesi 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

1932 senesinde Amisterdam ve Roterdamda inikat 
edecek beynelmilel tahlisiye konferansı için Avrupa 
harcırahı 

1715 numaralı kanunun 8 inci maddesi mucibince 
Cumhuriyet Merkez bankasına verilecek itfa kar
şılığı 

UMUMÎ YEKÛN 

1932 senesi için 

Hükümetçe 

talep edilen 

15 000 

200 

1 500 

100 

100 

600 

860 

1 500 

2 678 
270 428 

Encümence 

kabul edilen 

15 000 
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1 500 
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100 
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1 500 

2 675 
| 270 175 
i 
j 
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Varidatın nev'i 

1955 numaralı kanun mucibince alınacak resim 

Muhtelif varidat 

Bankalara hesabı cari suretile tevdi olunan 
mebaliğin faizi 
Müteferrik hasılat 

Fasıl yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1932 senesi için 

Hükümetçe 

tahmin edilen 

300 000 

20 000 
1 000 

21 000 

321 000 

Encümence 

tahmin edilen 

400 000 

20 000 
1 000 

21 000 

421 000 
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Memuriyetin nevi 

İdarei merkeziye 
Mimar 
Daktilograf 
Fennî vasıtalar makine mühendisi 
Merkez ambar memuru 
Merkez odacısı 
Kavak deposu odacısı 

Anadolu mıntakası 
Müdür 
Birinci sınıf tahlisiye -kaptanı 
ikinci » » » 
Tabip 
Seyyar sıhhiye memuru 
Kâtip 
Telefon memuru 
Can kurtaran sandal mevkii memuru 

» » » » birinci muavini 
» » » » ikinci muavini 
» » » » tayfası 

Roket mevkii meranın 
» » » muavini 

Sis topu mevkii memuru [1] 
Sis topçusu 
Roket tayfası 
Sıhhiye hademesi 
Odacı 

Adet 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
8 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
24 
5 
4 
1 
4 
35 
2 
1 

Ücret 
Lira 

50 
50 
80 
50 
30 
20 

125 
80 
70 
90 
70 
55 
60 
60 
50 
48 
42 
55 
45 
48 
42 
40 
40 
20 

89 

Rumeli mıntakası 
Müdür 
Birinci sınıf tahlisiye kaptanı 
ikinci » » » 
Tabip 
Seyyar sıhhiye memuru 
Kâtip 
Telefon memuru 
Can kurtaran sandal mevkii memuru 

» » » » birinci muavini 
» » » » ikinci muavini 
» » » tayfası 27 42 

1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

125 
80 
70 
90 
70 
55 
60 
60 
50 
48 

[l] İcabında, roket mevkii memur muavinliği vazifesini 
de yapacaktır. 
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Memuriyetin nevi 

Roket mevkii memuru 
Roket mevkii memuru muavini 

» tayfası 
Sayren memuru 

» lostromosu 
» birinci yağcısı 
» ikinci yağcısı 

Sıhhiye hademesi 
Şoför 
Odacı 

Ağva mıntakası 
İkinci sınıf tahlisiye kaptanı 
Tabip [1] 
Kâtip 
Can kurtaran sandal mevkii memuru 

» » » birinci muavini 
» » » ikinci » 
» » tayfası 

Kefken mmtakası 
Roket mevkii memuru 
Tabip [2] 
Kâtip 
Roket mevkii memur muavini 

» tayfası 

Fener işaret gemisi 
Muavin kaptan 
Güverte lostromosu 
Tayfa 

Ereğli mmtakası 
Roket mevkii memuru 

» » » muavini 
» tayfası 

Tabip [3] 

Adet 

6 
6 
47 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

ücret 
Lira 

55 
45 
40 
80 
55 
42 
40 
40 
90 
20 

107 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
18 

1 
1 
1 
1 
10 
14 

1 
1 
3 
5 

1 
1 
14 
1 

70 
40 
50 
60 
50 
48 
42 

65 
40 
50 
50 
40 

65 
55 
35 

65 
55 
35 
40 

17 

[1, 2, 3] İcabında diğer müessesatı resmiyede müstahdem 
tabiplerden birine işba ücret verilebilir. 
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Memuriyetin nevi Adet 

1 
1 

10 
1 

13 

Lira 
Ücret 

65 
55 
35 
40 

Zonguldak mıntakası 
Roket mevki memuru 

» » muavini 
» tayfası 

Tabip [1] 

Sis düdükleri mevkileri 
Fenerbahçe, Ahırkapı, Kızkulesi mevkileri sis 
düdüğü efradı 3 30 

Kerempe burnu sis düdük mevkii 
Makine memuru 

» lostromosu 
» birinci yağcısı 
» ikinci » 

^ . ] . ; y | i ; r • . - • • • • 4" 

Ziyalı şamandıra ve sis düdükleri lostromosu 1 65 

Nakil vasıtaları kadrosu 
Adet 

1 Otoşeni 
1 Kamyonet 

31 Nakil vasıtaları beygirleri 
~33 

1 
1 
1 
1 

80 
55 
42 
40 

[l] İcabında diğer müessesatı resmiyede müstahdem ta
biplerden birine işbu ücret verilebilir. 



Sıra NQ 163 
Tuz inhisarı umum müdürlüğü 1931 senesi bütçesinde 
32 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/347 numaralı 

kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 2 - V - 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6j 1123 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Tuz inhisarı umum müdürlüğünün 1931 senesifbütçesinde " 32 000 liralık münakale 
yapılması hakkında G. İ. Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin ı-V- 932 tarihli 
içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim 
kılınmıştır. Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekâlet vekili 
Dr. Refik 

Esbabı mucibe lâyihası 

Tuz inhisarı umum müdürlüğünün 1931 senesine mevzu tekaüt ikramiyesi tahsisatı ile harcırah 
tahsisatı tekaütlüğünü talep eyliyen 30 seneden fazla hizmet ifa eylemiş memurların çokluğu dolayısile 
kifayet etmemiştir. Elyevm tahakkuk etmiş 6 520 lira tekaüt ikramiyesi tediye edilememekte olduğu 
gibi 30 seneden fazla hizmet etmiş olup bir çoğunun tekaütlüğünü talep eylemeleri muntazar bulunan 
46 memur mevcut bulunmakta ve bunların tekaütlüklerinin icra edilebilmesi ve ikamet edeceklerin 
mahalline kadar kanunen verilmesi lâzımgelen yol masraflarının temini için maaş ve ücret fasılların
dan yapılan tasarrufla tekaüt ikramiyesi faslından 20 000 ve işletme ve idare masraflarından harcı
rah faslına da 12 000 lira münakale icrası zaruretine binaen merbut kanunn lâyihası tanzim kılın
mıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 15 - V - 1932 

M. No. 117 
Esas No. 1/347 

Yüksek Reisliğe 

Tuz inhisarı umum müdürlüğünün 1931 malî senesi bütçesinde 32 000 liralık münakale yapılma
sı hakkında olup encümenimize havale olunan kanun lâyihası Gümrük ve inhisarlar vekili Rana Bey 
hazır olduğu halde mütalea ve tetkik edildi. 

Esbabı mucibede izah olunan ihtiyaç dolayısile istenilen münakale miktarı encümenimizce kabul 
edilmiş ve kanun lâyihası şekil itibarile yeniden yazılmıştır. Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis Rs. V. M. M. Kâ. 
Gümüşane Konya Konya Tokat Çorum Giresun İsparta İstanbul Sivas 

H. Fehmi K. Hüsnü K. Zaim Süreyya Mustafa Kâzım Mükerrem Sadettin M. Remzi 
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HÜKÛMETÎN TEKLİFİ 

Tuz inhisarı umum müdürlüğü 1931 bütçesinde münakale icrasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Tuz inhisarı umum müdürlüğü 1931 bütçesinde merbut cetvelde yazılı fasıllar ara
sında 32 000 liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 —Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

l/V/1932 
Bş.V. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Dr. Refik Yusuf Kemal Zekâi Ş, Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik Esat Hilmi 

Ik. V. S. I. M. V. (î. I. V. Zr. V. 
M. Şeref Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

F. M. 

[A] - CETVELİ 

Muhassasatın Nevi 

1 Daimî memurlar maaşı 
4 Murakıpler ücreti 
2 Memlehalar müstahdemler ücreti 

1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince 
verilecek tekaüt ikramiyesi 
İşletme ve idare masrafları 
Memurlar harcırahı 

Tenzil edilen Zammedilen 
Lira K. Lira K. 

10 000 0 
4 000 0 
6 000 0 
20 000 0 

12 000 0 

32 000 

20 000 0 

12 000 0 
32 000 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADÎLİ 
Tuz inhisarı umum müdürlüğünün 1931 malî snesi bütçesinde münakale yapılmasına dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Tuz inhisarı umum müdürlüğünün 1931 malî senesi bütçesinin merbut cetvelde ya
zılı fasılları arasında 32 000 liralık münakale yapılmıştır . 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 



M. 

1 
4 

_ 3 _ 
CETVEL 

Muhassasatın nevi 

Daimî memurlar maaşları 
Murakıpler ücreti 

Fasıl yekûnu 

Müstahdemler ücreti 
Memlehalar işletme ve idare masrafları 

Fasıl yükûnu 

Memurlar harcırahı 
1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi muci
bince verilecek tenaüt ikramiyesi 

Tenzil edilen 
Lira 

10 000 
4 000 

14 000 

6 000 
12 000 

18 000 

Zammedilen 
Lira 

12 000 

20 000 

YEKÛN 32 000 32 000 




