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" 1. - SABIK ZABIT HÜLASASI 

1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu
nun heyeti umumiyeti hakkında müzakere ce
reyan etti ye müzakerelere yarın da devam edil
mek üzere inikada son verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
Çankırı Malatya Erzincan 

M. A* Renda N. Baydar B. K> Çağlm 

B Î R Î N C Î CELSE 
Açılma saati : 15 

REÎS — M. A. Renda 
KATİPLER : B. K. Çağlar (Erzincan), i K. Turan (İsparta) 

REİS — Celse açılmıştır. 

2. MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye ka
nunu lâyihası ve Bütçe Enenmeni mazbatası 
(1/201) 

Söz öl. Kâzım Karabekir'indir, 
Gl. KAZIM KARABEKİR (İstanbul) — 

Muhterem arkadaşlar, bütçe her vekâletin önü
müzdeki yılda neler yapacağının rakamla gös
terilmiş bir programı demektir. Bir Vekâletin 
yapacağı işin diğerine-zorluklar çıkarmaması 
ve el birliği yapılması lâzımgelen işlerin sonra
dan bir takım kırtasi muamelelere dökülerek 
lüzumsuz vakit ve nakit sarfına yol açmaması 
ve halka zorluklar ve zararlar göstermemesi 
için Devlet makanizmasmm bilhassa bütçele
rin tertip ve tanziminde yeniden ayarlanması 
lâzımdır. Bu Yüksek Müdafaa Meclisinde büt
çe üzerinde işlenerek "Vekillerin ve Genel 
Kurmay Başkanının birbirlerinin işiyle yakın
dan ilgilenerek ve mütalâalarını beyan ederek 
geçen yılların programlarını bu yılın, ihtiyaçla
rına göre tesbitiyle olur. 

Harp tehlikesi içinde bulunduğumuz şu yıl
larda her zaman ileri sürdüğümüz veçhile Dev
let, makanizmasmm daha ahenkli daha süratli 
ve daha tasarruflu işlemesi temin bu daha çok 
lâzımdır. 

Bu günün en ehemmiyetli iki meselesini mi
sal olarak ele alıp bu lüzumu belirtmek isterim: 
Bunun biri hayat pahalılığı diğeri de bir harp 
zuhurunda hayat muhafazasıdır; 

Hayat pahalılığı; halkımızın ve memurları
mızın büyük ksmmın gıdasını çok eksik alması 
ve giyimini temin edememesi yüzünden büyük 

ıstıraplar doğurduğu gibi sulha kavuştuktan 
sonra da zaif düşen bünyelerin ıstırabı dinmiş 
olmayacaktır. Geniş toprağımız var. Fakat 
cephe gerisi seferberliği ve halk ekonomisi 
icapları yapılmadığından istihsal çoğaltılamı
yor, nakliyat ve tevziat kontrol ulunamıyor ve 
üstelik bazı hatalarda yapıldığından hayat git
tikçe pahalılanıyor. 

Hava tehlikesine karşı bir harp zuhurunda 
/bilhassa büyük şehirler için yalnız ışık söndür
mek ve şehirlerde bazı yardım talimleri yapıl
makla kalındığından bir harp zuhurunda hayat 
muhafazası temin olunamıyacak aç susuz kalı
nacak ve birçok vatandaş Ölecek veya mâltjj 
kalacaktır. Halbuki dağlık bir memleketin sa
hibiyiz. Beş yılda bir çok at nalı şeklinde ma
ğaralar yapılabilir, büyük şehirler halkının uzak 
yakın yerlere dağıtılması esası üzerinde her şey 
hazırlanabilirdi. Pasif müdafaa, ışıkları karar
tıp yatmaktan ibaret kalmıştır. 

Eğer birinci cihan harbinin ve onun ardı sı
ra geçirdiğimiz İstiklâl harbinin acı tecrübeleri 
gözönünde tutularak sulh hulyalariyk oyalana
cak yerde bir düzüye harp hazırlığı yapsaydık 
her yıl ambarlarımıza da bir şeyler atar ve bir 
taraftan da harp ekonomimiz hakkında prog
ramlar hazırlar ve ikinci cihan harbi çıkar çık
maz bunun tatbikatına geçerdik. 

Halbuki bu harp, ona bir türlü inanmıyanla-
rm da hayretle gözlerini açtığı halde onun icap
larına uygun tarzda harekete geçirememiştir. 
1939 dan bugüne kadar gerek Parti Grupu za
bıtlarında ve gerekse Meclis zabıtlarında ve 
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hatta matbuatta bilhassa ele aldığım iki mesele 
hakkında çok faydalı fikirler ve tavsiyeler 
yardır. Bir gün bunları okuyacak olanlar eğer 
harbe de girersek naşı lolupta bu ikikonkunç 
âfetin bu milleti sarstığına hayret edeceklerdir. 
Bugün hayat darlığı içinde krvranılıyor, Havâ-
' akınları tehlikesi de karşımızda korkunç hey-
betiyle duruyor. 

Hayat pahalılığı halkın ve memurların bü
yük bir kısmını ezerken lüks hayatlarına asla 
halel gelmemiş yerlerimiz ve insanlarımız oldu
ğu gibi, bir hava tehlikesine karşı da büyük bir 
kısım tehlikede iken kaçacak veya sığmacak 
yerleri hazırlanmış ve kaçma vasıtaları da mü
kemmel olanlar vardır. 

Halk; bunları böylece gördüğünden ve bil-
diğmdendir ki biz mebuslara karşı acı ve ağır 
söyleniyorlar. 

Halbuki, Bugün gerek şehirlerde belediyele
rin ve gerekse umumî sahada Devletin sulh za-
manmda daha ucuz ve harp sonrası modasına 
daha. uygun olacak imar işleri hâlâ Hükümetin 
muhtelif vekâletlerinde yer alıyor. Bu gidiş
lerle iktisadi ve diğer sahalardaki masrafları 
karşılamak için halktan alman vergiler geçen 
sulh zamanlarımızda bile bir nesil iç;n hayli sı
kıcı yani fakir düşürücü olduğu halde bugünün 
şartları: içinde bir taraftan vergilerin arttırıl
ması diğer taraftan hayatı bir kat daha 
pahalılaştırması bakımından daha çok ezicidir. 

En müterakki memleketlerdeki dairelerin, 
müesseselerin ve hattâ parkların plânlarını 
tatbik etmek görünüşte hoş fakat hakikatte 
ezicidir. Bugün köylerimize kadar en müterak
ki yerlerdeki mektep plânlarının tatbikma kal-
kışmışızdır. Çok yerde bu yüzden işler yarıda 
kalmış veya halk çok ezilmiştir. Daha basit ve . 
halimize uygun meskenlerde aynı şeyleri daha 
yüksek bir derecede yapabiliriz. Hele kadro
lara gelince bu iş müterakki memleketlerden 
çöMj^âha geniştir. Devlet müessese ve fabrika-
larîyle hususi şahısların veya şirketlerin elin-
dekiler arasında çok büyük . farklar vardır. 
Devletçiliğin gittikçe her tarafta hoşa gitmesi, 
istihsalin ucuza maledilmesindendir. Halbuki 
Devlet fabrikaları ve bunları idare eden ban
kalarda fazla insanlar bulundurdukça ve kâr 
hadleri de yüksek tııtuldukça hayat pahalılı
ğının artışında bunun da bir âmil olacağı tabi
idir. 

Devletçiliğin esas vâsıfları sulhta bile her 
türlü israftan kaçınmak ve istihsali ucuza 
maletmektir. Yoksa kendi hususi bütçesiyle 
döşeyemediği evini, temin edemediği rahat ve 
zevkini Devlet bütçesinden yapmak ve kad
roları alabildiğine genişletmek değildir. 

Cihan harbi içine girmiş ve bize bu tehlike
de bulunduğumuz zamanlarda Devlet işlerinde 
tasarruf ve ahenk daha çok ehemmiyet kazanır. 
Çünkü kendi hayat şartlarından daha iyi bes

lenmesi ve iyi giydirilmesi lâzımgelen ordu 
mevcudu yükselmiştir. Buna karşılık ise ha
riçten normal gelen şeyler bile azalmıştır, 
hiçe de inebilir. * 

Vekâletlerin yüksek müdafaa şûrasında bir
birinin yıllık programını tetkik ve tenkidatları 
lüzumu belirtmek için arzettiğim iki mühim 
mesele üzerinde amelî misaller görebiliriz. 

Hayat pahalılığı, ihtikâr, suiistimal ve hır
sızlık bahislerinde : Meselâ Ticaret Vekâleti, 
kendi yıllık yiyeceklerini kendi toprağından 
alamıyan istanbul köylüsünden dahi kilosu 27 
kuruştan Hükümet hissesi alıyor. Bu alım Da
hiliye, Millî Müdafaa ve hattâ Genel Kurmay 
Başkanları tarafından Önlenmesi icabeder. Çün
kü bu iş istanbul'da hayat pahalılığına ve her 
taraf ta da ihtikâra ye suiistimallere yol açıyor,, 
En mühimmi ordu ambarları bu köylerin ara
sındadır. Tasavvur edin.ki, bazı köylüler de 
o -civardaki kıtalardadır. Esasen yakınlarda 
ambarlar olan halk zaruretlerini herhalde ora
ya gelen gidenden temin eder. Çünkü hırsızlık 
şöyle dursun üniforma giymiş köylü askerin 
aç kalan köylüye merhameteri bile yardımı ta
bii bir şeydir. Geçen cihan harbinde Şark mm-
takasında.zaruret gören halkm ordu nakliya
tından ve ambarlarından nasıl beslendiğini her
halde Millî Müdafaa Vekâleti bilse gerektir. 
Ağzı açılmamış, bir tarafı delinmemiş çuvallar
dan mükemmelen kilolarca un çalmıyordu. Za
ruret ; fırçaları vurup un çekmeyi onlara öğ
retmişti. Şekere* diğer erzaka taş parçaları 
karıştırılıyordu.^ Demek Ticaret Vekâletinin 
kendi başına yaptığı bir iş diğer vekâletler için 
zararlı neticeler verebiliyor. Bu işten husule 
gelen cürümlerde, Adliye cihazına, ahlâkî sar
sıntıya ve diğer makamlarımıza tesir eder. Ti
caret Vekâleti almak ye Ofis ambarlarına taşı
mak hususunda bütün gücünü sarf ediyor, ida
ri ve adli kuvvetleri de emrine hazır buluyor. 
Halbuki verme işine gelince; karşılık o kadar 
gayret sarf olunmadığı gibi halkın yardımcısı 
da yoktur. Meselâ tohumluk zamanı geçtikten 
sonra verilmeye kalkışılıyor. Tevziatta köylü
ye kolaylık gösterilmiyor. Ofisten halâ geçen 
yıl verdiği Hükümet hissesi mahsulâtının para
sını alamıyanlar bile vardır. Zeytin ormanları
mızın mahsulatından mûtat olan ihracat dahi 
yapıldığı halde görülmeyen pahalılığın artışı
na karşı da matbuatın yazdığı ve halkın söy
lediği çok ağırdır. Büyük kısımları mahdut 
ellerde bulunan bu mahsul halkm başlıca gıda
sıdır. Eğer işçi gündeliği fazla deniyorsa is
tanbul sokaklarında kabileler teşkil eden ve pe
rişan hâlleri görenlere elem veren altı bin 
kadar çocuk dahi teşkilâtlandırılarak o saha-, 
larda faydalı unsurlar haline konabilirdi. Bu 
mevzu uzun yılların ayrı bir elemidir. 

Hayatı ucuzlatmak günün baş işidir. Devlet 
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i^erind^ fe#r türlü israflardan ve sulh zamanı 7a-
pılmaüi mümkün işieFdenJtaeınmak ve milli «aer-
jjfi t€§kü|tla|idjra^a|: istihsali #rttormakian baş
ka çare yoktur. 

Harp ekonomisi hakkında gok ̂ eylftr söyie^miş 
ve ya?ıfinıştır. Buhara riayet edflmecUk^e yafa
nız kpntrjöl ve ceza bir nevi pasif ç a ü ^ f a j t e 
Bugün bütçemiz 'bir milyara çıkacak halkta^, sp& 
fedakâıİLıkİannı istediği halde harp ekonomisi
nin iki esası olan israftan kaçınmak ve istihsali 
arttırmak hususlarında insana ferahlık verecek 
bir şey <g$»Mmiym 

İstihsali arttırmaya yaramayan imar ve inşa 
işleri beyhude bütçeyi kabarttığı kadar işçi ve 
malzeme buhranına da sebep olduğundan bunlar 
sulhtan sonraya bırakılmalıdır. O zaman her şey 
daha ucuzlayacağından ağırlığı da o kadar olmaz. 
İşçi ve ma^lzemehalkevlei^in inşasına bırakilma-
hafi*. Hava tahribatını düşünmek dahi Devletin 
imar işlerini durdurmayı emreder. Vekâletlerin 
bütçesinde yeni tesis olunduklarından daha çok 
teftişler, müteferrikalar, kırtasiyeler, harcırahlar 
hattâ kira bedellerinin arttığı da görülmektedir. 
Koca vekâlet binaları hâlâ ana caddelerin lüks 
apartmanlarındakilerin bile kendi bünyesine ala
mıyor. İstiklâlimizin emniyet altında bulundurul
ması için halkımız her fedakârlığı severek kat
lanır. Pakat îedakârlığı karşılığının lüzumsuz yer
lerde israf edilmesi ona elem veriyor. 

Hulâsa : Harp sonuna malî, maddi, manevi ve 
fikrî zaif bir halde çıkmak büyük tehlike olaca
ğını biran hatırımızdan çıkarmamalıyız. 

*Pîirk gücü her şeye yeter. Ijlverirki millî ener
ji ye ıriillî serveti her türlü israftan koruyarak 
yerine sarfedelin\. 

U^ T, DAĞLIOĞLÜ ı(Amtalya) — Arkadaş
lar bütçenin heyeti umumiyesine taalluktı itiba
riyle bilhassa Devlet teşkilatındaki teftiş şebe
kesi, teftiş teşkilâtı hakkında konuşacağını, tak
dir buyurursunuz ki, Devlet teşkilâtınca teftiş 
ve murakabe en büyük rolü oynar. Yani Hükü
metin en büyük kuvvet kayna^larindarı birisi tefr 
tiştir. Teftişin gayesi halk muamelâtının ve. 
Hüjrismet işlerinin normal olarak seyrini sağla
maktır, anuna görüyoruz ki, son zamalar4a fril-
hassa teftiş teşkılâtimız gevşemiştir. Yani mem
leket ve Hükümet, muamelâtını hassasiyetle takip 
ve, intaç, edememektedir. Bunu bir çpk misallerle 
teyit etmek;, açığa vurmak, bir tablo hajinde 
tasvir etmek müınkündür. Şurada suiistimal ol
muş, şurada şöyle bir hal olmuş, şuraca şu ol
muş, şurada şu, nıabşal çürünnüş deye hergün 
okuyoruz^ g^zetş sütünjairı bunlarla doludur. 
Belki bun<İa ifrata %çan, cihetler vardır. Fakat 
muhakkak olan şudur ki, teitişmekaniznıasınm 
bugün istediğimiz şekilde işliyememekte plma-
sıcEr. Her vekâletin kendisine mahsus bir teftiş 
heyeti, bir, tef ti? teşkilâtı vardır. Adjjıye, Maa
rif, Dahiliye ve hatta Beden Terbiyesi teşkilâtı
nın daİü muİ^ttişler* vıa#te Bütün bu teşkilâtın 

NİİI4 M x l 
gayesi bir olduğu halde ntetodsuz Ye pilânsız ga-
I^tıklan için kuwe$ewni heder ^tmefrtedfîier, 
yani bir nevi m&$ israfH» doğru gMilmekte-
dir. Sunun içindir ki, kanaatimce Hükümete, Dev
lete ait bütün teftiş teşkilâtının tek bir ida
reye bağkmaa lâzım<far. 

Bazan bir meseleyi ilgilendiren bîr iş için bir 
yere iki müfettiş gittiğini gördük. Bu iki müfet
tişin anlayışları, usulleri, kaideleri o kadar bir
birinden ayrı düşüyor ki, teftişten fayda yerine 
zararı görülüyor. Bilhassa idari isler, adli işler 
arasında teftiş meselesi mevzuubahi» oldu mu 
mesele bir çıkmaza gitmekten başka bir netice 
vermiyor. Devlet muamelâtı ve bilhassa halkın 
işleri tam ve mutlak olarak görülebilmek İçin ar
tık plânsız ve metodsuz teftiş teşkilâtına nihayet 
vermek lâzımdır. Bu teşkilâtı tek bir idareye me
selâ ne bileyim, Başvekâlete bajliamak ve Dev
let teftişlerini tek bir kanal yönünden ifade etr 
mek bizim için çok faydalı olur. Muayyen yere 
gönderilecek müfettişler ne şekilde, ne ruhta 
hareket ederler. Bazen müfettişler tahkikat ve 
tef tişat raporlarını ait olan makamlara verdikten 
sonra aradan aylar geçtiği halde işin semeresi 
görülmiyor ve yahut mesele ehemmiyetini kay

bettikten sonradır ki tedbir almıyo^ B... bunları 
önlemek lâzımdır, Şu halde arkadaşlar balkın iş
lerini normal bir şekilde görmek ve Devlet mu
amelâtını esaslı bir şekilde bağlamak yani tef tiş-
ten istihdaf ettiğimiz gayeyi elde etmek için bü
tün teftiş heyetlerinin tek bir idareye bağlanma
sını faydalı gördekteyim. 

İkinci mesele; memurların terfih ve ikdan 
. meselesi. Görüyoruz fci, Hükümet aynî yardım 
ve bare'mdeki tadilâta dair bize iki kanun lâyiham 
sunmaktadır. Bu takdire şayandır. Fakat ben
deniz bunları kâfi görmüyorum. Eğer 1938 senesi 
bütçesine göz atarsak görürüz ki, masaraf ve me
mur maasatı aşağı yukarı âyrc ayrı tar nispet 
arzeder. Bugünün bütçesinde fark masraf lehine 
artmıştır, memur lehine azalmıştır. Memuir sj-
nrfı yaşayan canlı Ur Hr müessesedir. Devlet 
bunlara istinat eder. Ben diyemem ki, Devlet 
bunlara yardım etmemiştir, öyle söylersem hak
sızlık etmiş olurum. Devlet memurunu düşün
memiş değildir, düşünmüştür, elbise vermiştir, 
maaşına % 25 zam yapmıştır, ara sıra aynî yar
dımlarda bulunmuş, elinden geldiği kadar me-
muru besliyebilmek için lâzımgelen yardımlarda 
bulunmuştur, Memuru ikdar etmek için elinden 
geleni yapmıştır. Bunu itilaf etmezsek haksızla 
olur. Amma >»u kâfi değildir. Muaflarımızı 
kısabiliriz. B&yük müesseselerin teşkilâtına, bü
yük müesseseteiin tesisatına sarf ettiğimiz parayı 
harp sonrasına, bırakabilirim. Amiîia memuru ter
fih etmek lâzımdır Gazetelerde ökuajsmnuz; ben 
bu teanaatta değilim-, memurları aceze güruhu bü
yük bir hatadır Bazıları sanki memur smıfr 
yalnız mürtekip ve münteşirden ibaret bir zum,-
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redir diye tasvir eder, yanlıştır. îtemuT sınıfı 
fedakârdır, faziletpewerdir, ^atantnı stJveT, is* 
tirataa katlanır. Fakat muztaribtir.. ; Bunları 
düşünmek lâzımdır. Şu halde a^kaöaşlar yaptı
ğımız iyıtiği, yEptığıîftız işleri tam yapahm. 15 
milyon gibi bir para bugünün hayat şartları için-

. de büyük brr şey değildir. $fömkün olan feda
kârlığı yapalım. Çünkü biz bunlara istinat edi
yoruz. Menrarlarımizi faziletti, dirayetli olarak 
elde tutabilmek için ve bunların mesaisinden is-

. tifade etmek için. iyi bakmak iöabeder; Yoksa bu 
ihsanlar günden güne perişan ve hattâ sefil bir 
vazıyete düşecekler ve İstıraplarını işlerinde 
safcliyacaklardır. Elinizi vicdanınıza koyunuz, 
biz ne haldeyiz? Memleketin'ufak memurlarıme
mur kMesinin % 90 Hım teşkil, eder. ©onları btı 
muztarip vaziyetten kurtarmak lâzımdır. Lâzim-
gelen tedbirleri alalım. 

ît. KARADENİZ (Trabzon) — Arkadaş
lar; ben, bütçenin umumî heyeti üzerinde müta
lâa söylemek için huzurunuzu işgal etmedim. 
Yalnız dünkü celsede Celal Bayar -arkadaşımız 
bazı beyanatta bulundular, o beyanat beni huzu
runuza çıkmağa mecbur etti. Sayın arkadaşımız 
bütçenin umumî hatları üzerindeki mütalâalarını 
belirttikten sonra buyurdular ki müvekkillerimin 
bazı şikâyetleri vardır, onlara Büyük Millet Mec
lisine bu şikâyetlerini aksettireceğimi vadettim; 
onun için soyuyorum. Buna ilâveten de: geçen 
sene tütün mubayaasında İnhisarlar idaresinin . 
kontenjan haricinde mubayaada bulunduğundan 
ve bu yüzden satın aldığı tütünlerin bedelini 
üç ay teehhürle verdiğinden ve hattâ 260 kuruşa 
pazarlıkla satın aldığı tütünün bedelini zürraa 
200 kuruş üzerinden vermek için zorladıkların
dan ve bu tütünlerin çürutülmesinden ve bu 
seneM tütün mubayaası işinde dahi beceriksizlik 
yapıldığındnan ve Dundan dolayı 15 ÖOÖ ÖÖÖ Îİra 
kadar bir zarar tahmil edilmekte olduğundan 
bahsettiler. 

Bu sözler arasmda yalnız; geçen sene Bige 
mrntabasmda kontenjan haricinde, yani lüzum*-
suz ve iearpsız yeaîe fazla tütün mubayaa edildi
ğini ifade etmiş oldular. 

Bendeniz, b& sözlerden valsız bu kısmına mü-
saade buyurursanız cevap * arzedeceğinı. Çünkü 
W yalnız, şimdi sayın arkadaşımız tarafından 
mevzuubahis edilmemiştir. Geçen senenin bütçesi 
m^aket» «dâirken Bütçe Encümeninde ve ondan 
sonra gazetelerde, mradan bir müddet evvel de 
müzakere edilen inhisarlar Umum Müdürlüğü 
bütçesinin müzakeresi sırasında sayın inhisarlar 
VefeiM tarafından' bahsedilmiştir. O halde bir 
mesele ar. O da: Geçen sene Ege mıntakasm-
da, tüttün lurzuiösuz yere v-e f azi& fiyatla; nutba-

' yaia edilmişti», gibi bir mantalite.ve kanaattir. 
Bu işin Yüksek Heyetinizce meçhul kalma

ması için htdisey' Yüksek huzunmuzda izah ey
lemeyi faydalı görüyorum, 

îPeşinen m&fağîm. ki, t^çen &m fîge mintâ^ 
kasöıda Misârlattü yapmış ioldûğu mubayaa 
tie-îüzumtttz, re ne dfr icap&ı^dir. Arkadaşlar, 
hepinize^ malûmdur, tfttün denilen madde iie 
buğday gibi tabladan alinihca derhal öğütülüp 
pazara £ev%edile^İîen, ne €fr pfcmûk g'bi tab
ladan alınıp hemen, ftez haStte- getirilerek ififös* 
tehlike arzedilfebilen bîr mlrdâe değîldîrV ^Üt^n 
tarladan alındıktan sonra hepinizce malûm oldu
ğu İizre muayyen örüddet bekteflıesi, bakilmfcsı, 
muayyen fermantasyon devrelerini getirmesi 
içilir bir hale geldikte nsohra iftüstehlike arzedil-
nresi lâzüngelen bir maddedir» Bunun için. bütün 
lâzımgelen^ ' bir maddedir. Btaiun için bütfün 
dünya kWfân kuntpanyaları monopolleri ellerin
de büyük mikyasta stok tutmak mecburiyetin^ 
dedir. Bu^b^k4n\ilctarıybâzi memleketlerde üç 
sette, bazr yerlerde de ̂ 8r^vseöfeîik istihlâke ye
tecek miktardadır. 

Bizde mülga reji idaresi de dört senelik is
tihlâke yetecek istok bulunduruyordu. Fakat 
Reji k&ldınlıpta Devlet inhisarı kurulunca 
Devlet inhisarı ne kadar tütün istoku bulun-
durmakdır meselesi meydana çıktı. Çünkü 
istok epiyee. para hapseden ve büyük sermaye 
isteyen bir mesele idi. Teknisyenler toplandılar, 
tetkik ettiler ve teknik imkânları zorlıyarak bir 
neticeye vardılar. Dediler ki, başka memleket
ler 3 « 4 senelik stok bulundurabilir, fakat bi
zim memleketimizin vaziyetine göre biz de as
gari 28 aylık stok bulundurmalıyız. Bu bir ta
limatla tesbit edildi, ve inhisar idaresine 28 
aylık stok bulundurmak vazifesi tahmil edildi. 
Âneak muhtelif senelerde bu stok miktarı tam 
28 aylık değil de 24, 20 aylık ye hattâ daha aza 
dü^tü, fakat hiç bir zaman 28 aylığın üstüne 
çıkmadı. Bu muhtelif iktiasdi sebeplerden ileri 
geliyordu. Ya tütün bulunamıyor ,> ya dışardan 
talep oluyor, tütün harice sanılıyordu. 

Bandım bir sen* evvelki tütün mubayaasma 
başladıiğittsa zarna® yine b& gM sebeplerin te
siri altında inhisar ambarlarında tam istok yok
tu. Bana sebep 1#41 yılanda eşya fiya#aaam» 
birden bire alıştığsnızm üstüne çıkmağa başlama
sıdır. TaÜfebu*mayanda tütünce yüksebaeğe 
başladı. Bidayeten 193® fiyatl-orma % 40 zaaa 
yapmak kararım % 80 e çıkardığımız-halde gene 
yetişmedi. Devlet parasını emanet olarak kul
lanan mösût memurlar bû fiyatın arkasından ko
şamadılar. Bhmetiee ihtiyacımızı tamamen satın? 
alamadık. Diğer taraftan bu fevkalâde zamanna. 
tesirleriyle veyahut geniş haüfc tabakasının bu 
keyf maddelerini satın alaraKiS iken eline fazia 
para g%çmiş olmasından istifade ederek satön al
mağa teaşlaıHasv yüzünden ve belkide daha< başka 
sebeplerden gen% mi^fasfeı fetıhlâfe artışı oldu* 
1989 da& Mbttren tüt̂ ifts * milyon kilo kadar bir 
istihlâk a*fcş» gösterdi, işte bir faraffeanl istih
lâk artışı; ^ e r mmfâm istökuft arüettiğitts se-

lft— 



î : 59 23,1 
beplerle tamamlanması yüzünden geçen sene am
barlarımızda tütün hayli azalmışti, hesaplarımızı 
yaptık, vaziyeti şöyle gördük; biz senede 17 mil
yon kilo tütün istihlâk ederiz. îlk mubayaa edi
len tütün % 10 fire verdiği için 19 milyon kilo 
tütün almak lâzımdır. 2 senede 38 milyon kilo 
eder. 4 aylığı 6 milyon küsur kilo yapar. Bina-
enaleh 44 milyon küsur kilo tütüne ihtiyacımız 
vardır. Ambarlarımızı tesbit ettik. îstoklanmızın 
mevcudu mubayaa mevsiminin sonunda ancak 16 
küsur milyon kadar bir şey kalacaktı, bu hesaba gö
re 29 milyon kiloya yakın tütün mubayaa etmemiz 
lâzım bunuda; 1943 yılı içinde mubayaa etmek mec
buriyetinde bulunacağız, bunu nasıl tevzi, edelim, 
hangi mmtakalardan alalım dendi; Tabii bu işr 
lerin teknisyenleri, mütahassıslan vardır. Bun
lar toplandılar, harmanlara ne miktar tütün lâ
zımdır, hangi nevilerden tütün lâzımdır, bir 
tevzi cetveli yaptılar. Bu tevzi cetveli şöyle oldu: 

Ege mıntakasmdan 12 milyon kilo mubayaa, 
edeceğiz dendi. 7 815 000 kilo Karadeniz mınta
kasmdan, Marmara mıntakasmdan 8 075 000 
kilo mubayaa edeceğiz, Şarktan-ise - hemen he
men bütün mevcudu - 842 000 kilo alacağız. Mec
muu 8 732 000 küsur kilo eder. Daha iyi anlaşıl
madığı için şunu arzedeyim ki, memleketin tü
tün mıntakaları dörde ayrılmıştır. Birisi Ege 
mmtakası, diğeri Marmara, Hendek, izmir, 
Bursa, Düzce vesaire bu mmtakaya dâhildir. 
Birde Karadeniz mmtakası vardır ki, Hopa veArt-
vine kadar gider. Bir de Şark mmtakası; İşte bu 
dört mmtakanm bir senede yetiştirdiği tütün 
miktarı 60 - 65 milyon kilodur, Bu 65 milyon ki
lo tütünün, hemen hemen yarışını, 30 - 35 mil
yon kilosu Ege mmtakasında istihsal olunur. 

Şimdi yine tevziata geçiyorum. İdarenin hazır
ladığı bu cetveli tetkik ettik vebunti bir diğer ba
kımdan da çok isabetli bulduk düşündük M ma
dem Hükümet 28, 29 milyon kiloya yakın tütün 
alacaktır, bunu her mmtakaya yetiştirdikleri 
tütün nispetinde taksim etmek daha âdilâne bir 
şeydir. 12 milyon tütünün bu bakımdan Eğe 
mıntakasmdan satın alınması yerinde idi. hattâ 
29 milyonun yarısından fazlasını oraya vermek 
lâzım gelirken yine Ege'nin aleyhine ve diğer 
mıntakalar lehine tesbit edilmiş bulunuyordu 
mubayaaya başladık. Eğe mmtakasında tütün 
satışı yıllardan beri Hükümeti işgal eden mühim 
bir mesele halini arzedegelmiştir. Sebebi orada 
tütünler bir ay içinde, köylerde, muhtelif yerler
de her tarafta birden piyasa açılarak satılır. Bu 
piyasa vaktinde iyi ayarlanmaz, hesaplı tutul
maz ve tanzim edilmiyecek olursa muhtelif te
sirler altında panikler zuhur edebilir ve memle
ketin bu değerli mahsulü heder edilmiş olabilir. 
Hükümet daima, bu meseleyi bildiği için, he
saplı devranır. Biliyorsunuz tütün piyasasını 

İnhisarlar idaresi değil doğrudan doğruya Tica
ret Vekâleti, idare etmektedir. Geçen seneye ka
dar bu vekâlet daima o mmtkaya hususi şirket-
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leri memur ederek ve onlara müdahale mubayaası 
yaptırarak piyasada nâzımlık rolünü yaptırır. 
Biz de İnhisarlara, alacağınız tütünler için nâ
zım olmayıda unutmayın deriz. Bu piyasa alı
cıları Almanlar, Amerikan kumpanyaları ve İn
gilizlerin müteahhitleri ve yerli tüccarlardır. Ge
çen sene tütün piyasasında bizden başka müda
hale mubayaası yapacak yani Hükümet tarafın
dan tavzif edilmiş bir şirket yoktu. O zamanm 
Ticaret Vekili bulunan arkadaşım endişe etti, 
Almanlar kredi bulmak için çalışıyorlar, dedi; 
Almanlar belki piyasaya girer diye, çok evvel 
açılması lâzım gelen piyasa şubata kadar tehir 
edilmek mecburiyetinde kalındı. Arkadaşım bu 
endişesini yenememiş olmalı ki- nihayet Başveki
limize müracaat ederek, tütün piyasasını idare 
etmek için 35 milyon lira istedi- O zaman Başve
kilimiz, bihakkin ve yerinde olarak; endişeye 
mahal yoktur, İnhisarlar idaresi 12 milyon kilo-
mübayaatta bulunacaktır ve ayrıca yerli tüccar
larımız da piyasadan tüütn alacaklardır. Bina
enaleyh aynca bir teşebbüse girişmeğe lüzum 
yoktur dediler. Bu vaziyete göre İnhisarlar ida
resi piyasayı hem tanzim edecek hem de ihtiyacı 
olan ve zaruri olarak tedarik zorunda bulunduğu 
12 000 000 kilo tütünü mubayaa edecekti, pi
yasa şubat içinde açıldı, devam etti ve biz 
12 000 000 tütünümüzü aldık. Fakat satılacak 
olan tütünlerin miktarı daha 20 000 000 civarın
da iken bizim mürettebimiz ikmal edilmiş oldu. 
O zaman piyasadan çekilmek zorunda idik. Çe
kilecek olsak bu sefer ortaya koyduğumuz, mü
dafaa ettiğimiz, tanzim ettoiğimiz, koruduğumuz 
fiyat sukut edecek; bir kısım zürra tütünlerini 
eyi fiyatla satmış olacaklar diğerleri zarar ede
ceklerdi. Piyasayı başı boş bir halde bırakmağa 
ne gönlümüz razı oldu, ne de vazifemiz buna 
müsait bulunuyordu. Onun için piyasadan müm
kün mertebe çekilmemek, mürettebimiz doldu 
ise de bütün mahsul satılmcaya kadar alıcı gö
rünmek ve bazı yerlerde de fiilen satın almak 
zorunda kaldık. Hakikaten 35 000 000 a yakın 
olan satış bitinceye kadar biz 12 000 000 kilonun 
üstünde 1 900 000 kilo tütün daha satın almak 
mecburiyetinde kaldık. 

B u l 900 000 kilo tütün vasati olarak 189 
kuruşa bize mal oldu; Küsuratı bertaraf edip 
satın aldığımız tütünü 14 milyon diyelim. Bu
nun haricinde tüccarlar bizden daha çok aldı-. 
lar. Onların da vasati fiyatını bizimki ile 
mukayese yaptık, onlarınki 193 kuruş tutuyor-" 
du. Bu az bir fark olmakla beraber bu bizim 
eksperlerimizin daha dikkatli, daha hassas, da
ha uyanık davranmış olmalarına bir dedil sayı
labilir. 

Bu 1 900 000 kilo tütün ne oldu? İki ay 
sonra, geçen. senenin tütün piyasası açıldı. 365 
kuruştan İstanbul'da bulunan Amer kan kum
panyalarına satış yaptılar. Maliyet fiyatı; 189 
buna 100 kuruş da işletme ve bekletme payı 
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ilâve edecek olursak beher kilosunda 75 kuruş 
kâr vardır. Binaenaleyh, İnhisarlar idaresi 
fazla mubayaa ettiği iki milyon kilo tütünden 
1 250 000 lira gibi mühim bir kâr temin etmiş
tir. işte tütün piyasası bu şekilde ikmal edil
di. biz memnunuz, zürra memnundur. Zürra 
memnundur çünkü tütününü değer fiyatla, sat
mıştır. Değer fiyatla diyorum, çünkü vasati 189 
kuruşa satılan bu tütünler ihraç piyasasına gö
re hemen hemen tüccar alım, satımına yakın bir 
fiyata satılmış oluyordu.. Taraf taraf bütün 
mmtakalarda Umumî birliğe ve Vekâletimize 
teşekkürler geldi ve her taraftan işte ilk defa
dır ki, inhisarlar İdaresi Devlet namma bihak
kın nâzım" rolü oynadı ve bunu yaptı dediler. 
Bulşte çalışan emektar inhisar memurlarımız ve 
eksperlerimiz de vazifelerini tamamiyle ve iyi 
yapmış olmanın vicdan huzuru içinde idiler. 

Vaziyet bu iken ortada memnun olmıyan 
yalnız bir kaç kimse kaldı. Onlar şimdiye ka
dar Hükümetin verdiği paralarla müdahale 
mubayaası yapıyoruz diye piyasaya müdahale 
eden, tütün alan ve sonra bunu Hükümet hesa
bına, satan, kârını paylaşan bazı şahsiyetlerdi. 
Bunlar propagandaya geçtiler. Bu güzel işi 
baltalamak için ellerinden geleni yaptılar. Ev
velâ sunu dediler: Efendim, İnhisar İdaresi 
şimdiye kadar Ege mratakasında 2 - 3 milyon tü
tün alırken, bu ne biçim şey, 12 milyon kilo tü
tünü birden alıyor, bu mahza bize husumettir, 
bizi yıkmak için bir harekettir. 

Dediler ki, efendim bu idarenin 63 milyon 
lira parası bunu hep tütüne verirse elinde müs
kirat işi var, tuz işi var, kahve işi var, çay işi var, 
onları nasıl" idare edecek, sonra parayı nereden 
bulacak1? Sonra. Ege mıntakasma bu paranın hep
sini birden verse diğer mıntakâlarm tütünleri 
ne olacak? Diğer mıntakalar bu işten zarar göre
cekler. Zürraa o kadar fazla para verdiler ki, 
zürra bu parayı ne yapacağını şaşırdı. Dahası 
var; o kadar fazla fiyat verildi ki, buğday eken 
zürra buğdayı bırakıp tütüne başladı. 

Şimdi bu propagandaların, bu hareketlerin 
bir tanesini daha sayın arkadaşımız geçen celsede 
ifadelettiler, onuda bunlara katmak lâzımdır. 
O da" 260 kuruşa pazarlık yapıldığı halde sonra
dan 200 kuruşa para verilmek istenmesidir'. Tü
tün alım s^trtnı bir mukaveleye müstenittir. 
Bir taraftan idare diğer taraftan satıcı arasında 
imzalanmış bir mukavele vardır. Bu mukavelede 
260 kuruşa olduğu halde nasıl 200 ödenebilir. 
Çok melhuzdur ki, bu da o nevi propaganda züm
resinden biridir. Bu propagandayı yapanlar de
vam ettiler, Çünkü o günden bugüne kadar hiç 
bir ses Hükümetin mubayaayı hangi sebeplerle 
hangi icapların tesiri altında yaptığını ifade 
etmedi ve onlar alttan alta bu propagandayı yap
tılar ve bu propaganda yürüdü ve neticede de 
arkadaşlar, fikrimce muvaffak ta oldular. Çünkü. 
bu sene yine müdahale mubayaası kendilerine ha

vale edildi. Netice ne oldu bunu ihtimal hepsini 
işittiniz, zürram malını yüz kuruşa aldılar 200 e 
sattılar. Kendileri ekmedikleri biçmedikleri halde 
oturdukları yerde onun malına ortak oldular. 
Bayar arkadaşımızın söylediği on beş milyon za
rar bu olsa gerek. Şimdi arkadaşlar, benim yük
sek huzurunuzda tebarüz ettirmek istediğim bun
dan ibarettir. Yapılan mubayaa bu icaplanjı ve 
bu zaruretlerin tesiri altında yapılmış ve muvaf
fakiyetli bir iş olmuştur. Yapılan propagandaların 
değerini takdirinize bırakıyorum. Yalnız bun
ların inhisarlar parayı nereden bulacak sözüne 
cevâp vereyim; idare şimdi biliyorsunuz aldığı 
tütünü müstehlike çok fiyatlı satmaktadır büyük 
kârlar yapmaktadır. Rakamla tahmini olarak 
söyliyeyiim, 100 kuruşa mal ettiği tütünü müs
tehlike 700 kuruşa satmaktadır. Böyle bir vazi
yette 100 e alıp 700 e satacağım ben, para verin 
dediğim zanian hangi Hükümet bu parayı bula-
mıyacaktır. Böyle bir vaziyette Maliye Vekili hiç 
bir şey yapamazsa fesini satıp, bu parayı muhak
kak verecektir (Gülmeler). 

Arkadaşlarım, sabrınızı suiistimal etmekten 
korktuğum için kısa söylüyorum. Ana hatları
nı tebarüz ettirdiğim mesele budur. Daha faz
la tenevvür etmek istiyen arkadaşlar varsa 
emirlerinize hazırım. Teferruata kadar. size iza
hat vermek isterim. Yalnız şunu ifade etmek 
istiyorum ki, Celâl Bayar arkadaşımız bu şe
kilde nâzımlık rolünü yapmakta olan hususi 
şirketlerden şimdiye kadar fayda gelmiştir de
diler. Onlara yine iş vermeli tarzında bir mü
talâada bulundular, zannediyorum eğer yanlış 
anlamışsam tashih buyururlar. Dört sene bu iş
lerle uğraştığım için biliyorum, bu gibi şirket
lerden asla fayda'gelmemektedir; Prensip ola
rak şunu kabul edebiliriz ki, içinde hususi men
faatler takılı bulunan . hiç bir müessese, hiç bir 
şirket âmme hizmetleri için faydalı olamamak
tadır. (Bravo sesleri). 

Sonra arkadaşlar, biliyorsunuz ki, bu mu
bayaa geçen sene şubat ayında başladı mart ip
tidasında ben vekâletten ayrıldım. Mubayaa 
edilecek miktar için karar verilirken vekâlette-
bulunuyordum. Onun için yâlnız bu kısma ce
vâp verdim. Mart ayından sonra paralar geç 
ödenmiş, tütünler . çürütülmüş ve saire, tabii 
bunlara izahat verecek vaziyette değilim. Ma
ruzatım bu kadardır. Huzurunuzu işgal etti
ğimden dolayı af fmızı rica ederim. 

BEÎS — Emin Sazak. 
O. BAYAR (tzmk)— Müsaade eder misi

niz? 
REİS — Zatı âlinizi de. yazdım, sıra ile söz 

veriyorum. 
E. SAZAK (Eskişehir) .—. Bendeniz kısa ke

seceğim. (İşitilmiyor sesleri). Sabrınızı suiis
timal etmiyeeeğim. 

Evvelâ para işinden başlıyacağım. Bizim 

— m — 



#?î% 

t : ® «.5,19*4 O : 1 
memlekette paramız-ın kuçfretine maalesef he
pimiz nüfuz etmemiş, gibi lakayt kalıyoruz. Pa
ramızın mesnedi altın karşılığı değildir. Bü
tün para, insanların. varlığının mahsulüdür. 
Şöyle bakıyorum; Ankara Hükümetinin mem
lekete ilâve ettişi servetler elimizdeki paranın 
bir kaç mislidir. Şimendifer, tedavüldeki pa
ranın, f ey kindedir, madenlerimiz dersen elimiz
deki paranın miktarından fazladır. Ormanla-
nmjzt dersen yine, ondan fazladır. Sanayi mü-< 
esmelerimiz dersen tedavüldeki paradan yine 
yüksektir. Şu halde emisyon yapılacak, yapıJU 
miftîr falan- diye tereddüde düşmeğe değecek 
ye; paramızı zâf & düşürecek bir şey.yoktur. Pa-
myı-zâfa düşüren ve hayat pahalılığını icadeden 
şeyi başka, yoldan aramak lâzımdır; Şimdi bel-
Mb^çOk B^vletleiMİe yoktur. Trene binersin, 
Devletindir, tuz alırımdevletindir, basma alır
sın, Bevlşfcindip-* orman alımın Devletindir, ma
den Devletini iv. l>emekki; paranın karşılığını 
ödeyecek mübadele vasıtasının kısmı âzami da 
Devletin elindedir. 

Cenabı. Ha/k: insafsız- bir sulha, götürmesin, 
âdilâne bir suljı olursa, parçamızın dünyanın 
en, kıymetli parası olacağına,, aklın, mantığın 
icabı olarak, ¥ 0 şüphe yoktur, hattâ, bence 
altından da» kıymetliç|irf. 

Bazı meselelpr var ki, Merkez Bankamızın 
yegâne faydalı yeri budur. Faydalı bir iş olur 
da buna karş ı l ı koyarak 1Q - 20 milyon emis^ 
yon yapıl&m- Bunu kötü koyup aşağı, görmek 
kadar- hateİfc bir şey olamaz. 

Pahalîljk: meselesinde dünyanın yaptığı 
usulı var? ne akıL ig-$i ne de: keramet. Fakat 
harbin buı kadar, mr^pesi; bidayjettebn işi böy
le bağlıyarak dünyanın, yaptığı: yola gidemem 
dik Kimin' nesi varsa;' beyanname ile tesbit 
edip he^es^ kftrnefâî̂ f dağıtmak, bunun için 
fazla, akîllı; olma^ij lüzûı» datypk, Fakat ne
dense bu yapılamadı. Şimdi hugün yapılacak 
i§4 şu ve bu ^kjl^ej dfMidir. Görüyoruz ki„ bu
gün pahalılığın yegâne ilâcı bolluktur. Geçen 
^neMlah bereket verdi, Hükümette almasayf 

• di arpa ve buğday fiyatlar*. büsbütün: perişan 
bir h«de.geleeej£tU, I)e^ekkiih>erşeyde bolluk ol
sa, bu işler hşlledüecekr bendenizçe vaziyeti 
böyle mütalâa^ ejtmjfe ll^padır. 

BugünkÜU^ararnam^yi hüsnü tatbik, edecek 
şeMİde tedbir-almalı, yanlış yerlerini tashih 
etmelidir. 

Memurin kısmına ayniyat mı verilecek? ne 
verilecekse onun da ihtiyacım,temin etmeli, ya
pılacak iş bundan ibarettir. 

Efendim, hn memurinin ıstırabı hepimizi 
hakikaten teessür ve acı içinde bırakmaktadır. 
Nihayet hu, milletin evlâdıdır. Beş sene gibi 
uzun bir zaman içinde kendisim müdafaa için 
milyona yakın ordu tutan bir Devletin memur-
larmm ıstırap duymaması imkânsızdır? millet 
herşeye tahammül- edtyo% Hükümet te buna 

yardım etmelidir. 
Yoksa asud.e zamanlarda ya|>amadığmıız bir 

işi,, yani buhran ve mnyajzene vergilerini kaldırma 
işini natıra bile getirmek dpğmı değildir. Bugün 
harp olmaktadır, yarın ne olacağı belli değildir, 
böyle bir zamanda böyle bir yola gitmeyi, zanne
derim memurlar da arzu etmez ye düşünmez. 

J&tak i i Grup Reisi Muhtereminin mütalâa
l a r aracında bir iki nokta var ki„ bendeniz iş
tirak edemiyorum. Siyasi n^üsteşarlık işine ar-
k,adaşlaruıuz4aıı bir- ikisi de temas etti. Siyasi 
müsteşar ne bir vekildir, bir veJül salahiyeti var
dır,. ne de işin içine girmiştir, işten haberi var
dır. Fuzuli bir mevcudiyet gibi ortada durur. 
Meclise, gelsin, islerden haber versin desek ma? 
l&matı yoktur. İnşallah böyle, bir yanlış yola 
gitmeyiz, eğer l&zunsa bence bnnu başka şekilde 
halletmeli. Vekâletlerin çoğunda buna lüzum gör
müyorum, vekâletleri esasen pek, çpğalttık, fjîzla 
işi; olan vekâletler kalmamış, gibidir. Eîğer lü
zum varsa müsteşar muavinliği ihdas, edUmeli: 
Böyle işler daha zapt», rapta g|rer, iş bölümü 
yapılır. Siyasi; müsteşarlıklara lüzumsuz yere gi
derek kapısı agmıyalım. Sand^iyasız vekili de 
kafama; sığdıramadım, Yapacaksak Başvekil 
muavini yapalım,, eğerlüzumu, varsa. Bazı ve
kâletleri üçe- ayırdık, gene işleri fazla ise bu 
arkadaşlar biraz zamana uyup £azla çalışsınlar. 

Arkadaşlar; zirai mahsuller işine gelince t 
Müstahsil bu sene çok sıkıntıya girmektedir; Bu 
yaylanın fakir bir tiftik mahsulü vardı, masraf 
geçen seneye nazaran iki* misli olduğu halde bu 
sene tiftik fiyatlarında düşüklük vardır, alan» 
satan yoktur. Almanlar ortadan tamamiyle çîkt 
tiktan sonra şimdi müttefikimizin niyeti pek iyi 
görünmüyor; Geçen sene 300 kuruştan daha* zi* 
yadeye satıldığı halde bu sene 200 e hatta 150 
ye bile nazlanmaktadır ve maalesef köylülıün elin* 
den ucuz bir şekilde gitmektedir* Bununla hanr 
gişi alâkadardır, iktisat Vekâleti mi; Ticaret; Ve
kâleti mi, bunun üzerinde durup köylünün elin
den zararlı, bir şekilde çıkmamasını temin ek
melerini çok rica edeceğim. Hükümet buna bir 
çare bulsun. Masrafı geçen senenin iki mislidir 
ve beş altı vilâyetin yegâne medarı olan bir ihra
cat' eşyasıcUr. 

Hububatın, alıcısı yegâne Hükümettir, Vesa
iti: nakj^* Hükümetin emrinde olduğu halde 
eğerfbunuçob ucuzlatırsak Hükümetin köylüyü 
yüteitmek için şimdiye kadar yaptığı bütün me
sai hoşa gidecektir. Malûmuâliniz. bu yayla kıs
mında i yetiştirilen, mahsul arpa, buğday mahsu
lüdür^ Mahsulün verimi bire beşi geçinciye kadar 
masrafı korumayor. Bire: beşten,- fazla alınırsa 
o vakit para uzanıyor. Maatteessüf bu sene bir 
çok, yerlerde kurakla vardır. Bunun için fiyat 
meselesinde Hükümetin çiftçiyi koruması pe£ lâ
zımdır. Arkadaşlarımın da bu- işte* müzahir ol
masını; rica edeceğime 
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Maarif Vekâletiylede temas ederek geçenki nü

mayişler hakkında bir iki kelime söylememe mü
saadeni?! riea edeceğim. Bizim bildiğimiz talebe 
hocasını babası kadar sever ve sayar. Sevmeli 
ve saymalıdırda. Ben köyde idim, bunu ga
zetelerde okumuşlar. Dediler kij talebeler gel
miş, bilmem ne yapmış, şpyle olmuş, böyle ol
muş. Bu milletin köylüsü bu kadar/şuurlanırda 
üjmlft yçy|rulapak genci ujye^uurlu olmaşnı? Şöy-
le ^aı^an|arda4 kpylüler dahi, anjan ne yapıyor
sunuz, şu zamanda bizde z^ptu rapt IJızım^ıi yi
yorlar. Yemin ederim bunu bir Ali Dayı şUyJlypr 
ye ojtiraz ediyor. Böyle lüzumsuz şekilde -olan 
şeylerin. kotülügiinü ben bu kafamda aradım, jÇaa-
rif ^ekâİeti teşkilâtında buldum. Tajebeye l̂ aba 
gibi kendini saydırmak lâzımdır. Bu n^den, ya
pılmamış? Bu, çocuklara neden anlatılmamış? 
Evet hepimiz Türklük ateşinin bunların içeri
rinde dâima feveran halinde olduğunu görmek 
isleriz,' amma şuurlu bir türklük isterik Ben 
Maarif "Vekâletinin sırası gelince bunu arz,ede-
çektim. Açeba talebe üzerinde hoca niçin niues-
sir olamıyor? Niçin baba kadar onlara.hemra-
Mm oİmuyor, hem de sözünü geçiremiyor? ka
famda' eevabını bulamadığım şey budnr. Yani 
Jtâ  memlekette ben Türküm diyene, Türfc degıî-
fefh, diyec?e^ îjadar şuursuz bir kafanın mevcut 
olduğuna inananlardan değilim, günkü kemale 
ermiş bulunuyoruz. Âmmâ ne bileyim, o Ata-
itirii ijıi dediği «Sıkıştığın zaman halis kana bak» 
onu da hiç Hır zaman ihlâf etmem. Gerek benim 
acımla açmana, benim tadımla tad duyana ĵen 
Türkten başka bir şey diyemem. Millî mücadele
de genimle beraber kan dpğiişmüşjgenimle^"birlik
te asîşel'JB gitmiş/ buna nasıl başka türlü bir şey 
diyebilirim? Amma önün dâmarmdaki kanın 
ulviyetini, onun kutsiyetini hiç bir vakit unut
mam. Zâten Atatürk tavsiyesinde bize o asıl ka
namüracaat et, sıkıştığın vakit demiştir. Bina
enaleyh bunlar olabilir, köyle yeniçeri ağası; 
Kabakçı Mustafa gibi memlekete başıboş kalmış 
bir manzara vermek doğru mü? Bu meselede pek 
sevdiğini Maarif Vekilimize sitem etmek isti
yorum. Mâruzâtım bundan İbarettir. 

Û. BAYAR (İzmir)— Arkadaşlar; Raif Ka
radeniz arkadaşımızın tütün münasebetiyle vâki 
olan ifadelerinde hassasiyet görmemiş olsaydım 
söz alımyacaktım. Kendilerini tanırım,: gayretli 
ve dikkatli bir arkadaştır. Ben bahsettiğim işde 
bü? şahsı istihdaf etmedim. Ne kendilerinin şa
hıslarını, ne evvelki vekili ve ne de ondan sonraki 
arkadaşımızı.,. Tamamen mâruzâtım gayri şajı-
sidir. 

Ben geçen sene mayıs iptidasında İzmir'e 
gittim. Pairei intihabiyemde dolaştım ve hattâ 
Manisa 'M& müteaddit kazalarına da uğradım. 
Mârazatmı kendüerinin zannettiği gibi umumî 
de^iMuv fakat vâkıdir. Yani mayıs, iptidalarına 
kadarj şubatta yapılan satışlardan, , bir kısım. 
zürra paralarım alamamalardı ve bullar yeni 

zeriyata başlayacakları için paraya da ihtiyaçları 
olduğundan telâş etmekte idiler. 

Pazarlık ve konturat meselesine gelince; 260 
kuruşa sattığı halde kendilerine 200 kuruş üze
rinden para. verilmesi için icbar edilmiştir, isim 
de tasrih edebilirim, vaka Kırkağaç kazasında 
geçmiştir ve Kırkağaç kazası müstahsillerinden 
hu şekilde müracaatlar da olmuştur. Oradaki 
adam bunu bana ifade ettiği zaman kendisine soi> 
dum, senin gibi parasını alamıyanlar var mıdır? 
Dedi ki: bir kısmı ihtiyacından dolayı parasını 
tenzil; şeklinde lizâruretin almıştır, bir kısmı da 
mahkemeye gitmiştir, ben sizin mütalâanıza mü
racaat ediyorum, bana ne tavsiye.edersiniz? Ben 
de kendisine; madem ki, elinde mukavele var 
ve bu mukavelenin hükümleri dairesinde, İnhisar
lar idaresi tütünlerini tesellüm etmiştir, şu halde 
dayanınız. Korekt olmak için vaziyetten Manisa 
valisine de haber verdim. Manisa'daki Müfetti
şimiz, rahmetli Doktora da anlattım ve bunlar 
meşgul oldular. Aynı zamanda Ankara'ya gel
diğim vakit vaziyeti,' Hükümete de olduğa gibi 
anlattım. Dedim ki, meselenin esasında propa
ganda yoktur, bir hakikattir ve bunlar da zaman, 
zaman vâki olmaktadır. 

Çürüme ve kontenjan meselesine gelince; İn
hisar İdaresinin ne miktarda kontenjanı oldu
ğunu bilemem. Bana vâki olan ifade ve kabili 
ispat olmak şartiyle söylenen şey şudur ki, kendi 
kontenjanı dâhilinde alacağı tütünlere göre yer 
hazırlanmadığından dolayı mahsul depolara öikı-
şıkbir surette konmuş, kızışmıştır. Bü suretle 
mahsulde ziyan, vâki olmuştur. Bunun nispetini 
tâyin edemem, Wlki çok az küçük bir nispette
dir, bunu alâkadarlar bilirler. Buna da, geldi
ğim zaman, bir vazife olarak Hükümetin nazarı 
dikkatini; çektim. Bunun üzerine muhabere ce
reyan etti ve zannediyorum ki, vaka tamamiyle 
arzettiğjım şekilde cereyan etmiştir, 

Ben vakayı burada izah.ettiğim zaman istih
daf ettiğim tele gaye şudur: kendi nefsimde dahi 
vaki olmuş, olsa bu vaziyetin bundan sonra bir 
daha vâki olmamasını temin etmek içindir. Yok
sa Muhterem arkadaşların şahıs ve şahsiyetle
riyle hiç bir surette alâkam yoktur/ Mesele ar-
zettiğim şekildedir. 

Bu seneki tütünlere gelince: ona ait cevap 
verildikten sonra icabederse ayrıca söz alarak 
konuşurum. 

RElS — Başka söz alan kalmadı, söz Maliye 
Vekiiinindir. 

MALÎYJÎ VEKİLİ F. AĞRALI (Elâ^iğ) — 
Muhterem,-arkadaşla»; dün bütçenin heyeti 
umumiyesi hakkında huzurunuzda maruzatta 
bulunduktan sonra söz alan' arkadaşlarımızın 
sözleri arasinda Maliyeyi alâkadar eden nokta
lar hakkı»<$ft ai?3& cevap etmek üaere huzurunuz 
di bulunuyorum, 

- Maliyeyi alâkadar edecek noktalara en ziya-
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de temasta bulunan muhterem Celâl Bayar ar
kadaşımızın beyanatlarıdır. Binaenaleyh, ben 
de oradan başlıyacağım. Beyanatlarını 5 - 6 
kısma ayırarak hulâsa etmek kabil olacağını 
zannediyorum: 

Millî Müdafaa tahsisatına temas ettiler, borç
larımıza temas ettiler, para hakkında beyanatta 
bulundular, Memurlara yapılacak aynî yardı
ma, memurlardan kesilen vergilere ve Teadül 
kanununa dokundular. Eğer aklımda iyi kal
mışsa hulâsa edebildiğim cihetler bunlardır. 
Binaenaleyh, bunların her birine ayrı ayrı ce
vap arzedeceğim. 

Evvelâ Millî Müdafaa tahsisatı için zaptede-
bildiğime göre şöyle buyurdular : «Âdi büt
çemiz senelerdenberi tezayüt göstermekte iken 
Millî Müdafaaya ayrılan tahsisat olduğu yerde 
kalmaktadır ». 

Bu tevakkufa sebep malî imkânsızlık olduğu 
zannını uyandıracak bir şekilde olmak üzere mil
lî mücadele zamanına ait bir hâtırayı canlandır
dılar ve bu bahiste netice olarak Millî Müdafaa 
masraflarının tahdit edilmemesini ileri sürdüler. 
ve aynen şunu söylediler. « Bence ordu için 
bütçe mevzuu ve mefhumu yoktur ve olamaz, 
icabında bütçemizin de üstüne çıkmalıyız » bu
yurdular. Bu ifadeden bendeniz kendilerine 
millî müdafaa tahsisatına ait mâruzâtımı lâyikı 
ile izah edemediğim kanaatma vardım. Bütçe
mizin tanziminde en başta tuttuğumuz hedef 
Millî Müdafaa masraflarına kâfi tahsisatı ayır
mak olduğunu ve takdim ettiğimiz bütçeye de 
Millî Müdafaanın bugünkü vaziyete göre bir se
nelik ihtiyacına yeter derecede tahsisat koydu
ğumuzu açıkça arzetmiştim. Millî Müdafaa 
masraflarının umumî vaziyetin inkişafına mu
vazi bir seyir takip etmesi hasebiyle önümüzde
ki yil bütçesine konulmuş olan tahsisatın art
ması, veya eksilmesi gayet tabii olduğunu va
ziyetin inkişaflarına göre tezyit icabedecek 
olursa lâzımgelen miktarın karşılanması için de 
bütün tedbirlere baş vurulacağını ayrıca teba
rüz ettirmiştim. Binaenaleyh, bu bahiste ken
dilerinin canlandırmak istedikleri hâtıraya beş 
senedenberi Hükümetin takip ettiği hattı hareket 
kelimenin tam mânası ve mefhumla uygundur. 
Takip ettiğimiz hattı hareket budur. Eğer iyi 
arzedemedimse aflarını rica ederim, tekrar ar-
zedi yorum. 

Âdi bütçenin artışı karşısında Millî Müdafaa 
tahsisatının sabit bırakıldığını söylediler. Zan
nederim ki, bir zühul 'eseridir. Bu masraflar 
yani Millî Müdafaa masrafları âdi bütçelerini
zin inkişafiyle mütenasip bir seyir takip etme
mektedir. Bu hususta arzedeceğim şu rakam
lar kâfi bir fikir verir. 1941 bütçesinin yekû
nu 30.9 milyondu. Orada Millî Müdafaa tahsi
satı 77 milyon lira olarak gösterilmiştir. 1942 
bütçesi yekûnu 394 milyondu. Orada Millî Mü
dafaa tahsisatı 101 milyondur. 1943 senesi Büt-
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çe yekûnu 468 milyondur. Ö sene Millî Müda
faaya 116 milyon lira tahsis edilmiştir. Tak
dim ettiğimiz bütçe ki, 570 milyondur bu büt
çede geçen seneye nispetle Millî Müdafaa tah
sisatı 24 milyon fazlasiyle 139 milyon küsur 
yani 140 milyon derecesine çıkarılmıştır. Or
dumuzun almakta olduğu yeni silâhlar ve mal
zeme dolayısiyle ileride, hazardaki masrafları 
harpten evvelki miktarda kalamryacağmı düşün
düğümüz için âdi bütçelerde Millî Müdafaa mas
raflarını imkânın müsaadesi nispetinde mütema
diyen yükseltmekteyiz. Binaenaleyh, âdi bütçe
lerimizin inkişafı nispetinde Millî Müdafaa büt
çesi dahi kendine isabet eden tezayüt hissesini 
almaktadır, sabit değildir. 

Borçlar bahsine geçiyorum. 
Celâl Bayar arkadaşımız borçlarımız dolayı

siyle vaziyeti endişe verici mahiyette görmekte
dir. Bendeniz bunun aksini arzetmiştim, endişe 
verici mahiyette değildir demiştim. Kendileri ise 
endişe verici mahiyettedir dediler. Sebep olarak 
da şunları ileri sürüyorlar dalgalı borçlarımız 
için senelik mürettebata bütçemizde kâfi yer ve
rilmemiştir. Bu yıl bütçesinde buna ait tahsisat 
40 milyon liradır, bu azdır, binaenaleyh, 887 
milyon olan dalgalı borçlar endişeli bir vaziyet 
irae etmektedir buyuruyorlar. Uzun vadeli borç
larımızın hepsinin mürettebatı bütçeye konul
muştur. Borçlarımızın senelik tediye miktarını 
ihtiva eden Devlet borçlarının yekûnu umumî 
bütçe yekûnu ile nispet edildiği zaman bunun 
bütçemizin tazyik etmiyecek bir nispette olduğu 
görülmüş olduğu cihetle kendileri de bu nokta
ya itiraz etmemekte olduklarından bu bahsi ge
çiyorum. 

Dalgalı borçlar bahsine gelince: öyle zanne
diyorum ki bu bahse ait mâruzâtımı bir daha tek
rar edecek olursam belki kendilerinin endişeleri
ni izaleye muvaffak olur ve birleşmek saadetine 
mazhar olurum. Evvelâ dalgalı borçlan ele ala
rak verdikleri rakamlar üzerinde bir tashih yap
maları lâzım geleceğini müsaadelerine istinaden 
arzetmek isterim. Dahilî ve hirici, dalgalı borç
lar dün de arzettiğim gibi 1942 senesi sonunda 
648 milyon lira idi. Bugün yaptığımız tetkike 
göre, bugünkü tarihe nazaran miktarları ve ne
vileri aynen arzedeceğim tarzdadır. 

250 milyon lira Merkez Bankasından altm 
karşılığı avans, 176 milyon lira Hazine bonoları 
ve bu mahiyetteki senetler, 90 milyon lira plas
man, 67 milyon lira tasarruf bonoları, 47 milyon 
lira su işleri kredisi, 63 milyon lira .Millî korun
ma kredisi, 22 milyon lira harici dalgalı borçlar* 
Yekûn 712 milyondur. 887 milyon değildir. Muh
terem arkadaşımızın, bu borçların yekûnunu 887 
milyon lira olarak göstermesi İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin Hazine kefaletiyle borçlandıkları 
miktarı da buraya koymuş olmalarından ileri gel
miştir zannederim. Halbuki bu müesseselerin 
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Merkez Bankasından temin ettikleri krediler 
tamamlayıcı sermaye mahiyetinde olarak, ticari 
vasıfta oldukları aşikârdır. Bu müesseselerin ser
mayelerine, stoklarına göre her an ve zamanda 
likiditeleri vardı. Binaenaleyh, bunların Dev
let borcu arasında gösterilmesi bittabi doğru 
değildir. Bu borçlar içerisinde, arzettiğim gibi 
haricî, dalgalı borç kısmını teşkil eden 22 mil
yon liradır. Bunlar vâdelere bağlanmıştır ve 
her, sene vâdesi hulul edecek bonoların karşılı
ğı bütçemize konmakta ve ödenmektedir. Dün de 
arzettiğim gibi evvelce 57,5 milyon Ura olan bu 
borçlar vâdeleri geldikçe ödenmiş ve bugün 22 
milyon lira kalmış bulunmaktadır. Bu borçlar 
arasında bulunan plasman bonolariyle tasarruf 
bonoları yekûnu arzettiğim veçhile 154 milyon li
radır. Bu 154 milyon lira istisna edilirse bu dal
galı borçlar kamilen Merkez Bankasına ya
pılmıştır. Binaenaleyh ani bir talep karşısında 
bulunmak vaziyeti yoktur. Onun için bunlar eıi-
dişe verici mahiyette telakki edilemez. Yani 
borçlarımız efrada değildir. Şunu ilâve edeyim 
bu borçlar içerisinde en mühim kısmı teşkil eden 
250 milyon liralık avansın 55,5 milyon liralık 
karşılığı altın, Merkez Bankası kasasındadır. 
Millî koruma kredisinin bir kısmı dün de arzetti
ğim gibi katî sarf mahiyetinde bir tediyeye 
bağlanmış değildir, tahsis edildikleri yerlerin 
mütedavil sermayesi olarak kullanılmaktadır. 
Bunlar âtiyen istirdat edilecek ve itfaya tahsis 
edileceklerdir. Dün demiştim ki, bu borç bu 
noktada hususi bir mahiyet, itfa bakımından bir 
kolaylık göstermektedir. 

Su kredisine taalluk eden 47 000 000 borçtan 
tarife hasılatı ile istirdat edilemiyecek kısm, 
bütçeye konulacak tahsisat ile itfa edilecektir. Bi
naenaleyh burada da endişe edecek mahiyette bir 
şey görmemekteyim. 

Muhterem arkadaşımın bu borçlar arasında 
endişeye mahal verecek deye göstermek mülâha
zasını ileri sürebilecekleri iki rakam war. Tasarruf 
bonoları ve plasman bonoları. Bunlar efrattan 
alınmıştır. Miktarı da 154 000 000 liradır. Bunla
rın defaten istenileceğine ihtimal vermek müs-
tebat olmaklaberaber katî olarak şunu söyliye-
yim ki, toptan istenmesi halinde dahi derhal 
ve tamamen ödenmesi imkânı Maliyece daima göz-
önünde bulundurulmaktadır. Binaenaleyh, maliye 
intizamının bu yüzden herhangi bir sarsıntıya 
mâruz kalmamasının emniyet altına alınmış ol
duğuna itimat buyurmanızı rica ederim. (Bra
vo sesleri). 

Kaldı ki; dün de arzettiğim veçhile bu dal
galı borçların azaltılması için her türlü tedbir ve 
fırsatlardan istifade edilmektedir. Nasıl ki; ta
sarruf bonolarının, Millî Müdafaa istikrazında 
para yerine kabulü esasını koyduk. Bu suretle 
konsilidasyona ait bir tedbiri şimdiden ittihaz 
etmiş sayılım, 

Muhterem Celâl Bayar dalgalı borçlarımızın 
senelik mürettebatının bütçede tamamen yer al
madığını ve arzettiğim gibi bütçede görülen 40 
milyonun, bunların faizleri dahi nazarı itibare 
alınırsa, itfaya kâfi gelmiyeceğini ilerisürdü-
ler. Her şeyden evvel şu noktayı tebarüz ettir-, 
mek isterim ki, dalgalı borçlarımızın uzun va
deli borçlar gibi senelik mürettebatı bahis 
mevzuu olamaz. Ancak bunların ödenmesi mev-
zuubahis olabilir; bunların ödenmesi de bu su
retle cereyan etmektedir. 40 milyondan faiz ola
rak verdiğimiz kısımdan madası itfaya tahsis 
edilmektedir ki, yarı yarıyadır. Bu tahsisatın 
arttırılması gerek Maliyenin gerek Bütçe En
cümeninin üzerinde ehemmiyetle durduğu bir 
mevzudur. Dünde arzettiğim gibi vaktiyle bu tah
sisat on milyon liradan ibaretti. Tedricen 40 mil
yona çıkarılmıştır. Dalgalı borçların itfasına Bü
yük Meclisin dahi ehemmiyet vermekte olduğuna 
bir delil de dünki mâruzâtım arasmda arzettiğim 
veçhileı düyunu umumiye bütçesinde vukubula-
cak tasarrufların başka bütçelere nakledilmemesi 
hakkında bu sene Bütçe Kanununa koyduğu yeni 
hükümdir. Binbir müşkilât içinde bulunduğu
muz bugün bile dalgalı borçların faiz ve itfası 
için âdi bütçede 40 milyon lira kabul edildiği ve 
bunun tezyidi düşünüldüğü nazarı itibare alınırsa 
ileride fevkalâde masraflarmıız azaldığı zaman bu 
itfanın artmıyarak aynı tenponun muhafaza edi
leceğini düşünmek zannederim yerinde olmaz. 

Binaenaleyh dalgalı borçlarımızın endişe ve
rici mahiyet arzettiğini tekrar teyit eder ve iti
mat buyurulmasmı temenni ederim, 

Celâl Bayar arkadaşım para hakkında istifa
deyi mucip ilmî izahlarda bulundular, Başvekili
mizin bir beyanatını da okudular, enflasyon mev
cut olduğunu cesaretle itiraf edelim dediler, -
Kendi tâbirleri veçhile - emniyet faktörünün ze
delendiğini söylediler ve bazı tavsiyelerde bulun
dular ve ondan sonra şu veya bu sebeple tedavül 
hacmini arttırmamak hususunda Maliye Vekilin
den taahhüt istediler.. 

Kanaatlerine hürmet ederim. Fakat fikirle
rinde mutabık olduğum ve olmadığım noktalar 
vardır, verebileceğim ve veremiyeceğim söz var
dır. Bunları da sırasiyle arzedeceğim. Şurası 
hakikattir ki, tedavüldeki evrakı nakdiyeye harp-
tenberi bir hayli artmıştır. Dün de izah ettiğim 
veçhile bunun sebeplerini iki kısımda toplanır. 
Birincisi ve en mühimmi iktisadi nizamın bozul
ması neticesi olarak ticari ihtiyaçların çoğalması 
ve ticari kredilerin azalmasıdır; 

İkincisi, Devlet ihtiyaçlarının yine fevkalâde 
sebeplerle artmış bulunmasıdır. Tedavül hacmi bu 
iki faktörün tesiriyle artmış bulunmaktadır. Har
bin zuhuriyle beraber istihsalin azalması, ihtiyaç
ların çoğalması yalnız harbe giren memleketlerde 
vâki olmuş değildir. Millî müdafaa tedbirleri al
mak zorunda kalan diğer memleketlerde de fiyatla-

- m -
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Mîı artması temayülünün görüldüğü açık bir'h'ik;-
kattir. Vaziyetin meMeketimisMâfci; tecellisi de 
bövle olmuştur. îûecârîânmiz lıorm$lyalmanlar
da hariçte dâhilde alıcı ve satıcılar hezdinde ma
lik oldukları krediyi tamamen kaybetmi|tir. İt
halât bir çok zorluklara mâruz kalarak azalmış
tır. Buna mukabil ihracatımiz devam etmiştir. 
Bu yüzden elde edilen döviz ve altınlar Merkez 
Bankasında teraküm ederek bunların karşılıkları
nın ihracat tacirlerine ve binnetice müstahsile 
ödenen esi zarureti hâsıl olmuştur. Bundan içti
nap etmenin emisyonun malûm olan tesirlerinden 
daha çok rahneler açacağı tabiidir. Bu yüzden 
emisyonda mühim bir artış olmuştur. Bütün bu 
sebeplerle artan para hacminin normal zaman
lardaki miktariylc mukayese edilerek bugünkü 
ihtiyaç miktarını kesin olarak tâyin etmenin im
kânsız olacağı gibi normal zamanda piyasamızda 
tedavül eden 288 milyonluk banknotların bu
gün için de kâfi geleceğini söylemek doğru ol
maz. Her halde eski miktarın bugünkü normal 
para hacmi olarak kabul edilmesinin ve bu eski 
miktarm fevkindeki artışın enflasyon olarak ifâ
de edilmesinin doğru olacağını sayın arkadaşımın 
da kabul etmiyeceğini ümit, ederim. Aksi halde 
eski miktara avdetin yani harpten evvelki 288 
milyona avdetin, kendilerinin de haklı olarak 
mahzurlarına işaret buyurdukları deflasiyona 
düşmemizi intaç etmesinden korkarım. 

Muhterem arkadaşım beyanatından bana taah
hüt ettirmek istediği husustan anladığıma göre 
kendilerinin telâkkileri emisyonun bu kısımda 
Maliyenin bir hissesi bulunduğu ^merkezindedir. 
Çünkü tedavüldeki miktarın artjk şu,veya bu şe
kilde hiç bir veçhile arttırılmaması için benden 
söz almak istiyorlar. Halbuki dün uzun uzadıya 
arzettiğim ve şimdi de temas ettiğim veçhile ti
cari ihtiyaçlardan doğan emisyonları tahdit et
mek Maliye Vekilinin elinde olan bir mevzu de
ğildir. Bundan başka bu husustaki tahdidin bü
tün istihsalâtımızr. alâkadar eden ve çok büyük 
buhranlar yaratacak olan bir mesele olduğunu sa
yın Celâl Bayar'ın da teslim edeceğine emin ola
rak bu mevzua bir şey ilâve etmeğe lüzum gör
müyorum. 

Evrakı nakdiyenin artmasında, fevkalâde 
masrafların dahlü tesiri olduğunu ve bu tesi
rin beş harp yılı içinde takriben 300 milyon 
lira civarında bir tezayüt getirdiğini dün de ar
zu izah etmiştim. Yine dün izah etmiştim ki, bu
günkü fevkalâde şartlar içinde Millî Müdafaa
nın fevkalâde masrafları dâhil olduğu halde 
bütün Devlet masraflarının % 95 i vergilerle, 
ancak % 5 i de istikrazlarla temin edilmektedir. 
ve bütçe hizmetleri için hiç bir suretle emis
yona gidilmiyecektir. Bunu tekrar ederken sa
yın arkadaşımın benden istediği sözü, bütçe 
hizmetleri için teyiden vermiş oluyorum. (Bra

vo sesleri). Şu ciheti de kaydetmek isterim ki, 
muhterem arkadaşımızın bir cesaret mevzuu 
olarak ele almış olduğu tedavül hacminin ge
nişlemesi keyfiyeti ilk defa temas edilen bir 
mevzu değildir. Gerek bu vaziyet, gerekse onu 
doğurduğu ve doğuracağı mahzurları önlemek 
için alman tedbirleri sırası geldikçe Yüksek 
Meclisin huzurunda teşrih etmekten çekinmedi
ğim gibi, Başvekilimizin nakledilen nutku da
hi aynı mevzuu teşrih ve buna çareler aranmak 
yolunda söylenmiştir. Bu mevzu gerek Mecli
sin ve gerek Hükümetin ötedehberi üzerinde 
çok dikkatle ve hassasiyetle durduğu bir keyfi
yettir. 

Arkadaşlar, bu evrakı nakdîye artışı yâl
nız bizde değildir. Her Devlette blmuştur. Ar
zu ederseniz, eğer sizi usandırmazsaûı, lisfe 
yanımdadır, sırasiyle hepsini müsaadenizle 
okuyayım. 

•1939 senesini 100 itibar ederek ondan son
raki senelerdeki tezayüdü arzedeceğim: 

- 1 7 8 

Almanya: 
31 kânunuevvel 1940 tarihinde yani senenin 

sonunda 119 
31 kânunuevvel 1941 tarihinde 

Amerika: 

Bulgaristan: 

Büyük Britanya 

• -
Finlandiya: 

îran: 

îsveç: 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

•» 
» 
» 
» 
: 
» 
» 
» 
» 

> 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
S> 

1942 » 
1943 » 

1940 » 
1941 » 
1942 » 
1943 » 

1940 y> 
1941 » 
1942 » 
1943 » 

1940 » 
1941 » 
1942 » 
1943 » 

1940 ' » 
1941 » 
1942 » 
1943 » 

1940 » 
1941 » 
1942 » 
1943 » 

1940 » 
1941 » 
1942 » 
1943 » 

ı 161 
201 
290 

115 
147 
203 
229 

153 
317 
446 
530 

119 
140 
175 
184 

137 
181 
238 
225 

114 
157 
300 
381 
I 

104 
120 
142 
138 
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fsviçfrenaz^mjsy^yapan^mesut memleket: 

31 Eânûnuevvel 1040 tarihinde 11X 

üftya: 

M acaristan: 

1941 

Î&İ8 

« 1 

tsip 

Mımr: 

Forteltîz: 

üföman'ya: 

Türfcîye: 

I9İ0 
Mi 
im 
1940 

İM 
129 
129 

181 

207 
213 

142 
203 

328 

;İ4İ 

m 
W 
114 

^1?6 

1943 

im 
Î941 
1942 
1943 

$ 4 1 
&42 
1943 

223 

132 
Ü&8 
240 
•251 

1Ş2 
261 
260 

4J$*&lÜyör ki,- arkadaşlar, emisyona> ntüra-
ca&tt&n ^âfcst«îka^atı hiç birrDeVİet yoktur. 
Devletimiz bu okuduğum erkam içerisinde en 
iteri .girmiş vaziyette .değüdn\ Pün de . arzet-
tiğim**gi]3İ bir defa, daha .tekrar edeyim rkjr emis-
ypn^aaiçtmaifc «etmek i^m lâzımgelen tedbirle
rin ittihazKHiikütnetiniz için en,.başta gelen bîr 
vazife ,t«l^kki fedilmektedir. «JDünkü izahat^m-
dAvda^afeilen'ariMtt^im'gib^ Sazineye, pek pa
halıya m&Lolmaamar rağmen, bu tedbirlere mü
racaattanken. kalınmamaktadır. 

?Bu. mâruzâtımı-bitirmeden -evvel ilâve ede
yim ki; Devlet, maliyesinin sağlamlfğı ondan- da-
haj^z kuvvetli olnuyan diğer,, teknik şartların 
mevcudiyeti, j^Ulî .,paca»ın sağlamlığına bir za-
man; olduğu, gibi, hükümetinizin de bu mevzu
da. evvel ve âhir* aldığı »bütün tedbirler ve ter-

• tipler - paramızın, haksız ve sebepsiz bir. surette 
sarsılmasına-ve zedelenmesine mâni olmağa mâ-
twftur> - Emniyet, ^Jaktöjmnın^. zedelenmeden 
q«aâ$ oUrak,>g|̂ Muıâtlam ^urdî^una, en büyük 
delil de çıkarmakta olduğumuz tahvillerin dün 

arVetWğım ^ b i tföyuk bîr râ|fbet ile her tadat
ta aranmakta olmasıdır. 

Aynı ^atdŞn ^hahsi; "muft^reŞı ^kad»$mıın 
ö^iiMr^İash^ic^ ^emprlfcrrh- a ^ d M M 6 9 0 
olmak üİefe âldılar Ve Devîet bütç^i&âen -ttta-
a^;aianlföi% ^ | ^ c S k ^a¥Sm^\^ay^t^culi sfeir 
rpaMr^pİaca^iı *?!atfe 4b%y^iölar. Bize ^§*e 
Devlet 1)ir%eSnıden ta&aş. ve t&ret alan ve ha
lita ilse i^n^eyralerle umtcaî bütçetleh ^ar&m 
gören jıusfilsi fdare ve belediyeler memurlarinnı 
İÖÖ 000 j f i iv iMppr. 

fönâenaî^^/on jşeş m%;onhieööır h^şıha^öe-
de 150 lira.yaramıeller.Ilğöı'%a^^ âzaini olarak 
35 m%o1n% %le. alırsak; o ^n%n #femur bâşma 
senede 350 îîrlStk :yS#dmı 1tem%etmiş ölaeağîz. 
Fakat taıunmakîf İ r ^iadesi, doğru metiee ver
mez. 

E ^ r nakdiyardım iyi bir şey olsaydı bu se
ne yâpfıg^mız gibi yine çıkarır maaş ve ikrami
ye olarak verirdik. Gerek Hüîdi&0n tetkika-
tı gerek Partimizin tetkika^tı'utemUrlara yakıla
cak jardımın en müessir şeklinm âyniy&t ola
cağı mis^e^o^t lbel lür «^gifidfett dolaydır ki, 
Hardımî ^njuşjkle-kalbetmiş çluyoruz, Binaen-
atey^rheçhaagjl^ mamura, hjes iekiz lira yar
dan ediyovu^ dem'e^ ^ sekiz İraiijn mukabili 
olarak ^ 3 ı ğ j p % a n l a t ı n piyasada 'rayiçte 
neyj(| ft^^ml^j^yöjsa o î&dar ^ardını yap|ŞifÖr 
telâk^ijade bulunmak zannederim hakikate 
da^^yaküvoîua?. 

Yardım iç'n. bir ^Eoope^atif te$üKni ipsiye 
buyuıfâtaai* Sizim telakkimize göre 61 vilâyet 
ve 400 ü râ$tâ*aviz kazada toplanmış olan bu 
yardım görecek memurlara tevziat için bu vilâ
yet ve 'kazalarda kurulacak teşkilâtın kabiliyeti 
tatVkiyesi 'her halde muhtacı tetkik bir keyfi-
yetth\ Bizjmnoktai nazarımıza göre Hükümet
çe tekİif e^iîeh şekil en piyade Ifobiliyeti tâtbi-
kiyesi görülen şekildir. Maamafih bu bapta 
tanzim edilen föyiha üzerinde yüfesek Meclisin 
yapacağı tetkik neticesinde varacağı kararın 
en iyi şekil olacağına şüphe yoktur. 

Yardım bahsme temas etmişken şurasını da 
arzetraek .isterim ki, yalnız ^ayniyata taallûk 
eden on beş milyon nazarı cuklrtıte -alınmakta
dır. 

Dünkü beyanatımda da afzetftğîm veçhile Ba
rem kanununun tabiine ait takdim edilen lâ
yiha tamamîyle memurların geçim vaziyetlerini 
tahlil edecek aîılçamı ihtiva etmektedir. Bunun 
tutan 10 milyon liradır. Bunu hiç kale almıyor
lar Bunun içinde çocuk yardımı yaînız başına 
yedi milyona baîiŞ oîntaktâdrr. Terfi zamanı 
geldiği halde herhangi bir sebeple terfi edemi-
yenjere bunun-temmi dahi yardımdan hariç bir 
şey, âfğildir. t)ün'de «rzettim 'btçÇn de tekrar 
ediyorum, yardim bânsmde Hükümetin riöldai 
nazarı; elimize,geçeisek hlîcîşafeaHan nelcidar 
maddi ve malî imkân hâsıl-olursa bundan kabil 
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olan miktarı bu paraya ilâve .ederek bunu art
tırmaktır. 

Teadül kanununa temas buyurdular. Teadül 
kanununun iyi bir kanun olmadığı, mahzurlu 
olduğunu ve bilhassa İktisadi Teşekküller de 
mahzurlu bulunduğunu ifade buyurdular. Arka
daşlar; Teadül kanunu 15 senelik bir maziye ma
liktir. Konulduğundan bugüne kadar bir defa 
tadil görmüştür. İkinci defa da bu sefer sevko-
lunan lâyiha ile tadil olunacaktır. Bunun bil
hassa İktisadi Teşekküllere teşmili muhterem ar
kadaşımın Başvekâleti zamanında kendileri tara
fından vâki olan teklifleri üzerinedir. 

O. BAYAR (İzmir) — Hayır böyle bir şey 
yoktur, barem için teklif yapmadım. 

MALÎYE V. P. AĞRALI (Devamla) — 
Müsaade buyururlarsa aynen okuyayım: 

3 . 1 . 1939 
Başvekâlet 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: d/18 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Mahsus bir kanunla Devletten bir hak temin 
eden veya sermayesinin yansından fazlası Devle
te ait olan banka ve müesseseler memurlarının 
maaş ve ücretleri ve hizmete giriş ve terfi usul
leri hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heye
tinde 31 • XII . 1938 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muci-
besiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Celâl Bayar 

Barem kanununun ikinci bir tekâmülü de bu 
kerre Yüksek Meclise arzolunan kanun lâyiha-
sıdır. Gerek eski ve gerek yeni barem kanunun
da bilhassa ehliyete ehemmiyet verilmiştir, Teş-
vika ait hükümler de vardır- İcabında ikramiye 
tevzii, yer altmda çalışanlara emsaline nazaran 
fazla prim ve tekaüdiye verilmesi mevzuubahis-
tir. Böylece müessesatı iktisadiyeye teşmil edil
dikten sonra başta Ziraat Bankası olmak üzere 
bütün bankalarımızda inkişaf görülmüştür. Bu 
vaziyet karşısında barem yüzünden bir ma
niaya tesadüf edildiği iddiası ne kadar muvafiki 
hakikat olur bilmiyorum. 

Sayın arkadaşım bazı teşkilâtın tevsiini.bahis 
mevzu ettiler. Yani barem olmasıydı muktedir 
arkadaşlar fazla para ile alınacaktı, bu. suretle 
kadro genişliyecekti. Baremden sonra kadro 
tevsiine gidilmiştir yolunda beyanatta bulundu
lar. Bu teşkilâtını müstahdemlere barem hükmü
ne göre verilen paranın azlığından mı? yoksa iş
lerin gelişmesinden mi? ileri geldiği ve tahsisatın 
ne sebeple arttığı tetkika değer bir mevzudur. 
İktisadi teşekküller üzerinde baremin fena tesir 
ettiğine dair mütehassıs raporları olduğuna te
mas ettiler. Af buyursunlar, bunu ben ken

dilerinden evvel hiç kimseden işitmedim. Bende-
nizce bunun en pratik şekli Büyük Millet Mec
lisi âzasından herhangi bir zat ister bir raporla, 
ister bir konfrans esnasında edindiği kanaatla 
kendisine malettiği fikri bu kürsüden ifade bu-
yurulursa bizi daha iyi tenvir etmiş olurlar, lüt
federlerse tenevvür etmiş oluruz. Arkadaşım, 
memurlardan kesilen vergilerin ilgası teklifinde 
bulunuyorlar. Memurlar zararda iken, sefalette 
iken kazanç vergisi, buhran içinde iken buhran 
vergisi almıyormuş, bilmem muvazenesiz vazi
yette iken muvazene vergisi almıyormuş dediler. 
Bu meyanda tayyare resmine de iliştiler fakat 
o, tayyare resmi olduğu için kalsın, diğerlerini 
tamamiyle kaldırmalıdır teklifinde bulundular. 
Bu yoldaki izahatları bendenize bir şey hatır
latıyor. aceba çoktanberi vücudu ortadan kalk
mış yani nazariyatı maliyeden silinmiş olan 
tahsisi varidat usulünü ihya etmek mi istiyorlar. 
Arkadaşlar hava kuvvetlerine yardım denildiği 
zaman, bu mevzuda tahsil edilen paralar mut
laka hava kuvvetlerine mi sarfediliyor? Bu pa
raların hepsi varidatı umumıyeye geçmekte ve 
Millî Müdafaaya ait ihtiyaçlar için lâzım olan 
para yine varidatı umumiyeden ayrılmaktadır. 
Acaba buhran vergisi denecek yerde meselâ de
niz kuvvetlerine yardım vergisi denseydi bunu 
da mı istisna buyuracaklardı? Bunu tasrih et-
mekliğim lâzımdır. Yani hava kuvvetleri diye 
aldığımız vergi hava kuvvetlerine tahsis edil
miş, yani tahsisi varidat usulüne gidilmiş değil
dir. Şimdi bu vergilerin rakamlarını arzediyo-
rum. Bunların hepsinden alman verginin ye
kûnu 116,5 milyon liraya baliğ olmaktadır. 
Kazanç vergisi 26,5; buhran vergisi32, muvazene 
vergisi 36, hava kuvvetlerine yardım vergisi 22 
milyon lira tutmaktadır. Eğer teklif buyurduk
ları gibi memurların bu mip^lefiyetini Saldırmak 
raevzuubahis olsaydı o zaman bunun üçte ikisi, 
yani 78 milyon liralık bir varidatın bütçemizden 
çıkarılması icabedecekti; bu, bir, 

İkincisi; bendeniz tasavvur edemiyorum ki, bu 
vergi ile ilga edilmiş olsun da o vergi bir kısım va
tandaşlardan alnısın. Buna maliye ilminde cevaz 
yoktur. Mesele müstahdemlerden şu vergi maliye
deki memurlardan alınmasın da İş bankasındaki 
memurdan alınsın veyahut bunun aksi; İş banka-
sındakinden alınmasında Maliyedekinden alınsın. 
buna imkân var mı? Büyük Meclisin defaatla ihtar 
ettiği ve maliyenin huzurunuzda def aatle arzettiği 
ve benimde kazanç münasebetiyle arzettiğim 
gibi en başta nazarı itibare aldığımız nokta 
mükellefler arasında mükün olduğu kadar mü
savatı korumaktır. Kazanç vergisinde arkadaşla
rın belli başlı itirazı da bunun temin olunama-
dığı merkezindedir. Onun için verginin' tamammı 
ilga mevzuubahis olabilir. Bilmiyorum, zama
nımız buna müsait midir? Fakat vergi kalırsa yal
nız memurlar üzerinden kaldırılsın, bendenizce 
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nazariyatı maliye noktasından bunun imkânı tat
biki yoktur. 

Muhterem Ceİâl Bayar bazı tavsiyelerde bu
lundular. 

Merkez bankasındaki altınların ilerisi için sağ
lam bir vaziyet yaratması iyidir demekle 
beraber ithalât imkânlarının aranması lüzumuna 
işaret buyurdular.; Mâruzâtım arasında arzet-
miştimki, Hükümet ithalâtı tezyit için mümkün 
olan her tedbire tevessül etmektedir. 

Zannediyorum ki, Sayın Celâl Bayar'm beya
natlarına tamamen cevap vermiş bulunuyorum. 

Bana Tarhan arkadaşımızın bir teklifleri var; 
Kazanç Vergisi Kanunun tesrii, ve bunda ada
letin temini, hesap mütehassıslarının yetiştiril
mesi için mevcut olan usullerin gayrı kâfi oldu
ğu cihetle buraya lâzım gelen kayıtların konul
ması. Bilhassa teşekkür ederim. Lâyihada bu 
buyurdukları nokta nazarı dikkate alınmıştır. 
Tetkik olunduğu zaman kendilerinin sureti mah-
susada müzaheretlerine rica ederim. 

Muhterem arkadaşlarımızın suallerine cevap 
verdim zannediyorum hulâsa olarak tekrar arze-
deyim ki, gerek millî paranın emniyeti gerek 
borçlarımızın muntazaman ödenmesi gerek Millî 
Müdafaa hizmetlerine ait masrafların karşılık
larının temini hususunda yüksek Heyetinizin 
feyizli direktifleri tamamen gözönünde tutularak 
bütün dikkat ve hassasiyetimiz bu noktalarda 
teksif edilmiş bulunmaktadır. Yüksek müzahere
tinizle şimdiye kadar müşkül yılları nasıl muvaf
fakiyetli geçirmişsek önümüzdeki devreye de yine 
yüksek itimadınıza güvenerek emniyetle bakmak
tayız. (Alkışlar). 

O. BAYAR (izmir) — Bankaların Bareme 
girmesini ben teklif etmedim, ben, çekildikten 
sonra Bütçe Encümeni karar almıştır ve bir pren
sip koymuştur. Falan raddeye kadar sermayesi 
olan bankalar bareme girecek demek suretiyle 
Millî bankaları bareme ithal etmiştir. Bu bana 
ait bir keyfiyet değildir. . 

İkincisi; Dalgalı borçlar hakkında bir rakam 
söylediniz, bunun miktarını iyi anlryamadım, 
tekrar buyurur musunuz? 

MALÎYE V. P. AĞRALI (Elâzığ) — Ye
kûnu mu? 

O. BAYAR (izmir) — Dalgaı borçlar yekûnu. 
MALÎYE V. P. AĞRALI (Elazığ) — 712 

milyon. 
O. BAYAR (Devamla) — Burada Derlet 

borçlarını tetkik eden heyetin raporundan müsa
adenizle okuyayım. (Dalgalı dahilî borçlar 

' 819 248 806 lira, dalgalı harici borçlar 
67 636 492 ve yekûnu 886 milyon küsur eder ki 
bendeniz bunu arzettim. 

MALÎYE V.P. AĞRALI) — Orasını bilmi
yorum, bendeniz kuvvetle, ısrarla tekrar arze-
diyorum, bu okuduğum rakamlar bugünkü Ma
liye ve Merkez Bankasının kuyuduna mutabıktır. 

O. BAYAR (îzmir) — Bendenizde encûme 
nin tetkikat yaparak Büyük Millet Meclisine ar-
zettiği rakamları söylüyorum. 

MALÎYE V. F. AĞRALI (Devamla) — 
Pek ala. Mübayeneti tetkik eder, arzederim. 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
söz istiyen yoktur. Yalnız arkadaşlarımızın di
ğer vekâletler hakkında mütalâaları vardır. Eğer 
tensip buyurjılursa her vekâlet bütçesinde vekil
ler arzı cevap ederler. (Muvafık sesleri). 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

1944 malî yılı Muvazene! Umumiye Kanunu 
MADDE 1. — Devlet bütçesine giren daire

lerin 1944 malî yılı masrafları için bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (570 434 417) 
lirası âdi ve (382 000 000) lirası fevkalâde mas
raflar için olmak üzere ceman (952 434 417) lira 
tahsisat verilmiştir. 

A - Büyük Mület Meclisi Bütçesi: 
REÎS — Büyük Millet Meclisi bütçesine geçi

yoruz. 
Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var 

mı? 
Fasıllara geçilmesini kabul edenler... Etmi

yenler... Fasıllara geçimesi kabul edilmiştir. 
F. Lira 
1 Tahsisat ve tazminat 2 226 102 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
2 Muvakkat tazminat ve huzur üc

reti 546 801 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

3 Harcırahlar 682 501 
REÎS — KaVal edilmiştir. 

4 Maaşlar \ 253 654 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

5 Ücretler . 283 547 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

6 Muvakkat tazminat , 30 564 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

7 1683 sayılı kanunun 58 nci mad
desi gereğince verilecek tekaüt ik
ramiyesi 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

8 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı , 2 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

9 4367 sayılı kanun gereğince ve
rilecek er tayın bedeli 8 400 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

10 Merkez büro masrafları 84 200 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

11 Mütenevvi masraflar 4 200 
REÎS — Kabul edilmiştir, 
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F. 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS — KaJ>ul edilmiştir, 
Nâkü vasıtaları 
R£IS — Kabul edilmiştir. 
Millî Saraylar nfasrafiarı 
REİS — Kafcul edilmiştir. 
Harcırajüar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mefbusat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi ,yol ve saire mas
raflar i 
REİS — Kabul edilmiştir. 
P. T. T. memurlarına verilecek 
fazla mesai yevmiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Matbaa işletme masrafı 
RE^S — Kabul edilmiştir. 
Kütüphane'masraf ı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Beynelmilel Pa$âment^ar G*a-
pu masrafları r v v 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Bahçeler daimî masrafları ve mu
vakkat amele ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ziyafet ve merasim masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Meclis Muhafız kıtası 
Maaş 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakka* tazminat .--—-• 
REİS —» Kabul edilmiştir. 
Umumî masr&öar-
REÎS — Kabul edilmiştir. 
İnşaat ve tasiir&i 
REİS — Kabul edilmiştir. 
3090 sayılı kanun gergince ya
pılacak Meclis binasının inşafA 
masrafları ve istimlâk, bedeli 3 
REİS — Kabul e$lmi$îr. 
Tesisat ve demirbaş 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Geçen yılferçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Eski yular borları 
REÎS - - Kİatbut edilmiştir. 
Geçmiş yıllara- ait 
borçlar 
REİS — Kabul edümiştif. 

Ljra 

8 50C) 

263 800 

% 500 

12 000 
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ter ... Etmiyenler 
etfilmiştfr: - - . 
P. 
33 

2 500 

756 

26 000 

6 000 

3 400 

Şö 000 
2 500 

14 821 
1 704 

m8 614 
m ooo 

750 000 

4 000 
1 000 

1 000 

1 000 

# - Riyaseti Cumhur bütçesi : 
REİS — Riyaseti Cumhur bütçeli heyeti 

umumiyesi hakkında mjitalâa var*mi? Fasıllara 
geçilmesini reyinize arzediyorum.' "Kr°u*1 ***n-

Fasıllara geçilmesi kabul 

"Kak1»! eden-

Jjira 
Riyaseti Cumhur tahsisat ve tas-
minatı 186 568 
REİS — Kabul edilmiştir. 

34 Maaşlar 59 866 
REİS - - Kabul edilmişti*. 

35 1683 -"ayılı, kanunum 5&,nvj mad
desi Keroğiiice verilecek tekaüt 
ikramiyesi 10 500 
REİS —* Kabul edilnüş&r, 

36 Yaverler ve baştabip tahsisatj 15327 
REİS — Kabul edilmiştir. 

37 MüBtahdemi^rüoreti -W6,2|ÖŞ 
REtS — Kabul edilmiştir. 

38 Muvckk?t tazminat 4 032 
REİS — Kabul edilmiştir. 

39 4170 sayılı kanun gerekince ve
rilecek ço'iuk «amau. - JŞpp 
REtS - - Kabul* edilmiştir* 

40 Umumî masraflar, memur ve 
müstahdemler iaşea'1 500 QQ0 
REÎS — K>tbul edilmiştir. 

C - Divanı Muhasebat bütçesi: 
REtS — Divanı Muhasebat bütçesine geçi

yoruz. Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa 
var mı? 

Fasıllara geçilmesini reye arzediyorum. Ka
bul edenler.., Btmiyenler... Fasıllara geçilmesi 
kabul edilmiştir* 
F. 
41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

Maaşlar 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REİS — Kabul edilmiştir. 
J^nvakkat tazminat 
REtS'— Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı kanunun 58 nçi mad
desi gereğince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 
REtS —- Kâbuİ edilmiştir. 
Bİro maşrapan • ''''' ^ 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Matbu evrak W d&İNsfler 
REtS -f- Kabul edilmiştir. 
Posla, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları <? 
RBİS -^. K:abül edilmiştir. 
Riyaset otomobili' ©a^afları 
REİS — mktâ e t a ı i p i r r 
Harcırahlar; '; :! 

—^iKabul edilmiştir, 

Lira 
663 123 

38 377 

81 648 

16 000 

2 400 

39 500 

İŞ 000 

5 527 

4 250 
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F. 
51 

52 

53 

54 

55 

56 

Melbusat 
R E Î S — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Kitap ve --mecmua- masraflariyle 
tamir masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Meslekî muvakkat kurs 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ge,çen yıl borçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1,939 - 1942 yılları borçları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 000 

2 500 

11 000 

3 300 

150 

950 

D - Başvekâlet bütçesi : 

REİS — Başvekâlet bütçesi bey eti umumiyesi 
hakkında mütalâa var mı? 

Fasıllara geçilmesini kabul edenler... Etmiyen-
ler... Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 

F . Lira 
57 Başvekil tahsisatı 9 272 

JU3ÎS — Kabul edihnistir. 
58 Maaşlar 196 419 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
59 Ücretler 44 118 

REİS—Kabul edilmiştir. 
;60 Muvakkat tazminat 16 476 

REİS — Kabul edilmiştir. 
61 1683 sayılı kanunun 58 ııci mad

desi gereğince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 6 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

i62 4178 sayılı kanun gereğince veri
lecek çocuk zammı 800 
REİS — Kabul edilmiştir. 

63 Merkez büro masrafları 12 041 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

64 Vilâyetler büro masrafları 1 650 
REİS — Kabul edilmiştir. 

65 Matbu evrak ve defterler 1 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

66 Posta, telgraf ve telefon ürret ve 
masrafları 20 962 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

67 Nakil vasıtaları masrafları 18 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

68 Harcırahlar 1 800 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

69 Melbusat 5 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

70 3335 sayılı kanun gereğinre ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları ' ^ 1 000 
$ E İ Ş — .Kabul edilmiştir. 

F . 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

Matbaa masraflar] 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Tahsisatı mesture 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muhtelif evrak hazinelerinin tas
nif ve tevhidi umumî masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
3558 sayılı kanun gereğince ya
pılacak Devlet Matbaası binasının 
proie masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Gecen yıl borçları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
145 000 

1 390 400 

45 686 

E - Devlet Şûrası Reisliği bütçesi : 

REÎS — Devlet Şûrası Reisliği bütçesi. ' 
Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı? 

FasıTİlara geçilmesini reve arzedivorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Fasıllara geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

F . 

77 

78 

79 

80 

81-

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89' 

Lira 
Maaşlar 312 013 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Müteferrik müstahdemler ücreti 18 962 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat ( 39 900 
REÎS — Kabul edilmiştir.. 
1683 sayılı kanunun 58'nci mad
desi gereğince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 12 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
4178 sayılı kanun gereğince veri
lecek çocuk zammı 400 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro masrafları 12 221 
REÎS — Kabul ediîmiştir. 
Matbu evrak ve defterler 1 510 
REÎS — Kabul ediîmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
masrafları 3 131 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Reislik otomobil masrafları 4 000 
REÎS — Kabul ediîmiştir. 
Harcırahlar 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Melbusat 3 800 
REİS — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Kitap ve mecmua masrafları 1 500 
REÎS — Kabul ediîmiştir, 
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Lira 90 Gecen yıl borçları 1 

REfS — Kabul edilmiştir. 
91 Eski yıllar borçlan 2 

REÎS — Kabul edilmiştir. 

F - Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü bütçesi: 
REÎS — Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü bütçesi. 
H. BAYUR (Manisa) — Ufak bir dilekte bu

lunacağım; radyo yayınları arasında «geçmiş
te bugün» diye bir fasıl var. 22,30 da başlar, 
bir kaç dakika sürer. Bunun üzerinde bir iki 
dilekte buluna cağım. Hep biliriz ki, Türk Dev
letleri pek çok olmuştur ve pek büyüktürler. 
Yalnız Islâmdan sonraki devri de alsak; Os
manlı, Selçuk, Saf evi, Hazemsahı, Altınordu, 
Karahanli, Gazneli, Timur ve Timuroğulları ve 
saire... Bunların herbiri devrinin en büyük Dev
letleri arasındadır. Bizim «geçmişte bugün» ko
nuşmamızda yalnız Osmanlı, Cumhuriyet ve Av
rupa vardır. Sanki, bizim tedrisattaki tarih 
inkılâbımız hiç yapılmamış gibidir. Bu konuş
mada bundan tamamiyle tecahül edilmektedir. 

Benim dileğim; öbür Türk Devletlerinin 
dahi mevzuubahis edilmesidir. Bunların bir ço
ğunun tarihi Osmanlı tarihi kadar mazbuttur. 

Yine bu konu üzerinde bir ikinci dileğim; 
yine «geçmişte bugün» konuşulurken' bir çok 
meşhur ve büyük adamların ölüm veya doğum 
tarihi münasebetiyle tercümei halleri geçer. 
Bunların da hemen hemen hepsi Avrupa'lı ve 
çok kere de ikinci, üçüncü derecede adamlardır. 
Halbuki tslâm medeniyeti bîr kaç asır beşeri
yeti ileri götürmüştür. Yani kadim medeniyet 
sönmüş, Rünesans Avrupa medeniyeti başla
mamış iken tslâm medeniyeti insanlığı ilerlet
miştir. islâm medeniyetini kuran ve ilerleten 
şahsiyetlerin de aşağı yukarı yarısı ve belki da
ha çoğu Türk ' tür : Farabi, İbni Sina, Birunî, 
Ali Kuşçu, Harzemi, Bursalı Kadızade ve saire. 
Bunların herbiri ilme bir merhale katettirmiş-
lerdir. Halbuki bunların hiç birinin adı işbu 
konuşmada geçmez. Bu büyük adamların ço
ğunun ölüm tarihi mazbuttur. Bunların bir ta
nesinin adı geçmez. Balzak Fransa'da modası 
geçmişte olsa kuvvetli bir romancıdır. Bunun 
ve bunun gibilerin adı hep geçer,- hem de her 
zaman geçer. Amma Birunî'yi alın, en aşağı 
«Nevton» ayarındadır, bir defa bile ismi geç
mez. Çok diliyorum ki, «geçmişte bugün» sa
atinde bunların da adı geçsin. Hiç olmazsa 
Türk uleması Avrupa ulemasına eş tutulsun. 
Çünkü Birunî gibi âlim ve medeniyete hizmet et
miş bir adamın adı bir defa bile geçmezken Av
rupa 'nra ikinci, üçüncü derecede adamlarının 
adının. hem de defalarca Türk radyosunda geç
mesi hoşa gitmiyor. 

Bu konu üzerinde başka bir dilek : Bu da 
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zihniyeti getirir. Bir çok Osmanlı muharebele
rinden, fütuhatından, gazevatmdan bu konuş
mada bahsedilmektedir. Osmanlı'nın başlıca 
muharebeleri kimlerledir. Alman İmparatorlu
ğu, Rusya ve iran'ladır. Bu fasılda bunlar an
latılırken düşmanlar hep aynı tutulur. Hal
buki o vakitki Iran Türk'tür. Sefevi Devleti
dir, tamamiyle Türk'tür. Yavuz selim Divanını 
f arşça yazmışken, Saf evi Devletinin kurucusu 
Şah ismail Divanını türkçe yazmıştır. Osmanlı 
ordusu karışık bir ordudur. Safevî ordusu tama
miyle Türkmen'dir, onun hiç. bir muasır tarih
te Iran veya Fars Devleti diye adı geçmez. 
Hep Devleti Türkmeniye veya Kızılbaşiye 
- türkçe tabiriyle - diye geçer. Halbuki bizim 
radyomuzda bunlarla olan muharebelerimiz ya
bancı Devletle olmuş gibi anlatılır. Denmez ki, 
işi iki hanedanın Türk'leri birbirleriyle boğuş
turmasından ibarettir. Bizim radyoya göre 
Türkmen Devletine karşı harbeden Osmanlı 
Türk orduları Cermen imparatorluğuna, Rus 
imparatorluğuna karşı harbeden]er kadar gazi
dir, mücahittir. Bundan başka tarihi hakikat 
ve tarihi hakikatin gözetilmesi hususunda Türk 
ulusçuluğuna riayet edilmesini rica edeceğim. 
Bunun için kürsüye çıktım. 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Basın ve 
Yayın Umum Müdürlüğüne ait raporu yazan 
arkadaşımız, bizim bildiğimiz bir hakikati tekrar 
ediyor ve diyor ki; Istanbulda bu sene tecrübe 
mahiyetinde bir radyo istasyonu açıldı ve muvaf
fakiyetli başarılar elde edemeyince kapandı. Bu 
radyo, neşriyatına yedi ay devam etmiştir. Esa
sen bunun niçin açıldığına hayret ediyorum. Bu, 
gayet basit bir fizik meselesidir, öyle olan bir işi 
yedi ay mütemadiyen tecrübe etmek neye yarar. 
1600 küsur metre uzun dalga üzerinden olan radyo 
yapılmış Osmaniye telsizi gibi beş kilovat üzerin
den yapılmış, fakat eskimiş,, yıpranmış üç kilo
vata düşmüş. Bir rejim dahilinde muvaffakiyetle 
çalışabilir mi? Bundan ne istifade bekliyebilir-
dik, nereye ne sevkedebilirdik. Oraya bir çok 
paralar sarf edildi, lütfen izah buyursunlar niçin 
buna baş vurdular? 

ikincisi, yalnız Istanbulda değil memleketin 
bir çok yerlerinde radyo merkezleri kurmak lâ
zımdır. Biz tek bir radyo ile çalışıyoruz- Buna 
bir ârrza vâki olursa adeta dimağını kaybetmiş 
gibi bir hale geleceğiz. Ben istanbul'daki radyo 
nun kudretsizliğine karşı yapılan masrafları dü
şünüyorum da acaba bu masraflar tasarruf edil
seydi de başka bir yerde radyo istasyonu açmak 
için sarfedilseydi daha faydalı olmaz mı idi? 
Bunu lütfen izah buyursunlar. 

Bizim kendi Ankara radyomuz üç dalga üze
rinden çalışır. Bize mahsus olan uzun dalgası 
ekseriya bizi müşkül mevkilerde bırakıyor. Çünki 
aynı dalga üzerinde çalışan fakat kilovat itiba
riyle daha kuvvetli olan bazı radyo istasyonları 
bizim radyomuzu bastırıyor. Bunun da bir çare-
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sine, bir yoluna bakmalıdır. Beynelmilel yol- ı 
larla mı olacak yoksa bizim kendi cihazlarımızı 

tadil ile mi olacak, bir şey yapmak zaruridir. 
Memleketimizde dinlediğimiz şeyi bir az daha 
ıslâh etmek, istifade edilecek bir şekle sokmak 
lâzımdır. 

G. B. GÖKER (İstanbul) — Osman Şevki 
Uludağ arkadaşımızın İstanbul radyosu hakkın
daki söyledikleri temenniye ben de tamamiyle iş
tirak ederim» Yalnız buna ilâve edecek bir nokta 
var. Kendileri teknik bazı sebeplerden bahset
tiler bundan dolayı işleyemediğini söylediler. Bi
zim de işittiğimize, tahkik ettiğimize nazaran bu 
teknik «rızalar, Öyle zannediyorum ki, hallolun-
mıyacak şeyler değildir. Bunu oradaki fen adam
ları söyliyorlar. Fakat bu işte, bendeniz inan
mak istemiyorum ama, şahsi bir takım enflâs
yonların tesiri olmuş olduğunu söyliyorlar. İşit
tiğimize göre Ankara radyosunun başında bu
lunanlar istanbul radyosunun ihyasını pek iste
miyorlar. Bunun sebebi nedir, bilmiyorum. 
Fakat şurası muhakkaktır ki, istanbul radyo
sunun bir ihtiyaç olduğunu kabul etmeliyiz. 
Çünkü vaziyeti itibariyle Balkan ve diğer memle
ketlere kuvvetli bir neşir vasıtasıdır. Şurasını 
itiraf etmek lâzımdır ki, bu radyo büyük bir 
sahabete mazhar olmamıştır. Bütçesi son dere
ce mütevazidir. Böyle mütevazi bir bütçe ile de 
radyo gibi mühim bir teknik işini yapmasın im
kânı yoktur. Osman Şevki arkadaşımızın da de
diği gibi yalnız istanbul'da değil, memleketin 
başka yerlerinde de radyo merkezleri açılması 
lâzımdır. Bilhassa istanbul, coğrafi vaziyeti iti
bariyle Şimale ve Şarka ve Balkan memleketle
rine neşir ve yayın yapacak bir durumdadır. 
Böyle 200 bin liralık bir masraf istiksar oluna-
mıyacak bir şeydir. Her halde istanbul radyo
sunun ihyası lüzumludur. Bunu Basın ve Yayın 
Umum Müdürlüğünden rica ediyorum. Çünkü 
bu cihaz halkımız için çok faydalıdır ve pek çok 
abone temin ediyor. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞVEKİL Ş. SARAÇOĞLU (İzmir) — 
Bir arkadaşımız; «Geçmişte bugün» serlevhası al
tında yapılan neşriyatın zenginleşmesini istedi. 
Tamamen kendisi ile beraberim. Bunu imkân dâ
hilinde zenginleştirmek için icabeden emirleri 
vermekte bir dakika tereddüt etmem. Ben de 
isterim ki, «Geçmişte bugün» diye söylenen söz
ler ve bütün Türkler tarafından sevile, sevile 
dinlenen sözler, bütün Türklerin kalbindeki ima
nı takviye etsin ve eksik imanları da kuvvetlen
dirsin. Tamamen kendisi ile beraberim. Yakın 
bir atide yavaş, yavaş zenginleşmeğe başlryacağı-
mızı ümit ederim. 

istanbul radyosu işine gelince; hakikaten bu, 
uzun süren bir tecrübe devresi geçirdi, iş, ar
kadaşımın dediği gibi, basit Olsaydı ve teknik 
icaplar, bu radyonun çalışamıyacağını daha ilk 
günlerde herkese kanaat verici bir mahiyette 
bulunsaydı gelirler, bana söylerlerdi. Teknik 
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imkân yoksa beyhude para sarfına da gidilemezdi. 
Arkadaşıma da itimat ediyorum, yalnız, arka
daşımdan rica ediyorum, daha evvel gelip bunun 
gayri mümkün olduğunu söylemiş olsaydı bera
berce geçmiş olurduk. Fakat Galip Bahtiyar 
Beyin söylediği gibi, bunun mümkün olduğunu 
zannedenler ve zannedenler arasında fen adam
ları da vardır. Uzun müddet çalıştılar, İstan
bul ' u memnun edemediler. Tekrar ediyorum; ha
kikaten bu mümkün olsa ve yapılabilse memle
ket, velev küçük de olsa, yeni bir radyo kazanmış 
olacaktır ve bana verilen izahatı size naklederek 
söyliyorum ki; istanbul radyosunu çalıştırmak 
ümidini bu işin başında bulunanlardan zail ol
muştur. Bu zail olduğu dakikadan itibaren mem
lekete, imkânı varsa, ikinci bir radyo 'bulmak 
için çareler araştırıyoruz. Memlekette ikinci 
değil, üçüncü ve belki dördüncü bir radyo lâ
zımdır. Fakat içinde bulunduğumuz şartların 
zorluğu maalesef bu arzumuzu hakikat yapmağa 
mâni olmaktadır. Bir fırsat çıkarsa o fırsattan 
istifade ederek memlekette ikinci bir radyo ver
mek için elimizden gelen herşeyi yapacağız. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Yayın idaresi 
tarafından dış matbuat tercümeleri yapılıyor ve 
içinde çok istifade ettiğimiz şeyler oluyor. Yalnız 
bunun bazıları, çok eski tarihlere ait tercümeleri 
ihtiva ediyor. Çok rica ediyorum ki, bu tercüme
ler daima yakın zamana ait kısımlara inhisar et
tirilsin. Bunu söylemek için huzurunuza çıktım. 

REİS — Başka mütalâa var mı ? Fasıllara ge
çilmesini reyinize arzediyorum... Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

' 92 Maaşlar . 312 972 
REİS — Kabul edilmiştir. 

93 Ücretler 699 942 
REİS — Kabul edilmiştir. 

94 Muvakkat tazminat 37 776 
REİS — Kabul edilmiştir. 

95 1683 sayılı kanunun 58 nci mad
desi gereğince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 1 
REİS — Kabul edilmiştir. 

96 4178 sayılı kanun gereğince veri
lecek çocuk zammı 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

97 Büro masrafları 33 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

98 Matbu evrak ve defterler 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

99 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
masrafları 23 747 
REİS — Kabul edilmiştir. 

100 Kira bedeli 35 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

101 Nakil vasıtaları masrafları 21 800 
REİS — Kabul edilmiştir, 
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F. 

102 
Lira 
8 000 Harcırahlar 

REİS — Kabul edilmiştir. 
103 Melbusat 11 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
104 3335 sayılı kanun gereğince ya

pılacak tedavi, yol vesaire mas
rafları 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

105 Neşriyat, turizm ve propaganda 
masrafları 300 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

106 Ajans tahsisatı 350 000 
& B. ĞÖKER (istanbul) — Bir temenni de 

bulunacağım. 
REÎS — Bu fasla ait ise buyurun. 
Cf. B. GÖKER (İstanbul) — Ajansın yazı 

teşkilâtını biraz kuvvetlendirmek lâzımdır. Ter
cümeler iyi yapılmıyor. Halbuki, Devletin resmî 
bir ajansıdır. Bazı tercümeler yapıyorlar, zayıf 
görüyorum. Tercüme heyetinin kuvvetlendiril
mesini ve icabediyorsa oraya muharrirlerin ilâve
sini rica ediyorum. 

BAŞVEKİL Ş. SARAÇOĞLU (izmir) — Ar
kadaşımızın sözünü not aldım. 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

106/A Ajans dış muhabirleri her türlü 
ücret ve masrafları 49 300 
RElS — Kabul edilmiştir. 

107 Radyo istasyohlariyle stüdyoları 
idare ve işletme masrafları 749 903 
RElS — Kabııl edilmiştir. 

108 Basın ataşelikleri masrafları 50 000 
RElS — Kabul edilmiştir. 

109 Mukaveleli yerli ve yabancı müs
tahdemler 2 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

110 Staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin harcırahları 1 
RElS •—' Kabul edilmiştir. 

111 Milletlerarası radyodifüzyon ve 
turizm birliklerine verilecek işti
rak hissesi 2 249 
RElS — Kabul edilmiştir. 

112 Kongre ve konferanslar ve millet
lerarası temaslar 1 
RElS — Kabul edilmiştir. 

113 Geçen yıl borçları 300 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

114 Eski yıllar borçları 101 
RElS — Kabul edilmiştir. 

115 Çeşitli yardımlar 25 500 
RElS — Kabul edilmiştir. 

O - İstatistik UMUM Müdürlüğü bütçesi: 
REÎS — istatistik Umum Müdürlüğü bütçe

sine geçiyoruz: Heyeti umumiyesi hakkında mü
talâa var mı? 

Fasıllara geçilmesini reye arzediyorum: Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
116 Maaşlar 116 526 

RElS — Kabul edilmiştir. 
117 Ücretler ' 87 647 

RElS — Kabul edilmiştir. 
118 Muvakkat tazminat 21 420 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
119 1683 sayılı kanunun 58 nci mad

desi gereğince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 1 
RElS — Kabul edilmiştir. 

120 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 700 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

121 4178 sayılı kanun gereğince veri
lecek yakacak zammı 500 
RElS — Kabul edilmiştir. 

122 Merkez büro masrafları 8 050 
REİS — Kabul edilmiştir. 

123 Vilâyetler büro masrafları 2 800 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

124 Matbu evrak ve defterler 400 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

125 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
masrafları 3 601 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

126 Kira bedeli 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

127 Harcırahlar 1 500 
RElS — Kabul edilmiştir. 

128 Melbusat 3 800 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

129 3335 sayılı kanım gereğince yapı
lacak tedavi, yol vesaire mas
rafları 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

130 Nüfus sayımı masrafları 36 002 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

131 Neşriyat masraf lan 50 600 
REİS — Kabul edilmiştir. 

132 Makine ve makine fişi satın alma 
bedelleri 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

133 Kitap ve mecmua satın alma ve 
abone bedelleri 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

134 Milletlerarası istatistik enstitü
süne iştirak hissesi 1 200 
REÎS'— Kabul edilmiştir. . 

135 Milletlerarası kongrelere iştirak 
masrafları 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

136 Geçen yıl borçları .1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

137 Eski yıllar borçları 2 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
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U - Devlet Meteoroloji Enstitüsü Umum Mü

dürlüğü bütçesi: 

REİS — Devlet Meteoroloji Umum Müdür
lüğü bütçesine geçiyoruz. Heyeti umumiyesi 
hakkında mütalâa var mı? 

Fasıllara geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... FasiUara geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

F . 
138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

Maaşlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS —- Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
REÎS —' Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı kanunun 58 hci madde
si gereğince verilecek tekaüt ikra
miyesi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
4178 sayılı kanun gereğince veri
lecek çocuk zammı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
4178 sayılı kanun gereğince veri
lecek yakacak zammı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Matbu evrak ve defterler 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REÎS —• Kabul edilmiştir. 
Nakil vasıtaları masrafları , 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Melbusat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun gereğince yapı
lacak tedavi, yol vesaire masraf
ları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Meteoroloji istasyonları tesis ve 
tamirleri 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Her türlü rasat, telli ve telsiz mu
habere ve dinleme alet ve cihazları 
ve malzemesi satın alma, tessis, 
kontrol, tamir ve işletme masraf
ları, seyyar istasyonların işletme, 
tamir ve karoseri ihlali masraf
ları 
REÎS — Kablil edilmiştir. 

Lira 
502 639 

164 574 

19 000 

5 000 

2 430 

15 400 

22 000 

3 600 

85 705 

24 600 

3 750 

14 321 

4 600 

500 

7 377 

F. 
155 

Lira 

78 724 

Meteoroloji meslek mektebi, kurs 
ve staj masrafları * 5 388 

• REÎS — Kabul edilmiştir. 
156 Neşir, baskı, kitap, mecmua ve 

abone bedel ve masrafları 4 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

157 Milletlerarası meteoroloji hizmet
leri 1 001 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

158 Staj ve meslekî tetkikler için ec
nebi memleketlere gönderilecek
lerin harcırah, tahsisatlariyle staj, 
tetkik vesair masrafları 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

159 Geçen yıl borçları 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

160 Eski yıllar.borçları 800 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1 - Diyanet İşleri Reisliği bütçesi : 

REÎS — Diyanet İşleri Reisliği bütçesine ge-
geçiyoruz. Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa 
var mı? 

R. FENMEKF (Kocaeli) — Efendim: (Diya
net) kelimesi yerine (Din) kelimesinin konması 
daha muvafık olur zannederim. Daha basittir 
ve herkesin bildiği ve anladığı bir kelimedir. 

Ş. Günaltay (Sivas) — Teşkilâtı Esasiye Ka
nununda Diyanet işleri diye yazar. 

REÎS — Teşkilâtı Esasiye Kanununda Diya
net diye yazılmıştır. 

Başka mütalâa yoktur. Fasıllara geçilmesini 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 

F . Lira 
lBl Maaşlar 787 988 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
162 Ü c r e t e 47 599 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
163 Muvakkat tazminat 8 532 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
164 1683 sayılı kanunun 58 nci mad

desi gereğince verilecek tekaüt ik
ramiyesi 9 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

165 4178 sayılı kanun gereğince veri
lecek çocuk zammı 15 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

166 4178 sayılı kanun gereğince veri
lecek yakacak zammı 5 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

167 Merkez büro masrafları 3 461 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

168 Vilâyetler büro masrafları i a 420 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

169 Matbu evrak ve defterler 2 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
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$\ Lira 

170 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
masrafları 1 860 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

171 Kira bedeli 13 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

172 Harcırahlar 4 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

173 Melbusat 2 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

174 3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol vesaire masraf
ları 1 184 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

175 Dinî eserleri satın alma, yazdır
ma, tercüme ve bastırma ücret ve 
masraflari 10 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

176 Geçen yıl borçları 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

177 Eski yıllar borçlan 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

J - Maliye Vekaleti bütçesi : 

REÎS — Maliye Vekâleti bütçesi. 
Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı? 
Fasıllara geçilmesini reye arzediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Fasıllara geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

F . 
178 Vekil tahsisatı 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
179 

180 

181 

182 

183 

Maaşlar £ 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Ücretler «i 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı kanunun 58 nci mad
desi. gereğince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
4178 sayılı kanun gereğince veri
lecek çocuk zammı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

184 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
185 Merkez büro masrafları 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
186 Vilâyetler büro masrafları 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
187 Matbu evrak ve defterler 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
188 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 320 

557 420 

423 943 

275 940 

70 000 

100 000 

40 000 

113 000 

437 000 

497 000 

755 242 

F. 
j89 Kira bedeli 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
190 Nakil vasıtaları masrafları 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
191 Harcırahlar 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
192 Melbusat 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
193 3335 sayılı kanun gereğince ya

pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

191 Vergi komisyonlarında muvaz
zaf olmayan azanın huzur ücret
leriyle vukuf ehli ücretleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 

195 Malî müşavere encümeni ücret
leri 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

196 Vergi tahsil masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

197 Hazine işleri 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

198 Millî emlâk işleri 2 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

199 Tamir masrafları ] 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

200 Devir ve teftiş harcırahları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

201 Mukannen masraflar c 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

202 4353 sayılı kanunun 36 nci mad
desinin istilzam ettiği masraflar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

203 3827 sayılı kanun gereğince sa
tın alınacak nakil vasıtaları be
del ve masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

204 Damga Matbaası masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

205 Mektep ve kurs masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

206 Kanunları gereğince hususi ida
relere yapılacak tediyeler 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

207 2814 sayılı kanun gereğince Zi
raat Bankasına verilecek fev
kalâde ihtiyat karşılığı 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

208 3867 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tediyeler 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

209 4126 sayılı kanun gereğince Er
zurum ve Erzincan belediyelerine 
yapılacak ikraz 1 607 000 
REÎS — Kabul edilmiştir, 
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Sermayesine mahsuben Devlet 
Ziraat İşletmeleri Kurumuna 1 000 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Sermayesine mahsuben Süırier-
bank'a' 2 025 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Sermayesine mahsuben Eti-
bank'a 2 150 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
4306 sayılı kanun gereğince Dev
letçe parasız verilecek giyim eş
yası bedel ve her türlü masraf
ları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Yaşayan diller kursu bilûmum 
ücret ve masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Teadül Kanununda yapılacak 
derişiklikler karşılığı 6 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Kanunu gereğince memur ve 
müstahdemlere Devletçe yapı
lacak yardım 15 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Kaza teşkili masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin harcırah ve 
tahsisatları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Malî kanun, nizamname ve tali
matnamelerin tertip ve telfik 
masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Yazı ve tercüme ücretleri, ki
tap ve mecmua bedeli ve Maliye 
mecmuası masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Atlı tahsildarlara verilecek hay
van ve yem bedeli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Siyasal Bilgiler Okulu masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
1351 sayılı kanun gereğince İmar 
Müdürlüğüne 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Gayrimellıuz masraflar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
İhtiyat tahsisatı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Ford mukavelesi gereğince öde
necek prim karşılığı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
3 82 7 sayılı kanun gereğince te
sellüm olunan nakil vasıtaları 
bakım masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
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Geçen yıl borçları 85 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 57 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Havayolları Devlet İşletme ida
resine 1 080 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Orman Umum Müdürlüğüne 1 750 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Hudut ve Sahiller Sıhhat U-
mum Müdürlüğüne 350 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Beden Terbivesi Umum Müdür
lüğüne \ 721 534 
REÎS — Kabul edilmiştir. _ _ _ _ 
4178 sayılı kanun gereğince öde
necek fevkalâde zam karşılığı 5 500 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Hastaneler iaşe masrafları kar
şılığı 600 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
4306 sayılı kanun gereğince Dev
letçe parasiiz verilecek giyim eş
yası bedeli ve masrafları kar
şılığı 50 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
4357 sayılı kanun gereğince ilk 
öğretim öğretmenlerinin birik
miş istihkakları karşılığı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mezarlık için Ankara Belediye
sine 
R E Î S — Kabul edilmiştir. 
Şehir yolları için Ankara Bele
diyesine 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Yardım Sevenler Cemiyetine 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Darülacezeye 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Kızılay Kurumuna 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Çocuk Esirgeme Kurumuna 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Darüşşafakaya 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Türk Maarif Cemiyetine 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Yeşilay Cemiyetine 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Balıklı Rum Hastanesine 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Manisa'da Moris Şinasi Hasta
nesine İ 5 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
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2 800 000 : !9 Halkevlerini 
REtS — Kabul edilmiştir. 

250 Türk Tarih Kurumuna 118 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 

251 Türk Dil Kurumuna 115 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

252 Türk Hukuk Kurumuna 13 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 

253 Türk Coğrafya Kurumuna 5 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 

254 Tiftik Cemiyetine 25 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

255 Ağaç Koruma Cemiyetine 20 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 

H. ORÜCO&LU (Sinob) — Efendim; ağaç 
koruma cemiyetine geçen sene 40 000 lira ve
rilmiş, bu sene de 20 000 lira veriliyor. Bu 
cemiyetin faaliyeti nedir? ne yapıyor? Lütfen 
izah buyursunlar. 

MALtYE V. F. AĞRALI (Elazığ) — Mali
liye bütçesi Yüksek Heyetinizce de malûm ol
duğu üzere iki kısımdan terekküp etmektedir. 

1. Maliyeye ait hizmetler; 
2. Umumî Devlete şâmil hizmetler. 
Maliye Vekâletine a't kısımda emrettiğiniz* 

malûmatı, bütün teferruat iyi e arz etmeğe ama
deyim. Diğer kısım hakkında ve alelhusus 
Ağaç Koruma Cemiyetine yardım hususunda ve 
bu cemiyetin faaliyeti hakkında malûmat vere-
miyeceğmıi arzederim. 

H. ORUCOĞLU (Sinob) — Bu tahsisatı 
Bütçe Encümeni kabul etmiştir. Binaenaleyh o 
izah etsin. 

Onlarda bilmiyorlar ne olduğunu? (Gülüş
meler). 

BÜTÇE En. Rs. V. T. COŞKAN (Kasta
monu) — Senelerdenberi memleketin muhtelif 
yerlerinde mevcut yabani ağaçların aşılanması 
için verilen bir tahsisattır. Bir Cemiyetin elin
dedir. Mesaisini yaklnen bilmekteyiz. Memle
ketin muhtelif yerlerinde mevcut yabani mey
ve ağaçları aşılanmakta ve fidan olarak dağı
tılmaktadır. Başlarında izmir Mebusu Rahmi 
Köken arkadaşımız vardır, diğer arkadaşlar da 
vardır. 

H. ORUCOĞLU (Sinöb) — Fidanlıklar tah
sisatı bunun içinde midir? 

T. OOŞKAN (Devamla) — Hayır o, tama
men ayrıdır. 

H. ORUCOĞLU (Sinob) — Biz, bunu hiç 
bilmiyoruz, taşrada teşkilâtı var mıdır? 

T. OOŞKAN (Kastamonu) — Vardır. Ma
nisa'da Ankara'nın etrafında, Gazianteb'te, 
Çankırı'da vardır. Muhtelif vilâyetlerde bun
ların şubeleri Acardır ve ağaçları aşılamaktadır
lar. (izahat kâfi sesleri). 

REtS — Başka mütalâa var mı? 
Faslı reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 

Etnıiyenler ... Kabul edilmiştir. 
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Yarjş ve Islâh Encümenine 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Millî İktisat ve Tasarruf Cemi
yetine 9 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Kambiyo borsasına 14 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Balkan Birliği Cemiyetine 6 000 
REtS —. Kabul edilmiştir. 
Faslı mahsusa -geçiyoruz. 

H. F. Toprak mahsulleri vergisi tah
sil masrafları 600 000 

REtS — Kabul edilmiştir. 

K - Devlet boi'çlan bütçesi : 

MALÎYE VEKtLt F. AFRALI (Elâzığ) 
— Muhterem arkadaşlar; demin maruzatta 
bulunduğum sırada muhterem Celâl Bayar ta
rafından soruldu. Dahilî, haricî dalgalı borçlar 
yekûnu olarak bendenizin verdiğim 712 milyon 
rakamiyle, Bütçe Encümeninin Meclise takdim 
ettiği mazbatada raünderiç olan rakam arasında 
bir fark olduğu tebarüz etti. 

Bütçe Encümeninin gösterdiği rakam 886 
milyondur. Şimdi Bütçe Encümeninin fapor-
törleriyle temas ettim. Yaptığımız tetkik neti
cesinde anlaşıldı ki, esas itibariyle bu fark 4060 
numaralı kanun mucibince verilen Hazine bono
larına ait rakamın bendenizin arzettiğim yekûna 
dâhil olmamasından ileri gelmektedir. Ben bu
nu konsolide borçlar arasında mülâhaza etmi
şim. Esas olan şudur: Bankaların ve şirket
lerin bazı karşılık ve ihtiyatlarından Hazineye 
tediye edecekleri miktara mukabil Hazine tahvi
li verilecektir. Tahvil basılamadığmdan dolayı 
aynı kanun hükmüne istinaden bono verilmiştir. 
Encümen madamki bu borçlar henüz tahvile rap-
tedilmemeiştir dalgalı borçlardan telâkki ederiz 
demiştir. Ben ise.mademki bunlar uzun vadeli 
boçlardır, o meyana geçmesi lâzım gelir demiş
tim. Binaenaleyh encümenin ve bendenizin ra
kamları arasında görülen fark bundan ibarettir. 
Zannederim Bütçe Encümeni mazbata mu
harriri dahi bunu teyideder. 

BÜTÇE ENCÜMENİ N. F. BAYSAL (Kay
seri) — Bu kısmı tetkik eden arkadaşlar ara
sında bendeniz de bulunuyordum. Diğer arka
daşlarla birlikte karşılaştırdık, Maliye Vekili 
Beyefendinin izah ettikleri gibi bu kısım borçlar 
kendilerinin verdiği izahtan hariç bırakılarak 
konsolide kısmı dâhil addedilmiştir. Bunu tes-
bit ettiğimizi arzetmiş bulunuyorum, 

MALtYE VEKtLt F. AĞRALI (Elâzığ) — 
Arada tahalüf, tenakus .yoktur. Bir borcun 
su veya bu kısımda mütalâası mevzuubahistir. 
Umumî borç yekûnuna müessir değildir. Onu te
barüz ettirmek istiyorum. 
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REÎS — Başka mütalâa yoktur. Fasıllara 

geçilmesini reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Fasıllara geçilmesi kabul edil
miştir. 
F. 
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2094 sayılı kanunun gereğince 
yapılan istikrazın faiz ve itfa be
delleriyle komisyon, sigorta ve 
sair her türlü masrafları 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
2463 sayılı kanun gereğince ya
pılan istikrazın faiz ve itfa be
delleriyle komisyon, sigorta ve 
sair her türlü masrafları 2 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
3322 sayılı kanun gereğince çıka
rılan tahvillerin faiz ve itfa be
delleriyle komisyon, sigorta ve 
sair her türlü masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
4057 sayılı kanun gereğince ya
pılan istikrazın faiz ve itfa be
delleri, komisyon, sigorta ve sair 
her türlü masrafları 2 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
4275 sayılı kanun gereğince ya
pman istikrazın faiz ve itfa be
delleriyle komisyon, sigorta ve 
sair her türlü masrafları 6 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mahsubu Umumî Kanunu gere
ğince verilecek tahvillerin 1932 -
1944 seneleri faiz ve itfa bedel-
lerivle nakden verilecek tahvil 
kesirleri, komisyon, sigorta ve 
sair her türlü masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
•işi», 2248, 2354/ 2701, 2808 ve 
3593 savılı kanunlar gereğince 
nakden ödenecek borçlarla mül-
era Hatay Devletinden devredi
len borçlar 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Fevkalâde tahsisat karşılıkların
dan ve 1715 sayılı kanun ve ekle-
rivle di£er kanunların tesbit et
ti*! hadler dâhilinde çıkarılan 
Hazine bonolarından doğan borç
ların faiz ve itfa bedelleri 40 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankasına yapılan tediyeler 6 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kacıma yaptlari tediyeler 3 
REÎS —' Kabul edilmiştir. 
Hükme haçlı borçlar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
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1943 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununun 25 nci maddesi 
mucibince çıkarılan bonoların it
fa bedeliyle faizleri 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
2670 \e 3022 sayılı kanunlar ge
reğince Amerika Birleşik Devlet
leri Hükümetine verilecek taksit 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
2434 sayılı kanun gereğince te
min olunan kredi taksiti 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
3525, 3738 ve 4171 sayılı kanun
lar gereğince temin olunan kre
di ve istikrazlar 17 
REÎS —r Kabul edilmiştir. 
Vatani hizmet mukabili bağlanan 
maaş ve tahsisatlar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mütekait, dul ve yetim maaş ve 
tahsisatları 26 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
4178 sayılı kanun gereğince veri
lecek çocuk zammı 
REÎS —• Kabul edilmiştir. 
551 sayılı kanun gereğince harp 
malûllerine verilecek arazi bedeli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

L - Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti bütçesi : 
REÎS — Heyeti umuıniyesi hakkında müta

lâa var mı?.. Arkadaşlardan söz istiyen var mı? 
Vekil Bey bütçenin heyeti umumiyesinin mü
zakeresi sırasında sorulan suallere cevap vere
ceklerdir. ! 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V. S. H. ÜR-
GÜBLÜ (Kayseri) — Muhterem arkadaşlar 
bütçenin dün ve bugün devam eden müzakere
sinde tütün mubayaa vaziyeti üzerinde evvelâ 
sayın Celâi Bayar yine ayni L'ievzua temas eden 
Hikmet Bayur ve geçen senenJn tütün mubaya
ası üzerinde izahat veren Raif Karadeniz arka
daşlarımın izahatları ve tereddüt edilen nokta
lar üzerinde cevap vermek istiyorum. 

Evyelâ geçen seneki tütün mubayaa vaziyeti, 
Ege mıntakasmda tamamen bitmiş, Karadeniz 
ve Marmara mıntakalarmda başlayıp hayli iler
lemiş bir vaziyette iken vazife almış bulundum. 
Ege mmtakasmdaki mubayaada İnhisar Umum 
Müdürlüğünün Uk mürettep miktarı 8 milyon 
kilo idi. Yapılan teklif üzerine Vekâletçe tas
vip edilen ikinci munzam mürettep 12.milyon, 
yine Vekâlete umum .müdürlükçe yapılan tek
lif ve Vekâletin resmî kayıt, tezkere ve, emir
leriyle mütedavil sermaye darlığını ileri fiüre-
rek kabul etmek istediği 14 milyon kilo bir 
mubayaa vaziyeti gösteriyordu. 10 martta ve
kâlet vazifesini deruhde ettiğim zaman Ege 
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mmtakasmın bütün kasabalarından ve tütüncü 
bölgelerden paralarını, alamadığından mubayaa 
vaziyetinden müztarip olduğundan dolayı telg
raflar yanliz vekâlete değil Yüksek Riyaseti 
Cumhur Makamından, Başvekâletten, Ticaret 
Vekâletinden de havale ediliyordu. İnhisarlar 
Umum Müdürlüğünün mütedavil sermayesinin 
'kifayet ve ademi kifayeti Üzerinde alınacak ted
birler başkadır, fiili vaziyeti mütalâa etmek 
tamamen ayrıdır. 

1943 mahsûlünün mubayaası esnasında in
hisarlar Umum Müdürlüğünün mütedavil ser
mayesi tütün için ancak 9 milyon liranın tah
sisini âmir idi. Binaenaleyh Eğe mmtakasmda 
mubayaa mahdud olmalı veyahut ta mütedavil 
sermayenin tezyidi ile bu miktarın tevsii yolun
da tedbirler alınmalı idi. Bu. karşılaştığımız 
malî durum tesirini yanliz Eğe mmtakasmda 
değil Karadeniz ve Marmara bölgelerinde de 
gösterdi. 10 martta vekâlette vazife aldım. He
men ertesi günü Başvekil ve Maliye Vekilimize 
vaziyeti bildirerek karşılaştığımız Eğe borcunun 
25 milyon lira olduğunu binaenaleyh müstahsi
lin bu alacağının behemahal derhal ödenmesi 
lâzım geldiğini anlattım. Heyeti Vekilede ko
nuşuldu ve bu bir Heyeti Vekile meselesi oldu. 
Büyük fedâkârlıklarla müstahsil kurtarıldı. 
Bu temin ettiğimiz büyük malî imkânın yanında 
gayet tabiidir ki Karadeniz ve Marmara mın-
takalarındaki mubayaaların malî cephesini de 
sağlamak icap ediyordu. Bunlar da temin edil
di. 1943 yılına kadar, ancak muayyen kredi
lerle borçlu vaziyete giren ve o borcunu kolay
lıkla tediye imkânı bulan İnhisarlar Umum Mü
dürlüğü 40 milyon küsur liralık bir borçla kar
şılaştı. 1943 malî yılında istihsalin artmasın
dan ve satış vaziyetlerinin de bu borçtan bu gü
ne kadar 25 milyon lirasını ödemiş bulunuyoruz. 
Yine aynı mart başında İnhisarlar Umum Mü
dürlüğünün Hazineye taahhüt ettiği haftalık tak
sitin - çünkü her taksit tahminen 2 000 000 li
ra idi - altı haftalık ödenmemiş idi, ve mali
yeye çekilen telgraflarda malî vaziyet sıkışık 
olduğundan ve tütün mubayaasında müstahsilin 
borcunu ödeyemediğinden dolayı taksitin öde-. 
nemeyeceği bildiriliyordu. Bugün İnhisarların 
maliyeye taahhüt ettiği taksit geçen seneki tak
sitten daha fazla olduğu halde taksitlerini vak
tinde ödemek değil taksiti gelmemiş borçlarımızı 
dahi ödeyecek vaziyette bulunuyoruz. Eğe mm-
takasındaki mubayaanın yollu veya fena oldu
ğunu çok veya az tütün alındığı meselesini mü
nakaşa etmek istemem. 

Bu husustaki noktai nazarımızı; hem Grup* 
hem de bütçe müzakeresi esnasında bildirmiş 
idim. Yalnız bir noktayı söylemeği vicdan borcu 
bilirine Tütün eyi muhafaza edilmesi zaruri 
olan bir maddedir. Daimî bakım ister. Bizim 
ambar vaziyetimiz müsait değil ise, malî vaziyetim 
miz imkân vermez ise, yapacağımız mubayaa 

plânının bu faktörlerin tesiri altında tanzim 
edilmesi gerektir. İzmir mmtakasmda yalnız am
bar kirası olarak bugün dahi 180 - 200 bin lira 
para veriyoruz. Bu ambarların teknik şartlan 
noksan olursa ancak üç tütün dengi bir biri üs
tüne konularak muhafaza zaruri iken 5 - 6 denk 
üst üste koyarak kötü ve fena şartlı ambarlarda 
muhafaza vaziyetine girilirse gayet tabii olarak 
bunun neticesi olan ticari, iktisadi ve teknik za
rarlar doğar. Biz bunu bertaraf etmek için ima
lâtımızı arttırmak, işlemek ve işleme evleri tut
mak vaziyetine gittik. Fazla stoktan kurtulmak 
için dışarıya ihracat mecburiyetinde de kaldık. 
Bu mubayaanın büyük bir tesiri de bu senenin 
rekoltesi üzerinde kendini göstermiştir. Marmara 
Karadeniz bölgelerinin kıymetli tütün rekoltesin
den her birinden % 40 - 60 kadar bir rekolte 
noksanı karşısında kaldık ki o mmtakalardaki 
yüksek fiyat ta bu vaziyette, gerek tüccarm, ge
rek inhisarm, alım vaziyeti üzerinde fena tesir
ler yapmaktadır. 

İnhisarların stok vaziyeti ve aldığı tütünü 28 
aylık fermantasyona tâbi tutmak meselesi 1939 
senesini takip eden harp yıllarmdanberi tama
men varit değildir. Hakikatte, tütün tekniğinde 
28 ay - 3 senelik bir fermantasyona ihtiyaç var
dır. Fakat 40 senedenberi inhisarlar aldığı stok
ların % 80 ini fermantasyona tâbi tutmamakta^ 
doğrudan doğruya imalâta sevketmektedir. Nasıl 
fermantasyona tâbi tutsun ki 17 -18 milyon kilo 
luk imalâttan 11,5 - 12 milyonluk istihlâk nevi
leri halk ve köylü tütünleri üzerindedir. Maliye
tinin düşük olması, ve daha fazla bekletilerek 
maliyetine zammedilmesi icabeden bu tütünler 
3 - 4 senedenberi zaten fermantasyona tâbi tutul-
mıyordu. Benim şahsi kanaatim ve teknisyenle
rin söyledikleriyle yüzde yüz mutabık kaldığımız 
vaziyet şudur ki, fermantasyona tâbi olmaması 
gereken mal yekûnunu tesbit ettikten sonra 
İnhisarların tütün mubayaa vaziyetini idare 
edilmek lâzımgelir. Onun içindir ki, bu seneki 
mubayaa vaziyetimizi bu esasa göre tanzim et-
nrş bulunduk. 

Bu seneki tütün vaziyetinde Ege mmtaka-
sından ve diğer mmtakaların ihracatı emniyet 
altına alınmazsa daima büyük panikler karşısın
da kalmak mukadderdir. Bunu düşünerek Ti
caret Vekâletiyle çok evvelden başlıyan iş bir
liği neticesinde Ege mıntakasmm bütün ihraca
tı emniyet altına alınmış oldu. Ege mıntakası-
mn tütün nevi İnhisarların imalâtında muayyen 
haddi geçemiyeeeğine nazaran buradan yapıla
cak mubayaa dışında her zaman 25 - 29 milyon 
kilo tütün behemehal ecnebi alıcıların iktisadi 
ve ticari tesirlerine mâruzdur. Tesbit ettiğimiz 
fiyat orada eksperler tarafından yapılan mali
yet hesaplarına istinadetti. Maliyet hesapları
mızı üç grupa ayırdık: Birincisi, kendi emeğiy
le tütün yetiştirenler. Bunların maliyeti 101 ku-
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ruş» kısmen arazi kısmen hava imkânı olanların 
maliyeti 116 - 119 kuruştu. Bunun dışında ta-
mâmiyle arazi kira ve bütün malı masrafları 
başkası tarafından ödenerek çalışan ve tütün 
yapan, bunların maiyeti de 125 - 130 kuruş 
olarak tespit edilmişti. 

Bizim mubayaa plânımızda, aş&ğı nevi tü
tünleri mubayaa etmek ve yüksek nevileri ihraç 
emniyeti altına almak hedefi güdülüyordu. 
Bu esaslara göre fiyatları ayarladık. Fakat 
ikinci günü piyasada başlıyan panik altıncı gü
nüne kadar devam etti. Her gün hangi mm-
takadan ne kadar tütün alındığı hakkında ge
rek ben ve gerekse Ticaret Vekili Telefonla ha
berdar edUiyorduk. Nerede ne kadar tütün alı
nıyor, kaç kuruşa almıyor kim alıyor bildiri
liyordu. 

Bize tütün mubayaasını taahhüt etmiş, mikta
rını tamamen tesbit etmiş ve binaenaleyh, Eğe
nin tütün ihracını emniyet altma almış olan b;r 
takım firmalar vardı. Bunlar âni olarak piya
sadan çekildiler. Mubayaa edecekleri miktar 
20 - 23 milyon kilo idi. İnhisarların 7 milyo
nu da buna ilâve edilince Ege'nin30 milyonluk 
büyük istihsali tamamen emniyet altına almı
yordu. Bu âni çekiliş piyasada bir panik ya
rattı. Ege müstahsilleri geçen senenin tediye 
şartları altında ve mallarını hazırlamaları iti
bariyle biranevvel tütünlerini satmak istiyor
lardı. Her müstahsilin tabii olan bu tehalükün
den istifade etmek istiyen firmalar da meydana 
çıkınca Ege piyasasındaki tütün hiç bir tütün 
mevsiminde görülmiyen bir süratle 22 gün içm-
de neticelendi. Geçen senelerde 2,5 - 3,5 ayda 
ve daha evvel 5 - 6 ayda tütün mubayaasının 
bittiği hatırlardadır. Geçen sene parasını ala-
mıyan müstahsil bu sene parasını peşin aldı, 
hiç kimsenin bir kuruşu kalmadı. Bütün mah
sul 22 günde satılarak yeni dikim vaziyetine 
girme imkânı elde edildi. İnhisarlar idaresinin 
aşağı nevi tütünleri mubayaa etmesi neticesinde 
yukarı nevi tütünler için fiyat muvazenesi em
niyet altına alınmış oldu. Nihayet şunu da na
zara almak lâzımgelir ki, Ege mmtakasmdaki 
tütün, ihracata mahsus bir tütündür. Binaena
leyh; bunu alan ihracatçının da dış pazardaki 
tütün fiyatı üzerinde emin olması ieabeder. 

Faraza buranın en büyük müstehliki olan 
Amerika piyasası 1939 dakine nazaran tütüne 
yalnız % 33 zam yapmıştır. Ege mmtakasm
daki tütün maliyetinin ilânihaye yüksel
mesi fiyatların da ilânihaye yükselmekte devam 
etmesini mucip olacak bir vaziyet ihdas edemez. 
Bu sene arzettiğim maliyet fiyatları Ege mıntaka
smdaki vasatiler bizim noktai nazarımıza göre 
ve gelecek yıllar için tütün piyasalarının geçire
ceği buhranları önlemek bakımından bizi mem
nun eder bir vaziyet gösterir. 23 milyonluk 
istihsalden inhisar idaresinin mubayaası,6 milyon 
112 bin kik, vasati mubayaa fiyatı 137 kuruş. 

İnhisar idaresinin bu mubayaa vasatisi nevi tü
tünlerine göre çok iyi bir vasatidir. 

Tacirlerin mubayaası 24 milyon kilo, buttun 
da vasatisi 1̂ 2 kûru^ inhisar idaresinin % 55 
sermaye ile iştirak ettiği limited şirketinin mu
bayaası dki buçuk milyon kilo, vasatisi 161 ku
ruş;'; • ; __- /;;•;, , ( 

Piyasanın ikinci gününden^aîtnam gününe kâ
plar başlıyan panik-eğer Ticaret Vekâletiyle 

yapılan işbirliği neticesi, tüccarların bankalarla 
olan kredf marjının % 50 ye iblâğı ve tavzif 
edilen Türle tütün linıited ile yerli tütünlere ko
ordinasyon fonundan 12 milyon liraya yakm 
bir kredi temin edilmemiş olsaydı daha büyük 
tehlikeler başgöstereeekti. Binaenaleyh, Eg« 
mıntakasmda büyük firmaları 23 milyonluk 
mubayaadan çekildikten sonra bütün tüt&aeü-
lerin Ege tütünleri artık althmıyac&k diye çek
tikleri büyük: endişe alman bu müşterek tedbir
lerle bertaraf edilmiş bulundu. Mevcut olan 
tütünlerin çürüme vaziyetine gelince: bunu mu
ayyen bir hâdise olarak bilmiyorum^ Eğer Saym 
Celâl Bayar, herhangi bir vakayı müspet olaralf 
bildirirlerse tahkik etmek ve bundan mütevellit 
bir mesuliyet varsa onu bulup tecziye etmek va
zifesidir. Yalnız şunu kabul etmek lâzımdır ki 
mubayaa ettiğimiz büyük tütün hacmi içinde da
ima % 10 zayiatımız vardır. Demek ki idare 20 
milyon kilo tütün mubayaa ettiğine göre iki mil
yon kilo ve kilosu iki liradan 4 milyon lira za
rar her zaman vâki olmaktadır, tşte bunu önle
mek için Grup içtimanda da arzettiğim gibi, 
bu sene tahakkuk ettirmek yolunda çalıştığımız 
tavhaneler ve nikotin fabrikası bu işi tamamen 
bertaraf edecektir. Ve 4 milyon liralık zararı 
önliyecektir. Cibali'deki imalâtta iki milyon lira
lık bir zarar kurtarılmıştır. Tamamen yanmış; 
muhtelif yerlerde ambarlarda çürümüş ve teh
like ifade edecek herhangi bir hadise mevcut de
ğildir. Ambar vaziyeti üzerinde İnhisar
lar Umum Müdürlüğü bütçesinde arzettim. Bu 
günkü ambarlar ve harp yılları içinde tahakkuk 
ettiremiyeceğimiz ambar politikası için bir takım 
tütün zararlarına da katlanmak zaruri olacaktır. 
Mâruzâtım bu kadardır. 

Dr. î. T. ÖNGÖREN (Diyarbakır) —Bi r 
sual soracağım. Dünyanm en çok tütün yetişti
ren bu memleketinde vatandaşların kalitesi dü
şük tütünler içtiğini beyanatı aliyenizden anla
dım. 

GÜMRÜK ve în. V. S. H. ÜRGÜPLÜ (Kay
seri) — Anlatayım, öyle değil. 

Yüksek cins tütünler esasen yalnız basma 
içilir tütün değildir. Dünyanm her yerinde ima
lâtta muayyen harman nispetinde konur. Bina
enaleyh Türkiye'nin en yüksek tütünü gerek 
Türkiye'deki gerek" ecnebi memleketlerdeki har
manlara memleketlerin servetleri ve sigaranın 
nevileri ve zevklerine göre bir nispet alırlar. Bi-

— 133 — 



î : 59 23.5.1944 C : 1 
zim memlekette de tütünün nevine göre eh eyi 
tütünden başlıyarak en düşük tütüne kadar har
manlarda tanzim edilen teknik reçetelere göre 
mubayaa vaziyeti tesbit edilir. Bu itibarla mem
lekette içilen tütünde daima ıslaha doğru giçien 
bir faaliyet yardır- Ve memleketin zaten en fena 
tütün diyerek ayırabileceğimiz bir tütünü yok
tur. Tütün tekniğinde, Türk tütünü menşe itiba
riyle ayrı vasıf gösterir ve nepİî de iyi vasıfta 
beynelmilel şöhreti haizidir. Binaenaleyh Tür- j 
kiye'de içilen tütün dünyâda içilen diğer tütün- \ 
lerden daha fenadır diye bir vaziyet yoktur, daha 
üstündür. 

Dr. C. ÖZELÇt (Malatya) — Gerek imalât
hanelerde ve gerekse fabrikalarda çalışanların 
sıhhi vaziyetleri nikotinli hava teneffüs etmek 
yüzünden günden güne bozulmaktadır bunun 
için ne tedbir düşünülüyor? 

GÜMRÜK ve în. V. S. H. ÜEOÜBLÜ (De
vamla) — Bunlara karşı alman tedbirler: aspira
törlerle havayı daima temiz tutmak ve sıhhatle
rini, diğer içtimaî tesislerde olduğu gibi, gıda 
bakrmtndan yardımla kendilerini daimî surette 
sıhhi kontrol altında tutarak korumadır. 

Her endüstride ve her v^rde muavven nis
pette, sıhhi vaziyeti bozan haller vardır. Bunlara 
karşı çok iyi çalışıyoruz. 

K. BERKER (Urfa'i — Bir sualim var. Bu 
sene intihap dairemizde iyi bir tetkik seyahati 
yaptık. Bu vesile ile cenup hudutlarında havvan 
kapakeılığınm devam etmekte olduğunu gördük. 
Diğer taraftan Urfa kaza merkezinde çay ve kah
venin kaçak olarak satılmakta olduğunu gördük. 
İnhisarlar İdaresinin serbest bir şekilde çay ve 
kahve satmak imkânını bulamadığına göre bu ka
çakçılığın nasıl olduğunu ve neye istinat ettiğini 
lütfen izah buyururlar mı? 

G. Ve în. V. S. H. ÜRGÜPLÜ (Kayseri) — 
Şimdi tetkik buyuracağınız vekâlet bütçesi içinde 
bir kısım teşkil eden gümrük muhafaza bütçesin
de bu sene alınan bir milyon liraya yakın fazla 
tahsisatla ve cenup hudutlarımızda kaçakçılığı 
mümkün olduğu kadar önlemeyi temin maksa-
diyle 600 küsur er ve ona kifayet edecek kadar 
subay ve 162 muhafaza memuru alınmak sure
tiyle mücadele kuvveti takviye edilecektir. Umu
yoruz ki, kaçakçılık üzerindeki takip vaziyeti da
ha çok artacaktır. Fakat muhtelif vesilelerle 
arzettiğim gibi oradaki imkânlar ve hudutlarda 
ikamet eden insanların karşılıklı arazi ve aile ir
tibatları kaçakçılığı arttıran unsurlardır. Bun
ları izale için elden gelen yapılıyor. 

Hayvan kaçakçılığına gelince; son zamanlarda 
yapılan mücadelelerle bu hayvan kaçakçılığı hayli 
azalmıştır. Suriye'ye eskiden ticari anlaşmalarla 
200 bina yakın canlı hayvan ihraç edilirken bu
nun bildiğiniz kararnamelerle menedilmiş bu
lunması ve Suriye'de buna olan şiddetli ihtiyaç 
bu kaçakçılığı teşvik etmektedir, Bizde 25 - 30 

liraya tedarik edilen bir hayvanm Suriye'de 
130 - 150 liraya satılması oradaki halkı gayri-
meşru yollara sapmakta tahrik etmektedir. Bu
nunla beraber her ay aşağı yukarı 2500 - 3000 
kaçak hayvan yakalandığına /göre .mücadelenin 
çok şiddetli olfluğu meydandadır. : 

Kahve ve çay mevzuuna gelince: Devlet vari
datını temin eden inhisar maddeleri olması dola-
yısiyle fiyatları her yerde müstakar tutmak za
rureti vardır. Orada ayrı bir fiyat tatbik eder
sek oradaki mal kaçak olarak diğer istihlâk pa
zarlarına gelecek ve kaçakçılığı teşvik etmiş ola
cakta'. Bununla beraber Ticaret Vekâletiyle 
yaptığımız temaslar neticesi olarak oranın muay
yen yerlerinde pazarlar kurmak suretiyle bizden 
oraya giden ve oradan bize gelen mallar için 
pazarlarda gümrük resimlerini istifa ederek sat
mak yollarında çalışacağız, güç bir iştir. 

Kaçak vaziyetinde hayli salâh vardır. Bunu 
emniyetle arzedebilirim. 

Bir arkadaşım geçen İnhisar Bütçesi esnasın
da bir sual sormuştu. Cevapsız bıraktığımı bana 
bildirdi. Bu sigaralr üzerindeki ay - yıldız va
ziyeti! Tetkik ettiriyoruz. 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya — )Bir sual, de
recesi düşük rakıların satılmasına devam edile
cek mi? Bundan ne fayda hâsıl oluyor? 

S. H. ÜRGÜBLÜ (Devamla).— İnhisarlar 
Umum Müdürlüğü bütçesinde arzettim sanıyo-
yorum. Rakı üzerine yaptığımız tecrübeler dere
cesi düşük rakının satılması ve tutunması behe
mehal bütün imalâtının Devlet eline geçmesiyle 
kabildir. 13 temmuzda kanunun müsaade müd
deti bitecektir; O zaman kanunen İnhisarlar İda
resine verdiğimiz rakı imalâtı hakkını tamamen 
idare üzerine alacaktır. Bunu aldığı zaman hu
susi âmillerin yüksek dereceli, yahut muhtelif 
dereceli rakı imalâtı mcvzuubahis olmıyacak ve 
idarede dilediği gibi, ve yüksek Meclisin de has
sasiyetle üzerinde durduğu dereceyi tesbit husu
sunda tam bir kolaylığı haiz olacaktır. Bizim 
kendi teknik tecrübemize nazaran 40 dereceye 
kadar olan rakı imalâtında muvaffakiyet hâsıl 
oldu. 40 dereceden aşağı düşürmek için yapılan 
tecrübeler menfi neticeler vermiştir. Piyasada 
50 derece rakı varken, yahut hususi âmillerin çı
kardığı 43, 45 dereceli rakı varken 40 dereceden 
aşağı olan rakıdan ancak 1500 litre satış imkânı 
hâsıl oldu. Halbuki 8 - 10 milyon litre satışın 
yanında 1 500 litre bir satışın hiç bir tesiri ola-
mıyacağı aşikârdır. Arzettiğim gibi, 13 temmuz
dan sonra tamamen inhisar imalâtına geçtikten 
sonra gerek rakının imlâtı üzerinde ve gerekse 
dereceleri üzerinde tamamen hâkim vaziyte geç
miş olacaktır ve ağır dereceli içki politikası ye
rine hafif dereceli içki politikası kuvvet bula
caktır. ^ 

I. T. ÖNGÖREN (Diyarbakır) — Rakının 
Devlet inhisarına geçmesinde tabii büyük isabet 
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olmuştur. Şimdi şarap kalıyor. İstanbul'da, 
Ankara'da bir çok isimlerde şaraplar görüyoruz. 
İnhisarlar İdaresinin şaraplarının derecesi zan
nederim 12 dir. Halbuki dışardaki şaraplarda 
bu derece 15 şe, 16 ya kadar çıkıyor ve ne türlü 
yapıldığı belli olmıyan bir çok şaraplar vardır. 
İnsan iki kadehini içti mi yan çıldırma derece
sinde sarhoş oluyor. Bu şarabı da istandardize 
etmek ve derecesini intizam altına almak lâzım
dır. 

GÜMRÜK VE tNHtSARLAK V. S. H. ÜR-
GÜBLÜ (Kayseri) Şarap mevzuunda kabul 
buyurduğunuz kanunlarla teşvik esastır. Bütün 
hususi âmillerin ve memleket geniş bir bağ mın-
takası olmak itibariyle herkesin şarapçılık üze
rinde müsaade istihsal ederek çalışmalarına me-
sağ verilmiştir. Binaenaleyh hususi âmiller ne 
kadar fazla şarap yaparlarsa onu daima teşvik 
ediyoruz ve edeceğiz. 

Kontrol mevzuuna gelince; bu, günden güne 
sıklaştınlıyor. 

Şarapların derecesine gelince; şarapların de
recesi üzümün kalitesine göre tahalüf etmektedir. 
Muayyen mıntakalardaki üzümler 14 ilâ 16 alkol 
derecesi temin etmektedir. Tekirdağ ve izmir 
mıntakasmda şarap imalâtı olduğuna göre o mın-
takadaM üzümün alkol derecesi 12 üzerinde ta
karrür etmektedir. Fakat idare orta Anadolu ve 
Şarkî Anadolu'da imalâta başladığı zaman alkol 
derecesi 14 -16 olan şaraplar da çıkacaktır. Şa
raba hiç bir başka madde katılmıyacağma göre 
alkol derecesi suni ve fennî tretmanlarla indir
mek veya yükseltmek hem kanunen ve hem de 
şarapçılık tekniği bakımından memnudur, alkol 
derecesi 13, 14, 16 olan şaraplar bütün dünyada 
makbul olarak kalmakta ve istimal edilmektedir. 
Bunu bir endişeli vaziyet olarak telâkki etmiyo
ruz. Onu arzediyorum. 

P. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Evvelâ çay
dan bahsedeceğim; Çaym memleketin büyük bir 
kısım halkı için çok esaslı bir ihtiyaç maddesi 
olduğunu hepimiz biliriz. Kaldı ki, yalnız o kısım 
değil, memleketin bütün aksamı, her tarafı için 
çay esaslı bir ihtiyaç maddesidir. Simdi bu
gün verilmekte olan çay o kadar nakâfidir ki, 
kara borsadan 30, 35, 40 liraya bir kilo çay teda
rik edilmekte olduğu işitilmektedir. Hatta ge
çenlerde gazetelerin birinde okudum. Kilosu 30 
liraya çay - okuduğum 2 - 3 ay evveldi, belki bu
gün 40 liraya satılmaktadır - sattığından dolayı 
bir kimsenin millî korunma mahkemesine sevke-
dildiği ve bu mahkemece mahkûm edildiğini 
okudum. Hakikaten çay bir ihtiyaç maddesidir. 
Bugün bunun tedariki kabil değilimdir? Görülü
yor ki, demin Kâzım Berker arkadaşımızın 
Urfa muhitinden aldığı intiba ile söyledikleri veç
hile çay mevcuttur ve kaçak olarak memlekete so-
kulagelmektedir. Binaenaleyh bu çok esaslı ih
tilaç maddesini tedarik için Vekâletin ne gibi bir 

teşebbüs yaptığını ve bu teşebbüsün ne netice ver
diğini lütfen izah buyurmalarını rica ediyorum 
ve şimdiden arzedeyim ki, çay halkımızın çok 
esaslı bir ihtiyaç maddesi olduğundan; intihap 
dairemizden, şuradan ve buradan daimi surette 
şikayetler işitmekte olduğumuz., için Jıer ne yap
mak; lâzım ise yapmaların rajça etmek isterini. 
Çünjrii tekrar e^yörum halkı karaborsaya dü
şürmek fena oluyor. Malûmualileri çocuklar sa
bahleyin çaydan nasiplerini alarak mektebe gide
bilirler. Şimdi bir çok aile babaları karaborsaya 
vergi vermektedirler. Bunu gözönüne alıp te
min etmelerini rica ederim. 

Kahve meselesine gelince; duyuyoruz ki, şark 
vilâyetlerinde bilhassa hududa yakın yerlerde 
kilosu iki liraya, hattâ daha ucuza kahve satıl
makta imiş. Halbuki beri tarafta, Hükümetin ih
tiyacı için keyduğu fiyat ne olursa olsun; hiç 
değilse halka kara borsadan kahve mubayaasına 
meydan vermemek lâzımdır. Bugün Şark vilâ
yetlerinde böyle az bir fiyatla kahve satıldığı hal
de diğer taraftan büyük kesafet noktalarımızda on 
liradan yirmi liraya kadar kahve satın alınmakta 
olduğu da bir vakıadır. Bu, halkın mükeyyefat 
mahiyetinde telâkki ettiği bir şey değildir, Umu
mî bir ihtiyaç maddesidir. Binaenaleyh kahve
nin tedariki kabil olduğu anlaşılmaktadır. Vekâ
let bilhassa kahvenin tedariki için ne yapmıştır? 
lütfen bunu izah etmelerini rica ederim. 

Arada bir de kibrit sıkıntısı çekilmektedir. 
Kibrit çok zaman karaborsaya intikal etmektedir 
ve kara borsanın halka tahmil ettiği belâlardan 
biri de bu suretle meydana çıkmaktadır. 

Tuz için de arzedeceğim: Memleketin muhte
lif mahallerinde tuz sıkıntısı vakit vakit çekilmek
tedir. Bilhassa önümüz yazdır. Bir çok husus
lar için tuza ihtiyaç olacağı muhakkaktır. Onun 
için tuz hususunda da Vekil arkadaşımızın lüt
fen lâzımgelen izahatı vermelerini faydalı bulu
yorum. 

BEİS — Bay Uludağ, söz mü söyliyeceksiniz, 
sual mi soracaksınız? 

Dr. Ö. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Söz efendim, 
sonra söylerim. 

R. KARADENİZ (Trabzon) — İnhisarlar 
Vekili arkadaşım benim bütçemin umumî he
yeti üzerindeki müzakere sırasında söylediğim 
sözlerimi ele alarak bir şeyler söyledi. Fakat 
itiraf edeyim, ne söylemek istediklerini anlıya-
madım. Kısa söylediler ve raübhem söylediler. 
Ben bu sözlerinden şunları anladım. Bu anla
dıklarımdan başka bir şeyi ifade etmek istemiş-
lerse izah eyledikleri takdirde onlara da cevap 
veririm. Anladıklarım şudur : 

Bir defa dediler ki, ben Vekâlete geldiğim 
zaman mütedavil sermaye mubayaa edilen tütü
ne kâfi gelmiyor, mütedavil sermaye dışında 
mubayaa yapılmıştır. . 

Arkadaşlar, mütedavil sermaye herhangi bir 
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müessesede mutlaka onunla bağlı kalınabilen 
bir miktar, ;bir had değildir. Her ticari mües
sese de daima muayyen bir sermaye vardır. 
Fakat o sermayenin bir iki, üç misli iş yapılır. 
Bizim ticari esaslar dairesinde kurduğumuz bü
tün müesseseler yalnız kendi ödenmiş sermaye
leri nispetinde iş yapacak olurlarsa bu çarkı çe
virmenin imkânı yoktur. Mütedavil sermaye 
kanun meselesidir. 63 milyon liralık mütedavil 
sermayenin yetişmiyeceği gerek inhisarlar Ve
kâletince, gerek Maliye Vekâletince malûm bir 
hakikatti. Bu sermaye miktarı 100*milyona, 
120 milyona çıksa ödenmedikten sonra o kanu
nun ne faydası vardır. Onun içindir ki, biz mü
tedavil sermayenin arttırılmasından ise fiilen 
para bulmak çaresini aradık. Bunun için Ma
liye . Vekâletinin kefaletiyle istikraz yoluna 
başvurduk. Muhtelif bankalarla reeskont mu
amelâtına tevessül ettik. Bunlardan başka yol
lardan para aradık. Meselâ Millî korunma i o-. 
nundan Ticaret Ofisine verilen para ile alman 
kahveyi onlardan parasız aldık, ve bu fon he-
sadma borçlandık. Şunu haber vereyim ki, 63 
milyon mütedavil sermayemiz olması lâzımdı. Fa
kat idareye bunun tamamı bile ödenmemişti. Onu 
bıraktık ihtiyaçlarımızı hep böylece muhtelif malî 
kombinezonlarla temine çalıştık. Çünkü malî du
rum böyle icabetmekte idi. 

O halde bu işi nasıl idare ettniz diyeceksi
niz? Onu da arzedeyim: 

Biraz evvelki mâruzâtımla da bertafsil izah 
ettiğim üzere biz muayyen stok miktarını almak 
mecburiyetinde idik. ö te taraftan piyasa boş
tu. Devlet müdahalesi yoktu. Tütün meydan
da duruyordu. Ecnebiler alır görünmüyorlar
dı. Böyle bir zamanda stok yapılmasaydı beni 
muaheze etmez mi idiniz? Niçin stoku tamam
lamadınız demez mi idiniz? Bunu temin etmek 
için Maliye Vekili ile görüştüm. Bu parayı na
sıl bulabilirsiniz dedim. Hiç bir malî imkân 
yoktur dedi. Çünkü emisyona gitmek zorunda 
kalırız dedi. Halbuki, emisyona da gidilebilir
di, çünkü alacağımız maldı, ve satıldığı zaman 
emisyonun kapanması da mümkündü. Fakat 
yine razi olunuyordu. Emisyona gitmeden başka 
bir çare • bulduk. Bu çareyi yine biz kendi 
ürünlerimiz dâhilinde bulduk. Tütün fiyatları
na bildiğiniz ikinci zammı yaptık. Bu zam 
mubayaa başlamadan bir ay evvel yapılmıştır. 
Bunun tutacağı bir senelik fazla varidatı 40 
milyon lira kadardı. Bu para ile işimizi yürü
tecektik. Ancak bu para senenin 12 ayında 
elimize geçeceği için bir taraftan bunu karşılık 
göstererek istikraz yoluyla para bulmak imkânı 
hâsıl olacaktı. 

Tütün mubayaası için kullanılan para defa
ten elde olunan lâzım gelen bir şey değildir. Tes
lim edildikçe peyderpey zürraa ödenecekti. Satış
lar İzmir'de daha evvel başlar, Bursa'da daha 
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sonra, Samsun'da daha sonra başlar, birbirini 
takip eder, icabettikçe Maliyeye,müracaat ediyor
duk, bize kefil oluyor istikraz yapıyorduk böylece 
iclare edip gidiyorduk vaziyet bu merkezde iken 
ben ayrıldım. Ayrıldıktan sonra arkadaşını, Ma
liye Vekâletine müracaat ederek 30 milyon lira 
lâzımdır demiş. Halbuki kendisine vazifeyi devre
derken izahat verdiğimi zannediyorum. Maliye 
Vekili ne biçim iştir bu demiş, evvelce 30 milyon 
istememişlerdi. Umum müdürü çağırmışlar, umum 
müdür ben 20 milyonla idare ederim, zaten hepsi 
birden verilecek değildir demiş, işi halletmişler. 
Tabii bunlar teferruata ait şeyler. Yalnız arzet-
mek istediğim nokta şudur, tütünü alırken parayı 
nasıl bulacağımızı temin etmedikçe bu işe başla
madık. 

Sonra: Yer \oktu dediler, izmir mratakaamda 
alınan tütünleri koyabilecek yer yoktur demek 
o mıntakadaki bulunan tütün depolarını bilme
mektir. Çünki izmir mıntakasmda 35 mil
yon kilo tütün daima satılmıştır daima muayyen 
bir depoya konmuştur. O depolar nerededir? Tü
tünün yarısını inhisar idaresi aldı ise depoların 
yarısını da isticar etmesi lâzımdı- 150 - 200 bin 
lira kira veriyoruz diyorlar. Tabii, 30 hattâ 40 
milyon lira değerindeki bir malın saklanması için 
bu masraftan kaçınılır mı? Tütün deposu, tütün
den başka bir şeyi koymağa da yaramaz. Kira 
vermiyelim diye tütünleri üst üste yığmışlarsa 
hata etmişlerdir. Görülüyor ki: depo işi müşkü
lât arzetmiyecekti- Farzımuhal olarak depo dahi 
bulunmasa tütün almıyacak mı idik? Mademki 
müessese işliyecekti tütün mutlaka alacaktık 
çadırda bile saklamak icap etse yine alacaktık. 

Sonra, bir şey daha söylediler, 1939 senesin
den sonra inhisarlar idaresi tütünün % 80 nini 
fermantasyon geçirmemiş olarak satmıştır dedi
ler. Bu öyle bir ittihamdır ki, eğer bilerek söyle-
mişlerse beni tahtı zanna almanız lâzımdır-

Fermantasyondan geçmemiş tütün içilmez. 
Sıhhate muzırdır. Yalnız şunu söylemek istiyor
larsa o başka. Biz âdi nevi sigara diye tasnif etti
ğimiz köylü ve halk sigaralarına işlenmemiş tü
tün koyarız ve mamulâtı mahsusa diye eskiden 
isim verilmiş bir sınıf vardır ki onun kalitesi yük
sektir. Onlar işlenir diğerleri için de 
bir harman vardır. * Fakat işlenmemiştir 
Bunlara tütün, bir fermantasyon geçirdik
ten sonra konulabilir. Bunun için teknisiyenler 
raporu vermişlerdir. Bu rapora müsteniden bu 
yapılmaktadır. Benim şahsımı istihdaf ederek 
39 senesindenberi böyle yapılıyor dediler. Bu iş 
benden evvel hattâ belki selefim zamanından da 
evvel böyle yapılagelmiştir- Bu bir noksandır. 
Stoklar tamam olursa bu yapılmaz. Bu nevi si
garalara da diğerleri gibi ancak iki fermantas
yon geprmiş tütünlerden koymak lâzımdır, in
hisar idaresi muntazam bir tekâmül geeimfrişfcir. 
Muhterem selefimden evvel bu idare ambarlarm-
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daki tütünlerin ne neviden oldukları bile belli 
değSfeli. Envanter yoktu. Onu tanzim etti. Biz de 
başka tekâmüller takip ettik. Bunlardan sigara- . 
ya taallûk edenlerden birisi şudur: îhrakiyeliğe , 
yakın |di tütünlesin sigaraya konulmasını kal/) 
dırdık. #dî sigara tütünlerini de tem fermantas
yonlu yapabilirsek bu da ikinci tekâmül olacaktı-
StoMarımız tamam olunca onu da yapacaktık. 
Yolumuz bu idi. Bu sayede âdi sigaralar da daha 
iyi olacaktı. 

İsteklerimiz tamam olunca onu da yapacak
tık. Yalnız bu idi. Bu sayede âdi sigaralar da 
daha iyi olacaktı. 

Arkadaşlarım, bu işlerde şahsîm hedef tutu
larak söylendiği için belki biraz hassas davra
nıyorum. Fakat - hepinizden af dilerim - haki
katler söylenirken biraz tahrif edildi mi, be
nim mizacım iktizası bundan çok müteessir olu
yorum. Onun için belki biraz da sinirli konu
şuyorum. 

Arkadaşımın izahından anladığım bunlardır. 
Söylemek istedikleri hazırlık yapılmadan am-
îmr bulunmadan buna teşebbüs edilmiş dediler. 
Parayı nasıl temin edeceğimizi, ambar kombi
nezonlarını nasıl bulduğumuzu arzettim. 

REÎS — Dr. Osman Şevki Uludağ. 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Feragat et

tim. 
GÜMRÜK VE in. VEKİLİM,H. ÜRGÜBLÜ 

(Kayseri) — Feridun Fikri arkadaşımın dört 
madde üzerindeki suallerine cevap vereyim. 

Çay sıkıntısını giderebilmek için memle
ketin istiMâk nispetini tamamen temin etmek 
lâzimgelir. Memleketin senelik çap ihtiyacı bin 
tdnıdur. Bu bin tonun ancak 31 tonunu Rize'
deki işletmelerden tedarik edebildik. Binaen
aleyh Rize'nin bize verdiği miktar ihtiyacımı
zı teminden çok uzak olduğu için, sıkıntıyı 
bir zaman için bertaraf edebilmek ya eldeki 
stoku tamamen tüketip muayyen bir zaman 
vatandaşın ihtiyacını temin etmek, ondan son-

, ra tamamen çaysız kalmakla olur veyahutta el
deki miktarı idare ile kullanarak memleketi 
bütün yıllar mümkün olduğu kadar çaysız 
bırakmamak lâzimgelir. Gerek çay ve gerek 
kahvede serbest satış vaziyetini tahditli satışa 
tâbi tuttuk. Eldeki stoku daima yetiştirmek 
yolunda dikkat ediyoruz. Dışardan tedarik et
mek yolunda müşterek büroda çalışmak zaru
reti yardır. Çayı ve kahveyi bize temin eden 
ancak İngiliz firmaları olduğuna ve bunlar an
cak İngiliz müstemlekelerinden tedarik edile
bildiğine göre onlardan ne kadar mümkünse 
o kadar getirmeye gayret ediyoruz. Bugün 
elimizdeki miktar, bir yıla yetecek 300 tonluk 
bir stoktur. Bunu rasyone ederek tevzi edersek 
çap vaziyeti bugünkü miktar üzerinden bir se
ne devam edebilir. Fakat kahvede oibîuğu gibi 
elimize fazla miktarda çay geçecek olursa çayı 
da arttırmayı ümid ediyoruz. Bu miktarı artır

mak arzusunda herkesten hassas bulunuyoruz. 
Kibrit vaziyetine gelince; bunda bir sıkın

tı olmamak lâzimgelir. Bugünkü sıkıntı da ha
kikaten tahaffüf etmiş durumdadır. 

^ 1939 senesinden evvel dahi ve Kibrit Şirke
tinin Devlete intikal etmeden evvelki tam ima
lâtı ayda 3 bü}, sandığı hiç bir zaman, hiç bir 
deyird€ geçmemiştir.. Satışı da daima 2 700 -
3 Q00 sandık üzerinden temevvüç etmiştir. Bu 
halde bile memleketin hiç bir yerinde sıkıntı 
mevcut değildir. Hükümet bu müesseseyi devir 
aldığı zaman kibrit imalâtını aynı vaziyette 
buldu. Stok vaziyeti çok kötü idi. Binaena
leyh iftiharla söylemek vaziyetindeyim ki, bu
gün kibrit imalâtı 5 bin sandığa çıkmıştır ve 
satış miktarı da 4 500 - 5 000 sandık arasında 
temevvüç etmektedir. Fabrikanın âzami kapa
sitesi temin edildiği halde piyasadaki darlığı 
biraz sun'i telâkki etmemiz zarureti vardır. 

Tuz vaziyetinde zannederim ki, geçen sene 
muhtelif mıntakalarda muhtelif arkadaşların 
daima bana aksettirdikleri şikâyetler bu sene 
mevzuubahis değildir. Hiç bir yerde, hiç bir 
vilâyette tuz sıkıntısı ile karşıkarşıya değiliz. 

Grup müzakeresinde de ne geniş nispette vi
lâyetlere tuz sevk ettiğimizi arzetmiştim. Bugün
kü sevkiyatımîzı da normal yıllardan daima fazla 
olmuştur ve tuz ambarlamadaki stoklarımız da 
hiç bir sıkıntıya meydan vermiyecek kadar fe
rahtır. Raif Karadeniz arkadaşımın üzülerek 
yaptıkları mâruzâta uzun boylu cevap vermek 
ihtiyacını görmiyorum. Evvelâ şunu arzedeyim 
ki; şahsi olarak hiç bir dâvayı burada münakaşa 
etmek vaziyetinde ^değiliz. Yalnız söylemek isn 
tediğim şudur: ben mesuliyet vazifesini üzerime 
aldrğmı zaman malî bir darlık karşısında idik. 
Bu darlık* sebepleri üzerinde durarak falan arka
daş mesuldür, filân arkadaş kabahatlidir, filân 
arkadaş muvaffakiyetli iş görmüştür diye bîr mü
talâa serdiyle münakaşada fayda yoktur. Eğer 
mucibi mesuliyet bir şey olursa ne Meclisi âli, 
ne de Hükümet ona iymazı ayn edecek karakterde 
değildir. Böyle bir şey olmaması lâzım gelir ki, 
bu vaziyet herhangi bir anketi ieabettirmemiştir. 
Vaziyet şudur: Mütedavil sermaye ödensin, öden
mesin, ne kadar malî imkân verirse plânlar ona 
göre ayarlanır veĵ a malî imkân sağlanır. 

Stok vaziyeti üzerinde fazla izahata lüzum 
görmüyorum, imalât üzerindeki % 80; işlenme
miş tütün, kendilerinin de izah ettikleri düşük 
sigaralar için esıasen fermantasyona, yani taham-
müre tâbi tutulmayan tütünler nispetidir. Bunlar 
fermantasyonsuz imalâta verildiği için mesu
liyeti mucip olmak lâzımdır diye bir şey söyle
medim. Halk, köylü ve diğer ucuz sigara ve tü
tünleri nispeti 17 - 18 milyon1 kilo içinde 11 - 12 

ilyonu bulur, binaenaleyh geriye ancak dört beş 
milyonluk diğer yüksek nevi tütün kalır ki, bu 
da fermantasyona, tâbi tutmak gereken tütünün 
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miktarını gösterir. Vaziyet budur. Binaenaleyh 
noktai nazarımı hiç bir şahsi mesuliyet arayarak 
ifade etmiş değilim. Binaenaleyh bu tahassüsle
rini ve bu kadar müteessir olmalarım yersiz bu
lurum. Kendilerine karşı tercih edilmiş mesuli
yeti mucip ifadede de bulunmuş değilim. Bunu 
bilhassa tavzih etmek isterim. (Kâfi, kâfi sesleri.) 

R. KARADENİZ (Trabzon) — Küçük bir 
noktayı arzetmeme müsaadenizi rica ediyorum. 
(Kâfi, kâfi sesleri). 

O halde müsaade ederseniz buradan arzede-
yim. 

Hâlâ f ermentasyon geçirmemiş tütün diyorlar. 
Eğer işlenmemiş tütün demek istiyorlarsa o baş
ka; çünkü işlenmemiş tütünle fermantasyon ge
çirmemiş tütün arasında fark vardır. Bu nok
tayı izah etmek isterim. Bu birincisi. 

ikincisi; bu tütünler mademki bir sene sonra 
sigara yapılabiliyor; stok hesabında neden âdi 
sigaralar için iki senelik stok hesap edilmiştir. Bu
nu bilmeleri lâzımdır. 28 aylık bütün istihlâk için 
stok lâzımdır. Bir sene sonra âdi sigaralar da tü
tünü kullanmak bir zaruretin neticesidir. Za
ruret olmadıkça bu yapılmaz onun için kaideten 
tam istok lâzımdır. 

Bir üçüncü de şudur; ben mesuliyeti mucip 
"bir şey söylemedim dediler. Mesuliyeti mucip 
bir şey varsa vazifelerini yapmadıklarım zan
nediyorum. Bu vazifeyi yapmadıklarından dolayı 
kendileri suçludur. Benim yaptığım mesuliyeti mu
cip bir şey varsa bunların hesabını her zaman ver
meğe bugün de, yarın da haziran. Yalnız kendile
rinden rica ederim; Vekâlet makamındadırlar, ga
zetelere beyanatta bulundukları zaman gazeteler 
aynen yazarlar. Bu beyanatları yanlış yapıyor
lar. Kendilerinden bilhassa ricam. Vekâletim za
manına ait işlerden Büyük Millet Meclisinde 
söylemedikleri bir şeyi veyahut iyice tahkik et
medikleri bir şeyi bir daha gazetelere beyanat 
şeklinde vermesinler. Ortada mesuliyeti mucip 
bir şey varsa tahkikat açarlar veya açılmasını is
terler. Yahut da burada alenen münakaşasını 
talep ederler. Yoksa bu hal tekerrür ederse is
tizah talebinde bulunmak mecburiyetinde kalaca
ğım. (Müzakere kâfi sesleri). 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ S. H. 
ÜRGÜPLÜ (Kayseri) — Her mebusun istizah 
talebinde bulunmak hakkıdır. Ben de buna 
daima hazırım. Mesuliyetlerini mucip olsaydı 
onu da isterdim. İcap ettikçe dilediğim şekilde 
beyanat veririm. 

REİS — Müzakere kâfi görülmüştür. Fasıl
ların müzakeresine geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
F. 

281 Vekil tahsisatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

282 Maaşlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 320 

F. 
283 

284 

285 

286 

287 

288 

289 

290 

291 

292 

293 

294 

295 

296 

297 

298 

299 

300 

301 

302 

303 

304 

305 

1800 609 306 

Ücretler 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı kanunun 58 nci mad
desi gereğince verilecek tekaüt ik
ramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 
REİS —•• Kabul edilmiştir. 
4178 sayılı kanun gereğince veri
lecek yakacak zammı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Matbu evrak ve defterler 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telef on ücreti ve 
masrafları 
REİS —• Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir, 
Nakil vasıtaları masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Melbusat 
REİS .-— Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun gereğince yapı
lacak tedavi, yol vesaire masraf
ları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Nakil masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Gümrük idareleri masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Gümrük ambarlarında kaybolan 
eşya tazminatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mukannen masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İnşa ve tamir işleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Kurs masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Pasif korunma masrafları 
REİS.— Kabul edilmiştir. 
Tartı aletleri alım ve tamir mas
rafları 
REİS — Kabul ediümiştir. 
Kitap ve mecmua bedelleri ve 
yazma ve tercüme ücretleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Staj masarfalan 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
104 566 

48 240 

20 200 

17 000 

4 500 
58 250 
118 500 
20 000 

64 721 

23 308 
9 600 

179 000 
59 701 

12 000 
14 500 

13 901 

300 
103 120 
106 800 
39 570 

5 000 

3 000 

8 000 

1 
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307 

808 

Geçen yıllar borçları 
REtS — K a b u l edilmiştir. 
Eski yıllar rborçları 
REtS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
8 000 

1 750 

OümmJc Muhafaza Genel Komutanlığı: 

309 Subay ve memur maaşları 2 
REtS — Kabul edilmiştir. 

310 Ücretler 
BEtS — Kabul edilmiştir. 

311 Muvakkat tazminat 
REtS — Kabul edilmiştir. 

312 1683 sayılı kanunun 58 nei mad
desi gereğince verilecek-tekaüt ik
ramiyesi 
REtS — Kabul edilmiştir. 

313 4178 sayılı kanun gereğince veri
lecek çocuk zammı 
REtS — Kabul edilmiştir. 

314 4178 sayılı kanun gereğince veri
lecek yakacak zammı 
.REtS — Kabul edilmiştir. 

315 3779 sayılı kanun gereğince erbaş
lara verilecek nakdi mükâfat 
REtS — Kabul edilmiştir. 

316 Büro masrafları 
REtS — Kabul edilmiştir. 

317 Matbu evrak ve defterler 
REtS — Kabul edilmiştir. 

318 Telefon ve diğer muhabere ücret 
ve masraf lan 
REtS—Kabuledi lmişt i r . 

319 Kira bedeli 
R E t S — Kabul edilmiştir. 

320 Harcırahlar 
REtS — Kabul edilmiştir. 

321 3335 sayılı kanun gereğince yapı
lacak tedavi, yol vesaire masraf
ları 
•REtS — Kabul edilmiştir. 

322 Muayyenat 2 
REtS — Kabul edilmiştir. 

323 Askerî levazım 
*REÎS — Kabul edilmiştir. 

324 Harp levazım ve teçhizat masraf
lara 
REtS — Kabul edilmiştir. 

325 Ecza ve sıhhi malzeme masrafları 
• REtS Kabul edilmiştir. 

326 Veteriner ecza ve malzeme mas
rafları 
REtS — Kabul edilmiştir. 

327 Hayvan mubayaa ve tazmini 
REtS — Kabul edilmiştir. 

328 Nakil masrafları 
REtS — Kabul edilmiştir, 

577 873 

441 111 

18 444 

1 920 

35 000 

15 000 

500 

21 000 

7 000 

3 600 

52 000 

99 000 

4 000 

978 000 

780 000 

40 000 

12 000 

3 000 

2 000 

95 500 

Lira 
288'000 

50 000 

25 000 

45 381 

500 

25 000 

70 000 

15 000 

30 375 

F. 
329 Kara nakil ve deniz muhafaza va

sıtalara masrafları 
Rföhs — Kabul - edilmiştir. 

330 İstihbarat masrafları 
REtS — Kabul edilmiştir. 

331 tnşaat ve tamir işleri 
REtS — Kabul -edamiştir. 

332 Kurs masrafları 
REtS — Kabul edilmiştir. 

333 Vazife esnasında ölen subay, er, 
memur ve müstahdemlerin teçhiz 
ve tekfin ve kabir inşa masrafları 
REtS — Kabul edilmiştir. 

334 1615 sayılı kanun.gereğince veri
lecek yemeklik bedeli 
REtS — Kabul edilmiştir. 

335 3944 sayılı kanuna göre verilecek 
hayvan yem bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 

336 Geçen yıl borçları 
REtS — Kabul edilmiştir. 

337 Eski yıllar borçları 
R E t S — K a b u l edilmiştir. 

M - Dahiliye Vekâleti bütçesi ': 

REtS — Dahili/e Vekâleti bütçesi. Heyeti 
umumiyesi hakkında mütalâa var mı? 

H. UL^SOY (Niğde) — Belediyeler daimî 
memurları için bir kanun çıkarılmış ve bir san
dık teşkil edilmiş, bunlara tekaüt hakkı tanın
mıştır. Belediye reisleri için bu sandığın âzası 
olmak, tekaütlüklerini tanımak gibi bvr yola 
gidilmemiştir. 

Anadolu' da pek çok kasabalar vardır ki, 
buralarda bir zat 15 - 20 sene belediye reisliği 
yapmıştır. Bunlar âmme hizmetleri yaptıkları 
için âtilerinden emin olmak istemeleri hakları
dır. Binaenaleyh, Dahiliye Vekilimizden rica 
ederim, belediye reislerim tekaüt sandığı nizam
namesi içine dâhil ederek bunlara Jtekaütlük hak
kını tanısınlar, biı müntkün değil midir? 

BAHÎLlYE V. H URAN (Seyhan) — Efen
dim, Bütçenin umumî heyeti müzakere edilirken 
muhterem bir arkadaşımız vilâyetler teşkilâtına 
temas buyurdular ve Vilâyetlerin birer iktisadi 
bütün olması lüzumunu ileriye sürdüler. 

Heyeti Celilenizin de malûmu olduğu üzere, 
Teşkilâtı Esasiye kanunu memleketi coğrafi va
ziyet ve iktisadi münasebet bakımından vilâ
yetlere, vilâyetleri kazalara, kazaları da nahi
yelere inkisam ettirir. Binaenaleyh, bugünkü 
vilâyetlerimizin durumuna birer iktisadi bütün 
telâkki edilmek lâzım gelir ve herhangi bir vi-
lâyetin az çok kaybolan bu vasfı zaman zaman 
yapıla gelmekte olantadillerle iade edilmeye ça
lışılmaktadır. Bizim için daha esaslı bir ıstırap; 
teşkilâtı mümkün olduğu kadar halkm ayağına, 
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götüreniediğimizdir. Çünkü; yine Heyeti Celi-
lenizin malûmudur idarede aslolan bütün kud
ret ve salâhiyetiyle teşkilâtı aşağı kademeye 
kadar götürebilmektir. Bu itibarla bünyesinde
ki salâhiyet itibariyle vilâyetler kazalardan; ka
zalar nahiyelerden halkın ihtiyacını daha fazla 
bir şekilde tatmin eder. Biz de mümkün olduğu 
kadar büyük nahiyelerden ayrı ayrı nahiyeler, 
büyük kazalardan ayrı ayrı kazalar teşkil et
mek kararındayız. Bunun içindir ki, bütçemiz
de kabul buyuracağınız tahsisatla yeniden 12 
kaza teşkil etmeği derpiş etmiş bulunuyoruz. 

îki muhterem arkadaşım da gene bütçenin 
heyeti umumiyesi müzakeresinde pasif korunma 
tedbirlerine temas ettiler. Pasif korunma namı 
altındaki tedbirler grupu, içerisinde bulundu
ğumuz harp başlamadan evvel tedvin edilmiş 
iki kanuna isinadeder. Bunlardan birisi ha
va tehlikelerine karsı korunma kanunu diğeri de 
Hava Genel müdafaa komuanlığı eskili esişi 
kanunudur. Bu kanunlara istinaden tanzim 

. edilmiş bir çok talimatnameler vardır. Bu gün 
bunlara dayanılarak hareket edilmektedir. 
Bunlardan birincisi hava tehlikesine karşı haber 
verme teşkilâtıdır. Hâlen memleketimiz grup
lara, mmtakalara ve hava haber verme postala
rına ayrılmış ve plânlaştırılmıştır. Her hangi bir 
tehlikeyi bu postalar jandarma telef onlariyle 
haber vermek suretiyle vazifedar kılınmışlardır. 

ikinci grup tedbirler herhangi bir hava teh
likesi belirdiği zaman o memlekette yapılacak olan 
hususlara aittir. Bunlar da teşkili kabul edilmiş 
olan ekiplerdir. Polise yardım ekibi, itfaiyeye 
yardım ekibi, sıhhi korunma ekibi gibi ekipler. 
Büyük küçük şehir ve kasabalarda kanunun icab 
ettirdiği şekilde bu ekipler teşkil edilmiştir. Bu 
ekiplere lâzım olan malzemeler de belediyeler ve 
hususi idareler tarafından her sene alınan tahsi
satla temin edilmektedir. Asıl-mevzuubahis edil
mesi lâzımgelen nokta teşkil edilmiş olan bu ekip
lerin zamanında, lüzumu derecede işleyip işlemi-
yeeeği keyfiyetidir. Bu da takdir buyurursu
nuz ki, sık sık tatbikat yapmak suretiyle olur. 
Biz son zamanlarda bunu ele almiş bulunuyoruz. 
Ve tatbika başlanmıştır. Devam edecektir. Ge
rek halkta ve gerek vazifedar memurlarda görü
lecek noksanlar bu tatbikat sırasında mümkün 
olduğu kadar önlenecektir. Harp patlamazdan 
evvel tedvin edildiğini arzettiğim kanunların 
4 - 5 senedir geçirmiş olduğu tecrübelerden mül
hem olarak bugünlerde Meclisi âliye yeni bir ka
nun lâyihası takdim etmek üzere bulunuyoruz. 
öyle zannediyorum ki bu kanun mevzuu daha 
esaslı çerçiveliyeeektir. 

Arkadaşınım belediye reislerinin tekaüt san
dığından istifade etmesi keyfiyetini müsaade bu
yururlarsa tetkik eder, mümkün olanı yaparım. 

Ol. Ş. TÜESAN (îçel) — Müsaade buyurur
sanız bir sual sorayım. Pasif korunma mesele

sinde 1941 senesinde biz harple karşı karşıya bu
lunduğumuz sırada istanbul'da elektrikler yanı
yordu. Yalnız üzerinde kâğıt vesaire var
dı. Halbuki şimdi istanbul karanlıktır, Ankara'
da, izmir'de öyle değildir. Acaba bir tasarruf 
için mi bövle yapılıyor? 

DAHİLÎYE V. H. URAN (Devamla) ~ A n -
hyamadım, tecrübeden mi bahsediyorsunuz? 

01. Ş. TÜRSSAN (îçel) — Hayır, bu her za
man öyle. Kadıköy tarafı ve daha bir çok yerler 
karanlıktır. Hattâ tramvay levhaları görünme
diği için aşağıya alınmıştır. Bu, böyle devam 
edecek midir. 

DAHİLÎYE V. H. URAN (Devamla) — Zan
netmiyorum. bunu bilmiyorum. 

01. Ş. TURSAK (îçel) — Yani bu tecrübe 
mahiyetinde değildir. Devamlı olarak böyledir 
istanbul. 

DAHİLÎYE V. H. URAN (Seyhan) - - Tet
kik ve tahkik ederim. 

REİS — Dağlıoğlu sualinizi sorun. 
H. T. DAĞLIOĞLU (Antalya) — Ben sual 

sormıvacağım, söz söyliyeceğim. 
REİS — Sizden evvel söz alanlar var. 
F. KURDOĞLU (Manisa)" — Sual soracağım. 
REÎS — Buyurun. 

. F. KURDOĞLU (Manisa) — Heyelandan 
muztarip bulunduğu malûm bulunan . Gördes 
kasabasının vaziyeti hakkında tafsilât vermelerine 
imkân var mıdır? 

DAHİLÎYE V. H. URAN (Seyhan) — Efen
dim; Gördes kasabası üç, dört sene evvel heye
lana mâruz kalmış ve kaymıştır. Hükümetçe alâ
ka gösterilmiş ve. mahalline jeologlar gönderil
miştir. Jeologlar tesbit etmişlerdir ki, bu kasaba 
mevkii daimî surette heyelana mâruzdur. Bina
enaleyh kasabanın orada kurulması tehlikelidir. 
Ondan dolayı yeni mevki tesbit edilmiş, hartası 
tanzim edilmiş, kasaba halkının oraya nakledil
mesi için evlerinin yapılması tasavvur edilmiştir. 
Fakat tahsisat noksanlığı dolayısiyle derhal ha
rekete geçilememiştir. Kasabaya getirilecek su
yun projesi yapılmış o suretle kalmıştır. Son za
manlarda arkadaşların ikaziyle bu iş tekrar ele 
alınmıştır ve ehemmiyetle takip etmekte bulunul
muştur. 

REÎS — Sabit Sağıroğlu. 
S. SAĞIROĞLU (Elâzığ) — Muhterem ar

kadaşlar; Vekil arkadaşımızın teşkilâtı hal
kın ayağına götürmek sözünden bilistifade 
bendeniz bir maruzatta bulunacağım. Hepi
niz bilirsiniz ki, 7 sene evvel Şarkta büyük bir 
hareket yapıldı. Bu harekâttan sonra orada 
Tunceli vilâyeti ııamiyle yedi kazadan mürek
kep bir vilâyet teşkil edildik O vilâyet yedi se-
nedenberi Elâzığ vilâyeti merkezinde vazifesi
ni ifa etmektedir. Bunun adli teşkilâtı, ve sa
ir bütün teşkilâtı Elâzığ vilâyetindedir. Tun
celi vilâyetinde yapılan tedip harekâtı mıntaka-
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sma bu yedi kazadan beş kaza dâhildir. Bu 
mıntakalar Hükümetten uzak kaldıkça, her 
zaman, daima Dersim'in eski hale rüeu etme
si ihtimali mevcuttur. Niçin yedi senedenberi 
bu vilâyet Dersim'in ortasında bir yere nakle
dilmiyor? Eskiden liva merkezi olan Hozat ka
sabası her vakit bir merkez olmağa müsaittir 
ve alelhusus orada, tedibatı mütaakıp büyük 
kışlalar yapılmış ve bugün o kışlaların cam
ları kırılmış, perişan ve harap bir hale gel
miştir. Dahiliye Vekili muhteremi arkadaşı
mızdan riva ediyorum • göçebe halinde bulunan 
vilâyet merkezini; esaslı olarak Dersim'in or
tasında münasip görülecek bir mahalle naklet
sinler. Yoksa daima yeni bir tedibe ihtiyaç gö
rülebilir. Bunu rica ediyorum. 

H. DAĞLIOĞLU (Antalya) — Dahiliye Ve
kilinden bazı temennilerde bulunacağım. 

Eskiden her vilâyet «Vilâyet salnamesi» di
ye bir eser çıkarırdı. Bu usul sonradan terke-
düdi. Cumhuriyetin 15 nci yıl dönümünde her 
vilâyet birer eser çıkarmıştır ve bu eserler ha-

.kikaten büyük bir ihtiyacı karşılamakta idi, 
bütün noksanlarına rağmen. Vilâyetimizin içti
mai, iktisadi, tarihî, coğrafi, sıhhi bütün ihti
yaçlarını muntazam olarak mümkün olduğu 
kadar sıhhatli bir şekilde tanzim etmek haki
katen faydalıdır. Kaldı ki, bugün vilâyetlerin 
vaziyetleri daha müsaittir. Bir çok vilâyet mer
kezlerinde matbaalar var. Hususi idarelerin 
muhtelif kollan var. Binaenaleyh bizim için 
millî birer vesika yerine geçecek olan «Vilâyet 
salnameleri» nin yapılmasında hakikaten bende
niz de fayda görürüm. Biealarımın biri bu. 

İkincisi; mülki taksimatın hakikî bir teş
kilâta raptedilmesi yani mülki teşkilât mesele
sine ehemmiyet verilmesi lâzımdır. Bugün bir 
çok vilâyet taksimatımızda iktisadi, coğrafi, 
esaslar gözönüne alınmamıştır. Halbuki buna ria
yet edilmesinin, yani bu işin hakkiyle ele alın
masının zamanı gelmiştir. Bir kaza merkezi 
yanıbaşındaki vilâyete üç saat mesafede oldu
ğu halde oraya bağlanmamış, 18 saat ötedeki 
vilâyete bağlanmıştır. Bu bir çok vilâyetleri
mizin iktisadi bakımdan müteessir olmalarını 
intaç etmektedir. Bilhassa bu mülki taksimat 
meselesinin ehemmiyetle nazarı dikkate alın
masını bilhassa rica ederim. 

Üçüncü dileğim, bilhassa nahiye müdürle
ri meselesi üzerinde sayın Dahiliye Vekilimi
zin çok hassas olmalarını rica edeceğim. Bir 
çok nahiyelerimiz ve nahiye müdürlerimiz bu
gün çok mühmel bir vaziyette bulunuyor. Hal
buki Devlet taksimatının mühim bir cüzütamı 
olan nahiyelere ne kadar ehemmiyet verirsek 
millî temele o kadar ehemmiyet vermiş oluruz. 
Hassatan bu mesele hakkında ne düşündükle
rini öğrenmek istiyorum. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Efendim, ev-
yelâ sayın Sabit Sağıroğlu'nun temas ettiği mü

him bir mevzua ilişeceğim. Hakikaten Dersim *in 
memleketimiz hayatında işgal ettiği vaziyet cüm
lece malûmdur. Tanzimattan evvel memleketimi
zin tarihi bir Dersim meselesi kaydetmiyordu» 
Türkün en mühim bir noktası olan Dersim, ge
rek Selçuklar zamanında ve gerek Osmanlılar 
zamanında Çemişgezek'te, Pertek'te, Sağman'da 
mevcut kuvvetli Türk teşkilâtının mevcudiyeti 
sırasında hiç bir zaman Devlet için bir gaile ol
mamıştır. Fakat orada mevcut ana Türk kuvvet
lerinin Tanzimattan sonra zedelenmesi yüzünden 
memleketin basma bir Dersim faciası çıkmıştır. 
Bendeniz, Çemişgezekli bir ailenin evlâdı olan 
büyük babamın ilk hâdisei isyaniye üzerine, 88 de 
Devlet tarafından teşkil olunan Dersim vilâye
tine vali olarak Kosva'dan getirilip tâyin edil
miş bir adamın evlâdından olmak itibariyle, mev
zuun üzerinde esaslı surette tetkikat yapmışmı-
dır. Devlet o zaman 98 de Dersimi ilk defa esaslı 
surette bir çalışma programı yapmıştır. Fakat 
bu program az zaman zarfında yüzüstü bırakıl
mış ve bilâhara Dersim vilâyeti ilga edilmiştir. 
Merhum büyük pederimin evrakı meyanmda bu
lup da bu dakikada yüksek huzurunuzda okumak 
istediğim bir vesika vardır ki 60 küsur sene evvel 
Hakkâri vilâyetinden Dahiliye Nezaretine yazıl
mıştır, bunu saym Dahiliye Vekilimize arzı ve 
takdim ettim. Bu anda bulup yüksek huzuru
nuzda okumak isterdim, memleketimizin tarihi 
itibariyle kıymeti haiz bir vesikadır. Orada, Der
sim vilâyetinin vilâyet halinden sancak haline 
getirilmesinden bilâhara Devleti tekrar silâh isti
maline mecbur edeceği bir hakikat olarak ifade 
edilmiştir ve 98 tarihinde Dersim vilâyetinin ilga 
edilmiş olması ve idarede gösterilen tahavvülât, 
blâhara Abdülhamit devrinde, Devleti silâh isti
maline mecbur bırakmıştır. Merhum büyük ba
bamın tabirini aynen arzediyorum. Meşrutiyet 
ilânında ilk safhada harekât yapılmış, nihayet 
Cumhuriyet devrinin en kuvvetli zamanında yi
ne bu Devlet oraya büyük kuvvetler sevkederek 
çok kanlı harekât yapmıştır. Fakat saym Sabit 
Sağıroğlu'nun işaret ettiği üzere, biz bu mese
leyi esaslı surette kökünnden, gatî olarak tasfiye 
etmekliğimiz için, muhakkaktır ki Devletin otori
tesini temsil eden vilâyetin şimdiki Tunceli'nin 
göbeğine gidip oturması en büyük bir zarurettir. 
Bunun yapılması şimdiye kadar dökülen kanların 
ve sarfedilen emeklerin zaruri bir neticesidir-
Bendeniz burada bunu bir vicdan vazifesi olarak 
arzediyorum. . ' * 

Elâzığ vilâyeti merkezinde Tunceli vilâyeti 
kalamaz. Tunceli saym Sabit Sağıroğlu arka
daşımızın ifade ettiği gibi, her zaman bu mem
leket için dikkatle gözönünde tutulacak bir 
mevzudur. Dağlarının vaziyeti, derelerinin va
ziyeti, iki bin metre derinliğinde olan Kutu de
resinin vaziyeti daima memleket için bir çıban 
olmakta ve bir rahatsızlık arzetmekte olduğum* 
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bu kürsüden ifade etmeyi bir vazife bilirim. Bu 
itibarla oraya kuvvetli bir valinin gidip merke
zi vilâyette oturmasını, Adliye teşkilâtını, oraya 
getirmesini ve vaziyeti ele almasını, her suretle 
bu işi tam ve kâmil bir şekilde tasarrufu altı
na almasını, millî ve esaslı bir vazife telâkki 
ettiğimi arzederim. 

Yine Tunceli mesel«smin lahika olmak üzere, 
Çemişgezek kazası dâhilinde geniş sahai arazi 
vardır. Bu zavallı Çemişgezek halkı ötedenbe-
ri sıkıntı çekerlerdi. Tam Tunceli vilâyet ha
line inkılâp ettiğinde Cumhuriyetin feyizlerin
den, nimetlerinden, asayişinden, yeni durumun 
nimetlerinden istifade etmek mevkiinde iken 
bugün Çemişkezek kasabası halkı köyünden; 
kasabasından, merkezden köylerine kadar, bağ
larının bahçelerinin civarında bulunan köyler
den ve araziden istifade edememektedirler. Bu, 
Vekâletçe de malûmdur. Müfettişi umumilik 
bunu yazmıştır, bilhassa Çemişkezek halkının 
mazide çektiği ıstırap ta malûmdur. Bunun Hü
kümetçe esaslı şekilde gözönüne alınarak bun
dan istifade ettirilmeleri imkânı aranmalıdır. 
Zaten kanuni bir mâni yoktur, Adli bir vazi
yette yoktur. Bunu arkadaşlarla tetkik ettik. 
Bunun hallini esasen Tunceli mebusu arkadaş
larımız da Hükümete söylemişlerdir. Bunu in
taç buyurmalarını rica ederim. 

Bu mevzuu bitirdikten sonra nüfus kayıtla
rına geçiyorum. Nüfus durumunu hepiniz bilir
siniz. Bu gün bu nüfus kayıtları muamele ya-
pılamıyacak bir haldedir. Bu kayıtların verdi
ği öyle neticeler vardır ki, bunlarla hiç bir ha
reketin, tesis edilemiyeceği, hiç bir muamelenin 
yapılamryaeağı hepimizce de malûmdur. Demin, 
yakın vilâyetlerimizden birisinde belediye reis
liği etmiş olan kıymetli bir arkadaşımız intihap 
münasebetiyle kayıtları istediğini; İ8 bin gös
terilen kaydın hakikati halde 13 bin kişi oldu
ğunu* ve bu gösterilen adamların da 150 - 180 
yaşlarında adamlar olduğunu - ve hattâ kendi 
bunu 200 e çıkarmaktadır - söylemiştir. Hakikati 
halde mehakim de bu cihetten çok müşkül vazi
yettedir. Çünkü Adliyenin en büyük sıkıntıla
rından birisi de nüfus işidir. Bu nüfus kayıt
ları muntazam olursa müracaat edildiği zaman, 
gerek evlenmede ve gerek sair şahsi işler yoluna 
gire*'. Onun için sayın Dahiliye Vekilinden bu
na bir çare bulmasını ve buna bir âcil tedbir ara-
masfflı ve bu çetin derdi gidermesini ve nüfus 
kayıtlarının bir intizama girmesini esaslr bir mese
le olarak arzediyoram, 

Son işaret etmek istediğim nokta da; muhtar
ların alacakları harç meselesidir. Küçük vilâ
yetlerde bir şey değil amma; büyük vilâyetlerde 
bu tarifenin geniş olduğunu gördüm. Mesele 
her vatandaş yaptırdığı bir iş için bir liralık bir 
harca tâbi tutuluyor. Bu çoktur. Muhtarlık ka
nunu üzerinde bendeniz de çalıştım. Bu teşek-
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külün olmasını istiyenlerdenim. Fakat bu kar
cın yüksek olduğuna kaniim; bir- lira fazladır. 
Dahiliye Vekilimizin yüksek alâkalarını rica edi
yorum. • :! 

G JB. GÖKER ( İstanbul ) — Belediyelerin 
hayatı hakkında da bazı mâruzâtta bulunmak za
ruretini hissediyorum. Belediyelerin vezaifi 
malûmdur. Yaptıkları da az çok ndûmdur. Bun
ların bir de mülhak bütçeli idareleri var. On
lar da belediyelerin idaresindedirler, Saym Va-
kilimize arzetmeği vazife bilirim ki* bugün İstan
bul susuz bulunmaktadır. Sular İdaresi mülhak 
bütçesi ile idareye çalışıyor, fakat yetişmiyor. . 
İstanbul susuzdur, bazı yerlerde çıkan yangın
lar da susuzluk yüzünden söndürüİeıniyor. Ge
çenlerde bir kazadan doğan bir yanıgm susuz
luk yüzünden büyümüştür. Samimî olarak sa
yın Vekilimize arzediyorum, İstanbul susuzdur. 
Muazzam plânlar var - kimisi olur der, kimisi 
zamanı değil der. Fakat belediyenin Sular İda
resi ile de meşgul olması lâzımdır. Lüks işleri 
bıraksınlar da su derdi ile uğraşsınlar. Muhterem 
Vekilimizin bu hususta irşatta bulunmalarını ri
ca ediyorum. Çünkü İstanbul susuzdur. Vaktiy
le Evkaf suları vardı. Hastalık var diye onlar 
da kapatıldı. Su meselesi pek zordur. İdare mi 
etmiyor? yoksa her yere gönderemiyor mu,- ne-
udir? Bazı mürtefi yerler vardır ki, orada su 
yoktur. Bu hususta tetkikat ve irşadatta bulun
malarını rica ederim. 

İkincisi; emniyetimize mütaallik bir iştir ve 
her yerde vardır. Zabıtai mania vazifesini yap
mıyor kanaatindeyim. Sebebi, bazı umumî yer
lerde vukuat çıktığı zaman zabıta müdahale et
miyor. Kendim şahit oldum, umumî bir yerde ye
mek yiyordum, masa devrildi, kadeh kırıldı, cam 
kırıldı, hattâ yumruk yumruğa kavga başladı, 
zabıta dışarıdan bakıyor, içeriye girmiyor. Nasıl 
olur! Ben bir vatandaşım, kendimi oraya emni
yet etmişim, yemek yiyorum, emniyetimi iste
mek masum bir hakkımdır. O esnada içeri bir 
yaramaz giriyor, masayı deviriyor, kadeh kırı
yor; pencere kırıyor, zabıta da başım cama da
yamış içeriyi seyrediyor. Dışarı çıktım, hüviye
timi söyledim, niçin girmiyorsunuz dedim. Gire
meyiz, yasaktır, menettüer, dedi. Nasıl yasak o-
lur? Umumî bir yerde vukuat olursa şikâyet ol
madıkça giremiyorlar. Ne bileyim ben. Biz İs
tanbul çocuğuyuz, eski zabıtayı da biliriz, bir 
yerde vukuat, çıkıyor. Polis müdahale etmiyor, 
müessesenin sahibi de, aman müessesemin ismi 
çıkmasın, biz meseleyi hallederiz diyor. Eskiden 
bu gibi vakalar polisin müdahalesiyle çabucak 
bastırılırdı. Şimdi polisin pencereden baktığı hal
de içeriye girmemesi beni çok mütehayyir etti. 
Zabıtai mania böyle patırdılı yerlerde şöyle* bir 
gözükse bir çok hâdiselerin önü alınacaktır. 
Bilhassa tramvayda şurada, burada vukabulan 
hâdiseler önlenmiş olacaktır. Bizde zabıtai mâ* 
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hia efradi. korkak değildir. Hiç olmazsa inzibat 
meselesini halledecek kudreti ve, imfcânı onlara 
vermak lâzımdır. Ba bizde hiç de zor olımyaeak-
tır. Çünkü bizim zabıtamız tearbayer göıonüştür, 
lüzumsuz, yere tecavüz etmez. Bugünkü durum
d a ^ asil*ma«am. insatıter zararda© oluyor, öte
den, teipi faö&ediyoE ve kimse karışmıyor. Bunu 
VeMİ Beyden, rica eâerimv 

mmmmm SAHÎR SILAN (TUHCOÜ) — 
Sayını arkadaşlar; Yüksek Me«üsinizee bilindiği 
üzere, y^dumuzda özel bir kanun ile idare edi-
leK tefe yeıy tek vilâyet seçim* bölgemin bulunduğu 
Tîiuoeli çeı^^ısMiri 

Bu toprakların, eski adiyle «Dersim» in, çok 
eski devâr ve idaueleEdey ussun z»man mülhem ve 
baknasaz bir-h«ââe tarakdamaş: oJmasij geri fikir 
ve telakkilerin ve zihaıiyetleriiL bu çevreyi de 
sarmış bu tamas ı , bu aziz vafcan toprakları üze
rindi*: hayatagözlerini açan insanların, adeta bü
tün ömüâîlerinûe, iktisada yoll&rla; çalışma i m a n 
larını, btilamafflûaş; olması, bir birini kolalayan yü
ce* d a d a n a , engin mağairalaıan arasında vahşi 
bir tabiat ;if inde yaşamak zorunda kalması yü
zünden d®ğan zaruretlerle tahassül ederi acıklı 
hâAfee? ve vakaalarr sonunda, bu. çevrenin esaslı 
surette ıslah ve imarına matuf olarak Cumhuri
yet HüküfaeÖerinoe ahnnuş olan çok isabetli 
tedbir ve kararlarlabu özel kasara ve özel idare 
tatbik ohınmaktadır. 

Büyök Millet Meclisince 1§İ5 yılı sonunda 
ka&Rİ eetötaif olan ve Tunceli'nin özel idaresini 
sağlıyan 2884 sayılı karaan, Tuneeli vilâyetinin 
«vali ve- fesmuto» eMyle idare olunacağını tasrih 
ve; kafeal edarken muhtelif kanunlarla İcra Ve
killeri Heyetine verilmiş olan salâhiyetlerin daha 
kısa yollardan^ yerhufe tatbiki için «Vali ve ko-
muıfeafî f a idari ve adli bir çok salâhiyetler de 
vermigtiPv 

Yine bu kanonca gö«?e, «vali ve komutan» hk 
sıfatlarını uMesiade toplayan zatın, içinde 
Tunceli'nin de buiıi/nduğu diğer vilâyetleri mu
rakabeye memur «umumî müfettiş» olduğu dn 
tesbit ve- kabul edilmiştir. 

Bu kanım gereğin eev ilk zamanlarda, 1940 
yrlı sonuna kadar dört yıl için tatbiki uygun 
görülen bu öz-el idare Kanunu^ bu çevrede bir-
yandan emniyet, diğer yaaıdan imar işleri ba
kımında.» görüleni faydalar karşısınd.a, başlanı
lan işlerin. tamamlanması ve kuvvetlendirilmesi 
ve bu sahanm tabii surette idaresi imkânları
nın temin edilebilmesi içini 1944 yılı sonuna 
kadar üç yıl daha uzatılmış, fakat bu müddet 
dahî başlanılan işlere yetmediğinden bu özel 
idare şeklinin 1944 yılı sonuna kadar iki yıl 
daha tatbikına devam edilmesi zaruri görül
müştür. Bu dmmm& göre,, ilk kanun, ile kabul 
edilmişi olan özel idare şekli, iki defa uzatıl
mak. suretiyle, bugün dahi idame edilmekte 
bulunmuştur. Bıv arzettiğim gibi, bir zaruret 
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icabıdır ve bu idare şeklini, Hükümetimizce v6 
Yüksek Meclisçe uygun görülecek bir müddet 
içim. belki-de. yeniden uzatmak zaruri olabilir. 
Ancak bu münasebetle ve Tunceli Mebusu sıfa-
tiyle bu konu üzerinde kısaca durmayı, gördük
lerimi belirtmeyi ve bu arada güvenlik ve imar 
hareketleriyle halkın bazı dileklerini arzetme-
yi bir vazife sayıyorum. 

Bu özel idare tarzı ile ve Cumhuriyet Hü
kümetlerinin: 1936 yılmdanberi bu çevrede sar-
fettiği büyük emekler ve fedakârlıklar saye
sinde, ilk zamanlarda bazı yerlerde karşılaşı
lan mukavemetleri önlemek için, memleketin 
yüksek menfaatlerine göre, tatbiki zaruri olan 
tedip ve'Garba nakil hareketleri sonunda, eski 
şakavet yuvaları söndürülmüş, güvenlik du
rumu düzenlenmiş ve bugün Hükümet nüfuzu 
tamamiyle- yerleşmiştir. 

Bu arada, bu güzel vatan parçası üzerinde, 
Doğu illerimizin bir çoklarında görülemiyecek 
bir şekilde, ileri adımlar atılmış ve medeni bir 
çok tesisler vücude getirilmiştir. 

Bugün, vilâyet sınırları içindeki toprakları 
birbirine bağlıyan yollar ve köprülerle Hüküme
timizin kudretini belirten, emniyetini sağlıyan 
ve halk hizmetine açılan çeşitli yapılar, Hükü
met konaklariyle kışlalar ve karakollar, sağlık 
yuvalariyle okullar, memur ve subay evleri 
Cumhuriyet idaresinin bu çevreye değerli ar
mağanlarıdır. 

Bu suretle başlıyan ve daha yıllarca süre
cek olan bu ıslah, ihya ve imar hamlelerinin, 
uyandırıcı ve aydınlatıcı çalışmaların diğer me
sut bir nişanesi de, Tunceli'ndeki vatandaşla
rımızın dâhi, Hükümetimizin etrafında muti 
birer unsur olarak çalışmak, memlekete ait çe
şitli ve şerefli ödevlerini yerine getirmek im
kânını bulabilmiş olmasıdır. 

Sayın Dahiliye Vekilimiz, bu çevrenin ida
re tarzı ve asayiş durumu üzerinde, tabii daha 
salahiyetli olarak, konuşabilir ve bu işlerde 
ilk hamlede vazife almış olan ve şimdi içimiz-. 
de b u t a a n diğer bazı arkadaşlar da daha bil
gili olarak düşüncelerini belirtebilirler. 

Ancak, bu çevrede memleketin yüksek men
faatleri bakımından, 1936 yılmdanberi tatbik 
edilmekte olan özel idare tarzının, şimdiye 
kadar elde edilen neticelere göre, asayiş ba-
kEMindain, eskisi gibi idamesini icabettirecek 
bir vaziyet bugün kalmamış olsa gerektir. Bu 
itibarla, ben, Tunceli'nin özel idaresini sağlı
yan, arzettiğim gibi iki defa uzatılan ve 31 
birincikânun 1944 te sona erecek olan Özel 
İdare Kanununda, bugünkü şartlarına göre 
ve tabii idare usulüne avdeti temin edecek 
tarzda, Hükümetimizce uygun görülecek esas
lar dâhilinde, bir değişikliğin yerinde olacağı
nı arzetmek istiyorum. 

Tunceli çevresindeki dolaşmalarımda, eski 
devirlerde Seyit ler ' le Ağalar'in, haydutların, 
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Bebunu olan vatandaşlar özel idarenin icapla-
riyle bugün mal ve can emniyeti içinde yaşa
ma imkânlarını bulduklarından dolayı Cumhu
riyet Hükümetine şükranlarını arzetmekle be
raber, özel bir kanunla idare edilmekte olma
larından dolayı da üzüntülerini ifadeden çe
kinmemişlerdir. Eskidenberi öz Türk'lerin ya
şadığı Çemişgezek'te olsun, Pertek'te olsun bu 
özel idare tarzına işaret edenler olduğu gibi 
Kalan kazası merkezinin bulunduğu Maneki'de 
dahi şöyle denilmiştir: 

—. Biz, Hükümetimize baba demiyor muyuz ? 
Bu duruma göre bu Özel idare Kanununu 

yeniden gözden geçirmek yerinde olsa gerek
tir. Çünkü, burada yaşıyan vatandaşlarımız, ar-
zettiğim gibi, bugün Hükümetimize muti bir 
vaziyettedirj Hükümetimizin emirlerini, karar
larım tatbik etmek için büyük bir dikkat ve 
hassasiyet göstermektedir. 

Tuncelili vatandaşların bu yöndeki hassa
siyetlerini iyice belirtebilmek için vergi mükel
lefiyet ve vecibelerini yerine getirmek hususun
da gösterdikleri yakın ilgileri ve gayretleri 
arzetmek kabildir ve 1942 yılı için de vergi 
tahsilatının % 96, 47 olması da bunu müeyyittir. 

Bundan başka, askerlik ödevlerini yerine ge
tirmek için de, diğer yurttaşlarımız gibi, yakın
dan ilgilenmekte ve Ovacık kazasında en küçük" 
köyde bile dört, beş vatandaşın askerlik öde
vine gitmiş olması, Hükümet emirlerini yerine 
getirmek hususunda gösterdikleri yakın ilgile
rin iyi bir tezahürü olarak karşılamaktadır. 

Bütün bunlar, şu gerçeğin belirtilmesine, can
landırılmasına yol açmaktadır: Tunceli'nde ya
şayan vatandaşlarımız dahi Doğuda, Güneyde, 
Batıda ve Kuzeyde, bütün vatan toprakları üze
rinde yurttaşlarımız gibi Hükümetimizin etra
fında toplanmıştır. Eski hâdiseleri ve telâkkileri 
ortadan kaldıracak surette temiz vatandaşlar 
olarak Cumhuriyet saflarında yer almıştır. 

Vakıa, geri fikir ve telakkilerle eski hâdise^ 
lerin ve bunlara karşı tatbik edilen tedip ha
reketlerinin tesiri altında olanlar bulunabilir. 
Halkı, maraba olarak kullanmaya alışmış olan, 
herhangi bir zaif vaziyetten faydalanmak isti-
yen olabilir. Fakat, bu gibilere yalınız Tunceli'n
de değil, her yerde rastlamak kabildir. Ancak, 
bugün bu çevrede dahi Hükümet nüfuzu yer
leşmiş bulunduğuna göre, 2884 sayılı kanun ile 
yürürlükte bulunan özel idare şekli üzerinde 
yeni bir değişiklik düşünülebilir. 

Bu kanunun birinci maddesi, sözlerimin ba
şında da işaret ettiğim gibi şöyledir: 

«Tunceli vilâyetine ordu ilö irtibatı baki kal
mak ve rütbelerinin salâhiyetini haiz bulunmak 
üzere kor komutan rütbesinde bir zat vali ve 
komutan seçilir.» 

Vali ve komutan, usulü veçhile, Millî Müda
faa Vekâletinin muvafakati alınmak şartiyle 
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i Dahiliye Vekilinin inhası ve îcra Vekilleri Heyeti 
I karariyle tâyin olunur. Bu vali ve komutan, 
I teşkil edilen Dördüncü Umumî Müfettişliğin de 

umumî müfettişidir.» 
Bu esasa göre, idari otorite ile askerî otorite 

bir zat uhdesine verilmiş bulunmaktadır. Bu 
itibarla bugüne kadar Tunceli çevresinde «Umu
mî müfettiş», «Vali ve komutan» sıfatlarını bir 
araya toplamak suretiyle güdülen idare tarzı de
ğiştirilebilir. «Komutan» vasfı kaldırılabilir ve 
işler müstakil bir «ValiJ» eliyle görülebilir. 
Tabii, Umumî müfettişlik teşkilâtı baki kalmak 
şartiyle. Esasen buna ait düşüncelerimi de ayrıca 
arzedeceğim. 

Bugün, bu çevrede Hükümet nüfuzu tamamiy-
I le tesis edilmiş olduğuna ve 2884 sayılı kanun 
I iki defa uzatılmak suretiyle, 31 birincikânün 

1944 günü sona ereceğine göre, arzettiğim deği
şiklik ilgili, yüksek makamlarca şimdiden ince
lenebilir. Bu suretle, şimdiye kadar elde edi
len neticelere göre, oradaki askerî otoriteye 
son verilebilir. Bununla beraber, lüzum gördü
ğü takdirde, idari ve adli bazı salâhiyetler 
«Umumi Müfettiş» uhdesine tefviz olunmak su
retiyle tabii idare tarzının tatbiki temin edi
lebilir. 

Esasen, on yıla yaklaşan özel idare tarziyle 
Hükümet nüfuzunun bu çevrede çok kuvvetli 
olarak yerleşmiş olması da bu tarzda hareket 
için en Önemli bir âmildir. Elde edilen bu neti
ce ile Büyük Meclis de, Cumhuriyet Hükümeti
miz de gerçekten Övünebilir. 
Bu duruma göre, ilk önce sayın Dahiliye Veki

limizin özel kanun gereğince bir zat uhdesinde 
toplanmış olan «Vali ve Komutan» ve «Umumî 
müfettiş» sıfatları hakkındaki düşüncelerini öğ
renmek ve askerî otoriteyi ifade eden «Komutan» 
sıfat ve salâhiyetinin, Hükümet gözüyle, kaldı
rılması zamanının gelmiş olup olmadığı hakkın
daki fikirlerini anlamak istiyorum. 

Şimdi, müsaadenizle «Umumî müfettişi» lik 
üzerinde duracağım. 

Dördüncü Umumî Müfettişlik bölgesinde, 
Tunceli vilâyetinden başka Erzincan, Elâzığ ve 
Bingöl vilâyetleri bulunmaktadır. Bu umumî mü
fettişlik, türlü bakımlarla bu bölge için çok fai-
deli olmaktadır ve daha verimli olabilirde. 

Vakıa, Büyük Meclisin içinde ve dışında, za
man zaman umumî müfettişliklerin kaldırılması 
hakkında bazı fikirler ileri sürülmekte ve bazı 
temayüller görülmektedir. Fakat ben, bugün 
içinde bulunduğumuz fevkalâde haller karşısın
da, umumî müfettişliklerin muhafazası daha 
doğru bulmaktayım. 

Umumî müfettişlikleri daha verimli bir hale 
getirebilmek için bazı tedbirler alınabilir ve buna 
ait kanunda, tecrübelere göre, bazı değişiklikler
de bulunabilir. Ancak, her ne şekilde olursa 

I olsun, hattâ şu veya bu zaruret ve düşünce İ1Q 
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umumî müfettişliklerin sayısı azaltılmak istenilse 
bile, değil bugün, hattâ çok ileri yıllar için dahi 
merkezi Diyarbakır'da olan ve Doğu illerimizi 
kucaklıyan Birinci Umumî Müfettişlik ile mer
kezi Elâzığ da bulunan Dördüncü Umumî Mü
fettişliğin kaldırılmasına asla taraf dar değilim. 

Bu konu üzerinde durmaklığımm sebebi, 
umumî müfettişliklere ait kanun gereğince îcra 
Vekilleri Heyeti karariyle tâyin edilen ve Tun
celi'nin özel idaresine ait 2884 sayılı kanunda da 
derpiş edilmiş olan Dördüncü Umumî Müfettiş
liğe, Tunceli «Vali ve komutan» sıfatların
dan' «Komutan» vasfı kaldırıldığı takdirde, bu
nu temin edecek olan yeni kanun lâyihasında, 
bugün «vali ve komutan» uhdesindeki adli ve ida
ri fevkalâde salâhiyetlerden bir kısmının tanın
masını temine matuftur ve bu itibarla bu cihe
tin de şimdiden ilgili makamlarca incelenmesi 
temenniye şayandır. 

Bu husustaki düşüncelerimi böylece arzettik-
ten sonra Tunceli'ne ait diğer bir mevzu üzerin
de durma istiyorum: Yasak ve boşaltılmış böl
geler işi. Vakıa, bu iş, mahiyeti itibariyle, Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin faaliyet 
manzumesi içinde, iskân işleri arasındadır. An
cak bu, aynı zamanda Dahiliye Vekilliğimizi, Ge
nelkurmay Başkanlığını, îcra Vekilleri Heyetini 
ilgilendiren çok.önemli bir mevzu olduğundan 
kısaca bu işe de işaret etmeyi faydalı buluyo
rum. 

Yasaklanmış ve boşaltılmış bölgeler işi, 2510 
sayılı kanun ile bu kanunun bazı maddelerini 
değiştiren 2848 sayılı kanunun tatbikatiyle ilgi
lidir. Esas itibariyle 2510 sayılı kanunun onuncu 
maddesi, Aşiretlerin hükmi şahsiyeti ile Aşire
ti, Aşiret reisliğiyle Beyliği, Ağalık ile Seyitliği 
ve bunlara ait teşekkül ve taazzuvlârı kaldrımış 
ve aşiret anlamı içinde Ulus, Boy, El, Oymak, 
Oba gibi göçebe yaşayışlarla topluluklara son 
vermiş olduğundan bu çevrede 1936 yılında 
başlıyan ıslahatını ve onu takibeden zaruri tedip 
hareketleriyle Aşiretlere ait hükümler yerine ge
tirilmiştir. 

Bu arada, 2884 «ayılı kanunun otuz üüçüncü 
maddesiyle Tunceli «vali ve komutan» ma emni
yet ve asayiş bakımlariyle vilâyet halkından olan 
bazı fertlerle ailelerin vilâyet içinde bir yerden 
diğer yere nakli ve bu gibilerin vilâyet içinde 
oturanlarmın men'i salâhiyetleri verilmiş oldu
ğu gbi 2510 sayılı İskân Kanununun 2848 sa
yılı kanunla değiştirilen ikinci maddesinde tesbit 
edilen iskân mmtakalarma ve türlü sebeplerle 
üç numaralı mıntakada iskân ve ikametin ya
saklanması kabul edilmiş olduğundan Tunceli 'n-
deki göçebe yaşayışlar da bu kanun hükümleriyle 
sona erdirilmiştir 

Yine bu devrede, Hükümetimizin ıslahat esas
larını sağlamaya matuf çalışmaları esnasmda, 

• harekete geçen silâhlı hudutların mukavemetle-
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rini kırmak için mevzuubahis kanunlarla veri
len salâhiyetlere göre bazı yerlerin yasak edil
mesi ve bazı yerlerin ve ailelerin başka yerlere 
gönderilmesi Hükümet menfaatleri itibariyle zaru
ri olmuş ve 1937 - 1938 yıllarında İcra Vekil
leri Heyetince kabul edilen kararnamelerle ge
rekli tedbirler alınmış ve Kalan çevresindeki ba
zı yerlerle diğer bazı yerler boşaltılmış bölgeler 
arasına konulmuştur. 

Ancak, mevzuubahis tedip hareketleri başarı 
ile sona erdirilmiş ve bugün o çevrede huzur ve 
emniyet tamamiyle tesis edilmiş olduğuna göre 
yasaklanmış ve boşaltılmış bölgelerin durumunu, 
bugünün icaplarına göre, yeniden incelemek, göz
den geçirmek yerinde olsa gerektir. 

Buralardaki yasak ve boşaltılmış bölgeler as
kerî yasak bölgeler hakkındaki hükümlerden ha
riç olmak ve münhasıran 2510 sayılı İskân Ka
nununun deriştirilmiş olan ikinci ve on üçüncü 
maddelerindeki hükümlere dayanılmak suretiyle 
tesbit edilmiş olduğundan Tunceli çevresinde, 
çok iptidai şartlar içinde yaşayan vatandaşlara 
çalışma imkânları vermek bakımmdan bu işin ye
niden mütalâası yerindedir. 

Bugün, bu çevrede. Mazgirt ve Pertek ka
zaları hariç olduğu halde, diğer kazalar da îcra 
Vekilleri Heyeti kararnamelerinde yazılı smırlar 
içinde tesbit edilmiş olan bu yasaklanmış ve bo
şaltılmış bölgeler, takrir olunan esaslar dahilinde, 
zaman zaman araştırılmaktadır. Ancak bu bölge
lerin tabii zenginlikleri de bu arada heder olmak
tadır. 

Aceba bunlarm korunması ve genel olarak zi-
raate elverişli topraklan çok az olan Tunceli çev
resinde yasak ve boşaltılmış bölgelerdeki toprak
lardan kısmen olsun vatandaşların faydalanabil
mesi için, arzettigim gibi, bu bölgelerin sınırları 
imkân nisnetinde ve müsait olduğu yerlerde da-
raltılamaz mı? 

Çemişkezek kazasında, boşaltılmış bölgedeki 
on dört köv, sulan, meyval?i"H-. otları cok olmak 
itibariyle kazamn en verimli topraklarını teş
kil etmektedir. Bugün asayiş bakımın
dan hic bîr mahzuru kalmadığı idare amirlerince 
söylenilen bukövlerden kasaba halkmın faydalan
dırılması hayvancılık ve ziraat isleri itibariyle 
cok büyük -bir yardım telâkki edilmektedir. 

Hozat kazasında bereketli cevizler ve diğer 
mevva a^/^arm^aki mahsul]er vetismis otlar vî-
ne bu yüzden heder olmakta, buralarda zararlı 
b ayvanlar ürem ekte, çeşitli zararları görülmekte
dir. Kalan. Nazimiye. Ovarak Plümür kazalarında 
âa, vaziyet böyledir. Şu duruma göre, tabiat zen
ginliklerinden istifade edilebilmesi için de bu işin 
yeniden incelenmesi gerektir. 

Bu çevrede çalışan vazifeleriyle vâki görüş
melerime göre yasak ve boşaltılmış bölgelerin sı
nırlarını daraltmak caiz görülmese bile ekim mev
simlerinde muvakkat karakollar kurulmak ve mu-
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rakabe edilmek ve hiç bir suretle iskân edilmemek 
şartiyle ekime elverişli boş toprakların işletilmesi 
mümkün bulunmaktadır. Hiç olmazsa bunu_ te
min edecek şekilde bir tedbir alınmaz mı lBen, 
esas itibariyle, Yalnız Çemişkezek kazasında de
ğil} bu çevrede yasaklanmış ve boşaltılmış bölge
lerin bulunduğu diğer kazalarda dahi bu bölge 
sınırlarının daraltılması imkânının araştırılma
sını arzediyorum. Buna imkân görülemezse di
ğer tedbire baş vurulabilir, kanaatmdaymı. 

Bu konu üzerinde, Parti gurupumuzun bir 
toplantısında'dahi maruzatta, bulunmuş olduğum 

' için, bu bölgelerde olan bitenleri daha fazla taf
sil etmek istemiyorum. Vakıa, o toplantıda, sa
yın Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilimiz, bu 
işlerin yüksek ve askerî makamlara ait olduğunu 
söylemekle iktifa etmişti. - Bununla beraber, bu 
mevzu, nihayet diğer bazı işler gibi, Hükümeti
mizce incelenmeğe değer bir iştir ve bu mümkün
dür; ben de bunu rica ediyorum. 

Şimdi, vilâyet merkezi hakkındaki dileklere 
geçiyorum: 

Tunceli çevresinde esaslı bir programla islâh, 
imar ve ihya hareketlerine başlanıldığı günlerde 
vilâyet merkezinin, Elâzığ gibi demiryolunun 
geçtiği ve dayandığı bir yerde kurulması kesin 
bir zaruret idi. Fakat bu gün vaziyet değişmiş
tir; aradan, dokuz yıl gibi uzun bir zaman geç
miştir. Bu itibarla, halkın da dilediği gibi, vi
lâyet merkezinin Tunceli sınırları içine alınma
ması gerektir ve bu, çok zaruridir. 

Bu zarureti iyice belirtebilmek için duygula
rımı arzedeceğim: 

Bugün bir yandan dördüncü umum müfettiş
liğin merkezinin bulunduğu Elâzığ valiliği teş
kilâtından başka Tunceli vilâyet teşkilâtının bu
lunması türlü bakımlarla doğru değildir. Hükü
metimiz, Elâzığ'da yüz elli bin lira sarfı suretiy
le dördüncü umumî müfettişlik için modern, 
güzel bir yapı yaptırmıştır. Doğu illerimizin 
başka bir kapısı olan bu güzel şehirde daha baş
ka yapılar da yükselmektedir. Bu bakımdan 
umumî müfettişlik yapısı Elâzığ için gerçek bir 
kazanç olmuştur. 

Ancak, bu yeni yapı içinde ilk Önce umumî 
müfettişlik teşkilâtının yerleşmesi zarur i ' oldu
ğundan Tunceli vilâyet teşkilâtının bir kısmına 
yer verilebilmiştir ve vilâyete ait diğer teşekkül
ler kira ile tutulan, hususi yapılarda yerleştiril
miştir. Fakat her ne şekilde olursa olsun Tunceli 
«Vali ve komutan» lık «ıfatlariyle «Umumî, mü
fettiş» sıfat ve salâhiyetlerinin bir zat uhdesinde 
toplanmasından mütevellit zaruretler icabiyle de 
olsa, bugün vilâyet merkezinin Elâzığ'da bıra
kılması doğru değildir. 

Vakıa, vilâyet merkezinin Tunceli sınırları 
içine alınması çok kolay olmıyacaktır. Yeni yapı
lar yapılıncaya kadar vilâyet teşkilâtını kucak
layacak surette, ana bir yol üzerinde, gelişmeye 

elverişli bir yerde, mevcut yapılardan îaydaian-
sa dahi nakil yüzünden bazı masrafların ihtiyar 
edilmesi, bugünün zorluklan karşısında,, esaslı 
yapılar yaprlıncıya kadar muvâkkat mahiyette 
bile olsa, bazı tesisler ve yapılar için pa ra sarf 
olunması zaruridir. Ancak, vilâyet merkezinin 
Tunceli smırları içine alınması, işlerin güdümü 
itibariyle olduğu kadar, halk dileklerini yerine 
getirmek ve bugün halkın mâruz kaMiğı bazı 
zorlukları karşılamak bakımından da çok fayda
lıdır. Bununla beraber, vilâyet merkezinin ku
rulacağı yerin iktisadi ve askerî zaruretler ve 
ilerideki gelişmeler göze alınarak seçilmesi gerek
lidir. Bugün, Hozat kaza merkezine giderseniz 
Hozat'lı hemşeriler, vilâyet merkezi için, en el
verişli yer olarak Hozat 'tan bahseder, Pertek 'den 
geçerseniz Pertek *li vatandaşlar, güzel bağçeler, 
gür sular içinde olan,bu sevimli kasabayr tavsiye 
ederler. Hattâ, Kalan kaza -merkezinin bulundu
ğu Mamaki'ye uzanırsanız burasının vilâyet mer
kezi olmasını ileri sürerler. 

Hozat ve Kalan kaza merkezlerinden biri ter
cih edildiği takdirde, buralardaki büyük askerî 
kışlalardan vilâyet teşkilâtının yerleştirilmesi iti
bariyle faydalanılması mümkündür. Pertek'te böy
le yapılar bulunmamakla beraber diğer bazı hu
susi yapılardan istifade edilebilir. 

Ancak, askerî ve yeni yapılar bakımından ol
duğu kadar Tunceli sınırlan içinde vilâyet mer
kezi için Kalan kaza merkezinin bulunduğu 
Mamaki en elverişli bir yer olarak-görülmektedir. 
Mamaki'de askerî kışlalar olduğu gibi memur ve 
subay evleri de çoktur; bu evler diğer kazadaki-
lere nispetle daha iazİadır. Muırzur suyu kena
rında küçük bir mamure yeni Hükümet konağı, 
iki okulu ile güzel bir kasaba. 

Başka bir vesile ile de arzettiğim gibi, Ma
maki, Elâzığ'dan kuzeye, Erzin'den - Erzurum 
demiryoluna ve 156 kilometreden ibaret bulunan 
ana bir yolun merkezindedir. Bugün Mamaki'ye 
kadar iyi ve bakımlı bir yol ile, bazı kış aylan 
müstesna, muntazam gidilmektedir ve bu yer 
Tunceli'nin tam mihrakını teşkil eden bir yerdir. 

Bu itibarla vilâyet merkezinin, pek muhtemel 
olarak, Kalan kaza merkezinin bulunduğu Ma
maki'ye alınması, türlü bakımlarla, en isabetli 
bir tedbir olarak mütalâa edilmektedir. Bununla 
beraber, seçilecek yere ait dileklerden şunun 
veya bunun tercihi, nihayet Hükümetin türlü 
bakımlarla vereceği karara bağlıdır. Belki de bü
tün bu dileklere ve zaruretlere rağmen Hükümet 
bir müddet daha vilâyet merkezinin Elâzığ'da 
kalmasını uygun görebilir- Bununla beraber sa
yın Dahiliye Vekilimizin, Tunceli dönüşü vâki 
temaslarında, bu konu üzerinde durmuş olmala
rın, bu teşebbüsün gerçekleştirilmesi bakımından 
ileri bir admı olarak karşılamaktayım. 

Esasen o zamanki grüşmelerimizde sayın ve-
I kilimiz, bu isin geçen yıl sonlarında vazifeye 



1:£0 m>$-W& P :•!• 
^aşjsjajı yeni IJnpmî möiettjşp. i^eelemelşri so
n u n ^ kesin olarak ^shllfiin' ıjyjgflft $frmi*ş oîflia-
şîn_a yş ara^aıı <ü> beş, altı ay geçmiş bı^nmaşına 
göre, bu konu üze«44e bizi ay^pfetmaîarpıı 
rieft e^erpı. 

A.nçaj^ vil^v^t merkebinin Tunpeli sınırları 
içine alnı̂ naşj:, «Vali ve komutan» şif atarından 
«gİ)pntan> sıfaj;.ın£n ka^nlmşşı, vilâyet işleri
nin müstakil bir vaj eliyle ve tabii idare usulle
riyle v^ir^tülm^sjı bu ç^yrede;yasayajt^r içift yeter 
bir tedbir değildir. Buradaki yata^dajşl^rımızı, 
b |üY^ie^]^İ | r ia r la %ms, eıjtlmiş < ân emniyet 
havşsı içişle, bu çeyjrejıin çeşitli tabiat zengin-
^İderinden £ay<|akinma ve sajişma imkânlan ve
rilmek şuret^^^ dajba, müspet ]?ir kalp getirmek 
gerefefe 

Bugün Tunceli, doğu biijgemi^deki bir çok vi
lâyetlere na^ra^ orjnan itibaşriyie en zengin bir 
dur^m^a4w ye bu Orman şuasının 350 bin hek
tardan ibaret olduğu söylenmektedir. Bundan 
başka, vilâyet sınırlajı içinde krom ve linyit kö
mür madgnleFİ bnlunmaktadıy. 

Bıi itibarla, bu orma^arjn ep. kesif olarak bu-
lundujğu İ£ajan çevresinde önünuızdeki yıl için
de, bir Bevlet orman işletmesi kurulmasını ve malî 
ye Jenpî imkânlarla telif edilmek suretiyle bu 
geyre$ekjl madenlerin işletmelerine geçilmesi çok 
yerindedir. 

Bunlara ilâveten, bu çevr.ede Çemişkezek^ de ve 
djğer bazı kasalarda dokumacr^k işlerine önem 
,yerilmel|dir ve btitikı buıdarm üstünde bu çev-
r$£ey ^opralçsızköylülere toprak yerilmesi ye 
|İu%ümet * et^afandaki halk güvenini ve itaatini 
her]btajjgi bİT şekilde sar^ıamak için bütün va
zifelilerin dikkatli ve doğru hareket etmesi ve 
hajk îje yalçından temas eden idare ve emniyet 
unşurjarram güveni, itaati sarsacak herhangi 
birjıajpek^tten sakmmaşıelz^emdir. 

Bu suretle görüşlerimi, duyg)olarımıve halkm 
«Misklerini, yüksek huzurunuzda sayın Dahiliye 
Vekilimize bildirmek suretiyle, muhterem Hükü
metimize de arzetmiş bulunduğuma kani olarak 
mâruzâtıma son veriyorum. 

H. X)RU§OÖLÜ («insb) -r- Efendim; bütün 
vekâletlerin her yıl bütçesine mefruşat 4ahsi-
_sajı konuyor. Hattâ merkez ve vilâyetler diye 
ayrı ,ayw fasıl ve maddeleri de vardır. Merkez
de gömüyoruz, meselâ §ümerbank ve diğer ban
kalara süsten, ziynetten girilmez. <Uerçi onla
rın bu bütçe ile alâkası yoktur. Fakat misal 
olaeak mzpâiy<mm-

l i r a l a r a g<#nee; Hsfeümetpı otoritesini 
taşıyan ve temsil eden bir k^y«^amın, bir hâ-
kimln od;ftsjaıida oturacak Mr saadaâyaş;i, j^en-
eeresinde bîr pe»deşi yoktur» $\m d,a *> m^lka-
mpı şerefiyle mütenasip değildir. Pundan 
Iĵ öyle bu tahsisattan bu makamlara biraz ser-
piştirj^eeKii ri<aa ediyorum. Mâruzâtım buka-
4ar4fr. 

E. SAZAK pşJogşhir) ^Jü^r ıdim; 1^ nü

fus mejsslesi var; eskiden hatıjpîarm^ınız, nji-
fus kep le r i koltuğuna bir <jlei;ter alır, Jto^Je-
re giderdi, nüfusu yazaj* ve kafa kağı<|^a şa
hidinin eline verirdi. Şimdi bu nü|us işleri 
hakkında Dahiliye Vekâletinin yeni İşfir ,t#Şİi-
fi pfeea^mış, Ne bileyim, İni o lçadar k i r l i l i 
bir §ey değildir. Hakikaten İstatistik jdapşşi-
ne verdiğimizden ne lazımsa kesip. buraya, ve
rirsek en sağlam istatistik: bu ojşpaktp?. .Eki
mizde Vezirköprü 'lü bir çocuk yardir, bir şene
diruğraştık, nüfusunu alamadık. Nüfus, me
muru &elâmiinaleyki#n deyip, eylere girmeli ye 
her altı ayda bir devir yapmalıdır. Çocukla
rını, ölüm ye doğum vukuatını ksiydetmeli. En 
sağlam istatistik ve en doğru yoj budur. Eski
den böyle yapılırdı ve nüfus tezkereleri de her
kesin ayağına giderdi. Hattâ biz nüfus tezke
relerini bedava vermeliyiz. ]Bu İşaınun nejjen 
geç kaldı? Nş4en olmadı bilmiyorum, en esaslı 
bir şeydir. Ben gözümü kırparım, İstatistik 
Dairesinden derhal 50 0,00 lira keser buraya 
veririm, istatistiğin yapacağı en mühim iş 
budur. Birinci ricam hu. 

İkinci ricanı; muhterem Dahiliye Vekili 
valiler hakkında bir şey yapmadan, şu Vekâ
letten ayrılmasın... 

S. YAROrJ (Kocaeli) — Nereye yahu? 
E. SAZAK (Devamla) — feir şey var, arse-

deeeğîm. Bir yere gidersiniz, mesuliyet ka
bul etmiş, memleketine fazlasiyie bağlı bir ya-
livardır. Orayı ihya etmiştir. 1 milyon^ 2 mil
yon ile iş yapmıştır. Başka b^r yerde biri me
suliyetten korkar, şikâyet olmasın der, merkez 
de memnun, J^endjsi de. Benim, Dâhiliye Ve
kâletinden ricam, aklı erenlerden, memleke
tini sevenlerden, tecrübeli insanlardan 3 - 5 ki
şilik bîr heyet kursun, bunlar vilâyeti gez
sin,. tetkik etsin. Yol derdi mi var, sel derele
ri mi var, ufak tefek bataklık işi mi var. Ben 
parka filân da taraftarım amma evvelâ karin 
doyurakm, ondan sonra süs olsun, ilk yapa
cağı iş, karm doyuracak işlerdir. Bazı yerler 
vardır, orada bir sel deresi vardır, vali ye 
kaymakam köylüyü toplasa, iki tokat vursa 
da yaprverin dese, bir gün içinde onun buMn 
ovasmı, mahsulünü selden kurtarır amma bu 
şekil yoktur. İçinde eevher olan adamlardan 
fayda vardır. ö*eki dua okuyup yatıyor. Bu 
memlekette Ş0 - 60, tane böyle adam bulaııaıpa-
cak kadar fakir miyiz? Ben, bulabilitiz 
diyorum, jpjuniardan ziya,cte bendemizin Dahi
liye Ve^âleitiıjıj(|eı\ ricam, bir yajinin pnw?e;]lp-
teyi kor, beş sene zarfnida şunu £a^ş,ga|$|n, 
bunu yaptığın vakit şen yaâfşni yakmış olur
sun; tam, dw?üst yaptaraa.n ^ana, ^oa^eten şöy
le bir ikramiye yeriyim, senece bin lira, iki 
bin lira, eğer bunun.fevkinde iş yaparsan da
ha fazla i^a,miye veririm ye t a k & e^eçjm. 
Yapajnaeşan ilk 4ef a ihtar ederim, ondian son
ra şeni Deyjjşjt kşj^ş^4|n .^oyarmı,, derim, ^fani 
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ben, muhterem Vekilimiz Hilmi Beyden böyle 
bir şeyi yapmadan Dahiliye Vekâletinden ay-
rılırsa... (Gülüşmeler). Canım insanların başı
na her şey gelir. Hastalık ve saire. Canı sıkı-
lırsa istifa ediverir de. Eğer böyle bir işi yap
madan ayrılırsa dünyada da, ahrette de iki 
elim yakasındadır. Dahiliye Vekâleti beş se
nelik bir program yapmalı, önünde bir iş liste
si bulunmalı. Falan vilâyette şu yapılacaktı, 
yapılmamış, binaenaleyh bu vali çalışmamış di
yebilmeli. Böylece filân vali veya falan kay
makamın faaliyetleri takip olunmalıdır. Me
selâ şimdi bakınız, bir adam memleketinin men-
iaati namına mesuliyetten çekinmeyerek mu
vaffak olabiliyor. öte tarafta elinde teşbih 
maaş almaktan başka bir şey yapmıyanlar var. 
Binaenaleyh bu işin vebalini Vekilimizin omuz
larına yüklüyorum. 

A. FIRAT (Erzincan) —Dersim meselesi 
üzerinde benden evvel konuşan arkadaşlardan 
Sabit Sağıroğlu arkadaşımız Dersim'lesırtsır-
ta yaşayan bir kazada doğması, Dersim'de 
mutasarrıflık yapması, Elâzığ valiliğinde bu
lunması itibariyle söylediklerini belki iyi anlıya-
madım. Nerelerde ayrıldığını sarahatle söylemedi. 
Fakat bir nokta, benim zihnimde canlandı. Yani 

• vilâyet merkezinin, vilâyet teşkilâtının Dersim'e 
gitmesine taraftarım diye söyledi ve cevabını da 
Dahiliye Vekilinin yerine kendisi verdi, teşeb
büs edilmiştir dedi. Fakat Dersimlilerin tama
men itaate girdiğinden ve o mmtakada artık 
isyanın kökü kalmadığından bahsederek orada 
boşaltılmış, iskânı menedilmiş mıntakalardan, 
yerlerden istifade edebilmeleri lüzumundan bah
settiler, Bendeniz de hatıratımı yokluyorum, 
şimdiye kadar Devlete ait mükellefiyetleri 
yapmamak isteyen bu Dersim beliyyesinden za
rar göreıi 5 - 6 vilâyetin içerisinde en çok muz-
tarip olan belki Erzincan'dır. Birkaç misal ar-
zedeyim; bir asra yakın zamandır Hükümet 
kuvvetlerine silâhla hücum eden bu Dersim'e 
müteaddit seferler yapılmıştır. Tâ devri Hâmi-
diden itibaren müteaddit seferleri hatırlıyorum. 
Hakikaten bir çokları büyük zayiatla ve mas
rafla neticelenmiştir. Fakat bunlar rüzgâr gi
bi gelip geçmiştir, önce biraz sinmişlerdir. 
biraz sonra yine şekavetlerini icraya başlamış
lardır. Nasıl yapıyorlarsa yine öyle yapmışlar
dır ; uslanmamışlardır. 

Meselâ, geçen umumî harpte Dersimlüer hi-
yanetleri yüzünden bir tedip gördüler. Bu te
dip üzerine bize yanaştılar. Çok iyi Fakat rus-
lar vaktaki Erzineanı istilâ edipte Bef ahiye'ye 
doğru yürüdüğü zaman derhal harekete geçti
ler. Bizim oradan tahrik edilen mektebi harbi
ye talebesinden üç yüz kadar gencimizi şehit 
ettiler. Kemah boğazından geçerken silâhla
rını alarak şehit ettiler. Demek ki bunlara böyle 
tediplerin tesiratı rüzgâr gibi gelip geçmiştir. 

Salahiyetli, vukuf lu bir lisanla düşüncelerini bu
rada sarahaten söyledi. Tabii bunu ben hür
metle dinledim. Diğer bir arkadaşım, Feridun 
Fikri Düşünsel gene Dersim'den bahsettiler. O 
da Dersim'in salahiyetli bir çocuğu sıf atiyle 
konuştu. O da hakikaten çok yerinde idi. 
Onu da dinledim, ferah duydum. Çünkü 
onlar bu işin, bu belânın ne kadar 
derin olduğunu ve bu belânın zaman 
zaman bu memleketin yakasına yapışan ve mem
leketin birçok evlâtlarını onların refah ve emni
yetini bozan, tahrip eden, öldüren bir belâ ol
duğunu bilerek ve duyarak söylediler. Onun 
içindir ki, bir ferahlık duydum. Kürsüden bir 
şey söylemiyecektim, fakat Necmeddin Sahir 
Sılan arkadaşımız buraya çıktığı zaman zan
nettim ki, o da onlarla birleşecek. Fakat bazı 
yerde birleştiğinden bazı yerde birleşemediğin-
den bahsettiler. Gerçi onun edebi lisaniyle 

Zamanla Devlet bir zâfa uğradı mı? tökez
ledi mi? ondan sonra derhal isyana başlıyorlar. 
1935 tarihine kadar vaziyet böyle devam etti. 
Fakat 1935 tarihinde Millî Şef İnönü'nün seya-
hatlanndaki derin görüşleriyle yalnız tedip de
ğil burasının ıslahını da ciddî surette ele almış 
ve yapılmıştır. Hakikaten bugünkü gördüğümüz 
sükuneti, idrâk ettiğimiz emniyeti Büyük Şefe 
medyunuz. 

1027 tarihinde Elâzığ 'da iken bir hâtıramı si
ze arzedeyim; Şeyh Sait isyanından cesaret alan 
Dersim, yine böyle bir feveranlı vaziyette idi. 
Koçuşağı isyan etmiş hattâ Çimişkezek denilen 
Türk kasabasına girerek bir beylik bayrağı dik
mişlerdi. Tedibat başladı. Tedibata şimdi Orge
neral olan Muğlalı Mustafa Paşa memur edil
mişti. O tedibat esnasında konuşuluyordu. Şöy
le olsun, böyle olsun diye. Oradaki yaşlı hem-
şerilerden bazılariyle görüşrken birisi dedi ki, 
efendim; 30 bu kadar senedir ben Dersim'in muh
telif kazalaarmda memuriyet yaptım. Eğer 
Dersim'in bazı tarafları ve arazisi, bu şakilerden 
konulmazca en eski ve uslu Türkü getirirseniz 
tahliye edilmezse, orası mıntakai memnua haline 
on senede orada olacağı budur. 

Şimdi mevzua geliyorum. Hakikaten Dersim 
için de vilâyet tekmil teşkilâtiyle lâzımdır. Yal
nız orada merkez Hozat mı? veya Mamek mi? 
olsun burası Hükümetin düşünüp vaziyete göre 
tâyin edeceği bir şeydir. 

Yine tekrar ediyorum; merkezin; Necmeddin 
Sahir arkadaşımızın buyurduğu gibi Hozat'ta 
mı, Mamek'ide mi? olması ciheti, Hükümetin tâ
yin edeceği bir iştir. Fakat Hükümet merkezi
nin arkadaşımın da bahsettiği gibi muhakkak 
Dersim'e gitmesi lâzımdır. Çünkü biz bugün 
bu halde görüyoruz, fakat tarih ve mazi gösteri
yor ki, biz zayıf ve kendilerini kuvvetli zannettik
leri bir anda muhakkak belâ olmağa çalışırlar. 
Onun için tam otorite ile o mmtakada daima 
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inzibatı idame etmek, fenalıkların tekrarına mey
dan bırakmamak lâzımdır. 

Müfettişi umumilik yine vazifesine devam 
eder, orası bir vilâyetidir. Emrindedir. Kuman
danlık meselesi istikbalde icabederse onun uh
desinde kalır. Vali ve kumandanlık vazifesi bir
leştirilir. Fakat katı olarak anlaşılmıştır ki, 
muhakkak vilâyetin Tunceli'nde bulunması lâzım
dır. Arkadaşlarımın bu taleplerine iştirak ede
rim. Saym Dahiliye Vekili arkadaşımızdan bu 
mevzuu ele alarak burayı daima tam bir emni
yet ve nezaret altında bulundurmasını rica ede
rim. 

NECMEDDİN SAHİR SILAN (Tunceli) — 
Sayın arkadaşlarım, Tunceli halkmın, tatbik 

edilen ıslahat programiyle, son yıllarda Hüküme
timiz etrafında güven verici, muti bir vaziyet 
almış olduğuna, bu çevre için kabul edilmiş olan 
özel İdare Kanunu, yeniden uzatılmadığı takdir
de, bu vıl sonunda sona ereceğine göre, bugün 
tesis edilmiş olan emniyet havası içinde, tabii 
idare usulünün, bazı kayıt ve şartlarla, tatbiki 
faydalı bulunduğuna ve bu arada yasak ve bo
şaltılmış bölge sınırlarının, bugünün şartlarına 
göre, imkân nispetinde daraltılması ve vilâyet 
merkezinin de Tunceli sınırları içine alınması 
zaruri olduğuna dair sözlerimi, Abdülhak Fırat 
arkadaşımın yanlış bir anlayışla tahlil ve tefsir 
etmesini, başka şekillerde göstermiş olmasını 
doğru bulmuyor ve kabul etmiyorum. 

Bu konulardaki düşüncelerimi yüksek huzu
runuzda açıkça arzetmiş olduğum halde, kısmen 
dahi olsa, yanlış anlamış olmalarından dolayı 
teessür duyuyorum. Bununla beraber, asıl tees
sürüm, Tunceli hakkında söz söylivebîlmek, de
dikleri gibi «salâhivetli ve kuvvetli» konuşabil
mek için Dersim ile sırt sırta yaşayan bir ka
zada doğmak, Dersim'de su veya bu sıfatla vazife 
görmek, Dersim'in «salâhivetli çocuğu» olmak 
hakkındaki telâkkileri, fikirleridir. 

Bu itibarla sormak ve aydınlanmak istiyo
rum. Bir yer hakkında söz söyliyebilmek, 
herhangi bir konu üzerinde durmak için, de
dikleri gibi, o vilâyete yakm bir yerde doğ
muş bulunmak, o çevrenin içinde şu veya bu 
sıfatlarla vazife görmüş olmak, hattâ kendi
leri gibi Tunceli sınırlarındaki Erzincan ile es
ki aile münasebetleri bulunmak veya Dersim 
topraklarında doğmuş olan şu veya bû  adamın 
sulbünden dünyâya gelmiş olmak mı lâzımdır? 
Bu, nasıl düşüncedir? 

İçimizde, şu veya bu mevzu hakkmda, ko^ 
nuşmak isteyen herhangi bir arkadaşın mebus 
olarak, vatandaş olarak bir meseleyi yerinde 
görmesi* incelemesi, öğrenmesi ve işe nüfuz 
edebilmesi mümkün değil midir? Hususiyle, 
Hükümetimizin üzerinde önemle durduğu böy
le bir konuyu, bütün geçmişleriyle incelemek, 
öğrenmek ve dertleri, dilekleri bu millet kür
süsünden olduğu gibi belirtmek kabahat mıdır? 

Ben, görüşlerimi, düşüncelerimi açıkça ar-
zetmekle, halkm dileklerini belirtmekle* va
zifemi yerine getirmiş olduğuma kaniim ve bu 
sebeple arkadaşımın mütalâalarına iştirak et
miyorum. 

Arkadaşım eski Dersim vakalarına ait ha
tıralarını nakletti, Dersim'i tedip için eski 
devir ve idarelerde tatbik edilmiş olan ve rüz
gâr gibi geçen seferlerden bahseyledi. Bunlar 
doğrudur; fakat geçmiş hâdiseleri bu kürsü
de, temcit pilâvı gibi ortaya koymakta, şu ve
ya bu şekilde, o günlerdeki acılrğiyle, ağırlı-
ğiyle nakletmekte ne fayda olabilir? Bunu an-
lıyamadım. 

Fikrimce, geçen hâdiseleri öğrenmek iste
yenler, resmî makamlardaki raporları, yazı
lan yazıları, broşürleri okuyabilirler. Bunla
rı burada mütemadiyen ileri sürmek herhalde 
doğru bir yol olmasa gerektir. 

Şimdi, arkadaşımın asla iştirak etmediğim 
ve edemiyeceğim diğer bir düşüncesine geçiyo
rum. 

Sayın arkadaşlarım, bugün Tunceli'nde ger
çekten Cumhuriyet Hükümetinin emirlerine 
itaat eden, sadakat gösteren vatandaşları, reji
mimize, Devletimize ve Hükümetimize karşı 
mütemadiyen âsi vaziyette göstermeğe,, isyan 
edecekmiş gibi telâkki ve tavsif etmeğe arkada
şımızın hakkı var mıdır? Böyle düşünmeğe 
hakkımız var mıdır? 

Orada yaşayan vatandaşları temsil eden bir 
arkadaşınız sıfatiyle, hattâ bir vatandaş sıfa-
tiyle, bu tarzdaki düşüncelerine katiyen iştirak 
etmiyorum. 

Bir yerde şu veya bu vaka, şu veya bu hâ
dise, hattâ isyan çıkmış ve isyanları olmuş ola
bilir. Fakat soruyorum, bu memlekette yalnız 
eski Dersim'de mi isyan olmuştur? Kurtuluş 
savaşımızda, hattâ Cumhuriyetin ilânından son
raki yıllarda başka yerlerimizde isyanlar ol
mamış mıdır? 

Bundan dolayı bu vakaların, isyanların 
çıktığı yerlerdeki vatandaşları mütemadiyen 
şüpheli görmek ve göstermek doğru mudur? 
Benee doğru değildir. 

Tunceli'nin türlü bakımlarla önemi olabilir, 
eski Dersim isyanlarında türlü hususiyetler 
bulunabilir. Fakat bugün Dersim, arkamızda 
ve çok uzaklardadır. Büyük Atatürk devrinde 
sayın büyüğümüz İsmet İnönü'nün yarattığı 
Tunceli bugün tatbik edilen ıslah programiyle, 
imar hamleleriyle yepyeni bir hüviyet taşıyor, 
huzur ve emniyet içinde. 

Bu itibarla. Hükümetimizce uygun görüldü
ğü takdirde, özel İdare Kanunu, yeniden göz
den geçirilebilir, böylece bir müddet daha yü
rürlükte bırakılabilir, yahut kanunun bazı hü
kümleri değiştirilebilir, yahut yeni bir intikal 
devresiyle tabii idare esasma gidilebilir. Bu 
arada, askerî hareketlerin, tediplerin mevlû-
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4u olan yasak ve boşaltılmjg b31#elerin sınır
ları, ha fen zirai ve iktisadi sahalardja Iftyda-
lanmasî, geçim ve yabama imJsânlaMnın geniş
letilmesi için, münakip görüldüğü şekilde, da-
raltılabilir. Tabii, bütün bunlar, Hükümetçe 
incelenmesi gereken işlerdir. 

Benim maruzatım, bu konuları ag&İAMj|k, 
dileklem ortaya koymaktır. Yilayet mefîcegi-
nin Tunceli sınırları içine alınması, bugünün 
ieap ve zaruretlerine göre, t$mamiyle yeFİn4e-
dir. Bununla beraber bu da hükümetimizin 
takdirine aittir. 

A^adap» 1 , Tunceli'nin «tam bir emniyet 
ve nezaret» altında bulundurulmasını istedi. 
Fikrimce, yalnız Tunceli'nin değil, bütün mem
leketin jemniyet ve »esaret altında bulundurul
madı, bütün memlekete dikkat edilmesi, ehem
miyet verilmesi zaruridir. Fakat, düşündükle
ri şekilde, özel îdiaife Kanun,ünnn ebedileşti-
rilmesi doğru değildii". Çünkü, Hükümetimizin 
amacı, oraları ıslah etmek ve özel îdare Ka
nununun gerekçesinde de yazıldığı gibi «bu 
sahanın tabii surette idaresi imkânlarını temin 
etmek», oradaki vatandaşlarımızı da, diğer vi
lâyetlerde olduğu gibi, tabii idareye kavuştur
maktır, Ben böyle düşünüyor, böyle anlıyor 
ve böyle olmasını dileyorum. 

K gtJÇtîKA (Pe»kîK) — Arkadaşlar, mül
ki teşkjlâttaki düzensiklik yüz-ünden İstırap 
duymıyan belki bir vilâyet yoktur. Mmtakam 
da böyledir. Meselâ öyle köy var ki Denizli 
merkezine altı saat, nihayet sekiz- saat mesa
fede olduğu halde Afyon merkezine 20 saat 
mesafededir. Halbuki bu köyün pazarı* hasta
nesi, bütün işi Denizli'ye merbuttur. 'Şimdi 
bunların Denizli'ye raptı için bir çok seneler 
k#ylü çalışmiftiEr. Sonra vilâyetten de mazba
ta yapılmıştır. Amma kârefrmemiftir-ve etmez 
de. Bu Uisulle, şimdiki n;su4le bunun imkânı 
yoktur. Çünkü her M vilâyet meçlisi umumi
leri mazbata yapacak, mutabık kalacak, ^ndan 
sonra «Hğer tarafa nakledilecek. BUB^H pnkâ-
nı yoktur. Bu usuMi tadil etmek, hiç olmazsa 
meclisi umumilere bırakmıyatak doğrudan 
doğruya valilerden ve a,şkea4 komutanlardan 
ve, hir iki vilâyet meclisi umumijterii^en alına
cak birer zattan teşekkül edecek bir- heyet va-
sıtasiyle bu isi halletmek imkânı vardır. BIÖHU 
fcilhasşa Dahiliye Tekilinden ?iea ederim. 

B . !ÎQ$Z (Tunceli) T̂T Elemdim, arkadaşlar 
Tunceli hakkında çok etraflı ve geniş malşupat 
ye^dMer. Hakikaten vilâyet merkpl$iaı Elâzığ'
dan Tunceli merkezine gelmesi çok zaruri ve 
kaıtidiy. :M»lWİ^*k zarma^ıdır, halk ta bunn dört 
gözle beklemekte ve istemekledir. 

Tiıınceli halkı benim gö-rûfleriıne nazaran, ora
da lıemen, hemen bir ay ka^ar kaldıw,-24 köy^şü, 
bütün kazaifarmı ve nahiyelerini gezdim, bugün
kü durumda; çok terjakinlj, çok şuurkt,milLete, 
,MSk#metie, rejime çok hap ı insanlardır. İlahta 

.im O M 
yegân yegân hapishanelerini gezdim, hapishane
lerinde, İsviçre'de veyahut diğer Avımpa mem
leketlerinin bir çok yerlerinde, hayalimizde ya
şattığımız gibi iki, üç, dört mahkûm gördüm. 
J^nlar ın ikisi mahkûm, ikisi mevkuf idi. Bunlar 
da \ı% kaçırmaktan ve hırsızlıktandır. (Güiüşme-
l&v). Binaenaleyh herhangi bir vaziyet karşısında 
Tun.;celi Salkının herhangi bir şekilde tezahüratta 
bulunacağına bendeniz kani değilim. Muhakkak 
halk ya#üan harekâta candan bağlanmıştır. Bü
tün samimiyetlerine, bütün varlıklarına dayana
rak dinledağim bir çok hâdiseler vardır. Biz or
mana giderdik, ağalar, şeyhler bilmem beyler 
ormanda kestiğimiz ağacın bize verilmesine mâni 
olurlardı. Bizim odunlarımızı, affedersiniz, hay-
vajDİanmızı, baltamızı almağa kadar tenezzül 
ederlerdi, dediklerini işittim. 

Sayın Dahiliye Tekilinden benim ricam; bir-
anevvel vilâyet merkezinin Tunceli'ne kaldırıl
masıdır. 

DAHİLÎYE V. H. URAN (Seyhan) — Efen
dim, vilâyet merkezi hakikaten Tunceli vilayeti
nin haricinde, Elâziğ'da müessestir. Bu belki 
Tunceli vilâyetinin geçirdiği devre için zaruri te
lâkki edilmiş olabilir. Fakat bugün Tunceli'nde 
inzibat tçsis edilmiş ve bundan sonra; tessüs et
miş olan inzibatı muhafaza ve Tunceli halkının 
iktisadi kalkınması devri hulul etmiş olduğu için 
hakikaten Tunceli vilâyet merkezinin Tunceli vi
lâyeti dâhiline girmesi lâzımdır. Bu lüzum ge
rek vali ye komutanlık sıfatını üzerinde tutan 
Umumî Müfettiş tarafından ve gerek diğer vilâ
yet erkânı tarafnidan tetkik edilmiştir. Yalnız 
gerek Tunceli merkezinin vilâyet dâhiline girme
si, gerek Çemişkezek ve emsali yasak bölgelerin 
muhafaza mı? kaldırılması mı? daraltılması mı? 
keyfiyeti ilk fırsatta- benim oraya gideceğim âne 
talik edijmiştir. Hükümetle bunu bu şekilde 
kararlaştırdık. ,tjmit ediyorum ki, Meclisin tati
linden .sonra derhal oraya gidip tetkikat yapa
cağın.. (Çok muvafık ve teşekkür ederiz sesleri). 

Bir iki arkadaşım nüfus teşkilâtının bugünkü 
4nru.muna temas ettiler ve şikâyette bulundular. 
Tamamiyle haklıdırlar. Nüfus idaremiz, memuru 
ile, kayıtlariyle, muamelele'riyle hakikaten der
beder bir vazıdadır ve sıenelerdenberi mütezayit 
bir gayretle defterlerin tanzimine ehemmiyet ve
rilmektedir. içerisinde bulunduğumuz şene zar
fında bir deneme yazımı yapılmıştır. Bayburd 
ve Ödemiş kazaları ile Çorum vilâyetince yapılan 
bu yazımdan müsbet neticeler elde ettik. Ümit 
ediyorujn ki, gelecek sene Huzurunuza umumî 
bir yazım teklifi ile geleceğiz. Bu sene biraz 
dftha fazla tahsisat koyduk ve nüfus memurları
nı, bir kurstan geçirmek için katî zanettiğimiz bir 
tahsisat* tasvibinize arzedilen nütçeye koymuş bu
l u n u / o ^ 

Bir s#fuş kanun lâyihasına Heyeti ÇelilenÂze 
tafedön ^m^feteyiz. Bunda memlejketin ihtip,cı-
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nâ göre nüfus memurlarını çoğaltmakdayız 
hatta yine halkın ayağına kadar teşkilât götür-, 
mek kabilinden seyyar nüfus memurları istihda
mını derpiş ediyoruz. 

Bir arkadaşım nahiye müdürlerine temas 
buyurdular. Hakikaten nahiye müdürleri idare 
unsurlarımız içinde zayıftır. 

Bu da bugünkü tahsisatlarının çok kifayet
siz bulunmasından neşet ediyor. Maaşları 20. 
liradan başlar, 35 liraya kadar çıkar. Fakat 20 
lirada hatta 5 barem derecesi beklediği halde 
üstü kapalı olduğundan terfi imkâsı bulama
maktadırlar. Bu vaziyet dolayısıyla bu işe me
mur bulamamaktayız. 

Heyeti Celilenize takdim edilmiş olan barem 
lâyihası ile bir dereceye kadar bu, mahzur ön
lenmiş bulunuyor. Koyduğumuz kurs tahsisatı 
ile de nahiye müdürlerini ve nüfus, memurlarını 
kurstan geçirmeği derpiş ediyoruz. 

Yine bir iki arkadaş mülki teşkilâta temas 
buyurdular. Bunu biraz evvel arzettim. Mül
ki teşkilâtımız belki büyük mikyasta tadile arzı 
ihtiyaç eden cihetleri ihtiva etmektedir. Bu ka
bildir çünkü iktisadi bir bütünü teşkil eden her
hangi bir vilâyetin şurasından ve burasından 
yeni bir yolun geçmesi veyahut yeni bir şimen
difer hattının geçirilmesi o havzayı iktisadi ba
kımdan değiştirebilmektedir. Binaenaleyh der
hal o tadilâtın yapılması, lüzumu hissedilmek-* 
tedir. Bunun üzerinde ehemmiyetle durdu
ğumuza arkadaşımızın inanmasını rica ederim. 

Emin Sazak arkadaşımız valilere temas bu
yurdular. Noktai nazarlarını tamamiyle anlamış 
bulunuyorum. Hakikaten valilerimize ideal 
vali denemez ve hepsi de aynı enerjiyi göstermek
te değildirler. Fakat itimat buyurmaksınız ki, 
çok dikkatli bulunuyoruz ve en iyi elemanları 
seçip getirmeğe gayret etmekteyiz. Ümit ederim 
ki, önümüzdeki seneler idare unsurlarımız daha 
iyi olacaktır. 

Galip Bahtiyar arakdaşımız, zabıtai mani
anın vazifesini lâyikiyle göremediğimden bahset
tiler ve bir misal söylediler. Zannederim, An
kara'da bir lokantada tehaddüs eden bir vak'aya 
polisin alâka göstermemesinden ibaret olan bu 
hâdiseyi arkadaşım bana da anlatmış bulunuyor
du ve ben bunu tahkik etmek üzereyim. Bu tek 
hâdise zabıtai manianın işlememekte olduğuna bir 
delil sayılmaz zannmdayım. 

Dr. O. ÖZELÇI (Malatya) — Şehirlerde muh
tarlık teşkilâtı yapıldığına göre mahalle bekçi
leri kimin emrine verilecektir? 

DAHİLÎYE VEKİLİ H. URAN (Seyhan) — 
Kır bekçileri nasıl şehirler harici emniyetini ko
rumaya memursa şehir bekçilerini de şehir da
hilindeki emniyeti muhafazaya memur olan po
lisin muavini olarak telâkki ediyoruz. Bunlar 
polise merbut olacaklar ve muhtarlara yardım 
edeceklerdir. Bu, Muhtarlık teşkilâtı Kanununda 
sarahatle ifade edilmiştir. 

H. T. DAĞLIOĞLU (Antalya) — Salnameler 
hakkında bir ricada bulunmuştum. . 

DAHİLİYE VEKİLİ H. URAN (Seyhan) — 
Hakikaten vaktiyle vilâyetler salnameler, çıkarı
yordu. Bugün elimize geçen bazı salnameler 
mahallince gösterilmiş hususi alâka ile hakikaten 
birer vesika hükmündedir ve kıymetlidir. Ben
deniz vekâlete geldiğim zaman muhterem selefle
rim zamanında başlanmış idari bir coğrafya 
teşebbüsü buldum. Bunu tetkik etmekteyim. Ya 
Türkiyenin bir idari coğrafyası olacak, veyahut 
her vilâyet için ayrı, ayrı salname mahiyetinde, 
idari bir coğrafya çıkarılacaktır. Bu izahatım 
zannederim arkadaşımı tatmin eder. (Kâfi kâfi 
sesleri). 

B. TÜRKER (Afyon Karahisar) — Ankara 
Belediyesi kanalisazyon meselesile meşgul olu
yor mu? 

DAHİLİYE VEKİLİ H. URAN (Devamla) 
— Bununla Nafıa Vekâleti meşguldür. 

B. TÜRKER (Afyon Karahisar) —Otobüs 
işi için soracaktım. Bununlada mı Nafıa Vekâleti 
meşgul oluyor? 

DAHİLİYE VEKİLİ H. URAN (Devamla) 
— Evet, Nafıa meşgul oluyor. 

REİS — Başka söz istiyen yoktur! Fasıllara 
geçilmesini reyinize arzediyorüm. Kabul eden
ler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
F. 

338 

339 

340 

341 

342 

343 

344 

345 

346 

347 

348 

349 

Vekil tahsisatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Maaşlar E 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı kanunun 58 nci mad
desi gereğince verilecek tekaüt ik
ramiyesi 
REİS— Kabul edilmiştir. 
4178 sayılı kanun gereğince veri
lecek çocuk zammı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
4178 sayılı kanun gereğince veri
lecek yakacak zammı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1437 sayılı kanun gereğince veri-
rilecek avans 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Matbu evrak ve defterler 
REİS — Kabul, edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira, 
5 320 

838 126 

453 132 

68 566 

66 000 

62 500 

45 000 

1 000 

89 500 

266 400 

41 000 

474 352 



350 

351 

352 

353 

354 

355 

356 

357 

1:1» 
Kira bedeli 
REÎft— Kabul edilmiştir. 
ITmuml 'müfettişlikler idare mas
rafları 
REÎ&— Kabul «diîmiftir. 
Nakil vasıtaları masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Melbusat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
3336 B&fkh kanun- gereğince'yapı* 
lacak tedavi, yol vesaire masraf -
lön 
RBÎJ£*~;Kâbu!erimiştir. 
2850 sayılı kanun gereğince koy 
ve mahallelerde yapılan askerlik 
yoklamasında bulunacak nüius 
memurları harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
2510 ve 28I& sayılı kanunlar gere
ğince kültür, idarave» emniyet ba
kımından başka yerlere nakle^le-
ceklerin her türlü masraf lan ve 
bu iş içsin kullanılacak muvakkat 
memurların ücret ve harcırahları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

mj&.mt # : i 
Lira, 
60 000 

1£0Ö(* 

24 000 

316 300 

10 000 

ICRKIO 

23 851 

m 
3ST 

359 
360 

361 

m 

n 
REÎS — Kab^edümiştir. 
Hususi idareler bütçelerini tetkik 
edeamümessiKer ücreti 
REÎ& — Kabul edilmiştir. 
Devir harcırahları 
REÎ6 — Kabuledümiştir. 
Kc^makamlık ve nahiye müdür
lüğü kursları ve Dâhiliye mesl*& 
tasa 
REÎS — Kabuledilmiştir. 
Tercüme -ve yazı ücretleri, kitap 
ve mecmua bedeli, idar^m«emTiHst 
masrafları, kanun, nizamname 
ve™tftllmatnamelerinvtertip ve* telif 

•laitt 

mm 
1 680 

367 700 

70 000 

RBİB*—-Kabul edilmiştir. 
363 Kongre, staj ve taMl masrafları 

REÎfr—Kabul edilmiştir. 
3®4 E enebl' mütehassıslar 

REÎS — Kabul «dümiştir. 
365 Öe^enyü borçları 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
306 MM yıllar borçlan 

REİ£—Kabul edilmiştir. 
^ârm saat 15 te 'toplanılmak üzere 

nihayet1 veriyorum. 
Kapanma saati: 20,24 

15000 

96 002 

15 000 

25 000 

10 500 

inikada 

T. B.U. M» Matbaan 


