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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
1933 senesi bütçesinin heyeti umumiyesi üzerinde 

müzakere cereyan ettikten sonra teneffüs için celse 
tatil olundu. 

İkinci celse 
Bütçenin heyeti umumiyesi üzerinde bir müddet 

Lâyihalar 
1 — Devlet memurları maaşatuım tevhit ve tea

dülü hakkındaki kanuna bağlı 2 numaralı cetvelin 
Maliye vekâletine ait olan kısmının değiştirilmesi ve 
bir kısım vazifelerin yapılma şekli hakkında kanun 
lâyihası (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

2 — Riyaseti Cumhur dairesi teşkilâtı hakkmda 
kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

Tezkereler 
3 — Ankara şehri imar müdürlüğü 1930 senesi he

sabı katisine dair yapılan mutabakat beyannamesi hak
kında Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi (Divanı 
muhasebat encümenine) 

4 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
1930 senesi hesabı katisine dair yapılan mutabakat 
beyannamesi hakkmda Divanı muhasebat riyaseti tez
keresi (Divanı muhasebat encümenine) 

1 — 1/502 numaralı 1933 senesi muvazenei u-
mumiye kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası 

REİS — Bütçe müzakeresine devam edeceğiz. 
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-

LİK B. (Çankırı) — Arkadaşlarımın dün vuku-
bulan tenkidatma doğrudan doğruya maliyeye 
taalluk edenlere bendeniz cevap arzedeceğim. 
Diğerlerine vekil arkadaşlarım ayn ayrı cevap 
vereceklerdir. Hüsnü Beyefendi arkadaşımız ve
killer arasmda ihtilâfı efkâr olduğundan bahis 
buyurdular. Misal olarak ta Dahiliye ve Maliye 
vekilleri arasında hâsıl olan ihtilâfı efkârın ta 

daha müzakere cereyan ettikten sonra sah günü 
toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
Kâzım Afyon Karahisar Rize 

Ruşen Eşref Ali 

5 — İstanbul darülfünunu 1930 senesi hesabı ka. 
tisine dair yapılan mutabakat beyannamesi hakkın
da Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi (Divanı mu
hasebat encümenine) 

6 — Konya ovası sulama idaresinin 1930 senesi 
hesabı katisine dair yapılan mutabakat beyannamesi 
hakkmda Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi (Divanı 
muhasebat encümenine) 

7 — Yüksek mühendis mektebi 1930 senesi hesabı 
katisine dair yapılan mutabakat beyannamesi hak
kında Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi (Divanı 
muhasebat encümenine) 

Mazbatalar 
8 — Riyaseti Cumhur dairesi teşkilâtı hakkında 

1/690 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

küçük memurlara kadar sirayet ettiğini söyle
diler. 

Bir defa vekiller arasında prensip itibarile ih
tilâf olamaz. Şayet olursa vekillerden biri her 
halde yerini terketmek mecburiyetinde kalır. 
Buyurdukları meseledeki ihtilâf Büyük Meclisçe 
kabul edilmiş olan bir kanunun bir maddesinden 
mütevellittir. O da vekâlet hukukçularının doğ
rudan doğruya içtihadı dolayısile kanunî bir ih
tilâftır. Madde şudur: 1771 numaralı kanunun 
beşinci maddesi. «Meskene muhtaç harikzedele-
rin işgallerinde bulunan meskenler aidiyeti ci
heti ne olursa olsun uhdelerinde ipka ve iskânı a-
di derecesindeki miktarı meccanen temlik edilece-

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati: 14,15 

REİS — Kâzım paşa 
KÂTİPLER : Ziya Gevher B. (Çanakkale), Hamdi B. (Mersin) 

REİS — Meclis inikat etmiştir. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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ği» yazılıdır. Dahürye vekâleti burada işgali mut
lak addediyor. Evvelce iskân edilmemiş olanların 
maliyeden isticar suretile aldıklan yerler doğru
dan doğruya maddenin ruhuna dahildir diyor. 
Maliye vekâleti mukavele ile isticar edilmiş olan 
veyahut müzayede kaimesile pey sürerek yapıl
mış olan muameleler buna dahil olamaz diyor. 
İşte öd vekâlet arasındaki hukukî ihtilâf budur. 
Büyük Meclise bu hususta bir kanun takdim e-
dflmiş ve Dahiliye ve Maliye encümenlerinde 
müzakere edilmiştir. Pek yakmda Heyeti celile-
nize arzedilecektir. Büyük heyet nasıl arzu eder
se ona göre bir karar verir. Çünkü vazn kanun 
Heyeti cehlenizdir. 

Kırtasiye işlerinin azaltılmasından bahis bu
yurdular. Bunun için de her vekâlette sarfı me
sai edilmektedir. 

Memurların saati mesai haricinde kalmadık
larım da ifade buyurdular. Hatta bankalarda na
sıl işler her gün muntazaman sıkıyorsa vekâlet
lerde de ayni suretle muntazaman çıksın ve bir 
memur memuriyeti kabul ettikten sonra artık 
saati mesai olmamalıdır dediler. Arkadaşıma 
yalnız burasını arzetmek isterim ki Hükümet iş
lerinin bir kısmı günü gününe çıkacak işlerdir. 
Bir kısmı da uzun tetkScata ve mütaleaya muh
taçtır. Aukaraum bariz bir vasfı, vekâletlerde sa
ati mesaiye bakdmamasıdır. Ufak memurlar saa
ti mesaiye tâbidir. Fakat şube müdürleri; müdü
rü umumiler ve müsteşarlar saati mesai üe mu
kayyet değillerdir. Gece 8, 9 hatta 10 na kadar 
işlerinin başmda bulunurlar. Hepiniz bilirsiniz 
vekâletlere teşrif buyurulursa saat 7, 8 de şube 
müdürleri, müdürü umumî ve müsteşarların va
zife başında olduklarını görürsünüz. Memur
ların ehliyetsizlerini tamamen atmak ve ehli
yetlilerini getirmek ... Biz henüz tamamile teşki
lâtımızı ikmal edemedik. Takdim ettiğimiz ka
nunlarda daima muhterem Hüsnü Beyefendinin 
arzu ettiği şeraiti koymuşuz. Eskiden kalmış eh
liyetlileri olduğu gibi ehliyetsizleri de vardır. 
Bunlar teftişat neticesinde tebeyyün ettikçe usu
lü dairesinde kendilerine yol verilerek kanunun 
tayin ettiği usullerle yerine tahsil derecesine gö
re memur alınmaktadır. 

Vergi borçlarının taksitlendirilmesi düşünül
müş müdür düşünülmemiş midir? Esasen vergile
rimizin hepsi taksitlidir. Bundan yalnız bakaya 
da kalanları kastettiklerini zannediyorum. Yok
sa bütün vergilerimiz taksitlidir ve bir çokları
nın taksitlerinin tayini de Meclisi umumilere 
bırakılmıştır. Yoksa bakaya üzerinde vukubulan 
tahsilatımız istediğimize nazaran daha azdır. 1931 
hesabı katisinde göreceksiniz; bakayadan 6 mil
yon küsur Ura tahsil edilmiştir. Halbuki matlu-
batznuz 80, 90 milyon liradır. Bu bakayanın içe
risinde terkin edilmesi lâzımgelen vergiler bulu
nabilir. Onlar, müecceliyeti askeriye ve saire gibi 
harp zamanma mahsus olan bir takım vergiler

dir. Onlar için bir kanun lâyihası takdim edece
ğiz. Fakat diğer vergiler için ve bilhassa vergi 
kanunlarında müruru zaman göstermeyen vergi
ler terkin salâhiyetini kendimizde göremiyoruz. 

Geçen sene veyahut evvelki sene kendileri
nin de bulundukları bir heyette mevzubahsolan 
borçların tecili meselesinden bank buyurdular. 
Bundan maksat eğer doğrudan doğruya ipotekli 
borçlar ise ipotekle meşgul olan bankalarımızın 
her ikisi icabeden tahsilatı yapmışlardır. Bu ban
kalarımız da Emlâk ve Ziraat bankalarıdır. Em
lâk bankası, kendileri de pek alâ ifade buyurdu
lar ki, alacaklarını 15 sene tecil etmiştir. Ve o 
suretle taksitlendirmiştir ve faizini % 9,5 ğa 
indirmiştir. 

Ziraat bankası da ayni suretle daima teshi-
lât göstermektedir, ve bu sene heyeti umumi-
yesinden aldığı bir kararla faizi ufak miktarlar 
için % 9 a kadar indirmiştir ki Ziraat bankasın
dan para alan zevatm ekserisini bu miktarda 
para alanları teşkil eder. Ve alacaklarının yüzde 
yirmi beşini tahsil etmiştir. Eğer bu borçların 
tecilinden maksat diğer borçlar ise buna hiç bir 
lüzum görülmemektedir. Vaziyetimizde bir mo-
ratoryom ilân etmek zamanı -gelmemiştir. Böyle 
bir vaziyet piyasada ve halk üe Hükümet ara
sındaki itimadı tezelzüle uğratır. 

Mütehassıslar için geçen sene bütçeye 45 000 
lira konmuştu. Bunlar geldimi sordular. Btftliye 
mütehassıslarının haricî borçlarımızın bir Israra 
iktiranından sonra getirilmesi daha nafi görül
müştür. Geçen sene para koyduğumuz zaman 
bu haricî borçlar meselesinin kânunuevvele ka
dar nihayet bulacağını ümit ediyorduk. Bu me
sele böyle uzayınca getirmedik. Fakat bu bittiği 
için yeni bütçeye daha fazla para koyduk. Bun
ları getireceğiz. Bunlardan her halde istifade et
mek istiyoruz. 

Tuz ve sayan resmi için ıe düşünüyorsunuz 
dediler? 

Tuz ve sayım için tetkikat yapmaktayız. Tet-
kikatımızın neticesini Büyük Millet Meclisi top
landığı zaman arzedeeeğiz. 

Meskenlerdeki iktisadı buhran vergisini ten
zil ederek bunun mukabilini akarlara koymak 
münasip olacağını söylediler. 

Akar ve mesken meselesi çok mühim bh* Me
seledir. Bu nihayet ufak bir memurun takdirine 
dayanır. Bundan daima çekindik. Hatta kanunu 
tetkik ederken bu mülâhazalar önünde çok has
sas olmak mecburiyetini duyduk. 

İzmir liman şirketinden bahis buyurdular. 
İzmir liman şirketi için beyanatta bulunmağa 

vesüe verdiklerinden dolayı kendilerine çok te
şekkür ederim. Geçenlerde de burada arzetmiş-
tik ki 932 bütçesile verilen bir miktar para ile 
hariçte bulunan hisseler tamamile Hükümetin 
eline geçecektir. Bu Hükümet eline geçtikten 

sonra tabiî şirket kalmıyacaktır. Hükümetin muh-
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tar bir idaresi veyahut bir müdüriyeti umumiyesi 
olacaktır Liman şirketinden bahsederken vere
ceğim izahatla diğer arkadaşlarımın da şirket 
hakkındaki suallerine cevap vermiş olacağım. 
Liman şirketinin sermayesi bir buçuk milyon 
liradır. Temettüünden beklenen şey yalnız % 4 
tür. Hiç bir şirket bugün % 4 le işleyemez. Li
man şirketinin tarifesini doğrudan doğruya İk
tisat vekâleti yapar. % 4 vermekle iktifa edil
mektedir. Liman şirketinin tarifeleri, bilhassa 
şirket teşekkül etmeden evvelki fiatlardan çok 
aşağıdır. 

Bunu İktisat vekâletindeki rakamlar tama-
mile ispat edebilir. Bizim teşkil ettiğimiz tahliye 
şirketlerinden en iyisi İzmir liman şirketidir. 
idaresi muntazam ve fiatlan da onun teşek
külünden evvel gerek ithalât ve gerek ihracat 
için alınmakta olan fiatlardan çok dundur. Ev
velce ilk teşekkülünde Hükümet ekseriyeti ta-
mamile almadan evvelki vaziyette hakikaten ta
rifeler büyük ve yüksek olabilirdi. Tabu oradaki 
sermayedarlar, sermayelerini bir kâr almak için 
koymuşlardı. Yüzde 6 faiz, ayrıca temettü ve sa
ire vardı. Fakat 3 seneden beri bu yoktur. Evve
lâ yalnız yüzde 6 kâr verecek tarifeler yapılmış
tı. Sonra o kâr buhranın başlaması üzerine, ihra
catımızın tahmil ücreti tenzil edilmek üzere yüz
de dörde indirilmiştir. 

Kanunların tatbikatında ihtimamkâr olmak 
lüzumunu ifade buyurdular. Zannediyorum ki 
vekil arkadaşlarınızın hepsi kanunların tatbika
tında ihtimamkârdırlar. Eğer Hüsnü Bey arka
daşınım bundan maksadı; bir kanunun tatbika
tında zaman geçmiştir, onun nizamnamesinin ya
pılması teahhur etmiştir veya nizamnamenin Şû-
rayi devlete gönderilmesi gecikmiş şeklinde ise 
onu lütfen izah buyururlar. Böyle bir şey varsa 
takip ve tesbit ederiz. 

Vekil arkadaşlarımın içinde bendeniz de da
hil olmak üzere en büyük zevkimiz Büyük heye
tin vekili olarak icra mevkiinde bulunurken 
Büyük heyetin emirlerini, kanunlarını harfiyen 
tatbik etmeğe çalışmaktır. Başka suretle vekâlet 
yapmak imkânı yoktur. (Bravo sesleri). 

Muhterem Halil Beyefendi, bütçenin varida
tını tetkik buyururlarken orada görülen kon-
tenjantmanın tevsiinden memul olan varidatın 
alınacağında biraz tereddüt buyurdular. 1932 
senesinin 4 aylık ithalât ve ihracatını 1933 ün 
4 aylığı ile mukayese buyurdular. Kendileri de 
ifade ettiler ki 1932 senesi içinde bizde stok ola
rak mühim hiç bir mal kalmamıştır. Tamamile 
ihraç edilmiştir. 1933 senesinde 4 aylık ihraca
tımız, daha evvel stok mallarımız bittiğinden 932 
nin ilk 4 ayma nisbetle azdır. Yalnız ithalâtımız 
nazarı itibare alınırken muhterem Halil Beye
fendi bizim gümrük tarifemizin kilo üzerinden 
olduğunu nazan dikkate almadılar. İhracat mah
sulâtımız, ziraî mahsulâtrmızdaki tenezzül çok 
olmakla beraber smaî mamulâtta da hariçten 

aldığımız malların kıymetinde çok tenezzül var
dır. Geçen ay gümrük varidatı istatistik kıyme
tine göre % 38 zi tutmuştur. Kıymet tenakus et
tiği için gümrük varidatının tenakus etmesi 
lâzımgelmez. Çünkü kilo üzerine olacaktır. Kıy
met tenezzül etse bile gümrük varidatının teza-
yüt etmesi muhtemeldir. 

İkinci bir sebep olmak üzere de biz konten-
jantmanm tevsiine kânunusaniden itibaren baş
lamadık, bilâkis mayıstan itibaren başladık. Ni
sanda orada derpiş ettiğimiz - Aynca kendileri 
de sual buyurdular - dövizle ne suretle temin 
edebileceksiniz buyurdular. Kontenjanı biraz 
tevsi ettik. Fakat kontenjana ilâve ettiğimiz ma
lın iki mislini de dövizi 6 ay sonra alınmak üzere 
ithaline müsaade ediyoruz. Nisanın 15 günü zar
fında bu suretle altı ay zarfında dövizi alınmak 
üzere gelen mal bedeli olarak Merkez bankasına 
4,5 milyon franklık bir Türk parası yatırılmıştır. 
Bununla arzetmek istiyorum ki kontenjana biraz 
vüsat verirsek bu kadar bir paranın, yani beş 
milyonun elde edilmesi çok muhtemeldir. Nite
kim kontenjanı hesap ederken • 15 milyon lira 
fazla olarak hesap ettik. 15 milyon liradan 6 
milyon liralık gümrük resmi almak mümkündür. 

Zürraa karşı müstesna muamele yapılması. 
Bundan tamamile maksatlarını anlayamadım. 
Fakat Hükümetin zürraa karşı geçen sene aldığı 
tedbirleri pekâlâ biliyorsunuz. Doğrudan doğru
ya buğdayın fiatım sabit tutmak için Hükümet 
Büyük heyetten bir kanunla almış olduğu müsa
ade üzerine bir fiat tesbit etti ve o suretle buğ
dayı tuttu ve buğday piyasasının inmesine mâni 
oldu. Eğer muhterem arkadaşınım arzusu zürra-
ın Ziraat bankasına olan borçlarının alınmama
sı ve tecili ise o zaman yalnız bu gün istikraz 
yapmış olanların müstefit olması düşünülür ki 
onlara hiç bir faydası yoktur. 

Diğer, Ziraat bankasından bu sene ve gelecek 
sene ve âti senelerde istikraz yapmak isteyen 
zürram hiç müstefit olmamasını intaç eder. Zi
raat bankası tekmil sermayesini zürraa ikraz et
tiği gibi uzun vadeli mevduatından bir kısmını 
da bu işe tahsis etmiştir, sermayesinden fazla 
zürraa ikrazatta bulunmuştur. Zürradan hiç bir 
para alınmazsa gelecek sene muhtaç zürraa ne 
verilecek. Bilmiyorum arkadaşım bunu nasıl 
düşünür. 

Bu sene kendi dairei intihabiyem.de dolaşır
ken bendenize de Ziraat bankasına olan borçla
rının alınmaması veya tecili için müracaat etti
ler. Kendilerine şu suali sordum; bu sene banka
dan para isteyecek var mı, ellerini kaldffsm. 
Hepsi ellerini kaldırdılar, peki dedim siz borcu
nuzu vermezseniz banka nereden alsın da size 
para versin dedim. Hak verdiler. Ziraat bankası 
da nihayet her yerde yaptığı gibi orada da % 25 
ini aldı, mütebakisini tecil etti. 

Sonra Ziraat bankası vaziyetin icap ettirdiği 
nukatı nazan dikkate alarak mümkün olanı ya-
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pabilir. Yok, muhterem arkadaşımın maksadı 
başka ise onu izah ederler, kendi salâhiyetim 
dahilinde ise cevabım arzederim. 

Vergilerin azaltılmasından bahis buyurdular; 
bir maliye vekili için vergilerin azaltılmasından 
daha şerefli hiç bir şey olamaz zannederim. Mali
ye vekili şu vergiyi tenzil etti, bu vergiyi kal
dırdı denilir. Yalnız muhterem arkadaşlar şunu 
da nazan itibare almak lâzımdır ki biz dünyada 
mühim bir mevkideyiz, nüfusumuz resmî kayde 
nazaran 14,5 yazılmayanlarla beraber 16 milyon
dur. Mesahai sathiyemiz pek çoktur. Bu nüfus ve 
bu mesahai sathiyede bulunan bir milletin yaşa
mak için çok büyük masraflara ihtiyacı vardır. 
Muhterem arkadaşlar; tenzil edilecek vergilerin 
yerine diğer bir vergi ikame et derlerse onu ma
almemnuniye kabul ederim. Fakat vergi tenzil 
edilsin de masraf ayni masraf olsun derlerse bu
nu yapacak bir Hükümet bulunmaz. Büyük Mec
lisin ve büyük fırkanın direktifi, daima müteva-
zin ve samimî bir bütçe yapmaktır. Fırkamızın 
prensiplerini daima takip etmek zevkinde ve 
mecburiyetindeyim. 

Haricî borçlar için yapılmış olan itilâfname-
yi tasvip buyurmakla beraber bunların taksitle
rinin üç dört sene için tecil edilmesini ifade bu
yurdular. Biz itilâfnameyi yaparken kendi mille
timizin bu günkü siai maliyesine ve şeraiti 
hazrrasma uygun tesviye usulleri istedik ve öy
le oldu. Binaenaleyh borçların tecili için hiç 
bir arzumuz yoktur. Bilâkis borçlarımızı ver
mek istiyoruz. Arkadaşımın bu baptaki fikrine 
hiç bir suretle iştirak edemeyeceğim. 

Mazhar Müfit Bey arkadaşım yeni kazanç 
vergisi dolayısile bütçede ümit edilen yekûnun 
alınamayacağının muhtemel olduğunu, yeni bir 
vergi ikame edilirken daima sıkıntı çekilmek 
zarurî olduğunu söylediler. Esasen kazanç ver
gisi vardır. Tadil edilen cihet, cibayet ve tak
dir usulleridir. Bu vergi mevcuttur, hatta ci
bayet ve teklifi ıslah edilecektir. Islah edilmiş 
vergi, ıslah edilmemiş vergiden her halde iyi 
olur. Meclisi Âli bu sene bu kanunu çıkarıp 
elimize verirse mükellef için çok faydalı olur. 

Mazhar Müfit Bey arkadaşımızın borçların 
hiç tediye edilmemesi hakkındaki beyanatlarına 
iştirak edemem. Borçlarımızı tamdık ve her 
halde tediye edeceğiz. 

Muhterem Emin Bey arkadaşım vergi tek
lifleri daima Devlet makinesile ve Maliye mü
fettişlerinin yaptığı tetkikler üzerine kanun lâ
yihaları yapılır ve Meclisten öyle çıkar dediler. 
öyle olacağına biraz da vergi verenlerden tah
kik edilmelidir dediler. İçimizde vergi verme
yen hiç bir arkadaşımız yoktur. Emin Bey ise 
bilhassa fazla vergi veren arkadaşlarımızdan 
biridir. Binaenaleyh vergi vermekle mükellef 
olan bizler de burada nasıl arzu ediyorsak öy
le yapabiliriz. 

Sonra Muhterem Emin Bey arkadaşımın 

söyledikleri bir iki kelime hakkında rakamla 
izahat vereceğim. Kendilerinin bendenizi ma-
zur görmelerini rica edeceğim. 

Buyurdular ki toprak sevgisizdir. Mal doğru
dan doğruya bir yük halini almıştır. 

Arkadaşlarım; zannediyorum ki kendileri de 
itiraf ederler ki, daha millî hükümet teşekkül 
etmeden evvel îstanbulda ve büyük şehirleri
mizde yediğimiz ekmeklerin unları tamamen ec
nebi unu idi. Bugün acaba ecnebi unu ile Tür
kiye dahilinde ekmek yapılan yer var mıdır? 
(Yoktur sesleri). Biz bunu yapmakla kilo başına 
6 kuruş gibi bir vergi koyduk. O zaman İstan
bulda, şurada burada ecnebi unlarm sarfedil-
mesi şunu gösteriyordu ki o zamanki hasılatımız 
kâfi değildi. Bu gün toprak sevgisizse bu hâsılat 
nereden çıkıyor. Her halde çiftçi ve toprakla 
meşgul olanlar ekmekte ve o suretle mahsul vü-
cude gelmektedir. 

Emin Beyefendi ara sıra vergilerin tenzilin
den bahsederlerken bir noktayı söylemekten da
ima çekinmemektedirler. O da ağnam vergisinin 
indirilmesidir, bilâ vasıta vergilerin zürraa çok 
gelmesidir. Keşke aşarı kaldırmasaydık derler. 
Bilhassa bu noktaya daima temas ettikleri için 
rakam üzerinde ve Büyük Meclise takdim etti
ğimiz muhtelif senelerin hesabı katı rakamları 
üzerinde bazı maruzatta bulunacağım. 

Emin Beyefendi iyi bilsinler ki aşar vergisi 
malî bir sebepten dolayı kalkmamıştır. Doğrudan 
doğruya idarî, içtimaî bir sebepten dolayı kalk
mıştır. Biz bu vergiyi milyonlar kaybetmek için 
kaldırmadık. 

EMİN1 B. (Eskişehir) — Hayır 
MALİYE VEKİLİ (Devamla) — Müsaade bu

yurunuz, siz burada yokken bir daha arzetmiş-
tim, lütfen dinleyiniz. Biz aşar vergisini tahak
kümü, tecebbürü yok etmek için kaldırdık (Bra
vo sesleri). Yoksa malî sebepler olsaydı 20 sene 
daha yaşardı. Bundaki sebep doğrudan doğruya 
idarî ve içtimaidir. Şimdi hesabı katilerdeki ra
kamlara istinaden bir mukayese yapmama mü
saadelerini rica edeceğim. 

1340 hesabı katisi, o zaman aşardan yap
tığımız tahsilat 39 621 945 liradır. Ağnam va
ridatı, o zaman yalnız küçük hayvanlardan 
alıyorduk. Hayvanların adedi 10 938 082 ko
yun, 2 253 673 tiftik, 6 687 359 kıl keçi idi. 
Ağnam tahsiltı ise 4 314 945 lira idi. Bunlar 
51 inci sayıfadadır. 

Gümrük varidatı 28 960 207 lira, istihlâk 
resmi 17 482 637 lira, bilhassa bu gün ikisi de 
birleşmiştir. Arazi vergisi 4 956 007 lira, tuz 
resmi 5 486 753 lira. O zaman şeker ve petrol 
inhisarı yoktu. Onun için bu rakamları aldım. 
İstihlâk resmi olmak üzere şeker ve petrolden 
8 milyon lira alıyorduk. 1926 hesabı katisinde 
tuz resmi 9 215 146 lira, şeker resmi 3 778 328 
lira, petrol resmi ise 4 666 501 lira, arazi ver-
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gisi 6 629 825 lira idi. Bir de 1931 hesabı ka
tisine gelelim. Arazi vergisi 5 051 568 lira, tuz 
resmi 7 217 616 lira, gümrük varidatı 
44 045 213 lira, ağnam 13 164 060 lira. Bu
rada ağnamdan hâsıl olan fazlalığın bir kısmı 
küçük hayvanların tezayüdündendir. 1931 de 
koyun 11 762 343, kıl keçi 8 777 071, tiftik 
3 454 639 dur. Bunların varidatı büyük hayvan
ların resmile beraber 13 164 060 lira oluyor ve 
büyük hayvanlar resmi de buna dahildir. 

1340 ta büyük hayvanlardan resim alınmı
yordu. Aşar resminin ilgasından sonra alındı. 

Arazi vergisi, 2,5 milyon lira tezauf etmiş
tir. Tamamile zürraa aittir. Ağnam vergisi ye
di milyon artmıştır. Tamamile zürraa aittir. 
Tuz resmi iki milyon artmıştır. Hepsi zürraa 
aittir. Şeker, benzin, petrol ne kadar arzu 
buyururlarsa o kadarını zürraa versinler. Mü
tebakisini şehirlilere versinler. Yekûn 20 mil
yon liradır. Hesabı katileri tamamile tetkik bu
yurursanız orada vaktile çiftçiden aldığımız 
varidatla bu gün aldığımız varidatı anlarsınız. 
Emin Beyefendi lütfen hepsini mukayese buyur
sun. 

EMİN B. ( Eskişehir ) — Müsaade buyurur
sanız arzı cevap ederim. 

MALÎYE V. MUSTAFA ABDÜLHALİK B. 
( Devamla ) — 1340 ta gümrük resmi inhisar
larla beraber 46 350 000 lira idi ve istihlâk 
resmi 1931 de 44 milyon idi. Binaenaleyh ora
da hangisi tezayüt etmiştir ve nereye gitmiştir 
onu da kendileri rakamları önüne alarak tetkik 
buyururlarsa çok iyi olur. 

Emin Beyefendi başka bir meseleden de ba
his buyurdular. Fakat tamamile anlayamadım. 
Eğer fikirleri; evvelce bir kanaatleri vardı, 
para bastırmak ve o suretle eşya kıymetini tez
yit etmek. Eğer bu ise buna biraz temas etmek 
mecburiyetindeyim. Biz öyle ümit ediyoruz ki 
dün Refik Şevket Bey arkadaşımız da burada 
bendenizi tenkiden tetkik etmek hususunda 
çok ehemmiyet verdiler, haklarıdır. Halkın 
emniyetle bütün nafıa işlerimizi yapacağımız 
istikrazla yapabiliriz. Bu gün, 2,5 lira artıran 
bir kimse bir tahvil aldığı zaman yarın, bir 
sene, on sene sonra o parasmı geri alması de
mektir. Emin Bey para çıkarsa eşya fiatı te
zayüt edecektir diyorlar. Yani bir bina var
dır, bu gün 100 000 lira ediyor. Para çıkarsa 
300 000 lira etsin. Fakat küçük tasarruflar 
- ki bizim tasarrufumuzun en çoğu bunlardır. -
Onlar 40 - 50 milyon liradır. Bu varsın on mil
yon liraya insin, bu itimat ve kanaatle bir 
defa daha acaba biz halktan para alıpta nafıa 
ve imarda kullanabilir miyiz? Dün arzettiğim 
gibi halkın her sahada Hükümete itimadı ol
ması lâzımgelir. Bu sahalardan birisi de halkın 
doğrudan doğruya kendisinin mutasarrıf oldu
ğu ve bizden aldığı tahvillere itimat etmesi lâ
zımgelir. Bu gün dört lira verdiği halde dört 

sene sonra eline bir lira geçerse tabiî bü, iti
madı kaldırır, o zaman herkes elindeki parayı 
toprağa verir, banka kasalarında menkul ola
rak bırakmaz. 

Emin Aslan Bey arkadaşım çiftçilerin borç
larının tecilinden bahis buyurdular, zanneder
sem Ziraat bankasından bahsederken kendileri
ne cevap vermiş oldum. Fakat bir noktayı işa
ret buyurdular. İsmet Paşa Hükümetinin artık 
imardaki hızını ve elânını kaybettiğini söyledi
ler. Bunda zannediyorum ki muhterem arkada
şım haksızlık ediyorlar. Bu günkü şerait için
de çok mütevazin ve bilhassa üç sene evvelisi
ne nazaran 70 milyon liralık bir tenzilâttan son
ra yapılan bir bütçe ile yine imar siyasetimize 
halel gelmeyerek bir çok şeyler yapmaktayız. 

Mühim bir noktaya daha işaret buyurdular. 
Menderes bataklığı gibi bir iş hâlâ buraya ge
tirilmedi dediler. Getirdik efendim, Nafıa en-
cümenindedir, gidip görebilirler. Hakikaten 
ilk yapılması lâzımgelen mühim teybislerden 
biri de Menderes nehrile Cellât gölüdür. Bu 
nafıa işlerini yapmak için muhterem arkadaşım 
ya dahilî veya haricî bir istikraz yapmak lâzım
gelir dediler. Fakat Emin Bey arkadaşımızın 
fikrini kabul edersek ne dahilî, ne de haricî 
bir istikraz yapmamıza imkân vardır. İtimat 
her şeyin üstünde olmalıdır ki biz dahilî veya 
haricî istikraz yapalım ve kendi işlerimizi ya
palım. 

Diğer hususat bendenize taallûk etmiyor, 
diğer vekil arkadaşlarım arzı cevap edeceklerdir. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Bir sual soraca
ğım efendim? 

EMİN B. ( Eskişehir ) — Söz istiyorum Beis 
Pş. Hz. 

REÎS — Buyurun Reşit B. 
REŞİT B. (Gazi Antep) — Efendim, baa vi

lâyetlerin merkeze mülhak köylerle beraber 
80 -100 bin nüfusu vardır. Buradaki maliye teş
kilâtı küçük vilâyetlerin, nüfusu 30 bin olan vi
lâyetlerin maliye teşkilâtının aynidir. Orada 8 
tane tahakkuk memuru, 8 tane varidat kâtibi 
varsa beriki vilâyette de o kadar vardır. Halbu
ki, bazı kazalar vardır ki 45 - 50 bin nüfusludur. 
Orada da meselâ 2 varidat kâtibi vardır, bir ta
hakkuk şubesi vardır. 

Bu maliye teşkilâtı acaba vilâyet veya kaza 
olduğuna göre midir? yoksa nüfus veya varidatı
nın çokluğuna veya azlığına göre mi? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA
LÎK B. (Çankırı) — Vilâyet olmak itibarile de
ğildir efendim. 

Teşkilâtımız doğrudan doğruya varidat ve 
masraf muamelesi itibariledir. Vilâyet veya kaza 
olması itibarile değildir. Vilâyetlerimiz var ki 
yalnız bir mal müdürü ve bir, iki kâtip vardrr. 
Kazamız var ki mal müdürü ve bir çok varidat 
yardımcıları vardır. Teşkilâtımız nüfus ve vari
dat itibariledir. 
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RBŞİT B. •— Müsaade buyurursanız bir mi

sal arşedeyim. Bendeniz işittiğimi arzedeceğim. 
Meselâ Sinop vilayeti 900 -1000 haneden ibaret
tir. Orada defterdar, malmüdürü, 8 varidat kâ
tibi, 8 tahakkuk memuru vardır. Halbuki oranın 
nüfusu 4-5 bin kadardır. Bizim kazamız ise 45 
bin nüfusludur, iki kâtip vardır. Misal olarak 
arzettim. 

MALÎYE VEKÎLÎ MUSTAFA ABDÜLHA
LÎK B. — Sinop vilâyet itibarile Boyabat, Ayan
cık ve Gerze kazalarını ihtiva etmektedir. Her 
halde muhterem arkadaşım Boyabat kazasının ne 
kadar büyük olduğunu sormamış olacaklar. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Kaza teşkilâtı ay
rıdır. 

MUSTAFA ABDÜLHALÎK B. — Güzel. Ar
zedeceğim. 

RBŞÎT B. (Gazi Antep) — Kaza teşkilâtı ay
rıdır efendim. 

MUSTAFA ABDÜLHALÎK B. — Müsaade 
buyurun efendim. Söyleyeceğim. Sordunuz, ce
vap vermeme müsaade buyurun. 

Vilâyetlerde bulunan teşkilâtımızın bir kıs
mı bütün vilâyet umurile meşguldür. Vilâyete 
bağlı kazaların muameleleri orada cemoluyor. 
Orada görülen bu teşkilâttır. Kaza teşkilâtı çok 
küçüktür. Vilâyet teşkilâtı Diğer kazaların işle
rini de görüyor, ikisini beraber nazanitibare 
almak lâzımdır. 

REİS — Buyurun Emin B. 
EMİN B. (Eskişehir) — Efendim, bu aşar me

selesinin mukayesesinde yalnız beyefendinin ha
tırlarına bir şey arzetmek isterim. O vakit, aşa
rın 39 milyon lira tuttuğu vakit buğdayın okkası 
kaç kuruştu? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA
LÎK B. (Çankırı) — Müsaade buyurunuz bu 
noktayı arzetmeği unuttum, şimdi söyleyeyim. 

EMİN B. (Eskişehir) — Buğdaym okkası 17 
kuruştu. Bu gün 4 kuruş olduğuna nazaran aşa
rın tutarı 13 milyon olması lâzımgelir. Aşar 
kalktıktan sonra bilvasıta, bilâvasıta vergiler 
çoğaldı. Bendeniz aşarın kalkması kötü olmuş
tur demedim. Yalnız ben dedim ki âşann kalk
masından çok memnunum, şahsan da bundan bir 
kaç bin lira kazanıyorum. Fakat bunun yerine 
gelecek mükellefiyet buna rahmet okutturacaktır 
dedim, ondan korkuyorum. Bütün milletin dedi
ği de budur. O vakit te yalmz bendeniz itiraz et
miştim Tegallübü kaldırmak meselesi kalıyordu. 
O vakit bunun usulü vardı. Artık geçmiştir. İste
miyoruz aşar geri gelsin. Fakat tahakküm de, te-
gallüp te kalkabilirdi. Bir göveri meselesi vardı, 
bütün tegallüp, tehakküm onda idi (Anlamadık 
sesleri). Aşar ölçülerek kolayca alınabilirdi. Gö
veri sebze ve sair bağ, bahçe, meyvadan alınan 
öşre denirdi, Bunda mültezimler kesene yapar 
ve birin yerine beş alırdı. Bendeniz demiştim ki, 
Hükümet halkm refahını o kadar arzu ediyor ki 

aşar gibi toplu bir varidatı bile kaldırmıştır. 
Köylünün, müstahsilin refahını ne kadar isti
yorsak, Hükümet bizden fazla istiyor ki ilk a-
dımda âşann kalkmasını istemiştir dedim Ben
denizin bu ifadatımı aksi tarafa çevirdiniz, mü
dafaa aleti yaptmız. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA
LÎK B. (Çankırı) — Hayır efendim, aksi tarafa 
çevirmedim. 

EMİN B. (Eskişehir) — Okuruz zabıtları. 
Bendeniz müsaadenizle bir mesele arzedeceğim. 
Malı nasıl severlerdi, şimdi nasıl görürler? 

10, 15 sene evvel birisi Hicaza gidiyordu... 
Hacı Memet isminde bir adam, belinde bir 

şey çıkanp çıkarıp kokluyor. Merak ettik, sor
duk, söylemedi. Nihayet cebren belinden çıka
rıp baktık. Bu bir tüy idi. Bu nedir diye sorduk. 
Bu, çakır tekenin tüyüdür, kendisi altı okka, ve 
bunlardan olan oğlak ve çebiş te, dölleri de 3-4 
okka tiftik verir dedi. Evlâdından ayalinden ay
rılıyor da çakır tekeden ayrılamıyor. 

Bir de, geçen sene bizim komşulardan Biçer-
li Hasan Beyin hastalıktan iki bin kadar davan 
öldü. Kendisine teselli olsun diye mektup yazaca
ğım sırada kendisi çıkıp geliverdi. Mektup yaz
madım, geçmiş olsun dedim. Ne cevap verdi bi-
liyormusunuz? Ne geçmiş olsunu canım ben iki 
bin belâdan kurtuldum dedi. Aradaki farkı arze-
diyorum. 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Hiç öyle 
şey olurmu. Adamm iki bin tane koyunu ölsün de 
iki bin belâdan kurtuldum desin. 

EMİN B. ( Eskişehir ) — Efendim, Acaba 
Mazhar Müfit Bey ömründe bir keçinin sayım 
vergisini vermiş midir? (Alkışlar). 

MAZHAR MÜFİT B. — Bana bir kaç koyun 
versene. O vakit sayımım veririm. 

EMİN B. — Böyle şamata ile iş olmaz. Tatlı 
söz işi halletmez. Memleketi neye olduğu gibi 
görmeyelim. Olduğu gibi görürsek çare bulabili
riz. 

MAZHAR MÜFÎT B. — Biz... (Gürültüler). 
EMİN B. — Reis paşa müsaade buyururmu-

sunuz. 
REİS — Siz devam ediniz efendim, sizi din

liyorlar. 
EMİN B. (Devamla) — Efendim bendeniz 

para meselesinde de para çıkaralım diye bir şey 
söylemedim. Yalnız cümle arkadaşlanma ve bü
tün Türk milletinin vaziyetini arzettim. Hükümet 
paraya cebren 930 kuruş kıymet koyduğu zaman 
koyunun tanesi on lira idi. Bu gün koyunun ta
nesi iki liraya inmiş, para yine eski kıymetinde-
dir. 

Bendeniz bunu açmak istememiştim. Maliye 
Vekili bey arkadaşımız açtılar. Demek ki bunda 
bir mahzur yoktur. Onun için arzediyorum. Ko
yunun kıymeti düştüğü halde, para eski kıyme
tini muhafaza ediyor. 
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Her ne şekilde olursa olsun para, bizatihi | 

kıymet olan eşyanın mübadele vasıtasıdır. Be- | 
nim düşündüğüme göre şahsan işime geliyor. O 
başka. Fakat acaba Türkiyede kaç kişinin işine ge
liyor, kaçmrn işine gelmiyor. Her halde Türkiyede 
15 milyon nüfus varsa 14 milyon 600 binin işine 
gelmiyor. Hükümetin tuttuğu istikrazı dahilî 
işini çok yerinde görüyorum. Türkiye iktisadî 
aleminde bunu yep yeni bir hayat olarak gördü
ğüm için iftihar duyuyorum. Maliye vekilinden 
sormadım. İktisat vekilinden sordum. Vasıtai 
mübadelesi olan para ile, bizatihi kıymet olan 
eşya arasında hususî bi zıddiyet vardır. Mem
leketin iktisadiyatı noktai nazarından bu doğru
mudur, değil midir istersen yerine altm koy. 
Hayata yaramıyan bir şey kıymet değildir. Ben
deniz Türkiye kâğıdına altından çok kıymet ve
ririm. Çünkü Türkiye, Cumhuriyet Hükümetinin 
eline geceli serveti eskisine nisbeten bir kaç misli 
artmıştır. Hayvanat çoğalmış; madenlerinin bir 
kısmı işletilmeye başlamış, demiryolları yapıl
mış ve saire. Çalışkan Hükümet, muti halk, ka
naatkar halk bunları yapmıştır. Ecdadımızın is
rafı yüzünden biriken borçlarımızı da veriyoruz. 

Para çıkaralım ve şöyle böyle yapalım deme
dim. Vergi menabiini sarsmıyacaksa bütçenin 
çok düşmesi lâzımgeliyor. Vergi membalarını 
sarsmıyacaksak bütçeyi 120 milyona indirmeli
yiz. 170 milyon çoktur. Hükümetin çarkı işlemi-
yecek mi? Bendeniz bu suretle vergiyi, masrafı 
azaltarak bu işin böyle topal edilmesine taraf
tar değilsem de fakat ortada hakikî bir vaziyet 
var. Günbegün sarsılıyoruz. Müstahsil sınıfı sar
sılıyor. Bu gün Hükümete verdiğimiz para ken
di kendine esasından, mesnedinden sarsıldığı için 
zâfa uğrayacak hale gelmiştir. Ortada bir tezat 
vardır. Hakikî kıymetle vasıtai mübadele ara
sında? < jtezat nedir? Eğer ben paramı saklasay-
dım, sonra Viyanaya, parise gidip bol bol yesey-
dim o zaman makbul bir adam mı olurdum? Ben 
10 bin liramı, yüz bin liramı bir işe koymayıp ta 
çiftliğimi, tarlamı ihmal etseydim o zaman mak
bul bir adam mı sayılırdım? Sıkıştığım için çift
liklerimden 200, 300 bin lira çekebilirdim. Geçen 
gün hesap ettim (20) bin lira tutmuyor. Ben bu 
memleketin istikbalini göz önüne alarak ileride 
bir sarsıntıya uğramaması hususunda tedbirler 
alınmasını rica etmiştim. Yoksa para çıkaralım, 
enflasyon yapalım diye mütaleada bulunmadım. 

Her şeyde bir tedbir alan Hükümet bu esaslı mese
leyi de hiç bir zaman ihmal etmez. Acaba İktisat 
vekili beyefendi bu işteki tezadı nasıl telif edi
yorlar? Bu tezat, parasmı işe koyanların aleyhine 
10, 15 misli açık gösteriyor. Bu; memleketin 
umumî menfaati namma doğru mudur? 

Hükümetin davetile hepimizin göğsünü ka
bartan, dahilî istikrazın beş, buçuk altı milyonu
nu vatandaşlarımız seve seve ve emniyetle ka
pıştı. Bu seyrühareket inşaallah böyle devam 
edecektir. Fakat yarm ne olacaktır, öbür gün ne 
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! olacaktır? Bu, para tutanların lehine, işte kulla

nanların aleyhine daha ne kadar devam edecek
tir? Menfaati umumiye burada mı görülüyor? 

Bendeniz İktisat vekili beyefendiden rica et
miştim, Maüye vekili beyefendi söylediler. 

Bendenizde böyle parayı düşürmek ve Hü
kümetin otoritesini sarsmak kanaatinde olmadı
ğımı şüphesiz bilirsiniz. Yalnız ortada bir vazi
yet vardır; bunun için ne düşündüklerini sor
dum. 

HALtL B. (tzmir) — Efendiler, Maliye ve
kili beyefendi koridorda bendenize hususî bir 
şey söylediler. Vakıa hususî şeyleri kürsüde söy
lemek doğru değildir. Fakat kendilerine söyledi
ğim bir şeye cevaben dediler ki güle güle cevap 
vereceğim. Binaenaleyh ben de güle güle burada 
söylüyorum. Çünkü samimî insanların şian bu
dur ve ben de güle güle maruzatta bulunacağım. 

MAZHAR MÜFrr B. (Denizli) — Biz de gü
le güle dinleyeceğiz. 

HALÎL B. ( Devamla ) — Efendim; dünkü 
sözlerim sanki bir soğuk duş tesiri yaptı. Fa
kat malûmu âliniz duşta ilk ürpermeden sonra 
gelen güzel bir huzur vardır. Ben o kanaatteyim 
ki memleketin menafii namma duyduğum ve 
duyduğum gibi arzettiğim mülâhazalar memle-
keti huzura isal edecek neticeler verecektir. Çün-
kü Hükümetin başmda, en büyük zevki memle
kete hizmette bulan hulûs dolu, azim dolu, ve 
bunlarm üstünde işleyen gören ve bulan bir ze
kâ dolu îsmet Paşa vardrr (Bravo sesleri). Onun 
için memleketin menafii namma arzettiğim mü
lâhazaların, düşündüğüm ve gördüğüm gibi, 
memlekete huzur verecek neticelere varacağın
dan eminim. Bu emniyetledir ki sözüme devam 
ediyorum ve müsamaha ve müsaadenizi rica edi
yorum. Efendim, bütün dünyanın içinde bulun
duğu buhran karşısmda memleketimizin*vaziye
tini diğer milletlerin vaziyetile mukayese ettiği
miz zaman insanın ferah duymaması kabil değil
dir. Bir kere mütevazin bir bütçe görüyoruz. Ma
liye vekili beyefendinin burada izah ettikleri 
veçhile Devlete hizmet görmekte olanlar her gün 
mukabilini almakta ve Devletin imzasına ina
narak Devletle mukavele yapanlar da paralarım 
almaktadır, Bu, bu gün hiç bir Devlete müyesser 
olmayan bir imtiyazdır. Sonra dünyanın bütün 
bütçeleri açıktır. Hatta Fransa gibi tevazünü 
iktisadisi sağlam kriz önünde vaziyeti kuvvetli 
bir milletin bile bütçesi 10 milyar frank açıktır 
ve bin müşkülâtla bu açığı kapamak için tedbir
ler alıyor. Bütün dünya milletlerinin açığını he
sap eden mütehassıslar, 110 milyar frank diyor
lar. Binaenaleyh bunlar nazan dikkate alınırsa 
hakikaten malî vaziyeti itibarile memleketimi
zin mümtaz bir mevkide olduğuna inanmak ve 
ondan dolayı ferah duymamak kabil değildir. 

Sonra memleket, muhtelif iklimleri ihtiva 
eden mümtaz bir kıta olduğundan dolayı çeşitli 

I mahsul yetiştiriyor ve bütün mahsul de satılı-
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yor. Binaenaleyh bu da bilhassa bu mahsullerin 
ziraî mahsul olması ve her tarafta ziraî mahsul
lerin buhrandan müteessir olması nazan dikkate 
alınırsa ve bir iki çeşit mahsul yetiştiripte mil
yonlarca istok bulunduran bir çok memleketleri 
de nazan dikkate alırsak memleketimiz için bu
lunmaz bir nimettir. Bu mülâhazalarımı dün ar-
zederken bütün bu mümtaz mevkii gözümün önü
ne getirmiştim. Bunlara halel verecek bir vazi
yete memleketi sokmamak için almmas lâzım-
gelen tedbirlere dair mülâhazalarımı arzetmiş-
tim. 

Efendiler, memleket mahsulünü satıyor. Di
ğer vesilelerle de söyledim. Memleketin derdi, 
dünyada devam etmekte olan fiat sukutuna kar
şı dahildeki maliyet fiatmı hariçteki ucuz fiata 
uydurabilmek meselesidir. 

Bunu hallettiğimiz gün memleket bir sene, 
iki sene, beş sene buhran içinde yaşasa dahi şim
di arzettiğim gibi gerek malî, gerek iktisadî 
mümtaz vaziyetini muhafaza ederek bu badire
nin içinden çıkabilecektir. Kriz bu sene geçen 
seneden daha şiddetli bir surette memleketimizin 
üzerine çullanmış bulunuyor. Evvelce de arzet
tiğim gibi tütün, pamuk ve daha bir kaç artikli-
miz 932 senesinden daha fazla müteessir olmuş
tur. Dün de arzettiğim veçhile bu mahsullerimiz
le meyva kısmı içinde bağ, bahçe, fmdıklık gibi 
yetiştirilmesi beş, altı seneye mütevakkıf olan 
şeyleri yetiştirebilmek için sahipleri sermayele
rini beş altı sene buraya bağlamak mecburiye
tinde kalıyorlar. Zaten bizde bağ ve bahçecilik 
biraz sermaye ile kredisi olanların elindedir. 
Yani tek çiftçinin omuzlan üzerinde çalışan, tar
lasını sürdüğü gibi bahçe işini de kendi kendine 
yapacak olanlar memleketimizde % 5 veya % 
10 u geçmez. Binaenaleyh % 90 hariçten çif
tini bulmak, çapasını tedarik etmek, hariçten 
her şeysini tedarik etmek suretile işini gören 
halktır ve yetiştirme ve bakım masrafı da diğer 
mahsulatta olduğu gibi yalnız sürmek ve ek
mekten ibaret değildir. Bunun üzerine gübresi 
vardır, çünkü ağaçtır. Kuvvetini meyvesine ver
dikçe her sene gübresini ister, budanmasını ister, 
çapasmı ister, sürülmesini ister, bağ gibi şeyler 

kükürdünü ister, potasım ister, göztaşı ve sair bir 
sürü masrafını ister. Binaenaleyh bu seneki buh
ranın vurduğu kısım budur ve bu kısımdır ki 
memleketin ihracat maddelerinde en büyük 
yekûnu teşkil eder. Bu hususiyeti nazan itibara 
alarak ve memleketimin, demin de arzettiğim, 
mümtaz mevkiine karşı samimî surette fazla kıs
kanç olduğumdan dolayıdır iki dün, maliyet fi
yatı üzerinde tesir yapmakla ve dahilde kendi 
alacağımız tedbirlerle hafifletilebilecek meseleler 
üzerinde durdum ve bunu söylerken vergilerini 
kaldıralım dedim. «Kaldıralım amma yerine ver
gi teklif edilsin» buyurdular. Bendeniz vergile
rini kaldıralım derken kaldınlması lâzımgelen 
şeylerin neden ibaret olduğunu ve onlan nasıl 

karşılamak lâzımgeldiğini de söyledim. 
Fakat ümit etmezdim ki Maliye vekili beye

fendi kon t en jant manın tevsiinden hakikaten 
bütçede istenmiş olan 6 milyon fazlayı alacakla-
nnı bu kadar katî surette söyleyebilsinler. Ma
dam ki katî olarak söylediler ben de katî olarak 
kabul ediyorum. Binaenaleyh geçen seneki büt
çeden madamki 6 milyon lira fazlamız vardır. 
Arkadaşlar, geçen seneki bütçede hem Devletin 
hidematı ammesini görmüş, hem Devletin dalgalı 
borçlan ve sair teahhüdatmdan 10 milyon öden
mişti. Bu 6 milyonu memleket mahsulâtının ma
liyet fiyatını hafifletecek surette karşılık olarak 
kullanalım. 

Vekil arkadaşlarımın elânlannı tebcil ede
rimi Mevcudu fazlalaştmnak, fazla mektep yap
mak, fazla mütehassıslar getitrtmek, fazla tesi
sat yapmak ve saire... Bu gayet şayanı tebcil bir 
elândır ve hepimiz arzu ederiz ki bu daha ziyade 
artsın. Çünkü imparatorluk zamanında cepheler
de boğuşa boğuşa ihmal ettiğimiz bu güzel vata
nın bir an evvel kuvvetlenmesi, teşekkül etmesi 
ve canlanması lâzımdır. Fakat ne yapalım eli
mizde olmayan bir belâ üzerimize musallat ol
muştur. Binaenaleyh arzettiğim gibi memleketin 
o mümtaz vaziyetini muhafaza ederek halka ka
zanmak zevkini kaybettirmemek için mahsulün
den, masrafından, derdinden sonra biraz da in
sanî ihtiyaçlarını temin edebilecek parayı cebine 
bırakabilelim, bnuu bırakabilecek tedbirleri bu
labilirsek bir iki sene evvelki fazla işler yapmak 
hususundaki elânımmn hafifleyebileceğim gör
müyorum. Çünkü ayni bütçe ile imar vazifeleri
ne devam edebiliyoruz. Hafifleyecek fakat mem
leket haricindeki fazla sukut devam etmekte ol
duğundan ve seneden seneye artacak bulundu
ğundan daha fena bir vaziyete düşülmek ve mem
leketin iktisadî bünyesini yıpratmadan, iktisat i-
çin çalışacağı zevki kaybettirmeden tedbirleri ala
lım diyorum. Maksadım budur ve tedbirler üze
rinde de umumî bir izahat vermeğe lüzum yok, 
dün arzettim. Sonra demiştim ki Hükümet zür-
raa bir taraftan 1929 danberi fiatlan düşmeyen 
eşyayı 1929 fitlarile alıyor. Bu zürra için bir 
tazyik yopıyor. Sonra maliyet fiatlan, meselâ 
münakale fiatlan memlekette çok fazladır. Bu
nu tenzil etmek için çare bulalım. Netekim İkti
sat vekili beyefendi de pek çok tetkikat netice
sinde şimendiferlerin bu tarif e ile dahi masarifi 
koruyamadığı için ve biraz da açık vermek yü
zünden tenzilin mümkün olamayacağım söyledi. 

Sonra bu eşyalann fiatlannı mümkün oldu
ğu kadar indirerek, münakale fiatlannı azalta
rak ve sonra memleketin dahilinde bulunan li
man şirketinin ithalâttan aldığı parayı ve hariç
ten gelen mallardan aldığı fiatı görerek demiş
tim M: İstanbul ve sair Umanlara gelen mal da
hile girinceye kadar bir kaç misline baliğ oluyor. 
Mümkünse bunu hafifletelim dedim. 
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Sonra oktruva meselesinden bahsettim. 
Zürraın borcu meselesi, Maliye vekili beye

fendi bu hususta biraz daha izahat vermemi söy
lediler. Ben de ona istinaden fikrimi biraz daha 
izah edeceğim. Dün de arzetmiştim ki memleket 
müstesna bir elem devri geçirmiştir. Bir çok 
yerler harp geçirmiş yanmış, yıkılmış, bir ta
raftan da kuraklıktan müteessir olmuştur. Bü
tün bu vaziyetler zürraın sırtına bir çko borç 
yüklemiştir. Buna inzimamen buhran da tazyik 
etmektedir. 

Buna karşı Hükümetin almış olduğu tedbir
leri burada saydım, tekrara lüzum yok zannede
rim. Malûmu âliniz bu sene fiatlann bu derece 
düştüğünü, hariçten beynelmilel iştiraki mesai 
ile buhranın çaresini bulmakta ümit olmadığına 
göre vaziyeti daha iyi kavrayarak bir taraftan 
maliyet fiatlannı hafifletecek tedbirleri alır
ken borcun da mümkün olduğu kadar hafiflet
mek için umumî bir tedbir alınmasından bahset
tim. Bazı memleketlerde olduğu gibi, meselâ A-
merikada: Son defa yapılmış olan bir şey var
dır ki, Amerika Hükümeti bankaların faizlerini 
% 4 de indirterek buna mukabil bankaya tazmi
nat olarak ta 15 milyon dolar para vermiştir, 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL B. — 
Böyle bir memba gösterirseniz beş milyona sulh 
olurum. 

HALİL B. (Devamla) — Umumî tedbirlerden 
maksadım ne olduğuna dair bir misal arzettim. 
Bizim memlekette de aynini yapalım demek iste
miyorum. 

Sonra Ziraat bankası Hükümetin kefaletile 
garantili bonolar çıkararak hariçteki ipotekli 
borçlan Ziraat bankası o garantili bonoların be
deli ile kabul etmiştir. Faiz yüzde dörde indi
ğinden esasen müddetlerini azaltmıştır. Yalnız 
Amerikayı misal olarak arzetmedim. Yakını
mızda olan memleketlerde de başka türlü ted
birler tatbik olunuyor. Borçlu borcunu veremi
yor. Fakat hüsnü niyeti varsa mahkemeye müra
caat ediyor. Hâkim alacaklıyı davet ediyor. 
Borçlun şu vaziyetinden dolayı borcunu veremi
yor. Borcun taksitini uzatmak suretile aranızda 
bir çarei hal bulunuz diyor. Buna rağmen itilâf 
edemiyorlarsa hâkim hakem oluyor ve mesele
yi hallediyor. Maksadım bunların ayni bizde de 
yapılsın demek istemiyorum. Bu şekilde yapılan 
umumî tedbirleri arzederek memleketimizin vazi
yet ve şeraiti hususiyesi nazarı dikkate alınarak 
bizde de umumî bir tedbir bulunsun demek isti-

*—- yorum. Yoksa Ziraat bankasının alacağını tahsil 
edemiyecek vaziyete sokulmasını istemem. Bu 
hususun temini için vaki bir müracaatim vardır. 
Hükümet banka ile olan muamelelerinden dolayı 
borçlarını vermelerini rica etmiştim. Verildiği 
cevabını aldım. Ondan dolayı da aynca teşekkür 
ederim. Sözüm bu kadardır. Güle güle başla
dık güle güle iniyorum. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B. (Çankırı) — Emin Beye sordum, enflas
yon mu dedim. Evet dediler. Yoksa o cihete 
hiç dokunmıyacaktım. 

REİS — Efendim, söz söyliyecek vekillere 
söz vereceğim. Yalnız bütçedeki cetvel sırasını 
nazarı itibara alarak alâkadar vekillere cevap 
vermeleri için sıra ile söz veriyorum. Bu cetvel
deki sıra üzerine söz söylesinler. Bütçeleri hangi 
sıra üzerinde ise o sıra üzerinde söz söylesinler. 

KÂZIM PAŞA (Diyarbekir) — Reis Paşa 
Hazretleri, her vekil kendi bütçesinde söylesin. 

REİS — Buradaki sıra üzerine söylesinler. 
Evvelâ Dahiliye, Hariciye, Sıhhat, Adliye, Ma
arif, Nafıa, İktisat, Ziraat ve Millî Müdafaa ge
liyor. Şimdi Dahiliye vekili bey söyliyecekler. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Muhterem efendiler; bütçenin heye
ti umumiyesi hakkında söz alan muhterem hatip
ler umumiyet itibarile beyanı mütaleada bulun
dular ve her meselede olduğu gibi tabiatile Da
hiliye vekâletinin mesuliyetinde bulunan bazı iş
lere temas ettiler. Bendeniz de umumiyet itibarile 
bazı maruzatta ve mütaleatta bulunacağım. Bu 
maruzatım arasında hatip beylerin cevapları bu
lunursa kendilerini tatmin etmiş olacağım, 

Vekiller arasındaki prensip ihtilâflarının 
işler üzerindeki tesiri hakkında Maliye vekili bey 
arkadaşım maruzatta bulunmuşlar. Ben burada 
olmadığım için ne dediklerini bilmiyorum onun 
için kendi noktai nazarımı arzedeceğim. 

Belki fırkamıza mensup olmıyan mebus arka
daşlar bizim teşekkül prensibimizi bilmezler. 
onun için arzediyorum. 

Bizim teşekkül prensibimizin şekli hendesisi 
tamamile mahrutîdir. Kaidesi halk kütlelerin
den itibaren yukarıya doğru yükselir, en başta 
büyük reisimiz vardır (Bravo sesleri). Bu şekli 
hendesinin içerisinde memur, vekil, mebus ve 
halk, çiftçi, esnaf hepsi vardır. Adeta kendile
rini millî bir vazife başında bilir gibi işlerler, 
böyle hareket ederler. Her fert ve herkes kendi 
mütalea ve malûmatını bulunduğu muhitte ser
bestçe ve düşündüğü gibi söylemek mecburiye
tindedir. Vekiller de kendi malûmat ve mütalea-
lannı düşündükleri gibi ve memleketin fayda
sına en mülayim olanını, bütün delillerile, icap 
ettiği her yerde arzederler ve onu takip ederler 
ve her vekâlet kendi uhdesinde bulunan bir işi 
memleketin bütün siyaset ve ikbali ona müte-
vakkıfmış gibi hareket ederler. Böyle hareket 
etmezlerse ancak otomat bir makina halinde ka

lırlar ki o vakit mesuliyetin de manası kalmaz. Ve
killer gerek görüşte, gerek prensip üzerinde, ge
rek kanunların ahkâmı üzerinde aralarında bir 
ihtilâf çıktığı vakit nihayet bütün malûmatları
nı bir noktaya kadar götürürler ve orada kalır
lar. Artık ya reislerinin veya mensup oldukları 
fırkanm verdiği direktif ne ise kanaatleri o 
olur ve ona göre hareket ederler. İçimizde bu-
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lunmayan arkadaşlar belki bunu bilmezler diye 
arzediyorum. 

Maliye vekili ile olan ihtilâf; zaten öteden-
beri Maliye vekillerinin adetâ nasibidir. Çünkü 
her azamî randımanı alabilecek şekilde masraf 
ister. Halbuki Maliye vekili de nihayet memleke
tin kabiliyeti tediyesini ölçer ve hepsini vermez, 
binaenaleyh ihtilâf devam eder gider. Ancak en 
son Meclisi Âliye gelir, bütçe tasdik edildikten 
sonradır ki nihayet bulur. Maliye vekillerile da
ima böyle ihtilâflar olur, ve kâh rica ile ve kâh 
kandırarak kendilerinden para kopardır, veya 
hiç almamaz. Bu şüphesizdir ve Hükümetimizin 
şian da budur ve hayatiyeti de bunu gösteriyor. 
(Bravo sesleri). 

Bu mahrutun içerisinde kanunlarımızın tat-
bikile ve halk işlerini görmekle mükellef olan 
memurin kısmı vardır. Arkadaşlar bu milletin 
bir ferdi olarak söylemeğe mecburum ki memle
ketimiz küçük, büyük memurları ile, gerek faa
liyet ve gerek namus itibarile dünyada kendisine 
güvenen her hangi bir Devletle boy ölçecek bir 
kudrettedir. (Bravo sesleri, alkışlar) Bu bir de
fa memleketimizin millî ve cibillî olan ahlâkın
dan doğmaktadır. 2 incisi; Cumhuriyetin sene-
lerdenberi takip ettiği sağlam sistem bunu yap
mıştır. Bu gün her memur adetâ askerî kadro
larda olduğu gibi sicille tâbidir. Kıdem ve ehliyet 
nazarı itibare alınır. Hükümetin eline verdiğiniz 
salâhiyetler daima başlarında keskin bir lolıç gi
bi bulunmaktadır. Tasfiye kanununun şu ve bu ih
timalle harice çıkardığı memurların adedi binleri 
geçer Yalnız Dahiliye vekâletinden bu suretle te
kaüde irca edilen valiler otuzdan fazladır. Bun
lardan bazıları tabiî tekaüt müddetini ikmal et
miş olanlardır. Bunlar ne keyif üzerine ne de 
şahsî mütalea üzerine yapılmıştır. Sırf şurada ve 
burada kaza olsun, zarurî olsun yapılan yolsuz
lukların cezalandır. 

Arkadaşlar, kemali iftiharla görüyoruz ve 
işitiyorum ki memlekette irtişa denilen, suiisti
mal denilen vaktile ecnebi lisanlanna bir lügat 
gibi giren seyyieden pek az eser kalmıştır. Pek 
az eser diyorum. Çünkü bazı insanların hastalık, 
fena terbiye, fena muhit yüzünden yanlış yola 
gitmeleri zarurî olabilir. Vaktile imparatorluğun 
fena zamanlarında öyle devirler gelmiştir ki bu 
memleketin üstünde burada satılmayacak hiç bir 
şey yoktur, dneebilecek hale gelmişti. Padişahı 
çalar, Sadırazamı çalar, muhtan da... Bu gün 
yüksek mertebeden ta aşağıya gelinceye kadar 
bu memleketin üzerinde hiç böyle bir leke yok
tur. Eğer tek tük varsa nihayet bir tekmelik, bir 
süpürgelik canlan kalmıştır. Bu güzel netice 
Cumhuriyetin feyizidir, kanunlannızm eseri
dir. Bir de memurlann haklarının tanınması ese
ridir. Eğer şu ve bu memurun tek tük fenalık 
hâdiseleri bütün bir kütleye ve camiaya teşmil 
edilirse evvelâ haksızlık, sonra insafsızlık olur. 

Haksızlık onlara karşı; insafsızlık ta kendi mil
letimize karşıdır. 

Çalışmak çalışmamak meselesi, şahsî kabili-
yetlerin ve mahallî şartların neticesi olabilir. Ya
pılacak şey silsilei meratipten çalışanları taltif 
çalışmayanları da evvelâ tergip ve teşvik son
ra da kendilerini cezalandırarak bu memleketin 
beklediği azamî randımanı almasıdır. 

Bu itibarla bendeniz gene milletin bir ferdi 
olarak ve vaktile içinde bulunduğum memuriyet 
hayatım bildiğim için söylüyorum ki bu günkü 
vaziyetimiz çok kemal bulmuş bir haldedir. Fa
kat bizim idealimiz çok büyük olduğu için bunu 
hiç bir vakit noktai intiha olarak kabul edeme
yiz. Bu noktaya temas eden arkadaşımla bir nok
tada beraber olurum; çünkü bizim idealimiz çok 
büyük olduğu için ne kadar tenkit ve ne kadar 
murakabe etsek yeri vardır. Çünkü memleketi
mize ve milletimize mukadder olan yüksek ma
kam bunu icap ettirir. (Bravo sesleri). Gene mah
rutun asıl kök ve temel kısmı olan köylüyü ele 
alacak olursak... 

Arkadaşlar; bizde köylünün vasfı mümeyyizi 
olan namus ve âlicanaplık gibi büyük hissiyattan 
başka topraklarına olan merbutiyetidir. Bir defa 
ana topraklarına olan merbutiyetleridir ki bunu 
bize tarih gösteriyor. Bir memlekette, bu günkü 
ülkemizde ve dün biraktığımız yerlerde bir ka-
nş toprak yoktur ki bu köylünün veya babasının 
kanile sulanmamış olsun. İkincisi; köylü kendi 
toprağını çok sever. Bu köylünün asıl vasfı mü
meyyizidir. Hakikaten kendi topraklarını canı 
kadar sever; çünkü canının ona bağlı olduğunu 
bilir Sevmediği, sevemeyeceği bir toprak varsa 
o da kendisinin esir gibi kullanıldığı ve kullan
dığı başkasının toprağıdır. Bunu hakikaten se
vemez ve sevmemekte haklıdır. Onun içindir ki 
bizim arzumuz her şeyden evvel çiftçiye toprak 
vermektir ve bunun da kanunu gelmiştir. Büt
çemiz müsait olursa onu da vereceğiz. Dünya ku
ruldu kurulalı hür ve serbest olarak yaşamış 
ve memleket için her türlü fedakârlığı yapmak
tan çekinmemiş olan ark çocuğunun başkasının 
toprağında esir gibi çalıştınlmasına artık göz 
yommiyacağız. Bunu görmek istemiyoruz. (Bra
vo sesleri, alkışlar). 

Her hangi bir mesele umumî bir mahalde 
görüşülünce Dahiliye vekâletine mevdu olan hiz
met ve vazifeler derhal mevzubahs olur. Bu da 
tabiidir Çünkü her vatandaş her gün yaşarken, 
hattâ öldükten sonra dahi Dahiliye vekâletine 
mevdu olan hizmetletr ve vazifelerle karşı kar
şıyadır. " İ l 

ŞÜKRÜ B. ( Çanakkale ) — Mezarlıklar be
lediyelere aittir. 

DAHÎLtYE VEKÎLÎ ŞÜKRÜ KAYA B. (De-
vamla) — Evet efendim; beşikten mezarlığa; 
sokaktan yatak odasına kadar. 

Belediyeler ve idarei hususiyeler Dahiliye ve
kâletini en çok işgal eden işlerdir. Yalnız Tür-
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kiye Dahiliye vekâleti için söylemiyorum; bütün 
dahiliye vekâletlerini , dahiliye nezaretlerini 
meşgul eden bir mevzudur. Bizim belediyelerimiz 
yepyeni bir teşekküldür, eskiden belediye vazi
feleri evkaf tarafından, ashabı hayrat tarafın
dan, kadılar tarafından görülürmüş. Kasaba ve 
şehirlerin bu günkü kadar ihtiyacı yokmuş. Ne 
temiz su içmek zevkini, ne temiz hava almak 
lezzetini, ne elektirik, ne tiyatro, ne sinema, ne 
mezbaha istemezlermis, hali tabiide yaşandığı gibi 
yaşarlarmış. Meşrutiyetten ve bilhassa Cumhu
riyetten sonra bu tamamile değişmiştir. Halk 
tenevvür ettikçe, münasebet arttıkça en medenî 
memleketlerin mazhar oldukları refah ve temiz
lik her taraftan istenmektedir. En küçük kasa
bamız dahi; niçin kendilerinin temiz bir suyu 
yoktur, niçin elektirikleri yoktur, niçin plân
ları yoktur niçin meydanları yoktur, niçin spor 
yerleri yoktur, diye söylenmekte, düşünmekte ve 
istemektedirler. Bu güzel dert o kadar umumi
leşmiştir ki hepiniz her gün mensup olduğunuz 
ve olmadığınız dairelerin belediye reis ve azala
rından gelen müracaatlarla karşılaşmaktasınız. 
Yakında gene buraya bir kanunla geleceğiz ve 
bu husus için tekliflerde bulunacağız. Bütün bun
ların yapılabilmesi için her şeyde olduğu gibi 
lâzım olan paradır. 

Belediye kanunu, belediyelere bir çok me
denî ve içtimaî vazifeler tahmil ediyor. Bunları 
yaparken varidat membaı düşünemedik. Çünkü 
kanun yapılırken diğer taraftan da kriz başlamış, 
Devletin menabii asliyei varidatı yavaş yavaş 
inmeğe yüz tutmuştu. O sırada her hangi bir 
belediye varidatı kanunu getirmek; meseleyi 
akim bırakmak veyahut tehir etmek demekti. 
Böyle olmakla beraber şeraiti hazıra nazarı iti

bara alınarak bir belediye varidat projesi yapıldı. 
Bu gün mütehassıs bir heyet tarafından tet

kik edilmektedir. Bu sene değilse bile gelecek 
sene Meclise arzedilebileceğini tahmin ederim. 
Bütün vergilerin başında iki vergiye mütemadi
yen çatılıyor. Bunlardan birisi oktruvadır. Haki
katen bu bizim memleketimizde çok yeni ol
makla beraber kurunuvüstaî bir vergidir. Adetâ 
kara gümrüklerinin aynidir. Bir memleketi güm
rük hudutlarile parçalamak ne kadar muzırsa; 
şehirleri de parçalamak o kadar muzırdır. Haya
tı pahalılaştınr. tik fırsatta bunun kalkması 
bizim için bir vazife olmalıdır. Fakat bunun 
varidatı umumiyesi bütün belediyeler için dört 
buçuk milyon liradır. Belki münasebet arttıkça 
bu da düşecektir. Bu sene 4 milyon tahmin edil
mektedir. Zaten belediyelerimizin varidatı umu
miyesi (14) milyon liradır. Ancak aşağı yukarı 
bu dörtte biridir. Zaten varidatı az olan belediye
lerden bu da kalkacak olursa belediyeler en ipti

daî vazifelerini de göremeyeceklerdir. Meselâ tan
zifatını yapamayacaktır, ölen bir f ıkarayı kaldıra
mayacaktır, icabmda bir hastasma bakamayacak
tır, belediyeler muattal kalacaktır. Buna karşı

lık bunun kaldırılması bundan daha hafif tesir 
edecek, fakat bu kadar vergi getirecek bir mem
ba bulmakla kabildir. Bu membaın bulunduğu 
zaman hiç bir Dahiliye vekilinin, hiç bir mecli
sin bunu kaldırmak için zaman fevt etmeyece
ğine eminim. Nitekim bu kadar ağır olmamakla 
beraber çirkin olduğu için İstanbul belediyesinin 
müruriye resmi karşılığı bulunur bulunmaz der
hal kaldırıldı. 

Bunu bu gün kaldırabilirdik, ve muvakkat 
bir şeref teşkil ederdi. Fakat biz muvakkat şe
ref peşinde değiliz. Vazifesi olduğu hizmeti, gör
mek şerefin peşinde olmalıyız. 

İçimizde belediyeyi sevmeyenler vardır. E-
min Bey de bunlara iltihak etmiş oldu. Evvelâ 
hesaba gayet dikkat etmesi lâzımgelirdi. Kendi
leri hesapla pek meluf oldukları için beklerdim 
ki bu hesabı yapsalardı. 

Belediye ve idarei hususiyenin aldığı vari
dat; varidatı umumiyenin iki üç misline baliğ 
oluyor dediler. Hayır öyle değildir. Çünkü 
bütün belediyelerle hususî idarelerimizin aldı
ğı para (45) milyondur. Nihayet en çok varidat 
alındığı sene (50) milyondur ki bu da hayaldir. 
Buna kazanç, sayım ve müsakkafat ta dahil
dir. Belediyelerimizin, idarei hususiyelerimi-
zin varidatı azdır. Fakat seneler o halde ki 
bunlara yeni varidat aramak ve bulmak çok 
güçtür. Maamafih bulmaktan hali kalmaya
cağız. İdarei hususiyeler behemehal mahallî 
idarelere tâbi olmalıdır bu, bir prensiptir. 
Devlet kendilerini ancak murakabe etmelidir. 
Onlar bütün salhiyetleri haiz olmalı, kendi iş
lerini kendileri görmelidir. Bizim Devletin 
tuttuğu yol, her şeye elini uzatarak her şeye 
karışmak değildir. Binaenaleyh Cumhuriyet 
prensipleri; belediyelerin geri alınmasını değil, 
bilâkis ileri gitmesini âmirdir. Fırkamızın tut
tuğu yol da budur. Böyle bir şey fırkamızda 
mevzubahs olmaz. Ancak Mecliste mevzubahs 
olabilir ki o da; nasıl terakki edeceği, nasıl 
çalışacağı yolunda olabilir. Umumî olarak Da
hiliye vekâletini alâkadar eder meseleler bunlar 
olmuştur. 

Bir de Mazhar Müfit Bey arkadaşımız pos
talardan bahis buyurdular. Bu sene Posta tel
graf idaresini yeni bir kanunla yepyeni bir şek
le koyuyoruz. Evvelce getirttiğimiz ve sonra 
Meclisten ayırdığımız yüksek mütehassısların 
mütalealan neticesinde kanunu tanzim ettirdik. 
Bu kanun encümenlerde müzakere edilmiş ve 
buraya gelmiştir. Bu kanunla, uzun zanian-
danberi kendilerine iltifat ve muavenet etmeği 
düşündüğümüz posta memurlarının terfii mese
lesi de temin edilmiştir. O kanun görüşülürken 
uzun uzadıya tasrih etmeği o vakte tehir et
mek muvafık olacaktır. 

EMİN B. (Eskişehir) — Efendim, büyük ara
zilerin taksimi meselesini bendeniz anlayama
dım. Büyük arazinin taksimi için yeni bir karar 
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mı veriliyor, yeni bir kanun mu yapılıyor? Fır
kanın prensibinde ve Büyük Millet Meclisinnin 
prensiplerinde böyle bir esas yoktur. Şarka ait 
bir karar vardı. Yani yeni bir kanun getireceğiz 
deniyor. 0 kanunda arazinin taksimi hakkmda 
Vekil beyefendinin yeni bir teklif ve teşebbüsle
ri mi var? 

Sonra İstanbul ve Ankara belediyeleri ile vi
lâyetleri tevhit edildiği halde kazalara gelince; 
kanuna muhalif deniyor. Küçük kasabalara da 

teşmil edilirse ne olur. istanbul ve Ankara vilâyet
leri ile belediyelerinin tevhidinde ne maksat gü
dülüyorsa bu tevhit ayni maksada ve bilhassa 
tasarruf maksadına binaen küçük kazalarda da 
yapılmalıdır kanaatindeyim. Ne buyuruyorlar? 

DAHİLÎYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Büyük arazi ve küçük arazi meselesi 
iktisadiyata ait, büsbütün başka bir şeydir. Be
nim takip ettiğim ise içtimaiyat ve asayiş nokta
sından bir siyasettir ki kanunda ifade edilmiş
tir. 

Köy ve çiftlik diye arazi ve ev sahibi olupta 
arazisini ve tarlasını kendisi işletmeyerek ora
larda kurunu vüstada olduğu gibi, yani esir gi
bi çalışan Türk köylülerini ev ve arazi sahibi 
yapmak maksadrmızdır. Böyle bir kanun da za
ten vardır (Alkışlar). Yoksa traktörlerile, ame-
lesile çalışan zürraa yardım vazifemizdir. Yani 
maksadımız birisini esaretten kurtarmak, diğeri
ne yardım etmektir. 

Sonra İstanbul ve Ankara belediyelerinin 
tevhidi ayn ayrı maksatlara, gayelere matuftur. 

Birleştirmek denildiği vakit eğer matlûp 
tasarrufsa belediyeye ait masrafları Hükümet 
alıp bir memuru vasıtasüe yaptırmak demektir. 
Istanbuldaki idarei umumiye ve idarei hususi
ye birleştirilmemiştir, idarei hususiye ile bele
diye birleşmiştir. İdarei umumiye ayrıdır ve 
mahallîdir. Büyük şehir olduğu için onun başı
na siyasî olmak itibarile İstanbul valisi reis ta
yin edilmiştir. Yoksa idarei umumiyeden oraya 
beş para sarfedilmez. Kendisine ait küçük ka
zalar çok olduğu için birleştirilmiştir. Halbuki 
Ankara öyle değildir. Mesahai sathiyesi, ka
zaları malûmdur. Nüfusunun ancak dörtte bi
ri merkezde oturur. Ankara merkez olması iti
barile belediye reisliğine vali tayin edilmiştir. 
Burada idarei hususiye belediyeden ayrıdır. 
Yani bunları birleştirmek ve ayırmak itibarile 
belediye bütçesi üzerinde bir faide yoktur. Eğer 
fayda olsaydı belediyelerin varidatını maliyeye 
alır aza ve reislikleri kaldırırdık, bu vazifeyi 
kaymakamlara verirdik. 

Bizim prensibimiz; mahallî idarelerin ken
di taraflarından idare edilmesi ve Hükümetin de 
bunları murakabe etmesidir. 

EMİN B. ( Eskişehir ) — Küçük kazalarda 
olabilir. 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. ( Devam

la ) — Olabilir, fakat bunda hiç bir fayda 
yoktur. Bazı yerlerde, kaymakamlar, belediye 
reislerini tavzif eder, diye bir salâhiyet mev
cuttur. Bundan maksat tasarruf değil, bir is
tisnadır. Bu istisna zaruretler üzerine alınmış 
bir salâhiyettir. Bunların bütçeye taallûku yok
tur. Maruzatım bundan ibarettir. 

REŞİT B. ( Gazi Antep ) — Efendim, posta 
ve telgraf memurlarının maaşlarına zam yapıla
cağını işittim, memnun oldum. Fakat acaba bu 
meyanda emniyet memurlarına da zam yapmak 
mümkün değil mi idi? 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Zaten bu gün meselenin mevzuu bu 
olmalıdır. Yani niçin Dahiliye vekâleti veya Na
fıa vekâleti daha çok para almadı. Hakikat bu
dur. Ben hesap ettim. Jandarma, Posta ve telgraf 
ve emniyet için 56 milyon liraya ihtiyaç vardır. 
Teşkilâtı tam medenî bir memleketin seviyesine 
bu teşkilâtımızı çıkarabilmek için bu kadar pa
ra lâzımdır. Fakat ancak 20 milyon lira alabil
dim. Geriye kalan 36 milyonu Maliye vekili bir 
türlü vermedi. Hatta başka bir şey yaptı. Geçen 
sene dahiliyeden 150 bin, emniyetten 250 bin, 
postadan şu kadar bin lira kesti, çok rica ettim 
olmadı, nihayet kabule mecbur oldum. Çünkü 
bizim sistemimiz; her şeyden evvel Devlet büt
çesinin muvazenesini her vekilin, kendini Maliye 
vekili gibi telâkki ederek ve bu memleketin on 
parasma son derece ehemmiyet vererek böyle 
müşkül zamanlarda dar ve sıkı bir idare ile işi 
yürütmektir, bu şekilde idarei umur mesuliyeti
ni üzerine alıyor. Bundan başka, bu mesuliye
tin zevkinden başka bizi vekillikler makammda 
tutturacak hiç bir cazibe yoktur (Alkışlar). 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 
RANA B. (İstanbul) — Muhterem beyefendiler; 
Emin Beyefendi gümrük tarifesinin memurlar 
tarafından başka başka surette tatbik edildiğini 
söylediler. 

Böyle mübayin tatbikler maatteessüf vaki 
oluyor. Bunun hakkında vekâletin düşündüğü 
şekil şundan ibarettir: Tarife lüzumu kadar ba
sit olmadığı için böyle oluyor. 

Binaenaleyh tarifede; hem tarifenin kendi
sinde, hem de tarifenin kanununda vuzuh te
min edecek teknik tadilât hazırlanmıştır. Pek 
yakında Yüksek Meclise takdim edilecektir. 
Bu tadilât yapıldıktan sonra memurların ve 
iş sahiplerinin tarifeyi daha kolay anlayacak
larını ve bu suretle mübayenetlerin azalacağım 
ümit ediyoruz. Diğer taraftan da yine bu ta
rifenin tatbikatını teshil için eşya fihristi de 
hazırlanmaktadır. Böylece memurların ve iş sa
hiplerinin tarifeyi iyi anlaması kabil olacaktır. 
Bu eşya fihristini de gelecek malî sene zarfın
da neşredeceğiz. 

EMİN B. ( Eskişehir ) — Teşekkür ederim. 
ADLİYE V. YUSUF KEMAL B. ( Sin«p ) 

— Bütçenin heyeti umumiyesinin müzakere 
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sinde söz söyleyen arkadaşlardan Hüsnü Beye
fendi, Adliyeye taallûk eden iki noktaya iliş
tiler. Bunun birisi, hâkimlerin askerliği hakkın
da, diğeri de Kuşadası mahkemesinde iş az 
hâkim çok, îzmirde iş çok hâkim az nokta
lan idi. 

Efendiler, birinci nokta hakkında ben Mü
dafaai Milliye vekiline müracaat ettim. Hüs
nü Bey Adliye vekili ile Müdafaai Milliye ve
kili bir araya gelmiş olsalardı bu mesele bir 
saatte halledilebilirdi buyurdular. Halbuki Ad
liye vekili bu mesele için hakikaten Müdafaai 
Milliye vekiline müracaat etti ve bir kaç defa. 
Eğer bunun kolay bir şekli bulunmuş 
olsaydı, yalnız hâkimlerin askere alınmasından 
dolayı fazla masraf yapılmış olmazdı; ayni 
zamanda Adliye işlerinin de intizamı daha iyi 
olurdu. Müdafaai Milliye vekili arkadaşımız 
teknik mânileri, kanunî mânileri Heyeti celile-
nize arzedecektir. 

Bu günkü elimizde bulunan kanun bu işin 
böyle arzu edildiği şekilde olmasma mânidir. 
Teknik müşküller vardır. Amma bu müşkül
lerin önü alınacak, yani hukuklu, hukuk mek
tebinden çıktıktan sonra askerliğini yapıp on
dan sonra vekâlete memuriyet için müracaat 
edecektir. 

ikinci mesele; Kuşadasında iş az hâkim 
çoktur; îzmirde iş çok hâkim azdır buyurdu
lar. Kuşadasmın 1932 istatistiği şudur: Bir 
ceza hâkimi, bir hukuk hâkimi, müddeiumu
mi ve müstantıkı vardır. Asıl mesele zannede
rim hâkimlerin meselesidir. 1932 istatistiği 533 
ceza, 535 hukuk gösteriyor. Bir senede 

, bunlar azdır. Fakat ilamlı, ilamsız olarak 2034 
icra işi görülmüştür. Bunu beyefendinin ben
denize müracaat ettiği vakit te tetkik ettik, 
gördük - ki malûmu âliniz hukuk hâkimi icra 
meselelerinde mühim bir vazife görür - bu mü
nasebetle 877 ilamlı ve 1157 ilamsız olarak 2034 
ilamlı ilamsız icra işini bir hâkime gördürme
nin imkânı olmadığını anladık. O meseleyi 
böyle bıraktık. Zaten Meclise arzettiğimiz, 
Adliye encümeninde tetkik olunan mahkeme
ler teşkilât kanunile bunları düzeltmek istiyo
ruz. Yani bu arzettiğim cevap İzmir için kâfi 
bir cevap olmuyor. Hakikaten îzmirde iş çok
tur, hâkim azdır. Bütün bu işleri görecek hal
de değildir. Yalnız arzettiğim mahkemeler teş
kilâtı kanunile bu noksanlar düzeltilecektir. Az 
iş bulunan yerlerde az hâkim bulundurulacak, 
çok iş bulunan yerlerde de çok hâkim buluna
caktır. Mahkemelerin teşkilâtı hakkındaki ka
nun çıktığı vakit bunlar da düzelecektir efen
dim. 

REÎS — Buyurun Celâl Bey. 
İKTİSAT V. MAHMUT CELÂL B. (îzmir) 

— Muhterem arkadaşlar, Dün cereyan eden 
müzakerede İktisat vekâletini alâkadar eden 

bazı meseleler mevzubahs olmuş. Bendeniz bu
lunamadım; bu gün muttali oldum. Müsaade
nizle birer birer arzı malûmat edeceğim. Kıy
metli arkadaşlarımızdan bir zat Âli iktisat mec
lisinin vazifesine temas ederek Âli iktisat mec
lisi, İktisat vekâletinin erkânı harbiyesidir, 
lâzımdır ki İktisat vekâleti yapacağı işlerde 
bu âli ve mütehassıs heyetin rey ve mütaleası-
nı alsın, eğer Âli iktisat meclisi, bu vazifeyi 
ifaya ehil değilse ehil olacak bir raddeye çıka
rılsın, aksi takdirde baştan atılsın şeklinde ifa-
datta bulunmuşlar. 

Âli iktisat meclisi, malûmu âlinizdir ki 
istişarî bir heyettir. Buznamesini Hükümet verir, 
Meclis, mütaleasım dermeyan eder ve Hükümet 
bunların içerisinde yapabileceğini, kendi pren
sibine uygun bulunduğunu ele alarak icra eder. 
Âli iktisat meclisinin kanunu budur. Âli iktisat 
meclisinin şimdiye kadar neşrettiği bir çok ri
saleler, broşürler vardır. Hemen hepsinde Âli 
iktisat meclisinin muvaffak olduğu, memleke
tin hakikî ihtiyaçlarına göre ilmî mütalealar 
dermeyan ettiği derakap göze çarpar. Nitekim 
bu sene dahi Hükümet namına İktisat vekâleti 
tarafından Âli iktisat meclisine ruznamesi veril
mişti. Ruznamede sanayiimiz nasıl teessüs ve 
inkişaf eder? Suali vardı. Bu kürsüden takdirle 
ifade etmeğe mecburum ki Âli iktisat meclisi 
milletin hakikî ihtiyacına göre mütalealarını 
tesbit etmiştir ve cidden ilmî bir surette vekâle
ti ve alâkadarları tenvir eylemiştir. Âli iktisat 
meclisinin bu karan esas itibarile İktisat vekâle
tinin de düşüncelerine tevafuk ettiğinden dola
yıdır ki bu esaslar dahilinde tanzim olunan ka
nun lâyihaları encümenlerimizde hazır bulunu
yor ve geldiği zaman Mecliste muhterem arka
daşlarımızla beraber müzakere" eder ve bir neti
ceye vannz. Ayni zamanda arkadaşımızın sınaî 
siyasetimiz hakkında dermeyan ettiği mülâha
zalar tamamen değilse bile gelecek kanun lâyi-
halarile kısmen yer bulmuş olacaktır. Tamamile 
diyemiyorum; çünkü bundan sonra takip edece
ğimiz smaî harekette öyle bir siyaset takip etme
liyiz ki hiç olmazsa 15 sene harfine dokunmama-

lryız. Memleket te tam manasile bir istikrar temin 
etsin. Müteşebbisler, sermayedarlar bu istikrara 
emniyet ederekten iş yapmağa imkân ve cesareti 
kendi nefislerinde bulsunlar. Bundan dolayıdır 
ki sık sık prensiplerin değişmesi, memleket için 
büyük tehlike veriyor. Fakat bir prensibin de
ğişmemesi için üzerinde çok tevakkuf etmek, bü
yük bir kanaati ilmiye mahsulü olaraktan orta
ya atmak lâzımgelir. Bu ilmî mahsulü size arzet-
mek için tam manasile zamana ihtiyaç vardır. 
Bundan dolayı diyorum ki Meclisi Âliye takdim 
ettiğimiz kanun lâyihalan, kısmen ihtiyacı te
min etmiştir. 

Müzakere olunan mevat arasında kontanjan 
ve takas meselelerine de temas edilmiş. Bunu 
gayet tabiî addederim. Eğer her hangi bir bütçe 
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müzakeresinde takas ve kontenjan mevzubahs 
olmamış ise en ehemmiyetli bir mesele geçilmiş
tir demektir. Bahsedilmemesi gayri tabiî adde
derim. Çünkü haddizatinde millet ve memleket 
üzerinde müsbet ve menfi tesiri olan ve bazıları
na kazanç temin eden ve bazılarına da zarar 
tevlit edebilen bu prensibin aleyhinde, lehinde 
beyanı mütalaa etmemek imkânsızdır. îhtimalki 
bu şekilde kontanjandan ve takastan bahsedişim, 
size garip görünür. Efendiler, kontenjanı ve ta
kası elimize bir müdafaa silâhı olarak alıyoruz 
ve eğer bu gün birisi çıkıpta memleketin ticarî 
muvazenesini, tediye muvazenesini ve döviz mu
vazenesini ben koruyabileceğim ve ayni zamanda 
memlekette satılması müşkül olan mahsulâtı 
normal bir şekilde himaye ve teşvika muhtaç 
olmıyacak bir tarzda ben satacağım der ve bizi 
temin ederse takas ve kont anj anı teleff uz etmek 
bile bir cinayet olur. Fakat maalesef gözümüzün 
önünde bulunan cihan iktisadî cereyanlarının 
neticesine göre takas, kontanjana sarılmışızdır, 
ve onu gün geçtikçe millî ihtiyaçlarımıza göre 
tadil ederek düşe kalka yürüyoruz, ve şunu da 
emniyetle ifade edebiliriz ki kontanjanın, taka
sın nihayet iktisadî hayatımızda bir zaruret ol
duğunu teslim ederek, bidayetinden beri bir te
kâmül eseri takip etmekteyiz. Takasın veyahut 
kontenjantmanın umumî esaslarda Devletlerle 
olan münasebetlerimizden, dahildeki fertlerle 
olan muamelelerimizden bahsetmeği lâzım görü
yorum. Zaman ve fırsat düştükçe bu zemin üze
rinde kâfi derecede konuştuğumuzu tahmin edi
yorum. Yalnız arkadaşım, çay ve kahveden bah
setmişler. Hatırlarsınız çay, şeker ve kahvenin 
bir elden idaresi hakkında Meclisi Âlinin 
kabul ettiği bir kanun vardır. Bu kanu
nun muvakkat olan bir maddesine istinaden 
memlekete ihtiyaçtan fazla ithalât vaki oldu
ğunu tesbit ettik, ihtiyaçtan fazla memlekete 
giren bu mahsulâta, açıkça itiraf edeyim ki 
elimizde döviz yoktu. Diğer taraftan feyiz ve 
bereket gösteren mahsulâtımız üzerinde ise 
büyük endişeler besliyorduk. Şu halde mem
leket dahilinde istok bulunan ve lüzumundan 
fazla ithalât yapılan, fakat karşılığında döviz 
isteyen bu gibi mallar üzerinde muvakkat 
tedbir aldık ve tasfiye yaptık. Tedbir şu 
idi: Kontenjanda şekere yer vermediğimiz 
halde bir kısım vatandaşlarımız mütemadiyen 
gümrüklere mal biriktiriyorlar ve mal geti
riyorlardı. Uzun müddet bekledikleri için za
rar görüyorlardı. Bu kabil işlerle alâkadar olan 
tüccarları birleştirerek bizim göstereceğimiz 
bir teşvike muhtaç olan malların harice satıl
ması için şekerle mahsup edileceğini esas ola
rak koyduk. Bu prensibi takipten maksadımız 
şudur: Bizim tüccarımız lüzumundan fazla 
ferdiyetçidir. Halbuki ferdin muvaffak ola
cağı saha daima dar bir saha oluyor. Fakat 
ihracat meselesi ise beynelmilel bir meseledir. 

Bu mühim beynelmilel mesele ise kuvvetle ve 
ayni zamanda ilmî ve maddî kuvvetle hallolu-
nur. İlmî ve maddî kuvvetin temerküz etme-
sile muvaffak olunur. Bunun için, bir araya 
gelmelerini teşvik ettik. Bir araya geldikleri 
takdirde ithalât için müsaade ederim dedim ve 
bunu prensip olarak koydum. Bunlar bana 
geldiler. Fakat şu kadar bin liralık muame
le yapacaksınız demedim, şehirlerdeki tüccar
ların bu işleri bir araya gelerek idare etmele
rini düşündüm ve onu teklif ettim. Ayni za
manda bunları münferiden harekete davet et
mek istediğim zaman kendiliklerinden izhan 
aczederek diyorlardı ki biz ithalâtçıyız, na
sıl senin göstereceğin bir malı harice satabili
riz. Bunun için lâzımdır ki bir ihracatçı ile 
anlaşalım. Kendileri birleştikleri takdirde ih
raç* kabiliyetini ihraz edebilirlerdi. Çünkü ser
mayeye lâzım olan şey, daha çok toplu bir hal
de bulunur. Bu noktai nazardan kendilerine, 
birleşmek ihtiyacını teslim ettirdim. Bu su
retle şeker ve diğer istoklanmız memleket 
mallarına inkılâp derek harice gitti. Eldeki 
kalanlar üzerinde de aynca ihraç tedbiri dü
şünülmektedir. Bunun da bir elden idaresi 
hakkındaki kanunun tatbikına bundan sonra 
başlayacağız. Alelûsul prensiplerimizi herkese 
ilân etmek suretile tatbika geçeceğiz. 

Hulâsa olarak diyorum ki kontenjan ve 
takas işi hoşa gider bir mesele olmamakla be
raber memleketimizde satılmasında endişe et
tiğimiz bazı mahsulâtın satışlarında çok bü
yük âmil olmuştur. Senelerden beri istok ve
ren mallanınız bu gün normal şekle gelmiş ve 
denebilir ki memlekette istok kalmamıştır ve 
hatta bazı memleket dahilinde vücude getirdi
ğimiz mamulât ve masnuatm satışlarından ka
ti ümit ettiğimiz halde o işle alâkadar olan 
kimselerin adedini artırmağa ve sanayiin mem
lekette tevessü etmesine sebep olmuştur. Bun
ları rakamlarla tesbit etmişimdiı ve hatta son 
Anadolu seyahatimde alâkadarlardan bizzat te
şekkürler dinlemişimdir. 

Bu mesele hakkında söylenecek söz şundan 
ibarettir. Mademki bunun esasmı kaldırıp atamı
yoruz ve bunu bir müdafaa silâhı olarak omu-
zumuzda taşımak mecburiyetindeyiz. Bu siste
min verdiği ağırlığa da tahammül etmek mec
buriyetindeyiz. Ben kendimi bu noktadan bed
baht addederim. Çünkü bu ıstırabı herkesten 
evvel duyanlardanım. Memleketimizin umumî 
menfaatlerini koruyacak bir tedbir bulunduğu 
zaman, sizi temin ederim ki, herkesten evvel ben 
harekete geleceğim. Beni alâkadar eden mevzu
lar arasmda hususî borçlan da görüyorum. Pa
ra siyaseti doğrudan doğruya mühim bir 
mesele, mühim bir mevzu olmakla be
raber kredi meselesi de para siyasetinden 
ayn büyük bir iştir ve daha doğrusu krediyi 
bir endüstri mahiyetinde ele almak lâzımdır. 
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Nasıl ki mensucat sanayii, şu ve şu sanayii var
dır; krediyi de böylece endüstri olarak addet-

melidir. Bu itibarla kredi meselesile iktisat vekâ
leti çok yakmdan alâkadar ve hatta vazifedardır 
diyorum. Arkadaşlar hususî borçlar meselesini 
ele aldıkları vakitte görüyorum ki meseleyi tek 
cepheli olarak düşünüyorlar, yalnız borçlunun 
vaziyetini nazarı itibare alıyorlar. Belki sırf in
sanî ve hissi noktai nazardan bunun böyle ol
ması lâzımgelir. Fakat etrafile ve şümulile düşü
nen ve kararını veren Hükümet adamlarının ve 
Hükümet üzerinde hâkim olan sizlerin bir 
taraflı düşünmesine imkân yoktur. Meseleyi 
iki cihetli düşünmeğe ve karar vermeğe mecbu
ruz. Diyorlar ki borç alındığı zamandaki şeraiti 
hayatiye değişmiştir, lâzımdır ki borçlar borçlu
nun şeraitine göre Ödenmelidir. Efendiler; borç
lu için böyledir de alacaklı için böyle değl mi
dir?.. Parayı veren, servetini başkasına teslim 
eden bir adam, akibeti meçhul bir netice
ye varsın diye mi vermiştir?.. Hükümet, her 
sıkıntı devrinde hususî bir tedbir alır da 
sermaye ve krediyi kaybederse ikinci defa bu 
memlekette emniyet nasıl teessüs eder ve kredi 
istikran nasıl vücut bulabilir? Halbuki biz bi
liyoruz, kredi bütün ticarî, smaî, ziraî hayatı
mızda en mühim roiü olan bir meseledir ve 
hatta bu mevzubahs edilen malların maliyet fi-
atlan üzerinde de kredinin en mühim rolü var
dır. Bu itibarla yalnız bir cepheli düşünerekten 
borçlar verilemeyecektir veyahut borçlar şu-
kadar sene sonra verilecektir diye bir karara 
vardığımız zaman bunun cezasını bu millet lâ-
akaî 50 sene çeker (Bravo sesleri). Hükümet al
dığı tedbirlerle, idarî tedbirlerle, daha doğrusu 
hususî nüfuzunu kullandıktan büyük bankalara-
da tesir yaparak kredinin ucuzlattırılmasma ça
lışmış ve bunda kısmen muvaffak olmuştur ve 
eminim ki muvaffak olacaktır. Fakat mesele 
bununla bitmiş olmaz. Ayni zamanda bir cep
heli düşünerek borçluların da alâhalihi bırakıl
masına taraftar değilim. Öyle bir tedbir bu
lunmalıdır ki hem normal kredi ürkmemelidir, 
hem de kredi pahalılığından veyahut kredi ihti
kârından, bilhassa kredi ihtikârından dolayı 
müteessir ve mutazarrır olan vatandaşlarımızı 
kurtarmalıyız (Bravo sesleri). Bunun mutedil 
şeklini bulmak lâzımdır, iktisat vekâleti bu eş
kâlin üzerindedir ve buna ait bir kanun lâyi
hası hazırlamıştır. Yakında Meclisi Âliye tak
dim edilecektir. Kredi memleketimizde pahalı
dır. Şehirlerde olan krediler piyasa rekabetinin 
tesiri altında kabili tahammül bir haldedir. Fa
kat rekabetten ve piyasa merkezlerinden uzak
laştığımız zaman, büyük bankaların kredileri 
iç Anadolu da ağırdır, ve hiç bir tüccar kaza-
nıpta o krediyi ödeyecek vaziyette değildir. Bü
yük bankalar üzerine, demin işaret ettiğim gibi, 
Maliye vekili Bey arkadaşımızın telkini 
müessir olmuştur ve bundan sonra da devam ede

cektir. Fakat asıl on sekizden başlayarak otuz 
sekize kadar devam eden küçük müesseselerin 
kredileri vardır, tefecilere ait olan kısma he
nüz intikal etmeden diyebilirim ki on sekiz ilâ 
otuz sekiz faizle kredi alıp iş yapıldığı takdir
de o iş hiç bir suretle buna mukabele edemez ve 
böyle bir cereyana yakasını kaptıran her han
gi bir vatandaşımız, muhakkak ve muhakkak 
surette iflâs edecektir. Bir defa on sekiz ilâ otuz 
sekiz faizli bir senede imzasını koyduğu zaman 
o arkadaşımızın yapacağı tek bir şey vardır; 
dükkâncı ise dükkânında, sanatkârsa fabrika
sında, çiftçi ise tarlasında iflâsını kendisine teb
liğ edecek mahkeme mübaşirini beklemek.... 
Bizim iktisadî hayatımızda çok faizli kredinin o 
kadar mühim rolü vardır. Bunu indirmek ve 
kırmak lâzımdır. 

Esas tefecilere gelince; Bizim memleketimiz
de en küçük hizmetleri yapanların ve hatta bi
zim içtimaî hayatımızla kabili telif olmayacak 
derecede hasis görülen ve lekesi belirmeyen baş
ka sanat erbabı dahi Hükümetin müsaadesini is
tihsal eder. Tefecilerde böyle bir şey yoktur. 
Keyfemayeşa hareket ederler, Ne Hükümetten 
mezuniyet almak, ne de yapacakları işlerden do
layı bir tarafa kazançlarından vergi vermek
ten azadedirler, istedikleri gibi keyfemayeşa 
hareket edebilirler. Ayni zamanda aldıkları fa
izin miktarı da % 60 dan aşağı değildir. Ayda 
beşten başlayarak on ikiye kadar çıkarlar. Aza
misi budur. Bunların; bu muhtekirlerin hayat
larını tetkik edenler derler ki; tefeciler dünya
nın en zeki adamlarıdır. Çünkü onların aleyhin
de her hangi bir tedbir ittihaz edilirse edilsin, 
derhal onun mukabil tedbirlerini bulup kendi
lerini kurtarırlar. Yani kontur partisini bulur, 
kendilerini kurtarırlar. Tefeci mücadelesi beşe
riyetin hayatında çok zamanlar, devam etmiş
tir. ve hâlâ da bizim memleketimizde devam et
mektedir. Şu halde tefeciler için alacağımız 
tedbirler elbette mevcuttur ve ben hiç bir za
man iddia etmem ve demem ki alacağımız ted
birler, yüzde yüz bunun önüne geçecek, bunu 
kökünden kesip atacaktır. Fakat bu 
âfetin önünde hiç olmazsa yüzde otuz 
mukavemet etmek, derecesini yüzde kırka indir
mek suretile bir tedbir alabilirsek, milletimize 
büyük bir nefes, bir istirahat imkânı vermiş olu
ruz. Bunun için takdim edeceğimiz kanun lâ
yihasında yer vardır. 

Sair borçlara gelince: canlı bir misalle ne 
yapmak istediğimizi huzuru âlinizde teyit et
mek isterim. Bana deniliyor ki ve bu vakanın 
doğru olduğuna yakinen şahidim, kaniim, de
niliyor ki, her hangi bir kazanın ileri gelenle
rinden bir zat tefecinin birisinden 10 000 lira 
almak bedbahtlığında bulunmuş. 

Aradan 13 ay geçince borç 20 bin lirayı geçmiş. 
(Of sesleri). Teminat olarak verdiği malmın bu 
günkü kıymeti 50 bin liradır. Normal zamanlar-

- 1 1 0 -



İ : 5 1 1 6 - 5 - 1 9 3 3 C : 1 

da 100 bin lira eden bu mallar müzayedeye çıka
rılmış, talip bulunmamış. Tefeci dört gözle bu 
mallan 10 bin lira mukabilinde kapatmağı bek
liyor. Efendiler, bu adam kıvranıyor. Bundan 
sonra ben, hamallık yapamam. Bütün ailemin 
medan maişeti olan, baba mirası bu topraklar 
elimden gidiyor. 20 bin lirayı tediye etmek için 
her tarafa baş vuruyor. Demek oluyor ki, biz bu 
vatandaşa 20 bin lira temin edip vermediğimiz 
zaman bu günkü fiatile 50 bin lira, nor
mal zamanlardaki fiatile 100 bin liralık mallarını 
kurtarmış olacağız. Tefeciyi de bertaraf etmiş 
olacağız. Şu itibarla bu kâbîl borçlan, ati iti-
barile muayyen taksitlere bağlayaraktan tecile 
tâbi tutabilirsek hem o vatandaşa tediye etmek 
imkânını vermiş olacağız ve hem de bir aileyi 
felâketten kurtarmış olacağız ve tefecilerin de 
ihtikârına set çekmiş olacağız. 

İBRAHİM B. ( İsparta ) — Çok aileyi kur
taracaksınız Celâl Bey. 

İKTİSAT V. MAHMUT CELÂL B. ( De
vamla ) — Bu canlı misal, Âli meclis için de 
bir azimet noktası olabilir ve bunu yaptığımız 
zaman da büyük bankaların, millî ve ecnebi 
bankaların yaptıkları muameleye dokunmuyo
ruz. Sırf tefecilerin ihtikârına karşı içtimaî ada
leti temin etmiş oluyoruz. Biliyoruz ki ayni 
zamanda tefeciler ipotek almazlar, üzerlerine 
ferağı katı yaparlar. Bu borç alınırsa lütfen 
ferağı iade ederler. Bunun için bir maddei ka
nuniye koyarak hâkimlerimizin adaletinden ka
rar bekleyebileceğiz. Hazırladığımız kanun lâ
yihası ve buna benzer esasları ihtiva ediyor. 
Diyemem ki bu, mevcut derdin % 100 çaresi 
olacaktır; fakat hepimiz beraber konuşacağız. 
Zannediyorum ki tefeci belâsına karşı hiç ol
mazsa % 30 bir çaredir; % 40, % 50 içtimaî 
adaleti temin edecek bir raddededir. 

Müsaadenizle İktisat vekili sıfatile ben de 
para meselelerine temas edeceğim. Bizde paranın 
kıymetinden bahsoîunurken iki ayrı mevzu da
ima birbirine karıştırılmaktadır. Frenkçe tâbi
ri enfülâsyon, dövalörizasyondur. Efendiler, 
hepimiz biliriz ki enfülâsyon, ihtiyaç olmadığı 
halde sırf Hükümetin malî açığını kapatmak 
için açıktan basılan paralara derler. Benim ken
di cephemden ve şahsî kanaatimden enfülâsyon 
kelimesini arzettiğim manasında ağıza almak 
dahi cinayettir ve böyle bir şeyi, aklı başında 
olan 14 milyon ferdin hiç birisinin hatıru ha
yalinden geçmez. Meclisi Âlideki arkadaşları
mı tenzih ederim ( Bravo sesleri ). 

Dövalörizasyon keyfiyetine gelince: Bazı 
Devletler altın esasından aynlarak paralannın 
kıymetlerini düşürmekte menfaat mülâhaza et
mişler, bazılan da hakikaten menfaat gördük
lerini zannetmektedirler. Parasını düşürenler
de hâkim olan zihniyet, malûm olduğu üzere, 
şudur: İhracat mallannı kolaylıkla satabilmek 
imkânını elde edebilmek için paranın kıymeti 
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ne raddede olmalıdır? Paranm kıymeti, ucuzla-
mış mallan üzerinde ne tesir yopryor? Bu zavi
yeden tetkik etmektedirler. Bunun şiddetli ta
raftan olduğu gibi, bittabi aleyhtarları da vardır. 
Aleyhtarlan derler ki; bu tedbir, esas derdi te
davi etmeksizin bünyeye ıstırap veren asıl dert 
mevcut iken uyuşturucu maddelerle onun acısı
nı, tesirini izaleye benzer. Bunun aleyhtarlan 
böyle söylerler. Fakat şu da muhakkak ki 
eğer bir memleketin parası umumun menfaatine 
uygun olmayacak surette kıymetlendirilmişse, 
yani kıymet yüksek tutulmuşa* hakikaten o pa
ranın memleketin sanayi ve ihracat malı üzerin
de zaran vardır. Bunu binnefis tecrübe eden mil
letlerin hiç biri gurura kapılmadan paralanm is
tedikleri raddeye indirmeğe başlamışlardır. Bi
zim için böyle bir şey varit midir, değil midir? 
Bizim paramızın hali hazırdaki kıymeti malûm
dur. Bir Türk lirası: 12,06 frank kıymetinde döf et 
bulunmaktadır, yani istikrar peyda etmiştir. Bu 
para bizim mallarımızın satışında bize müşkülât 
göstermekte midir? Bu para bizim beynelmilel 
marşemizde kıymetinin yüksekliğinden dolayı 
ağır gelmekte midir, yoksa kıymet ucuz da hayat 
üzerinde tesir yapmakta mıdır? 

Bendeniz İktisat vekili olarak söyleyebilirim 
ki hafifliğini veya ağırlığını hissetmiyorum. Mal-
lanmızın satışında müşkülât vaki oluyor diye 
tek bir müracaat vaki olmamıştır. Evet şahsî 
mütaleamı arzediyorum; İsterlin düşmüş
tür, dolar düşmüştür. Yann bilmiyorum, beynel
milel hayatta kuvvet ifade eden para düşecek, 
yeni bir şeraiti iktisadiye vücuda gelecek; biz 
mutlaka 12,06 frank üzerinde duracağız... Bunun 
da manası olmayacaktır. Fakat bizi de böyle bir 
harekete sevkedecek hâdise olmamıştır. Paramn 
üzerinde sık sık beyanatta bulunmak, bilhassa 
sık sık neşriyat yapmak suretile memlekette u-
mumî efkâr üzerinde ademi emniyet uyandmr-
sak, emniyet faktörünü teşevvüşe uğratacak 
olursak nihayet bir felâkete sürükleniriz ve ö-
nünde kimse duramaz. Çünkü her para doğru
dan doğruya emniyet faktörüne istinat eder. 
Paramızı tutmak için bütçemizi, ticaret ve tediye 
muvazenemizi mütevazin tutmak lâzımdır. Hü
kümet ve alâkadarlar millî paramız üzerinde 
tedbir alabilirler, fakat bir sürpriz karşısında 
kalabilirler. Bu takdirde ticarî muvazenemizin 
ve paramızın hiç bir kıymeti kalmaksızın felâ
kete sürükleniriz. Binaenaleyh paramızın kıyme^ 
ti üzerinde durmak doğru değildir» Buhıf oldu
ğu noktada bırakmak lâzımdır" Paramız bu 
günkü muamelâtımızın tabiî şeklinde cereyanına 
hizmet etmektedir. Bunu olduğu noktada bırak
mak, memleketin bütün cihan itibarile alacağı 
vaziyete intizar etmek lâzımdır. Benim para hak
kındaki hususî mülâhazat ve mütaleatım bun
dan ibarettir. Şunu da ilâve edeyim ki; meselâ 
parası düşük olan memleketlerde fazla seyyah 
gözüküyor. Kravat, ipekli gömlek, ayakkabı gi-
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bi şeyler fazla satılıyor. Çünkü parası yüksek 
olan bir memleketin halkı tabiî cebi dolu bir 
halde gittiği memlekette şaşırıp kalıyor. Fakat 
asıl düşünülecek mesele bilfarz bir türk lirasına 
kıymeti düşkün her hangi bir paranın 100 ü te
kabül edioyr. Bir türk lirasile şu almıyor, o pa
ranın 100 üyle bu alınıyor. O paranın kıymeti 
çok düşük olduğu için alınan şeyler hoşa gidi
yor, bir çok mubayaat yapılabiliyor. Fakat o he
yeti içtimaiye içerisinde o parayı kazanabilmek, 
acaba bizim bu parayı kazanabilmekten' daha 
kolay mıdır? Düşünülecek mesele budur. 

Bunun, kân olduğu gibi bir çok zararlı nokta

lan da vardır. En emin mesele, emniyet faktö
rüne dokunmamaktır. 

Bendeniz arkadaşlarımdan bir istirhamda bu
lunacağım. Her halde İktisat vekâletinin bütçe-

| sinin müzakere sırası gelecektir. O vakit istedi-
ğiniz zaman günlerce ve gecelerce tahammülüm 

j ve takatim yetiştiği derecede suallerinize cevap 
j veririm; tenvirlerinizden, irşatlarınızdan istifa

de ederim. Yalnız maruzatımın bu gün bu kadar 
olmasına müsaade buyurunuz. Çünkü fazlaca 
yorgunum (Muvafık sesleri). 

BEİS — 15 dakika celse fasılası veriyorum. 
Kapanma saati: 16,40 

Bunların etrafında tedbir aramak ve memu
riyet hayatım müteessir etmemek için bu mesu
le ile iştigal olunmuştur. Esasen vaziyetin 
müşkül bir safha göstermesi, millî mücadeleden 
beri eski senelerin gerek teşkilât ve kadro ki
fayetleri noktai nazarından askerlik mükellefi
yetleri, askerlik mükellefiyeti kanununa göre 
ifa etmek üzere esnana dahil olanların vaktinde 
hizmeti askeriyeye davet edilmemiş olmasından 
ve bu sebeple müterakim kalmasından ileri gel
miştir. Her sene tahtı silaha alman efradın belki 
bir kaç sene esnan erbabı olarak devam ede-
gelmesindendir. Son senelerde bunların tasfiye
sine ve normal vaziyete girmek için, yani ka
nunun tarif ettiği veçhile 21 yaşma giren efra
dın bu yaşa girdikleri sene tahtı silaha alınmış 
olmalarını temin edecek vaziyetin istihsali için 
çalışılmaktadır. Heyeti Celilenize arzedebili-
rim ki, bilhassa kısa hizmete tâbi olanların 1933 
ve 1934 seneleri zarfında ikişer senelik esnan 
erbabı vazifeye davet edilmek suretile tasfiye 
edilecek ve 1935 senesinde normal vaziyet tesis 
edilmiş olacaktır. Şimdiki halde bu sene 1326, 
1327, 1328 tevellüttüler henüz hizmete davet 
edilmemişlerdir. 1329 tevellüttüler ki 1913 te
vellüttü demektir. Kanunun tarifine göre 21 ya
şma dahil olduğu senenin mayısında davet edi
leceklerine göre gelecek sene davet edilmeleri 
İâzımgelir. Geçen sene kabul edilen bir 
kanuna göre kısa hizmete tâbi olan
lar arasından orta mektep mezunları çı
karılmıştır . Onlann çıkarılmış olması 
kısa hizmete tâbi olanların gerek mektep ve 

Î K Î N C Î G E L S E 
Açılma saati: 17,15 

REİS — Kâzım Pş. 
KÂTİPLER: Hamdi B. (Mersin). Ziya Gevher B. (Çanakkale). 

REİS — Celse açılmıştır. 
M. M. VEKİLİ ZEKÂt B. ( Diyarbekir ) - -

Efendim, s< Hüsnü Bey arkadaşımızın temas et
tikleri memurlarımızın askerlik mükellefiyeti 
hakkında müsaadenizle izahat vereceğim: 

Bu mevzu memurlarımızdan kısa hizmete tâ
bi olanların askerlik mevzuudur. 

Malûmu âliniz memurin kanununun 4 üncü 
maddesi, memur olmak şeraitini tada/t ediyor. 
İşte bu maddenin bir fıkrasında, hizmeti filiyeyi 
askeriyesini ifa etmiş olmak yahut askerlikten 
ârizai vücudiyesine binaen çıkarılmış olmak ya
hut tecile tâbi olmak diyor. Sonra bir de maaş 
kanunu vardır, Bu kanunun 22 inci maddesin
de memurlardan hizmeti filiyei askeriyesini ih
tiyat zabiti olarak ifa etmek üzere silâh altına 
davet edilenlere silâh altında bulundukları müd
detçe mecmu maaşının sülüsü nisbetinde maaş ve
rilir. Diğer bir maddesinde ihtiyat zabiti veya 
askerî memur oldukları zaman alacakları ma
aşla evvelce bulundukları memuriyet maaşı ara
sında fark varsa o fark ta kendilerine verilir 

—-diyer,-,îşte bu husustaki mevzuatı kanuniye 
bundan ibarettir. Hüsnü Beyefendi filhakika 
bütün devair ve memuriyet hayatını alâkadar 
eden mühim bir mevzua temas etmiş oldular. 
Adliye vekâletinde olduğu gibi.Maarif vekâle
tinde, Dahiliye ve Sıhhat vekâletlerinde memur
ların memuriyete dahil olduktan sonra hizmeti 
filiyei askeriyeleri münasebetile müşkülâta uğ
radıkları yolunda bir çok müracaatlara Millî 
Müdafaa vekâleti ve o meyanda Erkânı harbiye 
riyaseti maruz kalmıştır, 
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gerek kıta tahsillerini yapmak için mevcut olan 
teşkilâta göre ve şimdiden sonra orta mek
teplerin bulunmamasından dolayı yer açılmış 
olduğundan önümüzdeki mayıs içinde 326 ve 
327 tevellütlülerin her ikisini beraber hizmete 
davet etmek imkânı hâsıl olmuş ve bu suretle 
davet edilmişlerdir. Gelecek sene dahili esnan 
olacak olan 328 ve 329 tevellütlüler de davet 
edileceklerdir. Esasen 329 tevellütlüler gelecek 
sene yani 1934 senesinde 21 yaşına girmiş bu
lunacaklarından hiç beklemeksizin doğrudan 
doğruya silâh altına davet edilmeleri mümkün 
olacaktır. Binaenaleyh bu görülen müşkül vazi
yet 1935 senesinde normal vaziyete inkılâp ede
cektir. Bundan başka kısa hizmete tâbi olan
ların, yani lise ve âli mekteplerde tahsil gö
renlerin arasmda ekseriyeti teşkil edenler mu
allimlerdir. Diğerleri de lise ve âli mektep
lerden çıkmış olanlardır ki bunların da nisbe-
ti % 50 derecesindedir. Kısa hizmet altı ay kı
ta, altı ay mektep ve sonra yine altı ay kıta 
olmak üezere bir buçuk seneden ibarettir. Mu
allimler için bu bir buçuk seneyi daha ziyade 
yaz tatillerinden istifade etmek suretile ders 
senelerine, tedris hizmetlerine halel gelmeye
cek bir şekilde halletmek mevzubahis olduğu 
için Maarif vekâletinin müracaatı üzerine îcra 
Vekilleri Heyeti bu şekilde karar vermiştir. Bu 
sene mayısında 326 ve 327 tevellütlü mu
allimleri iki yaz tatiline tesadüf ettirmek ve 
ikinci teşrinde muallimlerden maada diğer kı
sa hizmetlilerin 326 ve 327 tevellütlülerini ve ge
lecek sene de 328, 329 tevellütlülerini almak 
suretile 1935 senesinde normal vaziyete girmiş 
olmak neticesi istihsal edilecektir. Bu takdirde 
21 yaşına dahil olan her fert askerlik mükel
lefiyetini ifa için davet edilmiş olacaktır. 
Memurin kanununun 20 yaşından itibaren me
muriyete kabule müsaade etmiş olmagıiıâ na
zaran maaş kanununun demin arkt iğim mad
desi de artık m e m u ^ t t e bulundukları es
nada hizm*+; ^üiyei askeriyelerini ifa için davet 
catıenlere sülüs maaş verilmesi vaziyeti o za
man Heyeti celilece tadil edilecek demektir ve 
Hüsnü Bey arkadaşımızın mevzubahs ettik
leri müşkülât ta kalmayacak demektir. 

REÎS — Bütçenin heyeti umumiyesi hakkın
da başka söz isteyen kalmamıştır. 

Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

1933 malî senesi muvazenei umumiye kanunu 
MADDE 1 — Devlet bütçesine dahil daire

lerin 1933 malî senesi masrafları için merbut 
( A ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(170 476 351) liralık tahsisat verilmiştir. 

REİS _ Muhtelif vekâlet ve devairin büt

çeleri sırasile müzakere edilecektir. 

A — Büyük Millet Meclisi bütçesi 
REÎS — B. M. M. Bütçesinin müzakeresine 

başlıyoruz. 
Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 

mı? ( Hayır sesleri ). 
Fasıllara geçilmesini kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
p. 
1 

REÎS 
P. 
2 

REİS 
P. 
3 

BEİS 
P. 
4 

REİS 
P. 
5 

REÎS 
P. 
6 

REÎS 
P. 
7 

REÎS 
P. 
8 

REÎS 
P. 
9 

Tahsisat 
— Kabul edilmiştir. 

Harcırah 
— Kabul edilmiştir. 

Memurlar maaşı 
— Kabul edilmiştir. 

Müstahdemler ücreti 
— Kabul edilmiştir. 

Muvakkat tazminat 
— Kabul edilmiştir. 

Mefruşat 
— Kabul edilmiştir. 

Levazım 
—- Kabul edilmiştir. 

Muhtelif masraflar 
— Kabul edilmiştir. 

Millî saraylar masrafı 

Lira 
1 738 200 

Lira 
98 495 

Lira 
109 236 

Lira 
142 980 

Lira 
19 908 

Lira 
12 000 

Lira 
15 500 

Lira 
42 500 

Lira 
80 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
P. Lira 
10 Riyaset otomobili masrafı 8 500 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
P. Lira 
11 Mütenevvi masraflar 7 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. • Lira 
12 Memurlar harcırahı 2 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
13 Resmî telefon masrafı 3 200 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
14 Ücretli muhabere ve mükâleme 

masrafı 250 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
15 Matbaa işletme masrafı 2 500 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
16 Kütüpane masrafı 6 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
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17 
Lira 

Beynelmilel parlâmentolar ittiha
dına iştirak hissesi 1 700 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
p. Lira 
18 İnşaat ve tamirat 318 400 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
19 Tesisat ve demirbaş 2 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
20 Beynelmilel parlâmentolar ittiha

dının 30 uncu kongresi hazırlık 
masrafı 100 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
21 788 numaralı kanunun tatbiki 

masrafı 2 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
22 Geçen sene düyunu 500 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
23 Eski seneler düyunu 500 

REİS — Kabul edilmiştir. 

B — Riyaseti Cumhur bütçesi 
REİS — Riyaseti Cumhur bütçesine geçiyo

ruz. 
BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 

B. ( Gümüşane ) — Efendim, teşkilât kanunu 
vardır, şimdi gelecektir. Müsaade buyurulursa 
Divanı muhasebat bütçesine geçelim. Teşkilât 
kanununu fasıllardan evVel müzakere etmek lâ
zımdır. Onun için Riyaseti Cumhur bütçesini 
biraz tehir edelim. 

REİS — Teşkilât kanunu gelinceye kadar Ri
yaseti Cumhur bütçesini tehir ediyoruz. 

C — Divanı muhasebat bütçen 
Divanı muhasebat bütçesine geçiyoruz, heyeti 

umumiyesi hakkmda söz isteyen var mı? 
Fasıllara geçilmesini kabul edenler . . . Et

meyenler . . . Kabul edilmiştir. 
P- Lira 
31 Memurlar maaşı 418 248 

REİS — Kabul edilmiştir. 
P- Lira 
32 1683 numaralı kanunun 58 inci 

maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. 
.33 Müstahdemler ücreti 

REİS — Kabul edilmiştir. 

7 000 

Lira 
18 900 

F. 
34 Muvakkat tazminat 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. 
35 Mefruşat ve demirbaş 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. 
36 Levazım 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. 
37 Müteferrika 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. 
38 Mütenevvi masraflar 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. 
39 Harcırah 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. 
40 Resmî telefon masrafı 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. 
41 Ücretli muhabere ve mükâleme 

masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. 
42 Kitap bedeli ve tercüme masrafı 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. 
43 Staj için Avrupaya gönderilecek 

murakiplerin tahsisatları ile azi
met ve avdet harcırah! an 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. 
44 Meremet 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. 
45 78b numaralı kanunun tatbiki 

ması »İl 

Lira 
58 992 

Lira 
7 000 

Lira 
17 500 

Lira 
5 000 

Lira 
13 400 

Lira 
3 000 

Lira 
1 600 

Lira 

50 

Lira 
1 000 

Lira 

7 000 

Lira 
4 000 

Lira 

2 250 
BIİŞ — Kabul edilmiştir. 

F. 
48 Geçen sene düyunu 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. 
47 Eski seneler düyunu 

REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
200 

Lira 
400 

D —Başvekâlet bütçesi 
REİS — Başvekâlet bütçesine geçiyoruz. He

yeti umumiyesi hakkında mütalea var mı efen
dim? (Yoktur sesleri) 

Fasıllara geçilmesini kabul edenler . . . Et
meyenler. ... Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 
F. Lira 
50 Başvekil tahsisatı 8 400 

REİS — Kabul edilmiştir. 
1 1 4 -



İ : 51 46-5-1933 C : 2 
F. Lira 
51 Memurlar maaşı 59 124 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
52 1683 numaralı knaunun 58 inci mad

desi mucibince verilecek tekaüt ikra-
ramiyesi 2 016 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
53 Müstahdemler ücreti 13 560 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
54 Muvakkat tazminat 7 704 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
55 Mefruşat ve demirbaş 1 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
56 Levazım 750 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
57 Müteferrika 800 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
58 Başvekâlet otomobili masrafı 9 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
59 Mütenevvi masraflar 1 100 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
60 Harcırah 1 500 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
61 Resmî telefon masrafı 1 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F, Lira " 
62 Ücretli muhabere ve mükâleme mas

rafı 300 
REİS — Kabul edilmiştir, 

F. Lira 
63 Matbaa masrafı 43 384 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
64 Tahsisatı mesture 970 000 

*»T?.ÎS __ Kabul edilmiştir. 
Av 

F Lira 
65 Muhtelif evrak hazinelerinin tas-

nif ve tevhidi masrafı 20 Ooo 
REİS — Kabul edilmiştir. 

f\ Lira 
66 Mütenevvi masrafla? 400 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
67 Harcırah 3 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
68 Aza hakkı huzuru 9 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
69 Kitap ve risale masrafı 900 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
70 788 numaralı kanunun tatbiki 

masrafı 1 400 
REİS — Kabul edilmiştir. 

E — Şûrayı devlet bütçesi 
REİS — Şûrayi devlet bütçesinin müzake

resine başlıyoruz. Heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı ( Hayır sesleri ). Fasıllara 
geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
F. Lira 
72 Memurlar maaşı 185 916 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
73 1683 numaralı kanunun 58 inci 

maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 140 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
74 Müstahdemin ücreti 4 680 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
75 Muvakkat tazminat 12 060 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
76 Mefruşat ve demirbaş 1 500 

REİS — Kabul edilmiştir, 
F. Lira 
77 Levazım 5 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
78 Müteferrika 500 

REİS — Kabul edilmiştir, 
F> Lira 
79 Mütenevvi masraflar 1 390 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F ; Lira 
80 Harcırah 900 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F, Lira 
81 Kitap ve risale mubayaa bedeli 

ve tercüme ve tabı masrafı 250 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
32 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 200 

REİÖ — Kabu.1 edilmiştir. 
F. Lira 
83 Eski seneler düyunu 7 200 

Rîjtg — Kabul edilmiştir. 
İstatistik umum müdürlügii bütçesine geçe

ceğiz. 
BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEH

Mİ B. (Gümüşane) — Efendim; vekâletlerde 
bulunan istatistik teşkilâtının, istatistik müdü
riyeti umumiyesinde tevhit ve teşkilâtım ifade 
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ve bu bütçeyi alâkadar eden bir kanun mevcut
tur. Matbaada tabedilmektedir. Tensip buyu
rursanız bu bütçeyi tehir edelim. 

REİS — İstatistik umum müdürlüğünün 
bütçesini Bütçe encümeninin talebi üzerine tehir 
ediyoruz. 

F — Diyanet işleri reisliği bütçesi 

REİS — Diyanet işleri reisliği bütçesine ge
çiyoruz. Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? 

Fasıllara geçilmesini kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
98 Memurlar maaşı 518 788 

REİS — Kabul edilmiştir! 
F. 
99 1683 numaralı kanunun 58 inci 

maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. 

100 Merkez müstahdemleri ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. 
101 Vilâyat müstahdemleri ücreti 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. 

102 Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. 
103 Müstehikkmi ilmiye maaş ve tah-

Lira 

6 000 

Lira 
3 720 

Lira 
13 860 

Lira 
5 268 

Lira 

sisatı fevkalâdesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. 
104 Merkez mefruşat ve demirbaşı 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. 

105 Merkez levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. 
106 Merkez müteferrikası 

REİS -— Kabul edilmiştir. 
F. 

107 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. 
108 Vilâyat levazımı 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. 

109 Vilâyat müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. 
110 Mütenevvi masraflar 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. 

111 Harcırah 
REİS — Kabul edilmiştir. 

33 600 

Lira 
150 

Lira 
900 

Lira 
400 

Lira 
300 

Lira 

Lira 
500 

Lira 
3 900 

Lira 
2 000 

F. Lira 
112 Resmî telefon mükâleme bedeli 100 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

113 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 100 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

114 Kuranı kerim ve ehadisi şerife 
tercüme ve tefsir ücretlerile 
bunların ve hutbelerin ve dinî 

eserlerin tabı ve neşir masrafı 20 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
115 788 numaralı kanunun tatbiki 

masrafı 700 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
116 Geçen sene düyunu 1 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

117 Eski seneler düyunu 3 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Cr — Maliye vekâleti bütçesi 
REİS — Maliye vekâleti bütçesinin müzake

resine geçiyoruz. 
Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 

mı? Fasıllara geçilmesini kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

F. 
120 

F. 
121 

F. 
122 

Vekil tahsisatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Memurlar maaşı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
4 800 

Lira 
5 912 964 

Lira 
1683 numaralı kanunun 58 inci mad

desi mucibince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. 

123 Merkez müstahdemleri ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. 
124 Vilâyat müstahdemleri ücreti 

REİS — Kabul edilmiştir, 
F. 

12fü Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. 
126 Merkez mefruşat ve demirbaşı 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. 

127 Merkez levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F, 
128 Merkez müteferrikası 

REİS — Kabul edilmiştir. 

25 000 

Lira 
154 920 

Lira 
İCSioö. 

Lira 
152 000 

Lira 
8 000 

Lira 
22 400 

Lira 
6 000 
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F. 
129 

REİS 
F. 

Vekalet otomobili masrafı 
— Kabul edilmiştir. 

130 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. 
131 

REİS 
F. 

132 
REÎS 

F. 
133 

REİS 
F. 

134 
REİS 

F. 
135 

REİS 
F. 

Vilâyat levazımı 
— Kabul edilmiştir. 

Vilâyat müteferrikası 
— Kabul edilmiştir. 

Mütenevvi masraflar 
— Kabul edilmiştir. 

Harcırah 
— Kabul edilmiştir. 

Resmi telefon masrafı 
—- Kabul edilmiştir. 

136 Ücretli muhabere ve mükâleıne 

REİS 
F. 

137 
REİS 

F. 
138 

REİS 
F. 

139 
REİS 

F. 
140 

REİS 
F. 

141 
BEİS 

F. 

masrafı 
— Kabul edilmiştir. 

Mukannen masraflar 1 
Kabul edilmiştir. 

Ücreti huzur 
— Kabul edilmiştir. 

CHbayet masrafı 
— Kabul edilmiştir. 

Muamelâtı naktiye 1 
— Kabul edilmiştir. 

Tahrir masrafı 
-- Kabul edilmiştir. 

142 İstimlâkin gayri surette tefevvüz 

Lira 
3 500 

Lira 
20 000 

Lira 
70 000 

Lira 
15 000 

Lira 
276 770 

Lira 
250 000 

Lira 
5 400 

Lira 

5 500 

Lira 
359 500 

Lira 
127 080 

Lira 
46 600 

Lira 
052 800 

Lira 
170 330 

Lira 

olunan emval bedeli 15 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
143 Ecnebi mütehassıslar 60 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

144 Avrupaya gönderilecek müfettiş 
ler harcırahı 18 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

145 Kavanin, nizamat ve mukarre-
ratı maliye telfik ve tertip 

masrafı 10 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
146 Tetkikatı maliye masrafı 776 

* REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
147 îrat getiren millî emval masrafı 25 500 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

148 İrat getirmeyen millî emval masrafı 200 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
149 Millî emval müşterek masrafları 27 000 

REİS -— Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

150 İstihlâk bedelleri 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
151 Darphane mütedavil sermayesi 10 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

152 Damga matbaası 63 900 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
153 Mektep ve kurs masrafı 18 100 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

154 788 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 50 000 

REİS - - Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

155 Geçen sene düyunu 100 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
156 Eski seneler düyunu 97 000 

REİS —- Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

157 Masarifi gayrimellıuza 40 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
158 Darülfünun tahsisatı rnaktuası 777 824 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

159 Darüşşafakaya muavenet İD 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
160 Himayei etfal cemiyetine muavenet 20 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

161 Hilâli ahmer cemiyetine muavenet 3 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
162 Sporu himaye eden cemiyetlere 

yardım 50 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
163 Muhtelit mübadele komisyonu -

masrafı 65 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
164 1351 numaralı kanun mucibince 

sarfolunacak Ankara şehri imar 
masrafı 164 512 

REİS — Kabul edilmiştir. 
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165 161, 239, 484 numaralı kanunlar 
mucibince istimal olunacak ke

reste rüsumu karşılığı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. 
166 Fort mukavelenamesi mucibince 

verilecek prim karşılığı 
REİS — Kabul edilmiştir. ' 

F. 
167 

F. 
168 

İhtiyat tahsisatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Van gölü mülhak bütçesine mu
avenet 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. 

169 Düyunu umumiye komiserliği 
teşkilâtı masrafı 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. 

170 Ajans telgraf ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. 
171 Posta, telgraf ve telefon U. M. 

bütçesine yardım 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

20 000 

Lira 

50 000 

Lira 
50 000 

Lira 

65 000 

Lira 

1 

Lira 
70 000 

Lira 

215 000 

,'J — Kiyaseti Cumhur teşkilâtı hakkında 1/690 
numaralı kanun lâyihası re BilUç encümeni maz
batası [1] 

BÜTÇE ENCÜMENİ R. HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) — Riyaseti Cumhur teşkilâtına ait 
olan kanun lâyihası encümenimizde tetkik ve ka
bul edilmiştir. 13 memurdan ibarettir. Bir kaç 
tanesinin baremlerinde birer derece terfi var
dır. Bütçesinin müzakere edilmesi için daha ev
vel müstacelen bu teşkilât kanununun müzakere 
edilmesini encümenimiz rica ediyor. (Kabul mu-
vafık sesleri). 

REİS — Riyaseti Cumhur bütçesinin bu gün 
müzakere edilip çıkması için encümece kabul 
edilmiş olan kanunun müzakeresi için encümen 
tarafından müstaceliyet teklif ediliyor. Kabul 
ederseniz o vakit kanundan sonra bütçesini mü
zakere eder ve bu gün çıkarmış oluruz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. ( Yozgat ) — Usul 
hakkında söyleyeceğim. 

Ötedenberi taamül, okuyan kâtip beyin, re
isin sağında olmasıdır. Okuyacak olan kâtip 
Bey lütfen sağa teşrif ederler. 

REİS — Dahilî nizamnamede okuyan kâti
bin yeri hakkında hie bir sarahat yoktur. Birisi 
yoruldu, ötekisi okumağa başladı. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Nizam-

f 11 197 numaralı matbua zaidin sonuna mer
buttur, 

namede sarahat olmasa, taamüle itibar edeceğiz. 
REİS — Taamüller, eğer her hangi bir va

ziyet karşısında bir çare bulunamazsa o vakit 
cari olur. Tabı, tevziine vakit kalmadığı için 
teşkilât kanununu okuyacağız. 

( Kanun lâyihası okundu ). 
REİS — Kanun budur. Müstaceliyetle der

hal müzakeresini reyinize arzedeceğim. Bu ka
nun lâyihasının müstacelen, derhal müzakeresi
ni kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Heyeti unıumiyesi hakkında sos isteyen var 
mı efendim? (Yok sesleri) Maddelere geçilme
sini kabul edenler .. Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Riyaseti Cumhur dairesi teşkilât kanunu 
MADDE 1 — Riyaseti Cumhur dairesi: U-

mumî kâtiplik, başyaverlik, kalemi mahsus mü
dürlüğü ve daire müdürlüğünden terekküp eder. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Umumî kâtip Riyaseti Cumhur 
dairesinin mesul âmiridir. Reisicumhurun Bü
yük Millet Meclisi, İcra Vekilleri, resmî daireler 
ve sefaretlerle olan münasebet ve muhaberelerin
de irtibat vazifesini yapar. Resmi kabullerde teş
rifatçılık ve iktiza ettikçe tercümanlık yapar. 
Reisicumhurun bulunmadığı merasimde müşari-
leyhin emirlerile temsilen hazır bulunur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Umumî kâtip, Reisicumhurun 
doğrudan doğruya emri altındadır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti ve Başvekâlet 
ile vekâletlerden maada gerek resmî makamla
rın ve gerek şahısların Reisicumhura müracaat-
leri Umumî kâtip vasıtasile yapılır. 

Reisicumhur Hazretlerile mülakat isteyen 
zevat isim, hüviyet ve maksatlannı sarih olarak 
yazı ile Umumî kâtipliğe bildirirler. Reisicumhur 
Hazretlerinin cevabı da ayni vasıta ile kendileri
ne tebliğ olunur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Umumî kâtibin gaybubetinde 
Kalemi mahsus müdürü kendisine vekâlet eder. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Başyaverlik Umumî kâtipliğe 
bağlıdır ve bir başyaver ile üç yaverden terek
küp eder. Bunlar daimî surette Reisicumhurun 
yanında bulunurlar. 

Umumî vazifeleri hakkında Umumî kâtiplik
ten emir almakla beraber doğrudan doğruya Re
isicumhurdan telâkki edecekleri emirler daire
sinde ifayı vazife ederler. 
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RfilS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 6 — Kalemi mahsus, bir müdür, bir 

müdür muavini, bir mütercim, bir tahrirat, bir 
şifre, bir evrak başkatibi ile bir tahrirat, bir 
şifre ve bir evrak ikinci kâtibinden terekküp 
eder. 

Bu kalem Reisicumhurun resmî ve hususî 
ve mahrem bütün muhaberelerini temin ve alel-
itlak yazı işlerini ifa eder. 

A) Müdür bu kalemin âmiridir. Muame
lâtın iyi cereyanından ve mahremiyetinden 
umumî kâtip ile müştereken mesuldür. Reisi
cumhurun hususî mahiyeti haiz emirlerini telâk
ki ve ifa etmekle beraber şahsî münasebetlerin
de irtibat vazifesi görür. 

B) Müdür muavini müdüre yardım ve gay
bubetinde vekâlet eder. 

C) Mütercim tercüme ve ecnebi lisanların
daki yazı işlerile, tahrirat kâtipleri yazı ve kü
tüphane işlerile, şifre kâtipleri şifre, mahrem 
dosya ve sicil işlerile, evrak kâtipleri de evrak 
ve dosya işlerile iştigal ederler. Maamafih va
zife esas itibarile müşterek olduğundan memuri
nin vazifeleri icabında âmirler tarafından de
ğiştirilir veya arttırılır. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Daire müdürlüğü, umumî kâ
tipliğe bağlı bir müdür ile bir idare memuru 
ve bir kâtipten terekküp eder. 

RElS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Daire müdürlüğünün vazifesi 
Reisicumhur ikametgâhının ve Riyaseti Cumhur 
dairesinin idarî işlerini tedvir etmek, müstahde
minin ahval ve harekâtım göz önünde bulundur
mak, bunları çalıştırmak, eşyanın hüsnü muha
fazasını temin etmek, resmî bütçeye ait masa
rifi ve mutfak masraflarını yapmaktır. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Devlet memurları maaşatmm 
tevhit ve teadülüne dair (1452) numaralı ka
nuna merbut (2) numaralı cetvelin Riyaseti 
Cumhur dairesi memurlarına ait olan kısmı ye
rine merbut (A) işaretli teşkilât kadrosu ko
nulmuştur. 

REİS — Maddeyi merbut cetvelle birlikte 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Başyaverle yaverlerin derece
leri rütbelerine göredir. 

Başyaver 1 Miralay 
Yaver 1 Binbaşı 

» 2 Yüzbaşı 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 11 — Riyaseti Cumhur dairesi me
murları aşağıdaki şekilde tayin ve terfi ederler: 

A) Umumî kâtip, İcra Vekilleri Heyeti kara
rı ve Reisicumhurun tasdiki ile, 

B) Başyaver ve yaverler, Millî Müdafaa ve
kâletinin inhası ve Reisicumhurun tasdiki ile, 

C) Kalemi mahsus ve daire müdürleri, umu
mî kâtibin inhası ve Reisicumhur tasdiki ile, 

Ç) Kalemi mahsus müdür muavini, mütercim, 
tahrirat, şifre, evrak başkâtipleri kalemi mah
sus müdürünün teklifi, umumî kâtibin inhası ve 
Reisicumhur tasdiki ile, 

D) Tahrirat, şifre, evrak ikinci kâtipleri ka
lemi mahsus müdürünün ve idare memuru ile 
kâtip daire müdürünün inhası ve umumî kâtibin 
tasdiki ile. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12 — On birinci maddedeki şekil
lere göre tayin edilen memurlar (A) işaretli 
teşkilât kadrosunda gösterilen derecelerin ma
aş ve tahsisatlarım alırlar. 

Başyaver ve yaverlere rütbelerinin maaş ve 
tahsisatından başka ötedenberi olduğu gibi ay
rıca (yaverlik tahsisatı) namile muayyen bir 
ücret te verilir. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 13 — Riyaseti Cumhur dairesinde 
bidayeti intisabından itibaren on sene bilâ fasıla 

istihdam edilen memurlar lüzumunda her hangi 
başka bir memuriyete nakilleri halinde Riyaseti 
Cumhur dairesindeki derecelerini muhafaza 
ederler. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 14 — Riyaseti Cumhur dairesi me
murlarından terfi sıralan geldiği halde mafevk 
derecede açık memuriyet bulunmamasından do
layı terfi ettirilemeyen ve terfie lâyik oldukları 
amirlerince tasdik edilenlerden beş sene bir de
recede kalmış olanlara bir derece mafevk maaşı 
verilir. Bu muamele bir memur hakkmda bir 
defadan fazla tekerrür edemez. Bu suretle de
recesi yükselenlerden tekaüt müddetini doldu
ranlara müktesep hak olarak bu derece üzerin
den tekaüt maaşı tahsis olunur. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 15 — Riyaseti Cumhur dairesinin 
idarî ve inzibatî işleri hakkında umumî kâtibin 
reisliği altında başyaver ve kalemi mahsus mü
düründen mürekkep bir komisyon teşkil edilir. 
Bu komisyon Riyaseti Cumhur dairesile Reisi
cumhur Hazretlerinin ikametgâhı masraflarını 
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daima tetkik ve tasdik ile de mükelleftir. 
REİS — Eabıü edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 16 — Bu kanun 1 haziran 1933 ta

rihinden muteberdir. 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyen;er ... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 17 — Bu kanunim hükümlerini ic

raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir 
Heyeti umumiyesini kabul edenler ... Etme

yenler ... Kabul edilmiştir. 
Riyaseti Cumhur bütçesinin müzakeresine ge

çiyoruz. Ondan evvel bir noktayi arzedeyim: 
Teşkilâtı esasiye kanununa uymayan bir şey 

yapılmış gibi ati için bir telâkki olmasın. Ka
nunlar malûmdur ki Meclisçe heyeti umumiyesi 
kabul olunduktan sonra gider, tasdik olunur, 
sonra tatbika başlanır. Muayyen bir zaman 
zarfında tasdik olunmazsa meriyete g"eçer. 
Teşkilâtı esasiye mucibince bir kanun ka
bul edildikten sonra hemen tatbik olunmaz. 
Yalnız dahilî nizamnamede yapılan tadilât ve 
dahilî nizamnameye ait olan şeyler Meclisçe 
kabul edilir edilmez derhal tatbik edilir. 

Bizim bu kanunun kabulünü müteakip Riya
seti Cumhur bütçesinin müzakeresine g'eçmemiz 
bunun gibi bir muamele addedilmesin. 

Bütçe encümeni bunun hakkında bir fikir 
edindikten sonra Riyaseti Cumhur bütçesinin fa
sıllarında kendiliğinden zamlar ve tenziller tek
lif etmiş oluyor. Yoksa bu kanunun tatbiki do-
layısile teklif etmiş olmuyor. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 
B. (Gümüşane) — Efendim kanunların tasdik, 
neşir ve ilânı tekemmül etmeden, bütçedeki ra
kamlar kesbi katiyet etmiş değildir. 

REİS — Hâtıra olmak üzere söyledim. 
HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Fakat büt

çe senelik olduğu için Bütçe encümeni bütün ih-

timalâtı derpiş ederek rakamları teklif eder. 
Bütçenin sarfı kanunların tekemmülüne bağlıdır. 

B — Riyaseti Cumhur bütçesi 
REİS — Riyaseti Cumhur bütçesinin müza

keresine geçiyoruz. 
Fasıllar okunurken ne gibi bir ilâve ister

lerse söylerler, 
Bütçenin heyeti umumiyesi hakkında söz is

teyen var mı? Fasıllara geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
24 Riyaseti Cumhur tahsisatı 173 760 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
25 Memurlar maaşı 28 080 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEH
Mİ B. (Gümüşane) — Efendim, teşkilât kanunu 
kabul ve neşrolunduğu takdirde bunun icabatı 
olarak bu faslın yekûnu 13 680 lira zamla 
41 760 liraya baliğ olacaktır. 
F. Lira 
25 Memurlar maaşı 41 760 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
26 Yaverler tahsisatı ve daire mü

dürlüğü 4 920 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
27 Muvakkat tazminat 2 112 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
28 Müstahdemler ücreti 54 240 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
29 Masarifi umumiye ve müstah

demler iaşesi 110 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Müzakeremiz bitmiştir. Yarın saat 14 te top

lanılmak üzere inikada nihayet veriyorum. 
Kapanma saati : 18,10 

T. />'. M. M. Matbaası 
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Teadül kanunu bakımından bir mütalea serdine lüzum görülmedi , Lâzım olan muamele 
yapılmak üzere takdim edilmiştir, 15-V-933 

Başvekil 
İsmet 

Maliye vekâletinin 15 - V - 1933 tarihli tezkeresi sureti 

Başvekâleti celileye 

Berayı tetkik Hazineye emir ve havale buyurulan Riyaseti Cumhur teşkilât kanunu lâyihası 
tetkik olundu. 

Teadül kanununa merbut 2 numaralı cetvele nazaran teklif edilen kadro cetvelile yapılan 
maaş zammı ve ihdaslardan 9700 lira kadar bir fark hâsıl olmakta isede yapılan temas neti-
cesinde bu farkın Riyaseti Cumhur bütçesine mevzu diğer tertiplerdeki tahsisattan karşılanacağı 
bildirilmiş ve Hazinece başkaca serdedilecek bir mütalea bulunmamış olduğu arzolunur efendim, 

15-V-933 Maliye vekili 
M. Abdiilhalik 

Esbabı mucibe 

I ) Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Riyaseti Cumhur dairesinin resmi ve hususî işle
rinin sureti tedvirine dair elde yalnız İcra Vekilleri Heyetince 9-IV-1340 tarihinde kabul 
edilmiş olan bir talimatname vardır. O zamandan şimdiye kadar geçen zaman zarfında edini
len tecrübelere istinaden ve 1452 numaralı kanunun hükmüne tevfikan bu kere daha şü
mullü ve vazıh şekilde bir teşkilât kanunu tanzimine zaruret görülmüştür. 

II ) 1452 numaralı kanuna merbut (i) numaralı cetveldeki 7 ve 8 inci maddelerin bu 
kanuna müzeyyel 1476 numaralı kanunla tevhidinden dolayı ötedenberi iki dereceye ayrılmış 
olan kalemi mahsus katililerini bir derece içine toplamış ve bundan kadronun darlığı dola-
yısile izalesi gayrı kabil bir ahenksizlik doğmuştu. 

Bu hal bazı memurların yekdiğerine nisbeth senelerdenberi müktesep kıdem ve vaziyetle 
rini bozmakla beraber sekiz dokuz memurdan ibaret olan dairemizde zaten pek dar olan terfi 
sahasını hemen hemen hiçe indirmiştir. Binaenaleyh bu defa hem eski ahengi iade hem de 
terfi sahasını biraz genişletmek üzere Başkâtiplerle aynı derecede olan mütercim, ikinci kâtip
lerden ayrılarak altıncı dereceye yükselmiş ve Kalemi mahsus Müdür Muavinliği de tabiatile 
beşinci dereceye çıkarılmıştır. 

III ) Kalemi Mahsusta ötedenberi mevcut iken bir kaç sene evvel tasarruf için kaldırıl-



mış olan şifre ikinci kâtipliği tahakkuk eden zr/ıırete binaen tekrar kadroya ithal edilmiştir. 
IV ) Daire müdürlüğünde zaten mevcut ücretli idare memurluğu altıncı dereceden memu

riyete kalbedilmiş ve yeni Riyaseti Cumhur binasının inşasından beri ehemmiyetli surette artan 
işleri karşılamak üzere daire müdürlüğüne bir de kâtip ilâve edilmiştir. 

V ). Vazifelerinin ehemmiyet ve nezaketi düşünülerek başyaver ile yaverlerin ötedenberi 
almakta oldukları ( Yaverlik tahsisatı) olduğu kabul ve kanuna ithal olunmuştur. 

VI ) Riyaseti Cumhur Dairesindeki Memuriyetler her zaman tebeddülata maruz 
kalmaması lâzım^elen Memuriyetlerden olmasına ve kadrosu pek dar bulunduğuna binaen 
memurların kanunî müddetlerini ikmalden sonra tellilerine imkân bulunmamaktadır. Bundan 
dolayı ve memurları ümitsizliğe düşürmemek için Kiyaseti Cümuhur dairesinde bir derecede 
bilâfasıla beş sene hizmet edenlere bulunduğu yerde bir defalık bir derece mafevk derece 
maaşı verilmesi muvafık görülmüştür. 

Yll ) Yine memurların ümitsizliğe düşmelerini menetmek üzere Riyaseti Cumhur dairesinde 
bilâ fasıla on sene hizmet edenlerin icabında diğer devairde derecelerile tavzifleri caiz olduğu 
tasrih edilmiştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. Ti. M. M. 
Iliilee encümeni 

M. So. 112 16 - V - /.'UV 
Esas So. l/tüJO 

Yüksek Reisliğe 

Riyaseti Cumhur dairesi teşkilâtı hakkında olup encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası 
tetkik ve mütalea edilerek teklif veçhile kabul edilmiş ve yalnız lâyihanın dokuzuncu maddesine mer
but (A) cetveli şekil itibarile yeniden yazılmıştır, Müstacelen müzakere buyurulmak üzere Umumî 
heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 
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MADDE 1 — Riyaseti Cumhur dairesi; Umumî kâtiplik, başyaverlik, kalemi mahsus müdürlü
ğü ve daire müdürlüğünden terekküp eder. 

MADDE 2 — Umumî kâtip, Riyaseti Cumhur dairesinin mesul âmiridir. Reisicumhurun 
Büyük Millet Meclisi, İcra Vekilleri, Resmî daireler ve sefaretlerle olan münasebet ve muhaberele
rinde irtibat vazifesini yapar. Resmî kabullerde teşrifatçılık ve iktiza ettikçe tercümanlık yapar. 
Reisicumhurun bulunamadığı merasimde müşarileyhin emirlerile temsilen hazır bulunur. 

MADDE 3 — Umumî kâtip, Reisicumhurun doğrudan doğruya emri altındadır. 
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İBüyük Millet Meclisi Riyaseti ve Başvekâlet ile vekâletlerden maada gerek resmî makamların ve 

gerek şahısların reisicumhura müracaatları umumî kâtip vasıtasile yapılır. 
Reisicumhur Hazretlerile mülakat isteyen zevat isim, hüviyet ve maksatlarını sarih olarak yazı 

ile umumî kâtipliğe bildirirler. Reisicumhur Hazretlerinin cevabı da ayni vasıta ile kendilerine 
tebliğ olunur. 

MADDE 4 — Umumî kâtibin gaybubetinde kalemi mahsus müdürü kendisine vekâlet eder. 

MADDE 5 — Başyaverlik umumî kâtipliğe bağlıdır ve bir başyaver ile üç yaverden terekküp 
eder. Bunlar daimî surette Reisicumhurun yanında bulunurlar. 

Umumî vazifeleri hakkında umumî kâtipten emir almakla beraber doğrudan doğruya Reisicum
hurdan telekki edecekler4 emirler dairesinde ifa yi vazife ederler. 

MADDE 6 — Kalemi mahsus; bir müdür, birmüdür muavini, bir mütercim, bir tahrirat, bir 
şifre, bir evrak başkâtibi ile bir tahrirat, bir şifre ve bir evrak ikinci kâtibinden terekküp eder. 

Bu kalem Reisicumhurun resmî ve hususî ve mahrem bütün muhaberelerini temin ve alelitlak 
yazı işlerini ifa eder. 

A) Müdür bu kalemin âmiridir. Muamelâtın iyi cereyanından ve mahremiyetinden umumî kâtip 
ile müştereken mesuldür. Reisicumhurun hususî mahiyeti haiz emirlerini telekki ve ifa etmekle be
raber şahsî münasebetlerinde irtibat vazifesi görür. 

B) Müdür muavini müdüre yardım ve gaybubetinde vekâlet eder. 
C) Mütercim tercüme ve ecnebi lisanlarındaki yazı işlerile, tahrirat kâtipleri yazı ve kütüpane 

işlerile, şifre kâtipleri şifre, mahrem dosya ve sicil işlerile, evrak kâtipleri de evrak ve dosya işle
rile iştigal ederler. Maamafih vazife esas itibarile müşterek olduğundan memurinin vazifeleri ica
bında âmirler tarafından değiştirilir veya artırılır. 

MADDE 7 — Daire müdürlüğü, umumî kâtipliğe bağlı bir müdür ile bir idare memuru ve bir 
kâtipten terekküp eder. 

MADDE 8 — Daire müdürlüğünün vazifesi Reisicumhur ikametgâhının ve Riyaseti Cumhur da
iresinin idarî işlerini tedvir etmek, müstahdeminin ahval ve harekâtını göz önünde bulundurmak, 
bunlarî çalıştırmak, eşyanın hüsnü muhafazasını temin etmek, resmî bütçeye ait masarifi ve mutfak 
masraflarını yapmaktır. 

MADDE 9 —- Devlet memurları maaşatınm tevhit ve teadülüne dair (1452) numaralı kanuna 
merbut (2)Mimarah cetvelin Riyaseti Cumhur dairesi memurlarına ait olan kısmı yerine merbut 
(A) şaretli teşkilât kadrosu konulmuştur. 

MADDE 10 -— Başyaverle yaverlerin dereceleri rütbelerine göredir: 

Başyaver 1 Miralay 
Yaver 1 Binbaşı 
Yaver 2 Yüzbaşı 

MADDE 11 *— Riyaseti Cumhur dairesi memurları aşağıdaki şekilde tayin ve terfi edilirler: 
A) Umumî kâtip, İcra Vekilleri Heyeti kararı ve Reisicumhurun tasdiki ile, 
B) Başyaver ve yaverler, Millî Müdafaa vekâletinin inhası ve Reisicumhurun tasdiki ile, 
C) Kalemi mahsus ve daire müdürleri, Umumî kâtibin inhası ve Reisicumhurun tasdiki ile, 
0) Kalemi mahsus müdür muavini, mütercim, tahrirat, şifre, evrak başkâtipleri, kalemi mahsus 

müdürünün teklifi, umumî kâtibin inhası ve reisicumhurun tasdiki ile, 
D) Tahrirat, şifre, evrak ikinci kâtipleri, kalemi mahsus müdürünün ve idare memuru ile kâtip 

daire müdürünün inhası ve umumî kâtibin tasdiki ile. 

MADDE 12 — On birinci maddedeki şekillere göre tayin edilen memurlar (A) işaretli teşkilât 
kadrosunda gösterilen derecelerin maaş ve tahsisatlarını alırlar. 



Başyaver ve yaverlere rütbelerinin maaş ve tahsisatından 
(yaverlik tahsisatı) namile muayyen bir ücret te verilir. 

başka ötedenberi olduğu gibi ayncâ 

MADDE 13 — Riyaseti Cumhur dairesinde bidayeti intisabından itibaren on sene bilâ fasıla 
istihdam edilen memurlar lüzumunda her hangi başka bir memuriyete nakilleri halinde Riyaseti Cum
hur dairesindeki derecelerini muhafaza ederler. 

MADDE 14 — Riyaseti Cumhur dairesi memurlarından terfi sıralan geldiği halde mafevk dere
cede açık memuriyet bulunmamasından dolayı terfi ettirilemeyen ve terfie lâyık oldukları amirlerin
ce tasdik edilenlerden beş sene bir derecede kalmış olanlara bir derece mafevk maaşı verilir. Bu mu
amele bir memur hakkında bir defadan fazla tekerrür edemez. Bu suretle derecesi yükselenlerden te
kaüt müddetini dolduranlara müktesep hak olarak bu derece üzerinden tekaüt maaşı tahsis olunur. 

MADDE 15 — Riyaseti Cumhur dairesinin idarî ve inzibatî işleri hakkında umumî kâtibin reisli
ği altında başyaver ve kalemi mahsus müdüründen mürekkep bir komisyon teşkil edilir. Bu komisyon 
Riyaseti Cumhur dairesile Reisicumhur Hazretlerinin ikametgâhı masraflarını daima tetkik ve tas
dik ile de mükelleftir. 

MADDE 16 — Bu kanun 1 haziran 1933 tarihinden muteberdir. 

MADDE 17 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Dairesinin teklifine bağlı cetvel 

(A) TEŞKİLAT KADROSU 

ec
e 

* - c 

Q Adet Memuriyet 

1 
3 
5 
6 
6 
7 1 
6 
7 1 
6 
7 1 
5 1 
6 1 
7 1 

l Umumî kâtip 
l Kalemi mahsus müdürü 
l » » M* muavini 
[ » •» Mütercimi 
[ Tahrirat başkâtibi 
l » İkinci kâtibi 
l Şifre başkâtibi 
l » İkinci kâtibi 
l Evrak başkâtibi 

» İkinci kâtibi 
Daire Müdürü 

l İdare memuru 
Kâtip 

U m u m î y e k u n 

Aylık 
Maaş 

150 
100 
80 
70 
70 
55 
70 
55 
70 
55 
80 
70 
55 

Baliği 

600 
400 
256 
210 
210 
165 
210 
165 
210 
165 
256 
210 
165 

1 

1 

30 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
30 
22 
22 

şa
li 

ılı
 i

le
 

el
iğ

i 

E 2 *= 

7 200 
4 800 
3 432 
2 784 
2 784 
1 244 
2 784 
2 244 
2 784 
2 244 
3 432 
2 784 
2 244 

41 7 6 0 
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BÜTÇE ENCÜMENtNtN TADİLİ 

[Al CETVELİ 

Ber«ee Memuriyetin n*vi Adet Maaşı 

1 
3 
5 
6 
S 
7 
6 
7 
6 
7 
5 
6 
7 

Umumî kâtip 
Kalemi mahsus müdürü J 

» müdür muavini 1 
•» mütercimi ] 

Tahrirat başkâtibi 1 
» ikinci kâtibi ] 

Şifre başkâtibi ] 
y> ikinci kâtibi ] 

Evrak başkâtibi 
» ikinci kâtibi i. .' .7 . 

Daire müdürü 
idare memuru ] 
Kâtip 1 

l 150 
L 100 
L 80 
L 70 
L 70 
L 55 
L 70 
L 55 
L 70 
L 55 
L 80 
L 70 
L 55 

13 

— * • o *« * * • * ' 




