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GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci oturum 
Ekonomi Bakanlığı 1948 yılı Bütçesi üzerinde 

görüşüldü, ve 
Alman karar gereğince saat 14 te toplanılmak 

üzero Birleşime son verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Trabzon Milletvekili İsparta Milletvekili 
R. Karadeniz S. Koksal 

Kâtip 
ürfa Milletvekili 

A. Akan 

îkinci oturum 
Ekonomi Bakanlığı, 
Sağlık vo Sosyal Yardım Bakanlığı 1948 yı

lı bütçeleri kabul olunduktan sonra 20,30 da 
toplanılmak üzere birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili İsparta Milletvekili 

F. F, Düşünsel S.Koksal 
Kâtip 

Urfa Milletvekili 
A. Akayı 

Üçüncü oturum 
Gümrük vo Tekel Bakanlığı, 
Tekel Genel Müdürlüğü, 
Tarım Bakanlığı 
U1 aştırma Bakanlı ğı, 
Ticaret Bakanlığı ve 
Çalışına Bakanlığı 1948 yılı bütçeleri kabul 

olundu. 
1948 yılı Gelir Bütçesi de kabul olunduktan 

sonra 
1918 yılı Bütçe Kanununun görüşülmesine ge

çildi. 

Bu Kanunun 15 ııci maddesiyle ilgili olarak 
verilmiş bulunan önergenin henüz Bütçe Ko
misyonunca sonuçlandırılmamış bulunduğundan, 
kalan maddelerin görüşülmesi gelecek Birleşi-
li'm bırakıldı. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü 1948 yılı bütçesi kabul olun
du. 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğü bütçesinin tümü üzerinde bir 
müddet görüşüldükten sonra 

Dinlenilmek üzere Birleşime ara verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Trabzon Milletvekili Tunceli Milletvekili 
R. Karadeniz Necmeddin S ahir Sılan 

Kâtip 
Urfa Milletvekili 

A. Akan 

Dördüncü Oturum, 
Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Ge

ne! Müdürlüğü; 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü; 
Posta, Telgraf vo Telefon Genel Müdürlü

ğü vo 
Orman Genel Müdürlüğü 1948 yılı bütçeleri 

do kabul olunduktan sonra 
31 . XI [ . 1947 Çarşamba günü saat 17 de 

toplanılmak üzere sekizi kırk beş geçe Birleşi
rim son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Tunceli Milletvekili 

F. F. Düşünsel Necmeddin S ahir Sılan 
Kâtip 

Urfa Milletvekili 
A. Akan 

2. —HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Tarım Bakanlığı görev ve kuruluşu 

hakkındaki 3203 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rısı (1/289) (Tarım ve Bütçe Komisyonlarına). 

Raporlar 
2. —• Amerika Birleşik Devletlerince Türki

ye'ye yapılacak yardımdan münhasıran Millî 
Savunma ihtiyaçları için sağlanacak maddele

rin vergi muaflıkları hakkında kanun tasarısı 
ve G-ümrük ve Tekel, Maliye ve Bütçe Komis
yonları raporları (1/265) (Gündeme). 

o. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
vo Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet ve Bütçe Komisyonları ra
porları (1/277) (Gündeme). 



B Î R Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati 17 

BAŞKAN — Gl. Kâzım Karabekir 

KÂTİPLER : Necmeddm Sahir Sılan (Tunceli), Atalay Akan (Urfa) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3 — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1948 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/247) 

BAŞKAN — 1948 yılı Muvazenei Ummumi-
ye Kanununun müzakeresine devam ediyoruz. 

MADDE 3. — Açık olan 127 963 107 lira ka
nunları gereğince yapılacak uzun vadeli iç is
tikrazlarla kapatılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyon 
yok. Maddeyi Kabul edenler.... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — 1948 yılı içinde Osmanlı Ban 
kası ile olan Hazine hesabından başka, yapı
lacak bağıtlarla kısa süreli avans almaya ve he
saplar açtırmaya ve en çok bir yıl süreli Hazine 
bonoları çıkarmaya ve banka ve ortaklıkların 
Hazineye yatırmak istiyecekleri paraları alarak 
karşılığında Hazine bonoları vermeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

Şukadar ki, özel kanunların verdiği yetkiler 
dışında çıkarılacak Hazine bonoları 100 000 000 
lirayı geçemez. 

Hazinede bulunan Millî Esham ve tahviller 
karşılık gösterilmek suretiyle elde edilecek kre
diler veya bunların satış bedelleri ile uzu süre
li Devlet Tahvilleri satılmaya veya bu 
karşılıklarla Hazinenin ortaklığı bulunan 
ortaklıklardaki katılma payları ödemeye ve 
Bakanlar Kurulu karariyle bu türlü ortaklıkla
ra ilişkin katılma senetlerini satmalmaya Mali
ye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler.... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Dairelerin 30 . V I . 1939 tarih
li ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine gi

ren hizmetlileri ile aynı kanunun konusu dışın
da kalan memurları bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Numaraları ile adları bağlı (E) 
işaretli cetvelde yazılı bölümlerden 80 . V I . 1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi 
gereğince yönetimi gerekli geçici hizmetler için 
aylık ücretli memur ve hizmetliler kullanılabi
lir. Bunların kadroları ile, bunlardan uzmanlık 
yeri olanlar, Bakanlar Kurulu kararı ile belir
tilir ve ertesi yıl bütçesiyle Büyük' Millet Mec
lisine verilir. Bu bölümlerden alınacak kadrola
rın eldeki kadrolara ekleme olmaması gerektir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler.... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 26 . V . 1927 tarihli ve 1050 sa
yılı Genel Muhasebe Kanununun 29 ncu madde 
si gereğince: 

1. — Gelir çeşitlerinden her birinin dayandı
ğı hükümleri gösteren (C) cetveli; 

2. — Kanunla bağlanmış vatani hizmet ay
lıklarını gösteren (Ç) cetveli; 

3. — Gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişmeye yetki veren kanunları gösteren (G) 
cetveli; 

4. — 475 nci ihtiyat ödeneği bölümünden 
aktarma yapılabilecek bölümleri gösteren (F) 
cetveli; 

5. — Gümrük Tarife Kanununun 14 ncü mad-
dasi gereğince geçici kabul yolundan faydala
nacak eşyaya ilişkin (t) cetveli; 

Bu kanuna bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler.... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 
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MADDE 7. — Millî Eğitim Bakanlığı tara- j 

fmdan yönetilecek Okul Pansiyonları hakkın
daki 6 . V I I . 1931 tarihli ve 1838 sayılı Kanu
nun bazı maddelerini değiştiren 1 1 . V I . 1932 
trihli ve 2005 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
gereğince öğrencilerden alınacak ücretler, bağ
lı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi cetvelle beraber kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — 1948 ders yılı içinde ücret ve 
giderleri Devletçe verilmek üzere pansiyonu 
bulunan iıse ve ortaokullarda parasız yatılı 
okutturulacak öğrencilerin sayısı 1 650 olacak
tır. i/arasız yatılı öğrenciler 915 sayılı Kanun 
hükümleri dairesinde yapılacak imtihanlarla 
aşağıdaki nispet dahilinde seçilerek alınır: 

A) Üçte bir müsabaka imtihanlarında en 
yüksek başarı gösteren öğrenciler; 

B) üçte bir iısesı olmıyan illerde oturan 
oıtaoKui mezunu öğrenciler (Seçimde her İle 
ısauei etleccK. şekilde hareket olunacaktır.) 

CJ Üçte bir türlü şartları ve ihtiyaçları 
gözönunde bulundurularak Millî Eğitim Bakan
lığınca tesbıt edilecek illerde çalışmakta olan 
ve Üenei Bütçeden aylık alan Devlet memurları
nın çocukları. 

B H Ş I Y A N — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9. — 1 1 . V I . 1932 tarihli ve 2005 
sayılı Kanunun 3 ncü ve 15 . I X . 1944 tarihli 
ve 4668 sayılı Kanunun 1 nci maddeleri gere
ğince her yıl Bütçe Kanununa bağlanması gere
ken kadrolar, bağlı (N) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi cetvelle beraber kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — 1 1 . V I . 1932 tarihli ve 2005 
sayılı Kanun gereğince açılmış pansiyonlar ge
lirlerinden 60 000 lira alınarak geliri yeter ol
mıyan pansiyonlara verilebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 11. — 17 . I V . 1940 tarihli ve 3803* 
sayılı Köy Enstitüleri Kanununun 7 nci mad-
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desi gereğince kullanılacakların kadroları ile 
ek görev tazminatları ve Sağlık memurları ile 
birinci sınıf köy ebelerinin kadroları, bağlı (K) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi cetvelle beraber kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bütçelerde geçen yıl borçla
rı bölümlerindeki ödenekler üstünde çıkacak 
borçlar, ilgili oldukları hizmetlere ilişkin 
bölümlerden bu bölümlere Maliye Ba
kanlığınca aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

1928 - 1946 yıllarına ilişkin olup, Genel Mu
hasebe Kanununun 93 ncü maddesine göre za
manaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları 
bütçelerinde bulunan borçlar, 1948 yılı gider 
bölümleri artıklarından eski yıllar borçlan 
bölümlerine Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödeneklerden ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 13. — 2 . VI . 1929 tarihli ve 1513 
.sayılı Kanun ile ilgili borçlardan ödenmesi gere
kecek olanlarla, evvelce ödenmesi gerektiği halde 
bugüne kadar alacaklılarına vcrilemiyen tahville
rin karşılıkları 1948 yılında para ile ödenir. 

BAŞKAN --- Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MA DDK 14. — 3 . IV . 1340 tarihli ve 459 
sayılı Genel Muhasebe Kanunu ile ilgili borçlar 
için verilecek tahvillerin, alacaklılarına veril
mesinden önce zamanaşımına uğramış kuponları
nın karşılıkları ile, bunlardan 100 liraya kadar 
olan borçların tamamı ve bundan üstün olanla
rın 100 liradan aşağı parçaları 1948 yılında pa
ra ile ödenir. 

BAŞKAN —. Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1948 yılında kullanılamaz. Bu kadrolarda 
çalışmakta olanlar hakkında Memurin Kanunu
nun 85 nci maddesi hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında elli imzalı 

892 — 



B : 28 ÖL . r<5 
Bütçe Komisyonuna verilmiş bir önerge vardır. 
önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe müzakeresi sırasında şifahen açıklıya-

cağımız sebeplerden ötürü 1948 bütçe tasarısı 
metninin 15. maddesinin bir kelime ilâvesiyle 
aşağıda yazılı şekle konulması için değiştirgemi
zin oya sunulmasını arzederiz: 

MADDE 15.— 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1948 yılında kullanılmaz. Bu kadrolarda 
çalışmakta olanlar hakkında Memurin Kanunu
nun münhasıran 85. maddesi hükmü uygulanır. 

Sivas Kars 
Nazif Ergin Akif Eyidoğan 

Kastamonu Tunceli 
01. A. Alptoğarı Neemeddin Sahir Sılan 

Burdur Ankara 
Orgl. F. Alta\ Emin 11. Krgım 

Zonguldak Ordu 
Sabri Koçer Amiral H. Gökdalay 
Van Aydın Gazianteb 

R. Oktar R, Alpman A. Atlı 
Edirne Sivas 

M. E. Ağaoğulları Ş. Uma 
İsparta Ankara 

S. Yalvaç İhsan Ezğü 
Kars Niğde 

Z. Orhou V. Sandal 
Zonguldak Manisa 
N. Tarhan Dr. M. N. Otaman 

Aydın Kars 
E. Bilgen M. Bahadır 

Urfa Kastamonu 
O. Ağan Baki Tümtürk 
Kars Maraş 

Dr. E. Oktay Kâmil îdil 
Çorum Balıkesir 

S. Karafakıoğlu Muzaffer Akpmar 
Ankara Trabzon 

M. Aksoley A. Sarıalioğlu 
Niğde Maraş 
Ş. Süer Dr. Kemali Bayizit 
Balıkesir Urfa 

I. Çalışlar M. E. Tekeli 
Manisa Kayseri 

M. Alakant S. A. Feyzioğlu 
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Çorum 
E. Alpsar 

Erzurum 
S. Altuğ 

Tokad 
R. Güreli 

Maraş 

Yozgad 
Z. Arkant 

Giresun 
E. Dizdar 
Balıkesir 

G1.K. Özalp 
Tekirdağ 

A. Yazıcıoğlu Z. E. Cezaroğlu 
Seyhan Elâzığ 

Sinan Tekelioğlıı H. Kişioğlu 
Seyhan Kocaeli 

Dr. Makbule Dıblan C. Aksu 
Kocaeli Van 

1. S. Yiğit î. Arvas 
Konya İsparta 

F. Gökmen S. Koksal 
Giresun Burdur 
A. Ulus Okunamadı 

AKİF Eyidoğan (Kars) - Muhterem arka
daşlarım; bütçe müzakeresi sırasında da bir neb
ze temas etmiş olduğum veçhile (L) cetveline alı
nan kadrolar : Umumi Müfettişlikler, Seferber
lik Müdürlükleri, Millî Korunma Mahkemeleri 
kadrolarıdır. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI RIZA 
ERTEM (Mardin) — Millî Korunma mahkeme
leri kadrosu yoktur. 

AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — Bunlar
dan 30 seneye kadar hizmeti olanlar, hizmet müd
detlerine göre açık maaşı alacaklardır. 30 sene
den fazla hizmeti bulunanlar hakkında Memurin 
Kanununun 85 . maddesi hükmü tatbik edile
cek deniyor ise de şimdiye kadar olan tatbikat 
bu 85 nci maddeye inhisar etmemekte ve 2658 sa
yılı ve 1934 tarihli Memurin Kanununa, tatbikat 
sıçramaktadır. Bu yüzden 30 seneyi dolduranlar 
otomatik olarak tekaüde gitmektedirler. 

Şimdi arkadaşlar, küçük bir misalle hâdiseyi 
arzedeceğim: Farzediniz ki, bugün 30 sene hiz
met müddetini doldurmuş olarak 53 yaşlarında 
üç arkadaş var. Bu 53 yaşında 80 lira maaş alan 
her üç arkadaş da aynı menşeden mezundurlar. 
Bunlardan birisi birinci, diğeri ikinci, Öteki de 
üçüncü şubede hizmet etmektedir. Birinci şu
bede olanın sicili temizdir, Barem derecesi 80 
dir. Bu şube ilga edilmiyor. Bu zat 65 yaşma 
kadar hizmet edecek ve ileriki tekaüt kanunla
rının hükümlerinden istifade eyliyecek ve netice
de daha büyük bir ikramiyeye de kavuşacaktır. 
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Namuslu çalışmakta devam ederse terfi de ede
bilecektir. 

İkincisinin sicili bozuktur. Bozuk sicilinden 
dolayı tekaüde sevkedilmektedir. Böyle bir du
rumda dahi Danıştaya müracaat hakkını tanı
makta. Ve bu yolu açık tutmaktayız. 

Üçüncü Şube Müdürüne gelince: Farzediniz 
ki, temiz adamdır. Baremi 80 dir, 30 sene hiz
met etmiştir. (L) cetveline girdiğinden dolayı 
otomatik olarak tekaüde gitmektedir. Ve kendili 
için Danıştaya müracaat yolu da kapalıdır. Bu 
üçü arasında eşit muameleyi sağlamak için Büt
çe Komisyonunun hazırlamış olduğu 15 nci mad
dede atıf yoliyle bahsedilen 85 nci madde hükmü 
tasrih edilmişken 2658 sayılı Kanuna bu madde
nin tatbikatını sıçratmıyalım. Kanaatim bundan 
ibarettir. 

Arkadaşlar, bu gibi teklifleri, Bütçe Komis
yonunun raporunun tevziinden itibaren yedi gün 
içinde geldiği için bu iş aceleye geldi. Eğer bun
da mahzur görülüyorsa ve muhterem heyetiniz 
esas maksadı nazarı itibara almaya karar verir
se lâzım olan hükümler kanularak ıslah edilebilir. 
Maruzatım bundan ibarettir. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MU
AMMER EBlŞ (Ankara) — Muhterem arkadaş
lar, Akif Eyidoğan arkadaşımız vermiş olduk
ları takriri hulâsatan Yüksek Huzurunuzda izah 
ettiler. 

İfade buyurdukları gibi Müfettişi Umumilik
ler, Seferberlik Müdürlükleri, Basın Ataşeleri ve 
hariçteki Malî Müşavirlerden bir kısmı (L) cet
veline alınmışlardır. Fakat buyurdukları Millî 
Korunma Mahkemeleri bunların içerisinde değil
dir, esas kadroya alınmışlardır. 

Şimdi vermiş oldukları takrirle, dikkat bu-
yurulmuştur, Bütçe Kanunu tasarısının 15 nci 
maddesindeki hükümlerden birisine ufak bir ke
lime veya cümle ilâvesini arzu buyuruyorlar. 

Bütçe Kanunumuzun 15 nci maddesi neyi 
istiyor? (L) cetveline alınanların ne suretle mu
ameleye tâbi tutulacağını izah ettiği gibi, bun
ların Memurin Kanununun 85 nci maddesi hü
kümleri uygulanır diye de açıkta kaldıkları müd
detçe alacakları maaş hakkında bir hükmü ihti
va etmektedir. Arkadaşlar «Münhasıran» kelime
siyle veyahut ifade buyurdukları gibi 2658 
numaralı Kanun uygulanmaz demekle şunu kas
tetmek istiyorlar: 85 nci madde, şimdi izah etti-
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ğiın gibi açıkta kalacakları müddetçe alacakla
rı maaşı gösterir. 2658 numaralı Kanun, kadro 
yönünden açıkta kalanların eğer hizmet süresi 
30 seneyi geçmiş ise bunların dairelerince emek
liye ayrılmasını âmirdir. 

Arkadaşlar, şimdiye kadar Bütçe Kanunların
da yalnız 85 nci maddenin uygulanması bir hü
küm olarak"ıfade olunmuştur. Şimdi arzettiğim 
2658 numaralı Kanun otomatikman bunlara tat
bik edilmektedir. Yani müddeti çok eski olan bu 
kanunda şimdiye kadar .(L) cetveline almış ol
duğumuz bütün kadrolardaki arkadaşlar bu hük
me tâbi olmuşlardır. 

Diyorlar ki; bu sene (L) cetveline aldıkları
mız içinde eğer 30 seneyi doldurmuş olanlar 
varsa otomatikman tekaüt olmasın. 

Arkadaşlar, bu belki esas itibariyle düşünü
lebilecek bir mevzudur. Yalnız şunu arzetmek 
mecburiyetindeyim ki; Muvazenei Umumiye Ka
nunu Bütçe Kanunundaki hükümleri tahdit et
miştir; şu hükümler konulabilir demiştir; bina
enaleyh böyle bir umumi hükmün buraya kon
masına imkân olmadığı gibi böyle ayrı bir ka
nunundaki bir hükmün bu kanunla bir tesis ma
hiyetinde burada tasrih edilmesine imkân yok
tur. 

Bütçe Komisyonu bunun kabul edilmesini rica 
etmektedir. Aynı zamanda böyle bir mevzu varsa 
ayrı bir tesis olarak bunun yapılması mümkün
dür. 

ABİDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Sayın 
arkadaşlarım; önerge hakkında görüşeceğim. 
Bütçe Kanun tasarısının 15 nci maddesine bir 
«Münhasıran» kelimesi ilâvesi suretiyle 
bazı tadiller yapılmak isteniyor. Bunun 
şekli budur. Ortada bir Memurin Ka
nunu var. Bu kanun mucibince kadrosu 
lâğvedil enler, açığa çıkarılanlar, vekâlet emrine 
almanlar, 30 seneyi ikmal ettiği zaman tekaüde 
sevkolunurlar. Şimdi biz bunu böyle Bütçe Ka
nunu tasarısına münhasıran kelimesi ilâve et
mek suretiyle bunların bundan istisna ediyoruz. 
Halbuki şimdiye kadar bu kanun çok memurlar 
hakkında tatbik edilmiştir. Şimdi bunlar hak
kında tatbik edilen kanunun bu sene Bütçe Ka
nununda kadrosu kaldırılan birkaç arkadaşın ha
tırı için bunu kaldırmak doğru değildir. Bu 
öyle bir şey ki, kanun olduğu gibi duruyor tama
men yaşıyor. Bu yaşıyan kanun birkaç şahsı 
kurtaracağız diye böyle bir tadile gitmiyelim ve 
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bundan evvelki ve sonraki memurlar hakkında 
adaletsizlik yapmıyalım. (Doğru doğru sesleri). 

SAİT KOKSAL (İsparta) — Muk terem ar
kadaşlar; Sayın Akif Eyidoğan arkadaşımız, 
önergeleriyle neyi kaydettiklerim gayet veciz 

şekilde ifade ettiler. 2658 sayılı Kanun kadrosu 
kaldırılan memurları istihdaf etmektedir. 

Takdir buyurursunuz ki, (L) cetveline alın
mak kadronun kalkması demek değildir. Hiçbir 
hukuk adanı i (L) cetveline alınman m kadro
nun ilgası demek olduğunu zannediyorum ki, 
iddia edemez. Bugüne kadar olan tatbikatta ka
nunun sakat cereyan etmiş olması, bundan son
ra da sakat usulün devamının tecvizini, icabet-
tirmez. 

Eğer usulde bir noksanlık varsa bunun der
hal izale edilmesi zaruridir, ve Büyük Meclisin 
şanına yakışan da budur. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MUZAF
FER AKALIN (Kastamonu) —- Efendini; Ko
misyonumuz Sözcüsü Komisyonumuzun bu ko
nuda verdiği kararın mesnetlerini izah ettiler. 
Fakat şimdi Sait Koksal arkadaşımız başka 
bir noktai nazar ileri sürdükleri için onu da 
bendeniz iki cümle ile cevaplandırmak isterim; 
arkadaşım dediler ki, ( L ) cetveline alın
mış olanlar hakkında Memurin Kanununa 
ek Kanunun yani, 30 seneyi dolduranların 
re'sen tekaüde sevkedileceklerini mutazam-
mın olan kanunun, tatbik edilmesi ieabe-
der. Bu kanunun taşıdığı hüküm, kadroları il
ga edilen memurlar hakkında tatbik edilebilir. 
Halbuki, biz (L) cetveline almakla kadroyu il
ga etmiyoruz, bunları mevkuf tutmaktayız. Me
seleyi bu yönden tetkik etmek lâzımgelir de
diler. 

Arkadaşlar, Komisyon hu teklif münasebe
tiyle bu ciheti de düşündü ve müzakere etti. Ne
ticede bu kanunun - ki kadroları ilga edilenler 
kaydını ihtiva etmez, kadro yönünden açıkta 
kalanlar demektir. Bu (Kadro yönünden) sö
zünün (L) cetveline dâhil olanlara da tatbik 
edilip edilmemesinin bir anlayış ihtilâfı doğur
duğu halde bunun ne şekilde ele alınacağının ve 
bu husustaki anlayışın kanundaki maksada uygun 
olup almadığının tâyini mevzuun un bir tefsir 
konusu bulunduğunu mütalâa etmiştir. Bütçe 
Komisyonu işin tefsiri bakımından kendisini 
yetgili bulmadığı için bu hususta karar verme
yi salâhiyeti dışında görmüştür. Binaenaleyh, 
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arkadaşım mütalâasında musir ise, bu kanunun 
tefsiri için bir teklifte bulunmalı ve bu teklif 

Memurin Kanununun tetkikiyle ilgili Komisyon
lardan geçerek bir karara bağlanmalıdır. 

İHSAN OLGUN (Yozgad) — Sayın arka
daşlar, Bütçe Kanununun 15 nci maddesi (L) 
cetveline almanlar hakkında Memurin Kanunu
nun 85 nci maddesi uygulanır diyor. Memurin 
Kanununun 85 nci maddesi ise memuriyetin 
ilgası dolayısiyle açıkta kalan memurların il
ganın vukubulduğu aydan itibaren alacakları 
açık maaşlarını tasrih ediyor, ve yeni memuri
yete tâyinlerine kadar kaydının konulması dola
yısiyle tekaüt edilmeyeceğini zımnen kabul edi
yor demektir. Vâzıı Kanun memurin Kanunu
nun (85) nci maddesi uygulanır demektedir. 
Bu kabîl eşhas hakkında 2658 sayılı Kanun 
tatbik edilemez. Binaenaleyh 2658 sayılı Kanu
nun tarihi 1 .1 .1935 tir. Halbuki Memurin Ka
nununun 85 nci maddesi 3335 sayılı Kanunla ta
dil edilen maddesi 1. Haziran İ938 tarihlidir. 
Memurin Kanununun 85 nci maddesi (yeniden 
tâyin edilinciye kadar) tâbiri vardır. Bu tâbi
rin bulunması bunlara 2658 sayılı Kanunun tat
bik edilmiyeceğini ifham ediyor. Binaenaleyh 
şimdiye kadar tatbikat yanlış olabilir. Bunlar 
hakkında, Bütçe Komisyonu Bütçe Kanununun 
15 nci maddesindeki (L) cetveli alâkadarlara 
Memurin Knnununun 85 nci maddesi tatbik 
olunur diyor, görülüyorki vâzıı kanun 2658 sa
yılı Kanun tatbik edilir demiyor. Halbuki 2658 
sayılı Kanun 1 . 1 . 1935 tarihinde neşredilmiş, 
halbuki Memurin Kanununun 85 nci maddesi 
1 . Haziran . 1938 de neşredilmiştir. Binaenaleyh 
arkadaşlarım burada ozaman vâzıı kanun derdi 
ki, sarahaten Memurin Kanununun 85 nci mad
desi ve aynı zamanda 2658 sayılı Kanun tatbik 
edilir derdi. Böyle demeyince (münhasıran) 85 
nci maddenin tasrihi iddiamızı teyit eder. Bina-
enalejiı Memurin Kanununun 85 imi maddesinin 
tatbiki lâzımdır. 2658 sayılı Kanunun tatbiki 
icabetmez kanaatindeyim. Rey ve kanaat karar 
Yüksek Meclisindir. (Kâfi, kâfi sesleri, reye re
ye sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz bir yanlışlığı 
arzedeceğim. Takrir sahiplerinden Akif Eyido
ğan buyurdular ki, 7 gün içinde vermek zaru
reti vardır. Bu hatayı yapmışlardır. Fakat ken
dilerine tashih ettirmiştim. Çünkü İçtüzüğün 
127 nci maddesi sarihtir. 7 gün zarfından her-
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hangi bir Milletvekili arkadaşımız şu tekliflerde 
bulunabilir. 

(Bütçe Kanunu ile ilişikli olup giderin 
artırılmasını ve gelirin eksiltilmesini gerektiren 
değişiklikler veya ekleme maddeler, ancak ili
şikli bütçe raporu dağıtıldıktan sonraki yedi 
gün içinde teklif olunur. 

Genel ve özlük aylıkların, ödeneklerin, gün
deliklerin ve yollukların artırılması, yeniden 
memurluk kurulması veya bunların yürürlük
teki kanunlarla çizilmiş sınırları dışında geniş
letilmesi için, Milletvekillerince, değişiklik 
veya bütçeye ekleme madde teklif edilemez. 

Dolaysız vergiler kanunları ile ödenek ve
rilmesini gerektiren kanunlar için de yakardaki 
iki fıkra hükümlerine uyulur. 

Hükümet veya Bütçe Komisyonunca kabul 
edilen, yahut elli imza taşıyan teklifler, bu mad
dedeki kayıtlamanın dışındadır. 

Bu teklifler Bütçe Komisyonuna havale olu
nur.) 

Halbuki elli imza ile bu takriri verebilirlerdi. 
Çünkü yürürlükte bulunan bir kanunun çizdiği 
sınırların dışında genişletilmesini istiyorlar. 7 
gün içinde verdikleri bu önergeyi komisyona 
havale etmişimdir. Hatalarını kendileri de tas
hih buyururlar. Yani 7 gün içinde bir Milletve
kili arkadaşımız boylu bir Önerge veremez. Şim
di önergeyi oyunuza suna cağım; komisyonu din
lediniz. Yalnız bu yıla münhasır değil, kanunun 
tadili mahiyetinde bir önergedir. Bu maddeye 
de sığmıyor, eğer arzu buyururlarsa oya koya
rım. 

SAİT KOKSAL (İsparta) - - Hükümetten 
birşey soracağım, izin verirseniz. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SAİT KOKSAL (İsparta) — Muhterem ar

kadaşlar; Bütçe Komisyonu adına konuşan, Sa
yın Muzaffer Akalın arkadaşım da işin bir tef
sir mevzuu olduğunu ifade buyurdular. Kanunu 
bu şekliyle çıkması halinde, Hükümet 30 seneyi 
dolduran ve L cetveline alman memurlar hak
kında ne muamele yapacaktır. (Şimdiye kadar 
ne yapıldı ise onu yapacak sesleri). 

Mademki, bir tefsir mevzuudur, otomatik-
ınaıı bunları tekaüde scvkedemez. Bu itibarla 
tefsiri Hükümet getirmeli ve tatbikatı ona gö
re yapmalıdır. Hükümetin nokta i nazarım öğ
renmek istiyorum. 
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MALÎYE BAKANI HALÎD NAZMİ KEŞ

MİR (Tokad) — Efendim; kanuni vaziyeti Büt
çe Komisyonu sözcüsü izah etti. Bugünkü ka
nını hükümlerine nazaran bir değişiklik yapıl
madığı ve yoruma da gidilmediği takdirde Hü
kümet bunları otomatikmau tekaüde sevkede-
cektir. Muahhar olan kanun 2658 No. lu Ka
nundur ve hususi hüküm ifade eder. Bu ba
kımdan hükmü mahfuzdur. (Bravo sesleri) 

SİRRİ ÎÇÖZ (Yoigad) Arkadaşlar, bir 
memurun ya vazifesi lâğvolur, yahut da kadro 
harici kalır. İler iki takdirde de tekaüt kanunu 
sarihtir. Binaeneleyh 15 nci madde her sene 
Bütçe Kanunu ile bu suretle gelir. Bu şekil 
Anayasaya muhaliftir. Ben bu maddenin çıka
rılmasını teklif ediyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MUAMMER 
ERİŞ (Ankara) — Sayın arkadaşlar: IçÖz ar
kadaşım bu maddenin ilgasını teklif ediyorlar. 
Eğer bu maddeyi ilga edecek olursak L cetve
line alınanların vaziyetlleri ne olacaktır ' 

Bu madde L cetveline alınanların vaziyetle
rini tesbit etmektedir. (Reye reye sesleri). 

BAŞKAN — Bu hususta verilmiş bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Esbabı mucibesini arzettiğim 15 nci madde

nin kanımdan çıkarılmasını teklif ederim. 
Yozgad Milletvekili 

Sırrı Içöz 

BAŞKAN -— Maddenin kaldırılması isteni
yor. Evvelâ bunu reyinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

BAŞKAN - önergenizi geri alıyor musu
nuz? 

AKİF EYlDOftAN (Kars) — Geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — O halde maddeyi oyunuza su
nuyorum. KM bul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 16. - - Devlet Meteoroloji İşleri Ge
nel Müdürlüğünce üniversitelerle, meslek okul
larında okutturulacak öğrenci sayısına göre öğ
renim, yiyecek ve giyecek giderleri ile, ders üc
retleri karşılığı olarak belirtilecek yıllık ücret 
ve giderler, bağlı (A) işaretli cetvelin 167 nci 
bölümüne toptan gider kaydolunarak bir ta
raftan üniversitelerle, meslek okullarının ilgili 
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bulundukları 1948 yılı Bütçe Kananlarına bağlı 
(B) işaretli cetvellere gelir, diğer taraftan ay
nı kanunlara bağlı (A) işaretli cetvellerin ilgili 
tertiplerine ödenek kaydedilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
cetveliyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — 26 . V . 1932 tarihli ve 1980 
sayılı Muvazene Vergisi Kanununun 10 neu 
maddesinde yazılı süre 1 Ocak 1948 tarihinden 
81 Aralık 1948 tarihine kadar uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
kabul edenler.... Etmiyenler.... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 18. — 7 . V I . 1939 tarihli ve 3634 
sayılı Millî Savunma Mükellefiyeti Kanununun 
36 ncı maddesi gereğince Millî Savunma mükel
lefiyeti yolu ile alınacak hayvanların 1948 yılı 
alım değerleri (O) işaretli cetvelde ve 38 nci 
maddesi gereğince alınacak motorlu taşıtların 
alım değerleri de (P) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi cetveliyle beraber oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Gider bölümlerinden yapı
lacak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN —- Söz istiyen var mı? Maddeyi 
cetveliyle beraber oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 20. - - 19. I . 1942 tarihli ve 4171 
sayılı Kanun ile tasdik olunan istikrazla elde 
edilen altınlardan 19 . II . 1947 tarihli ve 5016 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince (Mil
letlerarası para fonu) na katılma payı olarak 
ödenen 30 087 960 liralık kısmı bağlı (B) işa
retli cetvele gelir ve bağlı (A) işaretli cetve
lin Maliye Bakanlığı kısmında özel bir bölüme 
kayıt ve mahsup olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
cetveliyle beraber kabul edenler... Kabul et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Bu kanun 1 Ocak 1948 tari
hinde yürürlüğe girer 
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• BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
| var mı? Oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

I MADDE 22. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
ı yürütür. 
! BAŞKAN — Söz ist iyen var mı ? Oyunuza 
j sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
J Madde kabul edilmiştir. 
i Maddelerin müzakeresi bitmiştir. Bütçe ta-

sarısının tümünü açık oya sunuyorum, îsim-
. ler okunacak, tasarıyı kabul edenler beyaz, ka

bul etmiyenler kırmızı, çekinserler de yeşil oy 
j kullanacaklardır. 
İ AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Sayın Baş-
i kan İçtüzük mucibine bütçe konuşmalarının so-
I nunda; bir aleyhte, bir lehe söz verilebilir. 

Binaenaleyh bu hükme istinaden bütçenin tümü 
hakkında söz istiyoruz, Partimiz adına Adnan 

i Menderes arkadaşımız konuşacaktır. 
i TAHSİN BANGÜOĞLU (Bingöl) — Ben de 
| söz rica ediyorum. 
| BAŞKAN — Bu hususta Adnan Menderes ve 

Tahsin Banguoğlu söz istemişlerdir. Söz Adnan 
Menderes'indir... 

(Yok sesleri, bekliyeıueyiz sesleri) (Sağdan; 
I geliyor sesleri). 
I ADNAN MENDERES (Kütahya) — Muhte-
I rem arkadaşlar; hatırlamanızı rica ederim ki, 
j Maliye Bakanını cevapsız bırakmamak için daha 
j bütçenin umumi heyeti üzerinde müzakereler bit

meden söz istemiştim. Bu isteğin». Başkanlıkça 
nazara alınmadan bütçelere geçilmesi reye konu
larak kabul olunmuştu. Onun için, şimdi içtü
zük hükümlerine göre bütçe aleyhinde konuşmak 
üzere söz almışken, memleket ihtiyaçlarına uy-

j gun bir bütçe karşısında bulunmadığımız hak-
; kındaki görüşlerimizi, Maliye Bakanının bütçeyi 
i Meclise takdim nutku ile tenkitlere verdiği ce-
| vapları ele almak suretiyle açıklamayı daha ııy-
| gun görmekteyim, 
! Arkadaşlar; bütçeyi takdim nutkuna harb 
| ertesi durumu sayılan, harbin fiilen bittiği gün-
j den bu yana süren devreye ait tablolar çizilmek* 
\ le başlanıyor ve ikinci Dünya Harbinden galip 
j veya mağlup çıkan memleketlerin durumları ele 

alınarak harb yıllarında yıpranan istihsal ci-
j bazlarının yenilenmesi için dış tediye imkânları-
I nın darlığına, dolar kıtlığına, grevlere ve mü-
i nakale vasıtalarının azlığına ve bu sebeplerle is-
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tilısal ve mübadelenin güçleştiğine ve hayat pa- j 
halığına işaret olunuyor. 

Böyle bir tablonun çizilmesinden maksat, 
memleketimizde hissolunan sıkıntıların umumi 
olduğunu ve yurtta yapıcı faaliyetin başlama
mış olmasının sebeplerini belirtmek olduğu an
laşılır. 

Halbuki ikinci Dünya Harbine girmediğimiz 
için memleketimiz şartlarının, bu harbe girmiş 
olan memleketlerle asla kıyas olunamıyacağı 
aşikârdır. Dünyanın şimdiye kadar görmediği en 
tahripkâr harbe girmiş olmakla girmemiş olmak 
arasında elbette muazzam fark vardır. Taraf
sız kalmış memleketlerin dahi bu harbin tesir
lerinden masun kaldıklarını iddiaya imkân 
yoktur. 

Bununla beraber harb ertesi devresinde mah
sullerimizin her taraftan şiddetle aranır olmala
rı bize büyük fırsatlar vermiştir. Ancak hazır
lıksız ve tedbirde kusurlu olmamızdır ki, bu fır
satlardan gereği gibi faydalanabilmemize mâni ı 
olmuştur. Bugünkü sıkıntılarımızın başlıca se
bebi senelerdenberi devam edegelen iktisadi ve 
malî politikanın baştan başa hatalı olmasıdır. 

Yine nutukta 1945 yılını takip ex\m yılların J 
bütçelerinde Millî Eğitim, Bayındırlık, Tarım ve 
Sağlık hizmetlerine daima artan tahsisat konuldu
ğundan bahsedilerek kültür ve kalkınma işlerinin j 
hızlandırıl di ğı kanaati verilmek isteniyor. 

Filhakika 1945 yılı bütçesine nazaran 1948 | 
Millî Eğitim Bütçesinde % 31, Bayındırlık Büt- I 
çesinde % 23, Tarım Bütçesinde % 28, Sağlık Büt- I 
çesinde de % 45 artış vardır. Ancak bunun se
bebi paranın satmalına gücündeki farklara ve 
fiyat yükselişlerine dayanır. Bunun böyle oldu
ğu aynı zamanda diğer Bakanlıklar bütçelerin- | 
deki artışlarla da sabittir. Hattâ diğer bazı ba- ı 
kanlıklar bütçelerinde daha yüksek artışlar da 
görülüyor. Meselâ İçişleri Bakanlığı Bütçesi bu : 
devre arasında % 47, Dışişleri Bakanlığı. Büt- j 
çesi ise % 257 nispetlerinde artırılmışlardır. Bu j 
itibarla kültür ve kalkınma işlerimizin hızlan- ' 
dmldığı yolundaki ifadelerde hakikat payı yoktur. ; 

Hükümet beyanatında, «1948 Bütçesinin, yal- ! 
mz harbden sonraki ilk senenin bütçesine değil, 
1947 Bütçesine de üstün bir durumda bulunması I 
yeni bütçemiz lehine kaydedilecek ve bilhassa | 
ileri için itminan ve ferahlık verecek bir mazha
riyettir» deniliyor. 
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Bu sözlere cevabımız çok kısadır: Huzurunuza 

sunulmuş olan Bütçe tasarısının yekûnu 
1 243 000 000 liradır. 1947 yılı Bütçesi tatbikat 
neticesi ise 1 milyar 305 küsur milyona varmış
tı]'. Bu itibarla nutukta denildiği gibi, 1948 büt
çesi, 1947 bütçesine üstün değil, aksine olarak 60 
küsur milyon lira noksandır. O halde 1948 büt
çesinin gelecek seneler için itminan ve ferahlık 
verecek mazhariyette olduğu yolundaki övmeler 
de, besbelli ki, sözden ibarettir. 

Yine Hükümet nutkunda «Harb ertesinde ye
ni bir iktisadi düzene kavuşmak ve Milletler 
arası ticaret münasebetlerimizi geliştirmek mak-
sadiyle para ayarlandı» denmektedir. 

Bu suretle iktisadi ve malî yeni bir düzene 
kavuşabilmek ve Milletlerarası ticari münase
betlerimizi geliştirmek mevzularının yalnız ve 
sadece bir para ayarlaması meselesi olarak mü
talâasında ısrar olunduğu anlaşılıyor. Bu 
para ayarlanması, neticesi dış ticaret hae-
mmda bir yılda büyük artışlar kaydolundu-
ğu 1945 - 1946 ve 1946 - 1947 yıllarına ait ra
kamlar verilmekle ispat olunmak isteniyor. 

Filhakika bu rakamlara göre 1945 - 1946 yı
lma ait ihracat yekûnu da 532 bin ton ve 1946 -
1947 yılı ihracat yekûnu da bir milyon 400 kü
sur bin ton olarak gösterilmektedir. Bu rakam
lar 1945 Eylül, 1946 Ağustos ile 1946 Eylül, 
1947 Ağustos devrelerine aittir. 

Mukayeseye esas olmak üzere niçin takvim 
yılı alınmamış da böyle farklı devreler almmış-
tırîîlk bakışta para ayarlanmasından evvelki 
bir yıllık devre ile ayarlanmayı takip eden bir 
yıllık devreyi mukayese edebilmek maksadının 
güdüldüğü zehabı hâsıl olabilir. Fakat-bu iki 
devreye raslıyan ihracat yekûnları arasındaki 
fark, para ayarlanmasına bağlanamaz. Çünkü 
1945 yılının devreye alman dört aylık kısmı, har
bin fiilen bitmiş olmasına rağmen, henüz dış ti
caretin gereği gibi başlıyabilmesine bile müsait 
olmıyan zamana rastlar. Diğer taraftan 1946 se
nesinin son dört ayı ile 1947 senesinin ilk se
kiz ayma rastlıvan devre ise artık Milletlerarası 
dış ticaret mübadelelerinin gereği gibi başla
dığı zamandır ve harb yılları içinde ihtiyaçların 
tazyıkıyle ihtiyat olarak biriktirdiğimiz mühim 
miktarda hububat bu devrede satılmıştır. 

Görülüyor ki, yüksek bir rakam elde edebil
mek için büyük hububat satışlarını tamamiyle 
içine alan bir devre tertip edilmiştir. Halbuki 
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bakınız, takvim yılları esas alındığı takdirde man
zara ne kadar değişiyor. 

1946 yılı ihracatımız 905 bin tondur. j 
1947 yılı ihracatımız ise elde bulunan 9 ay- i 

lık yekûnu 940 bin ton olduğuna göre buna son 
üç ay için ortalama bir tahmin olarak 300 bin 
ton ilâve edildiği takdirde; takriben 1 milyon 
250 bin ton olacaktır. > 

Nutukta, dış ticaret münasebetlerimizin ge
liştirildiğinden behsedilmekte olduğuna göre, 
bir de harbden evvelki yıllarla son durumu mu
kayese ederek bir fikir edinmek yerinde ola
caktır. 

1932 senesine kadar tedricen bir milyon tona 
yükselen ihracatımız bir milyon 300 bin - bir 
milyon 400 bin, sonra da 1934 yılında bir milyon 
637 bin tona kadar yükselmiştir. O halde bu ra
kama varmak için daha önümüzde bir hayli me
safe var demektir. Kaldı ki, önümüzdeki seneler
de ihracatımızın artacağını gösterir delillere 
raslamak da zordur. Aksine olarak son yılın bir 
milyon 200 bin tonu içinde büyük mikdarda 
hububat ihracatı vardır ki, bunun başka yıllarda 
mümkün olmıyacağını ayrıca hesaba katmak 
lâzımdır. Şu halde nüfusumuzun şimdikinden 
mühim miktarda daha az olduğu ve 14 sene gi
bi bir zaman mesafesi ile geride bıraktığımız yıl
lara yetişebilmek için dahi büyük bir celi t sar-
f etmek lâzım gelecektir, 

Hükümet adına yapılan beyanatta döviz ve 
altın ihtiyatlarımıza da temas olunmuştur. De
niliyor ki, "Altın ve döviz mevcudumuz bir-
arada olarak para operasyonuna müsadif olan i 
tarihteki tutarını el'an muhafaza etmektedir. I 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının 20 . 
IX . 1947 tarihli bültenine göre mevcudumuzu 
teşkil eden altın ve dövizlerimize .Milletlerarası 
Banka ve Sandıktaki mevcutlarımızın ilâvesi ha- j 
linde yekûn 707 milyona baliğ olur. 7 . IX . 
1946 tarihindeki altın ve döviz mevcudumuzun 
yekûnu da bundan ibaret idi, 

Halbuki altın stokumuz 60 ton kadar eksil
miş, altına kabili tahvil dövizler bitmiş, hattâ 
oldukça mühim açıklar gösterecek hale düşmüş
tür. Bunların yerine elimizde, iştira kudretini 
.mühim nispetlerde kaybetmiş, dış mübadele va
sıtalığı vasfında sakatlıklar vukua gelmiş olan 
sterlin kalmıştır. Bu sterlinleri kullanabilmek
te çekilen müşkülât ve uğranılan zararlar meydan-
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dadır. Bu hale düşmüş olan sterlinleri altmmış, 
dolârmış gibi hepsini birarada hesap edip ye-
kûnlama sonunda elde edilen bir rakamla "al
ini ve döviz mevcudumuz birarada olarak para 
operasyonuna müsadif olan tarihteki tutarını 
el'an muhafaza etmektedir,, deyivermek haki-
kata uygun düşmemektedir. 

Para operasyonu ile beraber girişilen ser
best dövizli ve çok taraflı dış ticaret politikası
nın içinde bulunduğumuz şartlara göre bir ma
cera olduğu ancak şmıdi fark edilmeye başlan
mıştır. 

Filhakika, nutkun başında harbe giren mem
leketlerin güç durumları hakkında tablo çiz
mekle geniş yerler ayrılması, Hükümetlerin te
vali eden tedbirsizlikleri ve israfları neticesi ola
rak memleketimizin düştüğü sıkıntılı vaziyeti 
mazur ve tabiî göstermeye matuf olduğunda 
şüphe yoktur. 

1945 yılını takip eden iki yılın bütçelerinde 
Millî Elitim, Tarım ve Sağlık hizmetlerine dai
ma artan ödenekler ayrılmış olduğu sözleri de 
hakikata uymamaktadır. Bunun gibi 1948 bütçe
sinin 1947 bütçesine üstünlüğü hakkındaki ifa
deler de sözden ibaret kalmıştır. 

Para ayarlamasının yeni bir iktisadi düzene 
kavuşmak ve Milletler arası ticaret münasebet
lerini geliştirmek maksadını temin ettiğini ve 
bu yüzden ihracatımızın bir yıldan öbür yıla 
üç misle yakın nispette artırıldığı iddiası ise mes-
neticesizdir. 

Döviz ve altın mevcutlarının para ayar
lamasına tesadüf eden zamandaki kadar 
olduğu beyanına gelince; bu da bugünkü altın 
ve dolar durumuna göre asla doğru değildir. He
le fiyatlar ve hayat pahalılığı için Amerika'dan 
misaller verilmesi ve âdeta Amerika'nın hayat 
pahalılığında bizden ileri imiş gibi bir zan 
tevlidine çalışılması boşyere harcanmış bir gay-
retir. 

Bütün bu hâdiseler üzerinde, memleket ihti
yaçlarını sağlamıyan bir bütçeyi ve Hükümet 
icraatını mümkünse iyi göstermek için hakikat-
ların ifadesinde ve rakamların seçilmesinde ve 
tertibinde nasıl meharetİer sarfolunduğunu be
lirtmek için duruyoruz. 

Memleketin hakikatları bilmesinde en bü* 
yük fayda mevcut bulunduğuna kaniiz ve eğer 
İktidar, bu gibi hünerlerin dikkatli ve vazi*-
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fesini bilen bir Muhalefet karşısında gecem iye- j 
ceğini anlamış olursa bunun da memleket için 
ayrıca faydalı olacağı şüphesizdir. 

Verdiğimiz izahata ve "misallere rağmen büt
çenle samimiyet olduğunu iddiada ısrar edenlere 
şu ele aldığımız sözlerindeki samimiyetsizliklere 
işaret ederek, ifade ve rakam hünerlerinin hiç
bir derde deva olmadığını ve bunlarla memle
ketin avutulamıyacağmı söylemek yerinde olur. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Sayın Baka
rım tenkitlere cevaplarını ele alıyoruz. Bu ce
vaplar şekle ve esasa ait olmak üzere iki kısma 
ayrılmakta ve şekle ait itirazlarımıza hak veri
lerek düzeltmeye çalışacağı söylenmektedir. 
Hal böyle olunca bu bahiste bir şey ilâvesi lü
zumsuz görülebilir. Ancak bir nokta üzerinde 
dikati çekmeyi faydalı görmekteyiz. Sekle ait 
meselelerin hazan esas kadar mühim oldukları 
hattâ bazı hallerde esaslardan da ileri bir ehem
miyet; arzedebildikleri bilinen hakikatlardandır. 
Bvvelee de söylediğiniz gibi şekle ait kusurlar ve 
düzensizlikler; vuzuhsuzluk gibi samimiyetsizlik 
Hİbi neticeler doğurur. Hele bunlar- bilerek yapı
lırsa bütçenin esas; meselelerinde tağşişler husu
le getiriri. Bugibi hallerin, şekle aittir, diye, 
ehemmiyetten düşürülmek istenmesi asla tecviz 
olunamaz. 

Arkadaşlar; bütçenin samimiyetsizliğine gös
terdiğimiz delilleri reddetmek için, Maliye Ba
kanının söylediği sözler, bütün dinleyen ve oku-
yanlarea kabul olunmuştur ki, hiçbir asıl ve 
esasa istinadetmemektedir. Meselâ, biz bir mil
yar iki yüz küsur milyon liralık bütçenin içinde 
maaş. ücret ve saire olarak yarısını aşan miktar
ların değişmez olduğundan, geriye kalan ve tahmi
ne mevzu teşkil eden beş. altı yüz milyon lira için
de ek ödenek ve aktarma suretiyle 224 milyon 
lira gibi mühim miktarların \ ütçeye girmesini ve
ya, yer değişitrmiş olmasını tahminlerdeki isa
betsizliğin ve samimiyetsizliğin bir dedili olarak 
göstermiştik. Cevapta yine birtakım hesap ve 
nispet hünerleri gösterilerek mesele geçiştiril
mek isteniyor. 

. Bir kere, aktarmalar hariç tutularak hssap 
yürütülüyor ve nispete, bütçenin tanziminde esas 
olan bir milyar, yüz otuz altı milyon yerine ek 
ödeneğin,de ilâvesiyle varılan rakam bir milyon 
305 000 lira esas ahmyor. Hesaplar v e nispet
ler böyle indi ve işe--çeldiği şekilde yün'Uülmek 
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bahis mevzuu olduktan sonra her hakikat red
dedilir. 

Sonra, aktarmaların böyle bir hesaptan 
hariç tutulmasının da izahı kabil değildir. De
ğil, Bakanlıklar bütçeleri veya fasıllar arasında, 
maddeler arasındaki aktarmaları dahi kanun 
ehemmiyetli saymış ve aktarmaları da Bakanlık
ların yetkileri dâhilinde bırakmayı Vekiller He
yetinin kararma bağlanmıştır. Fasıllar ve Ba
kanlıklar bütçeleri arasındaki aktarmalar ise bi
liyorsunuz ki, kanun yapılmasına bağlıdır. 

Aktarmalarla ek ödeneklerin, yıl sonunda ba
liğ olduğu miktarları, tahminlerdeki isabetsizlik 
nispetinde tesbitinde birbirinden asla ayırd 
edilmiyecek faktörler olduğu, sadece akıl ve 
mantık ile dahi bulunup kabul olunacak kadar 
açık ve basittir. 

Şu hale nazaran aktarma ve ek ödenek yekû
nu olan 224 milyon lira, Bakanın dediği gibi, 
yüzde 'V\ değil bir milyar 136 milyon liralık büt
çeye nazaran yüzde 20 ye varmaktadır. Kaldı 
ki bundan bütçenin yarısını aşan sabit rakam
lar hariç tutularak nispet yapılacak olursa, tah-r 
nün olunan rakamların son değiştirileni eriyle 
beraber nispeti yüzde 40 ı aşar. 

Görülüyor ki, cevap diye hep şaşırtıcı rakam 
ve hesaplar ileri sürülmekte devam olunuyor. 

Bu ınezuda üzerinde durulacak iki nokta da
ha vardır. Cevapta deniliyor ki; ek ödenek al-
dıksa varidatımızla karşıladık. Bu ek ödenek
leri Millî Savunmaya harcadık. Millî Savun
manın ihtiyaçlarını karşılayamıyacak mıydık? 

Varidatla karşılamış olmak ek ödeneklerin 
mazeret sebebi olamaz. Buna karşı denebilir ki 
ıcütemadiyen borçları kabartan açık bütçeler 
devrinde, eğer ele fazla varidat geçerse, bunun 
her şeyden evvel ve hiç değilse o yılın açıklan
ın kapamaya tahsis olunması en isabetli hare
ket olur. 

İkinci noktaya gelince, Millî Savunmaya ge
reken tahsisatı vermiyecek miydik gibi daha zi
yade demagojik mâna taşıyan bir cevapla ge
linmesi asla hoş görülemez. Kaldı ki biz Millî 
Savunmanın böyle bir ihtiyacı olacağının her
kesçe ve bizzat Hükümetçe de bilindiği halde 
tahsisatın bilinerek az konulmuş olduğunu iddia 
etmiş ve bunu da bütçe tanziminde samimî ha-. 
roket olunmadığının delili olarak göstermiştik. 
Nitekim 1948 yılı için dahi aynı samimiyetsizlik
le. hareket olunmuş ve Millî Savunmaya hakiki 
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ihtiyacı olan tahsisattan çok eksik rakamlar ka
bul olunmuştur. 

Tahsisatın bilinerek hakiki ihtiyaçlardan az 
tutu] ması bir ihtiyat ve tasarruf icabı gösteril
mekle her halde bütçelerin tanzimi esaslarına 
yeni bir nazariye getirilmiş, demek oluyor. 

İlkokul Öğretmenleri maaşlarının umumi mu
vazeneye alınması ve köy okulları inşaatı mev
zularında yıl içinde yeniden tahsisata ihtiyaç ola
cağı hakkındaki mütalâamıza cevap olarak söy
lenen sözlere gelince bu görüşlerimizi esasın
dan reddeden mahiyette değildir. Bu sebeple; 
gerek bu iki mevzua gerekse Millî Savunma Büt
çesine yıl içinde ek ödenekler ilâvesine ihtiyaç I 
hâs:l olacağı malûm iken, bunlara yeter tahsi
satın konulmamasmdaki maksadın; evvelce de I 
söylediğimiz gibi, bütçe açığının büyümesi tak
dirinde bir takım lüzumsuz masrafların tayyı za- ! 
rüretinin hâsıl olacağı mülâhazasından ileri gel-
mekto olduğu kanaatini muhafaza ediyoruz. 

Tasarruf bahsine dair olan cevap üzerinde de 
duralım: 

Cevabın bu kısmında Bakanın kadrolar hak
kında söylediği sözler cidden bir kerre daha göz
den geçirilmiye değer, «kadrolar üzerinde duru
lursa hakikaten bir çok dairelerde lüzumsuz ba
zı işlerin ve kadroların mevcut olduğu neticesi-
no varılabilir. Belki de esaslı böyle bir tetkik 
yapılmadan dahi merkezde bir çok dairelerin I 
kadrolarında şişkinlikler olduğuna kani oluna- ; 
bilir» diyen Maliye Bakanı, vazifeye geldiğin- I 
den bugüne kadar epey zaman geçmiş olduğu 
halde bildiği bu. durumu ıslah yolunda neler yap
mıştır. 

Sayın Bakan devam ediyorlar. «Fakat şunu | 
arzedeyim ki, memleket ölçüsünde bu kadro iş- I 
leri tetkik edilecek olursa bu, bizi bir tasarrufa 
mı sevkeder, yoksa yeniden bazı kadroların ih- j 
d asma mı sevkeder!» sualini soruyorlar. 

. Derhal cevap verelim; bu nispete ve zihni- ; 
yete göre değişir. Ve ilâve edelim; Bakan ır.er- | 
kezde kadrolar işba halinde olduğunu bildiği ve j 
taşralardaki kadroların ise kifayetsizliğini; do-
layısiyle, âmmenin işlerinin görülmesinde aksak- \ 
lıklar olduğunu takdir ettiği halde, Hükümet 
olarak işe el koymanın lüzumu böylece apaçık 
belirmekte olmasına rağmen bu iş kurcalanmaya i 
gelmez, tasarruf yapacağız derken üste borçlu 
çıkmak da vrr, gibi mütalâalar yürütüyor. 
'•••. Bu mütalâalara Köre tasarruf fikrinden ve 
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âmme hizmetlerinin iyi görülmemesi endişesin
den tamamen uzak bir idarei maslahat zihniyeti
nin ibret verici bir örneği karşısında olduğumuz 
aşikârdır. 

Şimdi; Sayın Bakarım en karekteristik söz
lerine geliyorum: «Tasarruf bence bir zihniyet 
meselesidir. En küçük memurundan Bakana ka
dar tasarruf zihniyeti ile müteharrik olmadan 
hakiki tasarrufu temin etmeye imkân yoktur. 
Bunu da arzedeyim. Bir değişme bir terbiye bu 
bir itiyat meselesidir. Bu da belki zamanla te-
haddüs edecektir. Biraz sabırlı olmak zaruri
dir.» diyorlar; bu sözlerle Maliye Bakanı de
rin bir kalb rahatlığı içinde âdeta israfın felse
fesini yapmaktadır. Uzun süren murakabesiz 
bir iktidarın iradeleri nasıl bir rehavet içinde 
erittiğini bu sözlerde sezmek mümkündür. Bu 
sözlerde bir devir sonunun felsefesi de okun
maktadır. 

Arkadaşlar; şimdi de Devlet gelirleri ve 
bunların vatandaşlara tahmil ettiği külfetlerin 
yekûnu bahsinde Maliye Bakarımın cevaplarına 
bir göz atalım. 

Biz demiştik ki; vatandaşlara tahmil edilen 
külfetler ağırdır; iktisadi bünyemiz bu ağırlığı 
çekemez hale gelmiştir.. 

Maliye Bakanının cevabında ise şöyle den
mektedir: «îleri tekniği olan bir vergi sistemi
ne malik olan memleketlerin malî gelirleri asgari 
c/o 20 - 25 i vergi olarak alınır.» bizde ise «Va
sıtalı vergiler, Genel Bütçeye ait, Özel îdare 
bütçelerine ait bütün mükellefiyetler bir araya 
toplandığı zaman aşağı yukarı, toplanan yekûn 
malî gelire nazaran % 12 - 13 ü bulur. Bina
enaleyh ortada büyük bir dâva yoktur.» 

Yine Bakanın hesabına göre bu, % 13 kıy
meti 1944 malî gelirine göre % 6,4, hususi ida
relerin gelirleri % 07,8, köylerin şarjları % 04,6, 
belediyelerin gelirleri % 09 dur. 

Maliye Bakanının bu hesaplarına esas aldığı 
1944 millî geliri neşredilmiştir, elimizdedir!. 
Buna göre 1944 millî geliri 8 milyar lira olarak 
hesaplanan 1943 millî gelirine nazaran bir milyar 
noksandır. Bir yıl evveline nazaran millî gelir
de vukua gelen bu mühim sukutun 1944 ten bu 
yana nasıl bir seyir takibettiği malûm değildir. 
Hükümet her halde 1944 ten bu yana millî ge
lirin takibettiği seyri tesbit etmiş olmalıdır. 
1943 yıkndan sonra başlıyan düşüş devam etmo-
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şeydi, veyahut şöyle diyelim, 1944 yılından bu 
yana millî gelirde bir artış olsaydı, Sayın Ma
liye Bakanı elbet bize daha küçük bir nispet 
vermek için bundan faydalanacaktı. Bununla 
beraber Devlet gelirlerinin vatandaşlara tahmil 
ettiği yükün yukarıya naklettiğimiz nispetlere 
münhasır olmadığı da muhakkaktır. 

Mülhak bütçelerle idare olunan müesseselerin 
ve iktisadi Devlet Teşekküllerinin tahmil ettiği 
yükler hesaba katılmamış olduğu da görülmek
tedir. Sonra Hususi İdarelerin, Belediyelerin 
ve köylerin gelirleri 1944 yılı vaziytleriııe göre 
ele alınmıştır. Halbuki her üç mükellefiyet un
surunda da bugün 1944 yılına nazaran geniş nis
petlerde artış vardır. Maliye Bakanının bir ke
re de bu hesapları yapmsı doğru olur. O vakit 
vatandaşlara tahmil edilen vergilerin % 12 - 13 
olmadığı daha iyi anlaşılacaktır. 

«Ortada büyük bir dâva yoktur.» iddiasına 
gelince: Biz bunun tamamen aksini düşündü
ğümüzü söyliyeceğiz. Ortada hakikaten büyük 
bir dâva vardır. Borçları iki milyarı aşan yiyici 
bütçeler, iktisadi bünyemize ağır gelmeye ve 
iktisadi kaynaklarımızı âdeta kazımışına zorla
maya başlamıştır. Bu mevzuda dikkatinize ar-
zetmek istediğimiz ve mühim gördüğümüz bir 
nokta da nüfusunun yüzde 90 nı bir lokma, bir 
hırka ile kifafı nefseden bir memlekette alman 
vergilerin hafif görülmesi zihniyetinin Hükü
mette devam ettiğidir. Milyonlarca ailenin yurt
ta çok düşük bir hayat standardı içinde yaşa
makta olduğunu ve ancak çoluk çocuğuna ek
mek yetiştirmek durumunda bulundukların göz-
önüne getirmeden, ileri memleketlerde millî ge
lirlerin asgari % 20, 25 şi vergi olarak almıyor. 
Biz de ise bu nispet % 13 tür deyip bir nevi kalb 
fahatlığı ile ve ortada büyük bir dâva olmadığı 
iddiasiylc işin içinden çıkıvermek asla doğru de
ğildir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Demokrat Parti, bütün bütçe müzakereleri 

sırasında arzetmiş olduğu ve şimdi de kısaca te
mas etmiş bulunduğumuz sebeplere binaen tasvi
binize sunulmakta olan 1948 yılı Bütçesinin mem
leket imkânları ve ihtiyaçlarına uygun görme
mekte olduğunu kırmızı rey vermekle belirtecek
tir. (Sağdan alkışlar). 

Demokrat Parti kırmızı oy vermekle Bütçe 
hakkındaki kanaatlerini belirtmiş olacaktır. (Sağ
dan alkışlar), 
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BAŞKAN — Arkadaşlar, Adnan Menderes 

arkadaşımız söze başlarken şöyle buyurdular; 
Bütçenin umumi heyeti üzerinde müzakereler bit
meden söz istemiştim. Bu isteğim Başkanlıkça 
nazara alınmadı. İçtüzük'ün hükümlerinden, 
müsaadenizle, kat kat harice çıkılarak kendile
rine söz verildiği malûmdur. Sonra istediği söz 
ise, tasarının üzerinde birçok tartışmalar olduk
tan ve tasarının üzerinde bütün görüşmeler kâ
fi görüldükten sonradır. Başkanlık, İçtüzük'ün 
hükümlerini nazarı dikkate alarak maddeler bit
tikten sonra o müsaadeyi kendilerine vermiş ve 
kendilerinin 20 dakikadan fazla okumaya hak
ları olmadığı halde fazlasiyle kendilerine Baş
kanlıkça söz verilmişti. Binaenaleyh bu yan
lış teessürletrini tashih buyurmalarını kendile
rinden rica ederim. 

TAHSİN BANGUOĞLU (Bingöl) — Sayın 
arkadaşlarım, Bütçe Komisyonumuzun aylarca 
süren bir çalışmasından sonra Yüksek Heyetiniz 
uzun ve yorucu bir çalışma yaptı ve nihayet büt
çe projesinin müzakeresi tamamlandı. Bu nok
tada işarel etmek istediğim birşey vardır. Bu 
sene bütçenin Umumi Heyette müzakeresi çok 
dar bir zamana gelmiştir, çok yorucu olmuştur. 
Ümit ederim ki, gelecek sene içir. bu daha iyi 
tanzim edilir-, burada geniş geniş, bol bol ko
nuşma imkânı bulunur. 

Hakikaten bütçe konuşmaları bu sene çok 
daha faydalı ve verimli olmuştur. Ne kadar 
geniş konuşulursa oka dar daha verimli olacağı 
kanaatini taşıyorum bendeniz. 

Görüşmeler sonunda Adnan Menderes arka
daşınım mütalâalarını dinledik. Arkadaşımı
zın mütalâalarını birçok kısımlara ayırmak 
mümkündür. Bir kısmı, Sayın Maliye Vekiline 
cevap teşkil etmektedir ki, onlara kendileri ce
vap vereceklerdir zannederim. Bir kısmı, esa
sen bu müzakereler esnasında görüşülmüş bahis
lerdir. Ticaret politikası, para politikası ve 
daha birçok umumi bahislerdir ki, sırası geldik
çe arkadaşlarımız tarafından konuşulmuştur. 
Bütçenin başlangıcında da konuşulmuştur, da
ha evvel konuşulmuştur. Bu bahisler bana ta-
maıniyle tekrar mahiyetinde geldi. Hattâ bir 
ara şüphe ettim, acaba Adnan Menderes arka
daşımın beyanları arasında geçen senenin kâ
ğıtları karışmış olmasın (Gülüşmeler). Evet tek
rardan zarar gelmez; fakat ben o noktalara ce
vap arzetmek mevkiinde değüjrn, Yalnız e«aş 
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birkaç, noktaya cevap arzettikten sonra bu se- , 
neki bütçemiz hakkındaki noktai nazarımı ar-
zetmek istiyorum. 

Adnan Menderes arkadaşım diyor ki; «Dev
leti takatsiz düşürdünüz». Bunu zaten baştan 
söyledi, beyanatında. Evet «Takatsiz düşür
dünüz diyor.» «Takatsiz bir maliye»diyor ve 
dolayısiyle diyor ki; «Devleti ve milleti takatsiz 
düşürdünüz.» Arkadaşıma sorarım; iki asırdan-
beri ne zaman takatliydi bu memleket, malî ba
kımdan. Cumhuriyet devri bunu takatli bir hal
de bulmadı, bitkin bir halde buldu. O takatlen-
dirdi. Ve takatinin fevkinde yükler yükledi bu 
bütçeye. (Bravo sesleri). Çünkü harap bir va
tan bulmuştuk, baştan başa imar edilmeye 
muhtaç bir vatan bulmuştuk. İstihsali ne kadar 
çok olsa yetmiyecekti. Çünkü memlekette hiçbir 
şey yoktu. 

Arkadaşlar; Cumhuriyet devri maliyemiz, 
evet takatsizlikle ifade olunabilir, ama idealle
rimize göre takatsizlik. Eğer sadece oturup üs-
tünkörü bir idare vazifesiyle kendimizi vazifeli 
addetseydik, o zaman takastiz olmazdı. Köy
lüden daha az vergi alır, bizim gibiler, yani 
memur ve sair bir kısım halk da daha müreffeh 
geçinirdi. Öyle yapmadık. Öyle yapmadık, 
çünkü fakir olan bu memleketin az olan istihsa
linden ayırabileceğimiz bir parayı, bir kere 
ta Cumhuriyetin başmdanberi mühim bir kısmı
nı, müdafaaya verdik, Atlantik ortasında bir ada 
değildir Türkiye arkadaşlar. Çok tehlikeli bir 
geçit üzerinde bir memleketimiz vardır. Onun 
için daima silâh elde durmaya mecbur kaldık. 
Onun için daima, bütçemizin yarısını Millî Sa
vunmamıza verdik. 

Geriye kalan yarının yarısını da bayındırlık 
işlerine ve Millî Eğitim işlerine verdik. Kaba 
taslak böyle taksim ettik. Zannederim ki, Dev
letin diğer daireleri için dörtte biri kalmaktadır. 
Binaenaleyh, Devlet takatsiz düşürüldü, millet 
takastsız düşürüldü sözü doğru değildir, insaf
sız bir sözdür. 

•Bu millet takatsiz düşmeye de razıdır, is
tiklâli bahsma. (Bravo sesleri, alkışlar). 

RE ŞAD AYDINLI (Denizli) — İktisat bir 
ilimdir Tahsin Bey. 

TAHSİN BANGUOĞLU (Devamla) — Arka
daşlar; ben ilim yapmıyorum. Ben de bir ilmin 
müntesibiyim. Ama bu benim ilmim değildir. 
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Ben sadece bir Milletvekili sıfatiyle konuşuyo
rum. Bu, bir memleket bahsidir; Milletvekili sı
fatiyle konuşuyorum. 

Adnan Menderes arkadaşımın esaslı tenkit
lerinden birisi de şudur : «Harbden dolayı ya
pamadık diyorsunuz, mütemadiyen aynı şeyi or
taya sürüyorsunuz, bıkdık bundan.» 

Ondan biz de bıktık arkadaşlar. Ama harb 
yıllarından daha az bir para ödememekteyiz, 
bugün Millî Savunmaya. 

«Harbe girmedik» diyorlar. Girmedik, onun
la can kurtardık, mal kurtardık, tasarruf et
tik, ama bütçe üzerindeki ağırlığını bugün bir 
santim bile indiremedik. Ve bugün memleke
timiz, tehlike bakımından, harb yıllarmkinden 
daha masun bir vaziyette değildir. 

«Fırsat kaçırdık» diyorlar. Bu fırsatların bi
raz hayalî olduğunu söylemek isterim. Birtakım 
masallar vardır, geçen Harbi Umumide İsveçliler 
zengin olmuş. Niçin, Alman'lara yiyecek sat
mışlar da ondan. 

Bunlar kahve lâkırdısıdır arkadaşlar. İsveç
liler mal satmış zengin olmuştur ama İsveç'in 
her köşesinde elektrikli trenler vardır. Biz Muş 
ovasından istihsal etmiş olduğumuz buğdayın 
beher kilosunu Elâzığ'a 30 kuruşa nakledebil-
mekteyiz. Muş ovasından çıkan buğdayın kilo
suna Elâzığ istasyonuna kadar 30 kuruş nakli
ye verirken bu buğdayı kime satacağız? Biz he
nüz vasıtalarla teçhiz edilmiş değiliz. Belki biz
de istikbalde o duruma geleceğiz. Ama bu harb 
içinde istihsal takatimiz ancak kendimizi yaşa
tacak kadar olmuştur, hayale kapılmamak lâzım
dır. ( Sağdan, Dâva orada, istihsalimiz azdır, 
Geçinemezdik sesleri) 

Murakabesiz iktidar böyle olur, buyurdular 
arkadaşımız. Bu bahiste bir parça kendileriyle 
anlatırız. Murakabesiz iktidar fena olur ama, 
çok defa fena da olabilir. Bizim bugüne kadarki 
iktidarımız, C. H. Partisinin iktidarı daima mu-
rakabeli olmuştur, arkadaşlar. Fakat bu mura
kabenin daha kuvvetli, daha tesirli, daha ve
rimli olması lâzımgeliyordu. Hiç kimsenin meç
hulü değildir ki, bizim memlekette 25 sene bir 
şef otoritesi altında bir Cumhuriyet idaresi mev
cut olmuştur. Bu, Millî murakabeyi tahdit et
miştir, ama esasen biz bu girdiğimiz demokrasi 
devrine niçin girdik Murakabe daha müessir 
olsun diye girdik. Bizzat Demokrat Partinin 
mevcudiyeti murakabeyi artıran bir âmildir. Bu 
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bütçe konuşmaları Demokrat Partinin böyle bir 
murakabe için ne kadar faydalı olduğunu gös
termiştir. Bunu inkâr edecek değiliz. 

NAZIM POKOY (Tokad) — Yalnız insaf is
tiyoruz. 

TAHSİN BANGUOĞLU (Devamla) — Ar
kadaşlarım, benim ar/edeceğim, Adnan Mende
res arkadaşıma, bunlardan ibarettir. 

Bütçeye gelince: Şahsi nokta i nazarım şu 
dur : Bütçe, Devlet idaresinin bir aynasıdır. Büt
çede düzeltme olamaz. Fakat Devlet idaresinde 
düzeltme olur. Aynanın üzerinde birşey düzelte
mezsiniz. Fakat ona bakan adama (saçını düzelt 
kaşını düzelt.) dersiniz. Bizim yaptığımız mura
kabe de budur. Biz dolayısiyle düzeltiyoruz, 
ayna üzerinde bir şey düzelmez. O halde düze
lecek şey surattadır. Bunun için Bütçeden ziya
de surata bakmak lâzımdır. Bu düzeltmeleri 
Meclis yapmış mıdır-? yapmıştır. Devlet idaresi
nin bugünkü tuvaletine göre ciddi düzeltmeler 
yapmıştır. Yüksek Heyetiniz bu tuvalet nasıl bir 
tuvalettir diye bunu ti üzerinde konuşabilir. O 
başkadır. 

Arkadaşlar, ben Devlet idaremizin çehresini 
şöyle görürüm: 

Müsaade ederseniz Devlet hizmetlerini tarihi 
teşekkülleri bakımından ikiye ayırayım : 

Bir kısmı eski hizmetlerdir, bir kısmı yeni 
hizmetlerdir. 

Eski hizmetler halkla Devletin doğrudan 
doğruya münasebetlerini tesis eden ilk hizmet
lerdir ; tapu işi, nüfus işi, askerlik işi, vergi işi 
gibi. Bir de Devletin halka karşı yaptığı ilk 
hizmetler vardır. Nafıa, Belediye, Maarif Sıhhi
ye gibi hizmetler. Bunlar bizim en eski devlet 
teşkilâtımızda olan hizmetlerdir ve Tanzimattan 
beri Avrupai şekilleriyle memleketimizde görüle 
gelmektedirler. 

Bunlar eski hizmetlerdir; bunları Cumhuri
yet Devri getirmiş değildir. Eski hizmetler, ki 
bunlara asli Devlet hizmetleri de diyebiliriz, 
halkın alışk'n olduğu hizmetlerdir. 

Bir kısmına da yeni hizmetler diyeceğim: 
Bunlara ya vaktinde biraz başlanmış, başarıl-
mamış veya hiç başlanmamıştır. Ziraat işçileri, 
ticaret işleri, ekonomi işleri, ormancılık, maden
cilik. sanayicilik, enerji kaynakları ve saire. 

25 yıllık Cumhuriyet devrinde bu ikinci ye
ni hizmetler memleketimizde geniş ölçüde ele 

alınmıştır. Bu suretlede Devletin yükü iki mis
line, yani Jandarma Devlet olan eski Devletin 
yükü hiç değilse iki misline çıkmıştır. 

Şimdi bu hizmetleri nasıl görmekteyiz? Bu
günkü baki e eski ve yeni hizmetlerin manzara
sı nedir"? Benim kanaatimce bu eski hizmetleri 
ve asli hizmetler üzerinde biz 25 senedenberi 
istediğimiz ölçüde bir düzenleme, bir ıslahat ya
pamam ışızdır. Tapu yine o tapu, nüfus yine o 
nüfustur. Bu Sultan İlam it zamanından biraz 
îarkiıdıı*. Ama çok değildir. Ve halk bundan 
şikâyetçidir. Halk devleti bunun için, bunlar
da arar. Nüfus cüzdanı alır, tapusunu alır; mah
kemede işini görür zabıtadan yardım görür. Bu 
hizmetlerde düzeltmeler, ilerlemeler kaydedil
miştir. Fakat Devlet olarak bunları tam mâ ıa-
slyle ıslah ettiğimizi iddia edemeyiz. 

İkinci nevi hizmetler ise, daha ziyade iktisa
di devlet, hizmetleri diyebiliriz bunlara, bunlar 
arkadaşlar, yoktan var edilmiş işlerdir. Toptan 
hesabını verirken bundan hiç korkmayız. 

Bugün Türk mühendisleri kâğıt yapıyor, şe
ker yapıyor, basmanın âlâsını yapıyor, kuma
şın en iyisini yapıyor, demir yolunu yapı\ror. 
Bu, yirmi beş sene içinde yaratılmış bir şeydir. 
Ama bunlar nasıl kurulmuş, nasıl işlerler, bun
ların maliyeti, nedir, israf var mıdır yok mu
dili'? Bu ikinci bir meseledir, arkadaşlar. Umu
mi manzara bunların da daha pek iyi ve tam bir 
şekilde yerleşmemiş, tam tanzim edilememiş bir 
manzarasıdır. Noksanları vardır, şu rantabl 
değildir, bunun maliyeti yüksektir, bu şudur, 
;.ıı budur, burada hattâ suiistimal vardır, bura
da 'sraı edilmektedir. Böyle bin türlü misaller 
göstermek, bu işlerimizde her zaman mümkün
dü,1. I"1 ak at heyeti uuıumiy esiyle bu hizmetler 
kurulmuş ve yerleşmiş hizmetlerdir. Ve heyeti 
umıınıiyesiyle iftihar edeceğimiz şeylerdir. Bu 
hizmetler sırf Cumhuriyetin eseridir, arkadaş
lar. 

Şimdi surat, bu, aynada gördüğümüz şey bu
dur. Ufak düzeltmelerle bunun tuvaletini yapar 
geçeriz. Ama ben bu işlerin hepsine hakiki bir 
düzen vermek zamanının gelmiş olduğuna kani
im, arkadaşlar. Artık asli hizmetler dediğimiz 
hizmetleri ihmalden kurtarmak lâzımdır. Nü
fus, Tapu, zabıta memleketimizde katı olarak 
halledilmiş, düzelmiş olmak gerektir. 

Devlet iskambil kâğıdı verir ama. nüfus kâğıdı 
vermez. Böyle şey olmaz arkadaşlar. Derse-
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niz ki «u başka şey, bu başka şey.» Bunu ben de 
biliyorum. Ama halkm benden, Devlet olarak 
istediği şey iskambil kâğıdı değil, nüfus kâğıdı-
dir. Binaenaleyh dikkatimizi bu yöne çevirmek 
lâzımdır. 

Canım tapu işi düzelmez, zaten böyle gel
miş, böyle gider, denmiştir. Bu işleri bir prog
ram dâhilinde ıslah etmek mecbur iyemin deyiz. 
İktisadi hizmetler üzerinde de geniş bir plâna 
muhtacız. Bunları parça parça kurduk, fakat 
çerçiveleyemedik, onların bir Devlet plânı içe
risine alınmaları zarureti vardır. 

O halde şöyle görmek isterim, gelecekteki 
çalışmalarımızı. Bir yandan asli Devlet hizmet
leri esaslı bir program dâhilinde ıslah edilmeli
dir. Biryandan da iktisadi teşebbüsler bir Dev
let plânı içine girmelidir, tam plânlı ve tam ran
dımanlı bir iş olmalıdır. Bu tanzim işi bittik
ten sonra bütçenin çehresi kendiliğinden deği
şecektir. Çünkü o, bir aynadır. Surat değişin
ce onun aynadaki aksi de değişecektir 

«Bu değişiklik niçin yapılmamış efendim, 
niçin duruyorsunuz1?» Çünkü bir kuruluş dev
rinde idik ve harbin içinden çıktık, geldik. Bu 
talepleri serdeden arkadaşlarımızın bu bahisler
de biraz dalıa geniş düşünceli, daha geniş gö
rüşlü olmaları gerektir. 
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Ancak bunların zamanı gelmiştir, burada ko

nuşan Bakan arkadaşlarımız da her mesele üze
rinde toplayıcı, tanzim edici noktai nazarlarla 
durmuşlardır. Onun için gelecek yıl bütçesinin 
böyle geleceğini ummaktayız. Bütçenin böyle 
gelmesi demek umumi idarenin de bu şekle gir
miş olması demektir. 

Bu yıl bütçemiz mevcut malî imkânlarla çer
çevelenmiştir. «İhtiyaca uygun değildir» di
yorlar, Adnan Menderes arkadaşım. Realiteye 
uygundur arkadaşlar, bugünün realitesine 
bu bütçe uygundur. Ama bu realite içerisinde 
yeni bir kalkınma ve yeni bir şekillenme yap
mak zaruretini, bizimle beraber Hükümetimiz de 
teslim etmiş olmalıdır. 

Bu itibala Hükümetimize, verimli yeni bir 
çalışma yılı temenni ederim. (Soldan sürekli 
alkışlar). 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyanlar varsa 
lütfen kullansınlar. Oy toplama muamelesi bit
miştir. 

1948 yılı Bütçe Kanununa oy verenlerin sa
yısı (413) tür. (359) kabul, (51) ret, (3) çekin-
serdir, muamele tamamdır, yeter sayı vardır. 
Bütçe (359) oyla kabul olunmuştur. (Soldan 
alkışlar). 

4. — DEMEÇLER 

1. — Başbakan Hasan Süha'nın 1948 yıh 
Bütçe müzakeresinin sona ermesi münasebetiyle 
demeci 

Söz Başbakan Hasan Saka'mndır. 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) — 
Sayın arkadaşlarım, iki aydanberi Bütçe Encü
menimizde ve nihayet son birkaç gün zarfında 
da Yüksek Meclisin doğrudan doğruya kendi 
elinde uzun ve sıkı tartışmalarla nihayete eren 
Bütçe müzakeratmız, Yüksek Heyetinizin şimdi 
makamı riyasetten ifade buyurulan aded de 
çoğunluğu ile kabulünüze iktiran etmiş oluyor. 
Hükümetiniz bu yüksek reyin taşıdığı siyasi 
mânayı tamamen müdrik olarak bundan dola
yı Yüksek Heyetinize derin minnet ve şükran
larını arzetmekle şeref duyar. 

Sayın arkadaşlar, Parlâmentolar rejimde 
bilhassa Anayasamızın tatbika koyduğu bu re
jimin en sıkı şeklinde mesuliyet mevkiinde bu

lunan bir Hükümet için murakabesi altında bu
lunduğu teşrii Meclis tarafından bir yıllık Dev
let hayatının icraatı olarak sunmuş olduğu Büt
çe lâyihasının tasviple, kabulle karşılanmış ol
masını görmek kadar bahtiyarlık hissi, tevlit 
eden hiçbir siyasi vesika yoktur. 

Saym arkadaşlarım, bu reylerinizin netice
sini en geniş mânada Büyük Meclisin Hükü
metine güveni ve teveccühü olarak telâkki edi
yorum. (Soldan tabiî sesleri, Allah muvafak et
sin sesleri). 

Aynı zamanda arkadaşlarım, bu geniş gü
ven ve teveccühün Hükümetinize hâkim olan 
mesuliyet hissini de o derecede genişletmiş ve 
kuvvetlendirmiş olduğunu arzetmek isterim. 

Bütün bu müzakereler sırasında Yüksek 
Meclis Üyelerinin ileri sürdüğü tenkitler ve ifa
de buyurdukları temenniler bu Bütçenin tat
bikatında Hükümetinize rehberlik vazifesini 
göreceğini de arzederira. 
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Bu vadide bilhassa karşı parti arkadaşları

mıza da Bütçe Komisyonundanberi, pek sıkı 
ve ciddî bir gayretle, bütçemizin mümkün ol
duğu kadar iyi bir şekle gelmesi için sarfettik-
leri gayretlerinden dolayı teşekkürlerimi arz-
etmeyi bir vazife bilirim. (Bravo sesleri, alkış
lar) . 

Hakikaten gerek bütçenin bütünlüğü üze
rinde, gerek Umumi Muvazeneye dâhil ve katma 
bütçelerin herbiri üzerinde ayrı ayrı sarfettik-
leri sistematik, nıetodlu mesailerinin takdirinize 
lâyik olduğunu ifade etmekle zevk duyarım. 

Demokrat Parti arkadaşlarımızın ileri sür
dükleri birçok tenkitleri, atlarına mağruren ar-
zedeyim, politik hareketleri çok bariz ol
makla beraber, bendenizin anlayışıma göre bir
çok noktalarda haklı ve isabetli tenkitler olduğu
nu herkesten ziyade ben kabul ediyorum ve bu
nu ifade etmeyi de bir vicdan borcu sayarım. 

ümit ediyorum ki, bu yolda ciddî mesai ve 
tenkitleriyle bizi daima ikaz ederlerse bundan 
ancak memleketimiz fayda görecektir. Gelir ye
kûnlarında herhangi bir azalma göstermemiş 
olması, arzettiğimiz bütçenin, israf bakımından, 
ileri sürüldüğü kadar kusurlu bir bütçe olmadı
ğının objektif bir delilidir. 

Teknik bakımından bütçemizin, maalesef, 
bertaraf edilmesine çare bulamadığımız bir nok
sanı şüphe yok ki 128 milyon lira kadar bir 
kısım giderlerin iç krediye müracaat edilmek su
retiyle kapatılmış olması vaziyetidir. Çok temen
ni ederdim ki, Yüksek Heyetinize mesul bir Hü
kümet şefi olarak sunduğum bütçeyi bu kusur
lardan âri olarak getirebileyim. Bu yolda kısa 
zaman zarfında büyük gayretlerin de eksik olma
dığına inanmanızı rica ederim. Fakat bütçede 
şu veya bu şekilde teknik prensip itibariyle aranıp 
bulunacak kusurların birçoğu, üzerinde arkadaş
ların durdukları gibi, onu lıazırlıyanların da 
ellerinde olmıyan sebeplere bağlıdır. Bütçemizin 
bu sene dahi geçmiş harb yıllarında olduğu gibi, 
bu kadar bir yekûna baliğ bir miktarda olması 
iç kredilerle kapatılması iktiza eden bir gider faz
lalığı ile kapanması icabeden kusurunu, bu eli
mizde olmıyan sebeplere atfetmek insaflı olur. 

Ait olduğu tatbikat senelerinin ihtiva ettiği 
olağanüstü işlerin ve hizmetin karşılığı olarak 
kabul etmek mecburiyetinde kaldığımız masraf
ları bugün cari ve Hazinenin normal varidat 
membaları saydığımız kaynaklarla kapamaya im-
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kân olsaydı, şüphesiz bugünkü bütçemiz bu ku
surdan tamamiyle âri olarak huzurunuza gelirdi. 
Ancak iki yoldan birini tercih etmek doğru 
olurdu: Ya bugün şarj fiskal dediğimiz memle
ketin malî yükü ne olursa olsun bunu nazarı iti
bara almaksızın kaçınılmaz, tenziline imkân bu
lunamaz olağanüstü saydığımız masrafları karşı
lamak için yeni mükellefiyet teklifleri ile huzu
runuza gelmek veyahut da iç kredimizin, hamdol-
sun mevut olan, imkânlarından istifade ederek 
bir borç para yoluna gitmeyi ihtiyar etmek var
dı. Zannederim, tesirleri malûm olan fenalıkları
na rağmen iç kredi yolunu ihtiyar etmemizin ye
ni bir mükellefiyetle halkımızı sıkmaktan daha 
hafif biı- şekil olduğunda benimle ittifak edersi
niz kanaatindeyim. Sene içinde bu bütçe yekûn
ları ile masraflarımızı tamamen karşılayıp önü
müzdeki seneye kadar varmak, Hükümetinizin 
şimdi arzettiği mesuliyet duygusu içinde gözet
tiği esaslı bir emelidir. Çok temenni ediyorum 
ki, tatbikat senesi içerisindeki olayların ve hâdi
selerin fevkalâde tecellileri, Hükümetinizi bu ka
ideden ayrılmak mecburiyetine düşürmesin. Bu 
demek değildir ki, arkadaşlar, sene içinde karşı
lığını bulacağımız, kendi malî imkânlarımızla 
temin edeceğimiz ve memleketin hayrına ve kal
kınmasına yarıyacak faydalı işleri sene bütçesine 
ilâve olarak getirmekten çekineceğiz. 

Meselâ, Millî Eğitim sahasında köy okulları
nın bir, n evvel yapılması ve ilköğretim masraf
larının l mum i Muvazeneye alınması kömür hav
zasının ]>, \ müstacel bir mahiyet ve ehemmiyet 
iktisap elm; olan Kozlu Mmtakasına ait kalkın
ma plânının "tbikı ne bileyim, Ankara'da ken
disinin noksanlığını hissettiren elektrik ihtiya
cını tamamlıyacak olan ve vücuda gelmesi ya
kın bulunan Çağlayık hidrolik santrali gibi işler 
için, eğer imkân bulursam mesuliyetini üzerime 
alarak sene içinde dahi gerekirse bir ek ödenek 
teklif etmekten çekinmiyeceğim. 

Arkadaşlarım, tertip bakımından bugünkü 
bütçemizin bazı kusurları olduğunu herkesten 
evvel yakından bilen bir arkadaşınızın. Emin olu
nuz ki, böyle çeşitli masrafların, normal daimî ve 
sürekli Administration General masraflariyle bir
likte memleketin kalkınması için yer alması ica
beden olağanüstü masraflar, bir defaya mahsus 
masraflar, ve başka karekterde ödeneklerle kar
şılanması icabeden masrafların bir arada göste
rilmesinin isabetsiz olduğuna ben de kaniim. 

— 906 — 



B : 28 31.12 
Eğer gelecek seneki bütçeyi sunmak şerefi de 
bendenize teveccüh ederse hiy olmazsa bu kusur
ları izale etmek va'diyle ve Yüksek Heyetinizin 
gösterdiği itimattan dolayı şükran ve minnetleri
mi tekrarliyarak huzurunuzdan ayrılıyorum (Sol
dan alkışlar). 

2. —Büyük Millet Meclisi Başkam Kâzım 
Karabekir'in 1948 yüt Bütçe müzakeresinin sona 
ermesi münasebetiyle demeci 

BAŞKAN — Aziz arkadaşlarım, altı gün altı 
gece uzun saatler çalışarak ve olgunlaşmış bir 
demokrasinin ciddî ve samimî havası içinde ve 
yurtseverliğin bütün icaplarına uygun tartış
malarla 1948 yılı bütçesini çıkarmış bulunuyoruz. 
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KAS İH KAPLAN (Antalya) — Hayırlı 

olsun. 
BAŞKAN (Devamla) —- Gösterilen bu gay

ret ve himmetten dolayı partilerimize ve ayrıca 
her birerlerinize şükranlarımı sunarken yeni yı
lın ızı da kutlarım (Sağ ol sesleri) ve aziz mil
letimiz hakkında da hayırlı ve saadetli olmasını 
dilerim. 

Sayın arkadaşlarım, 
Çok yorulmuş bulunduğunuzdan uygun bu

lursanız 12 Ocak Pazartesi günü toplanmayı arz 
ve teklif eylerim. 

12 Ocak Pazartesi günü saat 15 te toplanmak 
üzere oturuma son veriyorum. (Şiddetli alkışlar). 

Kapanma saati : 19 

*>9<i 

1948 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiş ir) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Oya katılmıyanlar 

Reddedenler 
Çekinserler 

Açık Milletvekillikleri 

4Ö5 
413 
359 

47 
51 

3 
5 

[Kabul edenler] 
AĞRI 

Müştak Aktan 
Hal id Bayrak 

AMASYA 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebruro Aksoley 
Hilmi Atlıoğlu 
İbrahim Raruf A yaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Brgun 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 

Fakiho Öynıen 
ANTALYA 

Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpımın 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 

Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya Örgeevren 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fehrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı IJzunçarşıl] 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Arif özdenıir 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil Özçağlar 
Celâl Sait Siren 
Dr. Zihni Ülgen 
îhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunş 
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M i r i Bük 
Aziz Duru 
Ahmet Münir Erhan 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Gl. Zeki Soy demir 
Ahmet îhsan Zeynel-
oğlu 

ÇORUH 
AH Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdot Yüeer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdı Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cav it Ekin N 

Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 
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EDİRNE 

Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. tbrahim Tali öngö
ren 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağla i 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabrı Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dine 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Kemalettin Kamu 
Gl. Vehbi Koeagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşır Atlı 
Cemil Said Barla» 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 
tsmail Sabuncu 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Calip Kenan Zaiın-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Uluç 
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Rasim Yurdman I 

İSPARTA ! 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan j 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelen-
beğ 
Gl. Kâzım Karabekir 
Recep Feker 
Orgl. Cemil Cahit Toy- ! 
demir 

İZMİR 
Şevket Adalaı 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Di*. Hüseyin Hulki Cure 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Güleüoğlu 
Atıf Tnan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmı-an örs 
Şükrü Soracoğlu 
Hasan Âli Yücel 

KARS | 
Mehmet, Bahadır 
Akif Evi doğan 
Aziz Samih Ilter j 
Şe raf ettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdürrahman Sürmen 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Çoşkan 
Hamdı Çelen 
Dr. Fahri Ecevit ı 
Fethi Mağara 
Ziya Orbay 
Baki Tümtürk | 
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KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürkim 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kan.su 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. F. Şerefettin Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
tbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Milat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar 
Rasim Er el 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazini Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
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Memduh Ispartahgil 

MALATYA 
Âbdurrahman Ulvi Bey-
dağı 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Kara-
köylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Korgl. Ali Rıza Artun-
kal 
Kâmil Coşkunoğlu 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
îsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Ktırdoğlu 
Dr. Memduh Necdet 
Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil îdil 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yayeıoğlu 

MARDİN 
GL Seyfü Düzgören 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Ab idin Çakır 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral Hulusi Gökda-
lay 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Beık 
Cemil Bilse! 
Hüsnü çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Gülek 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 

Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Etem İzzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SÎNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
GL Fikri Tirkeş 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 
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TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Halid Nazmi Keşmir 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 
Nazmı Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 

Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orlıon 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa Reşit Tarakşı-
oğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Kâmil Erbek 
Sırrı IçÖz 
İhsan Olgun 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhorı 
Nuri Tarhan 

[Reddedenler] 

AFYON KARAHISAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâ^in 

Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 

Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 

Dr. Bahattin Öğütmen 
Mehmet öktem 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 

— 909 — 



Âbidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zçytinoğlu 

ÎÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Saim Ergenekon 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 

fe : tt 31-İâ 
Dr. Celâl Ramasanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 
Celâl Bayar 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demircili 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
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Ahmet Kemal Silivrili 
Senihi Yürüten 

KAYSERÎ 
Fikri Apaydın 
Reşit Turgut 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet îhsan Gür-
soy 
Adnan Menderes 

KOCAELİ 
ismail Rüştü Aksal 

[Çekinserler] 
MARAŞ 

Emin Soysal 

Ömer özdek 
îhsan Seril Üşgen 
Ahmet Tahtaîalıç 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürau 
Nuri özsan 

smoB 
Suphi Batur 
Enver K&k 

RİZE 
Dr. Fahri Kurtuluş 

[Oya katılrmyaıılar] 
AFYON KARAHİSAR 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (I.) 

AMASYA 
Ahmet Eyınir (1.) 
Esad Uras (1.) 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
do 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Tayfur Sökmen (î.) 

AYDIN 
Emin Arkayın (I.) 
Dr. Mazhar Germen 
(t) 

BURSA 
Mustafa Fehmi G erce kor 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
îhsan Karasioğlu 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağrah (1.) 
Fahri Karakay.a 

GÎRESUN 
Ahmed Ulus 

GÜMÜŞANE 
Edip Tör (I.) 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
<Î0 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar (I.) 
Cihad Baban 
Gl. Refet Bele 
Dr. Mim Kemal öke 
"(t) 

Dr. Akil Muhtar öz-
den (î.) 
Hamdullah Suphi Tan-
rıever 
Hüseyin Gahit Yalçın 

İZMİR 
Lâtife Bekir çeyrekba-
şı (1.) 

KARS 
Tezer Taşkıran 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 

MALATYA 
"Dr. Cafer özelçi (î.) 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
GL Kiazım Sevüktekin 
00 
Abdürrazak Satana (î.) 

MUĞLA 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

[Açık Milletvekillikleri] 
Erzincan 1 
Giresun 1 
Kastamonu 1 
Malatya 1 
Ordu 1 

MUŞ 
italid Onaran (I.) 

RİZE 
Hasan Cayid Belûl.(t) 

SAMSUN 
Ömer Karataş 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Cavid Oral 

SİNOP 
Cevdet Kerim İnceda-
yı (Başkan V.) 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk (î.) 

SİVAS 
Kâmil Kitapçı (î.) 

TOKAD 
Rofik Ahmet Seveugil 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener (î) 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu (1) 
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T. BUM. Bastmevi 


